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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)
การระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญ โดยการทําความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ
สารบัญ
ย่อหน้าที

คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีT
วันถือปฏิบัติ

1
2
3
4

วัตถุประสงค์
คําจํ ากัดความ
ข้อกําหนด
วิธกี ารประเมินความเสี.ยงและกิจกรรมที.เกี.ยวข้ อง
การทําความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการรวมถึง
การควบคุมภายในของกิจการ
การระบุและประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
เอกสารหลักฐาน

5-10
11-24
25-31
32

การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอืน
วิธกี ารประเมินความเสี.ยงและกิจกรรมที.เกี.ยวข้ อง
การทําความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ
รวมถึงการควบคุมภายในของกิจการ
การระบุและประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
เอกสารหลักฐาน
ภาคผนวก 1 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ภาคผนวก 2 เงื.อนไขและเหตุการณ์ท.อี าจแสดงถึงความเสี.ยงจากการแสดง
ข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ

ก1-ก23
ก24-ก117
ก118-ก143
ก144-ก147

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรั บ ปรุง) “การระบุแ ละประเมิน ความเสี.ยงจากการแสดง
ข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อ เท็จ จริ ง อัน เป็ นสาระสํา คัญ โดยการทํา ความเข้ า ใจกิจ การและสภาพแวดล้ อ ม
ของกิจ การ” ควรอ่านร่ วมกับ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบ
บัญชีรับอนุ ญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี”
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คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี0
1.

มาตรฐานการสอบบั ญชีฉบับนีTเกี.ยวข้ องกับความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการระบุและ
ประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมู ลที.ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน
โดยการทําความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการรวมถึงการควบคุมภายในของ
กิจการ

วันถือปฏิบตั ิ
2.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีT ให้ ถือปฏิบัติกบั การตรวจสอบงบการเงินสําหรับรอบบัญชีท.เี ริ.ม
ในหรือหลังวันที. 1 มกราคม พ.ศ. 2557
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วัตถุประสงค์
3.

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ เพื.อระบุและประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อ
ข้ อ เท็จ จริ ง อัน เป็ นสาระสํา คั ญ ไม่ ว่ า จะเกิ ดขึT น จากการทุ จ ริ ตหรื อ ข้ อ ผิ ดพลาดทัTงในระดั บ
งบการเงินและในระดับที.เ กี.ยวกับสิ.งที.ผ้ ู บริ หารได้ ให้ การรั บ รองไว้ โดยการทําความเข้ าใจ
กิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ รวมถึงการควบคุมภายในของกิจการ ซึ.งเป็ นพืT นฐาน
ในการออกแบบวิธกี าร และการนําวิธกี ารไปปฏิบัติเพื.อตอบสนองต่อความเสี.ยงจากการแสดง
ข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที.ได้ ประเมินไว้

คําจํ ากัดความ
4.

เพื.อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คําศัพท์ต่อไปนีTมีความหมายดังนีT
(ก) สิ.งที.ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ (Assertions) หมายถึง การรับรองของผู้บริหารที.มีต่อ
งบการเงิ น ไม่ ว่ า จะเป็ นการแสดงออกอย่ า งชั ดเจนหรื อไม่ ก ็ตามที. ผ้ ู สอบบั ญ ชี ใช้ ใน
การพิจารณาประเภทของการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงที.อาจเกิดขึTน
(ข) ความเสี.ยงทางธุรกิจ หมายถึง ความเสี.ยงที.เป็ นผลมาจากเงื.อนไข เหตุการณ์ สภาพแวดล้ อม
การกระทําหรื อการละเลยการกระทําที.สาํ คัญที.อาจมีผลกระทบต่อความสามารถของ
กิจการในการบรรลุวัตถุประสงค์และการดําเนินกลยุทธ์ หรื อจากการกําหนดวัตถุประสงค์
และกลยุทธ์ท.ไี ม่เหมาะสม
(ค) การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที.ผ้ ูมีหน้ าที.ในการกํากับดูแล ผู้บริหาร และ
บุคคลอื.น ได้ ออกแบบ นําไปปฏิบัติและดูแลให้ เหมาะสมอยู่เสมอ เพื. อให้ ได้ ความเชื.อมั.น
อย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการเกี.ยวกับความน่าเชื.อถือได้ ของ
การรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และ
การปฏิบั ติต ามกฎหมายและข้ อ กํา หนดที. เ กี. ย วข้ อ ง คําว่ า “การควบคุ ม” หมายถึง
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ.งหรือหลายองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(ง) วิธกี ารประเมินความเสี.ยง หมายถึง วิธีการตรวจสอบเพื.อให้ ได้ มาซึ.งความเข้ าใจในกิจการ
และสภาพแวดล้ อ มของกิจ การ รวมถึงการควบคุ มภายในของกิจการ เพื. อ ระบุ แ ละ
ประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาดทัTงในระดับงบการเงินและในระดับที.เกี.ยวกับสิ.งที.ผ้ ูบริหาร
ได้ ให้ การรับรองไว้
(จ) ความเสี.ยงที.มีนัยสําคัญ หมายถึง ความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอัน
เป็ นสาระสําคัญที.ผ้ ูสอบบัญชีได้ ระบุและประเมินไว้ ซึ.งผู้สอบบัญชีได้ ใช้ ดุลยพิ นิจแล้ ว
เห็นว่าจะต้ องมีการพิจารณาเรื.องการตรวจสอบเป็ นพิเศษ
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ข้อกําหนด
วิธีการประเมินความเสียงและกิจกรรมทีเกียวข้อง
5.

ผู้ สอบบั ญ ชี ต้อ งปฏิบั ติตามวิ ธีก ารประเมิ น ความเสี.ยง เพื. อ ใช้ เ ป็ นพืT นฐานในการระบุ แ ละ
การประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมู ลที.ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในระดับ
งบการเงิน และในระดับที.เกี.ยวกับสิ.งที.ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ อย่างไรก็ตาม วิธีการประเมิน
ความเสี.ยงเพี ยงอย่างเดียวไม่ได้ ให้ หลั กฐานการสอบบัญชีท.ีเหมาะสมอย่ างเพี ยงพอที.ใช้ ใน
การแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที. ก1-ก5)

6.

วิธกี ารประเมินความเสี.ยงรวมถึงวิธดี ังต่อไปนีT
(ก) การสอบถามผู้บริหาร บุคคลที.เหมาะสมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ถ้ ามี) และบุคคล
อื.นภายในกิจการ ซึ.งตามดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็ นบุคคลซึ.งอาจมีข้อมูลที.ช่วยใน
การระบุความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญอันเนื.องมาจาก
การทุจริตหรือข้ อผิดพลาด (อ้ างถึงย่อหน้ าที. ก6-ก13)
(ข) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที. ก14-ก17)
(ค) การสังเกตการณ์ และการตรวจทาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที. ก18)

7.

ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าข้ อมูลที.ได้ มาจากกระบวนการตอบรับงานและคงไว้ ซ.ึงงานสอบบัญชี
เกี.ยวข้ อ งกับการระบุ ความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมู ลที.ขัดต่ อ ข้ อเท็จ จริ งอัน เป็ นสาระสําคั ญ
หรือไม่

8.

หากผู้ สอบบั ญชีได้ ปฏิบัติงานอื.นให้ แก่กิจการ ผู้สอบบั ญชี ต้องพิ จารณาว่ าข้ อมู ลที.ได้ รับมา
เกี.ยวข้ อ งกับการระบุ ความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมู ลที.ขัดต่ อ ข้ อเท็จ จริ งอัน เป็ นสาระสําคั ญ
หรือไม่

9.

เมื.อผู้ สอบบั ญชี ตTังใจที.จะใช้ ข้อมู ลที.ได้ มาจากประสบการณ์การตรวจสอบกิจการและจากวิ ธี
การตรวจสอบที.ใช้ ในการตรวจสอบที.ผ่านมา ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่ามีการเปลี.ยนแปลงใด
ที.เกิดขึTนภายหลังจากการตรวจสอบครัTงก่อนที.อาจมีผลกระทบต่อการตรวจสอบในงวดปั จจุ บัน
หรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที. ก19-ก20)

10. ผู้สอบบัญชีท.ีรับผิดชอบงานและสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที.สาํ คัญต้ องปรึกษาหารื อ
ร่ วมกันถึงความเป็ นไปได้ ท.งี บการเงินของกิจการอาจแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญ และการใช้ แม่บทการรายงานทางการเงินที.เหมาะสมกับข้ อเท็จจริงและสภาพแวดล้ อม
ของกิจการ ผู้สอบบัญชีท.รี ับผิดชอบงานต้ องพิจารณาว่าประเด็นใดที.ควรสื.อสารกับสมาชิกใน
กลุ่มปฏิบัติงานตรวจสอบที.ไม่ได้ เข้ าร่วมในการปรึกษาหารือ (อ้ างถึงย่อหน้ าที. ก21-ก23)
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การทําความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ รวมถึงการควบคุมภายในของกิจการ
กิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ
11. ผู้สอบบัญชีต้องได้ มาซึ.งความเข้ าใจ ดังต่อไปนีT
(ก) อุ ตสาหกรรมที.เ กี.ยวข้ อ ง ข้ อ บั งคั บ ทางกฎหมาย และปั จ จั ยภายนอกอื.น ซึ. งรวมถึ ง
แม่บทการรายงานทางการเงินที.เกี.ยวข้ อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที. ก24-ก29)
(ข) ลักษณะของกิจการ รวมถึง
(1) การดําเนินกิจการ
(2) ความเป็ นเจ้ าของและโครงสร้ างการกํากับดูแล
(3) รูปแบบการลงทุนที.กิจการกําลังดําเนินการและวางแผนที.จะดําเนินการ รวมถึง
การลงทุนในกิจการที.ตTังขึTนโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
(4) โครงสร้ างของกิจการ และวิธกี ารจัดหาเงินทุน
ทัTงนีTเพื.อให้ ผ้ ูสอบบัญชีสามารถทําความเข้ าใจในประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทาง
บัญชี และการเปิ ดเผยข้ อมูลที.คาดว่าจะมีในงบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที. ก30-ก34)
(ค) การเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี รวมถึงเหตุผลของการเปลี.ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่านโยบายการบัญชีของกิจการมีความเหมาะสมต่อธุรกิจของ
กิจการหรือไม่ และสอดคล้ องกับแม่บทการรายงานทางการเงินที.เกี.ยวข้ องและนโยบาย
การบัญชีท.ใี ช้ ในอุตสาหกรรมที.เกี.ยวข้ องหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที. ก35)
(ง) วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของกิจการ และความเสี.ยงทางธุรกิจที.เกี.ยวข้ องที.อาจส่งผลกระทบ
ต่อความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ (อ้ างถึงย่อ
หน้ าที. ก36-ก42)
(จ) การวัดผลและการทบทวนผลการดําเนินงานทางการเงินของกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที.
ก43-ก48)
การควบคุมภายในของกิจการ
12. ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ อ งได้ ม าซึ. ง ความเข้ า ใจในการควบคุ ม ภายในที. เ กี. ย วข้ อ งกั บ การสอบบั ญ ชี
ถึงแม้ ว่าการควบคุมส่วนใหญ่ ท.เี กี.ยวข้ องกับการสอบบัญชีดูเหมือนว่าจะเกี.ยวข้ องกับรายงาน
ทางการเงิน แต่อาจมีการควบคุมที.เกี.ยวข้ องกับรายงานทางการเงินบางส่วนที.ไม่เกี.ยวข้ องกับ
การสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีควรใช้ ดุลยพิ นิจเยี.ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการพิ จารณาว่ าการควบคุม
อย่างใดอย่างหนึ.งหรือหลายอย่างประกอบกันที.เกี.ยวข้ องกับการสอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที.
ก49-ก72)
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ลักษณะและขอบเขตของการทําความเข้ าใจในการควบคุมที.เกี.ยวข้ อง
13. ในการได้ มาซึ.งความเข้ าใจในการควบคุมที.เกี.ยวข้ องกับการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องประเมิน
การออกแบบของการควบคุ มนัT นและพิ จารณาว่ าการควบคุ มดั งกล่ าวได้ นํามาปฏิบั ติหรื อไม่
โดยการปฏิบัติงานตรวจสอบนอกเหนือจากการสอบถามบุ คลากรในกิจการ (อ้ างถึงย่ อหน้ าที.
ก73-ก75)
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สภาพแวดล้ อมการควบคุม
14. ผู้สอบบัญชีต้องได้ มาซึ.งความเข้ าใจในสภาพแวดล้ อมการควบคุม การได้ มาซึ.งความเข้ าใจนีT
ผู้สอบบัญชีต้องประเมินเรื.องดังต่อไปนีT
(ก) ผู้ บ ริ หารโดยการกํา กับ ดู แ ลของผู้ มี หน้ า ที.ในการกํา กับ ดู แ ลได้ สร้ า งและดํา รงไว้ ซ.ึ ง
วัฒนธรรมในเรื.องความซื.อสัตย์และพฤติกรรมทางจรรยาบรรณ และ
(ข) ความเข้ มแข็งขององค์ประกอบของสภาพแวดล้ อมการควบคุมโดยรวมเป็ นพืTนฐานที.ดี
ต่ อ องค์ ประกอบของการควบคุ มภายในอื.น และในกรณีท.ีสภาพแวดล้ อมการควบคุ ม
มีข้อบกพร่ อง ข้ อบกพร่ องนัT นมีผลกระทบต่ อองค์ ประกอบของการควบคุ มภายในอื.น
หรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที. ก76-ก86)
กระบวนการประเมินความเสี.ยงของกิจการ
15. ผู้สอบบัญชีต้องได้ มาซึ.งความเข้ าใจว่ากิจการมีกระบวนการดังต่อไปนีTหรือไม่
(ก) การระบุความเสี.ยงทางธุรกิจที.เกี.ยวข้ องกับวัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงิน
(ข) การประมาณความมีนัยสําคัญของความเสี.ยง
(ค) การประเมินโอกาสที.จะเกิดความเสี.ยง และ
(ง) การกําหนดวิธกี ารที.จะจัดการกับความเสี.ยงดังกล่าว (อ้ างถึงย่อหน้ าที. ก87)
16. หากกิจการมีกระบวนการประเมินความเสี.ยงข้ างต้ น (ต่อไปนีTจะใช้ คาํ ว่ า “กระบวนการประเมิน
ความเสี.ยงของกิจการ”) ผู้ สอบบั ญชี ต้องได้ มาซึ. งความเข้ าใจในกระบวนการดังกล่ าวและ
ผลของการประเมินความเสี.ยงนัT น หากผู้ สอบบั ญชี พ บว่ ามี ความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมู ล
ที.ขัดต่ อ ข้ อเท็จ จริ งอัน เป็ นสาระสําคั ญซึ. งผู้ บ ริ หารไม่ ได้ ระบุ ไว้ ผู้ สอบบั ญชี ต้องประเมิ นว่ า
มีความเสี.ยงใดที.ผ้ ูสอบบัญชีคาดว่ากิจการควรระบุได้ จากกระบวนการประเมินความเสี.ยงของ
กิจ การ หากมี ค วามเสี. ย งดั ง กล่ า ว ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ อ งได้ ม าซึ. ง ความเข้ า ใจว่ า เพราะเหตุ ใ ด
กระบวนการประเมินความเสี.ยงของกิจการจึงไม่สามารถระบุความเสี.ยงนัTน และต้ องประเมินว่ า
กระบวนการประเมินความเสี.ยงของกิจการนัTนมีความเหมาะสมต่อสถานการณ์หรือมีข้อบกพร่ อง
ที.มีนัยสําคัญในการควบคุมภายในที.เกี.ยวข้ องกับกระบวนการประเมินความเสี.ยงของกิจการนัTน
หรือไม่
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17. หากกิจการไม่ได้ มีกระบวนการประเมินความเสี.ยงหรือมีเพียงกระบวนการประเมินความเสี.ยง
เฉพาะกิ จ ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้อ งปรึ ก ษาหารื อ กับ ผู้ บ ริ หารว่ า ได้ มี ก ารระบุ ค วามเสี.ย งทางธุ ร กิ จ
ที.เกี.ยวข้ องกับวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินหรือไม่ และมีการจัดการกับความเสี.ยง
นัTนอย่างไร ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าการขาดหลักฐานของกระบวนการประเมินความเสี.ยง
มีความเหมาะสมกับสถานการณ์หรือไม่ หรือเป็ นการแสดงถึงการมีข้อบกพร่ องที.มีนัยสําคัญ
ในการควบคุมภายในหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที. ก88)
ระบบสารสนเทศ (รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจที.เกี.ยวข้ อง) ที.เกี.ยวข้ องกับรายงานทางการเงิน และ
การสื.อสาร
18. ผู้ สอบบั ญ ชี ต้อ งได้ มาซึ. งความเข้ า ใจในระบบสารสนเทศ (รวมถึ งกระบวนการทางธุ ร กิ จ
ที.เกี.ยวข้ อง) ที.เกี.ยวข้ องกับรายงานทางการเงิน ซึ.งรวมถึงเรื.องดังต่อไปนีT
(ก) ประเภทของรายการในการดําเนินงานของกิจการที.มีนัยสําคัญต่องบการเงิน
(ข) วิธีการปฏิบัติท.ีอยู่ภายใต้ เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบที.ปฏิบัติด้วยมือที.ทาํ ให้ เกิด
รายการ บันทึก ประมวลผล แก้ ไขรายการในกรณีท.จี าํ เป็ น ผ่านรายการไปยังสมุดบัญชี
แยกประเภท และรายงานในงบการเงิน
(ค) การบันทึกรายการบัญชีท.เี กี.ยวข้ องไม่ว่าจะเป็ นทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อด้ วยมือ ข้ อมูล
ประกอบและบัญชี เฉพาะในงบการเงินที.ใช้ ในการทําให้ เกิด บันทึก ประมวลผล และ
รายงานรายการ ทัTงนีTรวมถึงการแก้ ไขข้ อมูลให้ ถูกต้ องและการผ่านรายการไปยังบัญชี
แยกประเภททั.วไป
(ง) วิ ธีก ารที.ร ะบบสารสนเทศใช้ ร วบรวมเหตุ ก ารณ์ แ ละเงื. อ นไขนอกเหนื อ จากรายการ
ต่าง ๆ ที.มีนัยสําคัญต่องบการเงิน
(จ) กระบวนการรายงานทางการเงินที.ใช้ ในการจัดทํางบการเงินของกิจการ รวมถึง การประมาณการ
ทางบัญชี และการเปิ ดเผยข้ อมูลที.มีนัยสําคัญ และ
(ฉ) การควบคุ มเกี.ยวกับการจัดทําสมุดรายวั นทั.วไป รวมถึงสมุดรายวั นที.ไม่ได้ กาํ หนดไว้
เป็ นมาตรฐานที.ใช้ บั น ทึก รายการที.ไม่ ได้ เ กิดขึT น เป็ นประจํา รายการที.ไม่ ป กติ หรื อ
รายการปรับปรุง (อ้ างถึงย่อหน้ าที. ก89-ก93)
19. ผู้สอบบัญชีต้องได้ มาซึ.งความเข้ าใจว่ ากิจการมีการสื.อสารบทบาทและความรั บผิดชอบของ
การรายงานทางการเงินและประเด็นสําคัญที.เกี.ยวข้ องกับรายงานทางการเงินอย่างไร (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที. ก94-ก95) รวมถึง
(ก) การสื.อสารระหว่างผู้บริหารและผู้มีหน้ าที.ในการกํากับดูแล และ
(ข) การสื.อสารกับบุคคลภายนอก เช่น หน่วยงานที.กาํ กับดูแล
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กิจกรรมการควบคุมที.เกี.ยวข้ องกับการสอบบัญชี
20. ผู้ สอบบั ญ ชี ต้ อ งได้ ม าซึ. ง ความเข้ า ใจในกิจ กรรมการควบคุ มที.เ กี. ยวข้ อ งกับ การสอบบั ญ ชี
ในกรณีท.ผี ้ ูสอบบัญชีพิจารณาเห็นว่ามีความจําเป็ นที.ต้องทําความเข้ าใจเพื.อใช้ ในการประเมิน
ความเสี.ย งจากการแสดงข้ อ มู ลที.ขัด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ งอั น เป็ นสาระสํา คั ญ ในระดั บ ที.เ กี.ย วกั บ
สิ.งที.ผ้ ู บริ หารได้ ให้ การรั บรองไว้ และออกแบบวิ ธีการตรวจสอบเพื. อรองรั บความเสี.ยงที.ได้
ประเมินไว้ การสอบบัญชีมิได้ กาํ หนดให้ ต้องทําความเข้ าใจกิจกรรมควบคุมทัTงหมดที.เกี.ยวข้ อง
กับแต่ละประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินที.สาํ คัญ
หรื อที.เกี.ยวข้ องกับสิ.งที.ผ้ ู บริ หารได้ ให้ การรั บรองไว้ ทุกรายการที.เกี.ยวข้ อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที.
ก96-ก102)
21. ในการทํา ความเข้ า ใจกิจ กรรมการควบคุ ม ผู้ สอบบั ญ ชี ต้อ งได้ มาซึ. งความเข้ า ใจว่ า กิจ การ
มีก ารตอบสนองต่ อ ความเสี.ยงที.เ กิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่ า งไร (อ้ า งถึงย่ อ หน้ า ที.
ก103-ก105)
การติดตามผลการควบคุม
22. ผู้สอบบัญชีต้องได้ มาซึ.งความเข้ าใจในกิจกรรมหลักที.กิจการใช้ ในการติดตามผลการควบคุม
ภายในเกี.ยวกับการรายงานทางการเงิน ซึ. งรวมถึงกิจกรรมเกี.ยวกับกิจ กรรมการควบคุ มที.
เกี.ยวข้ องกับการสอบบัญชี และให้ ได้ มาซึ.งความเข้ าใจว่ากิจการได้ มีการดําเนินการแก้ ไขการ
ควบคุมที.มีข้อบกพร่องอย่างไร (อ้ างถึงย่อหน้ าที. ก106-ก108)
23. ในกรณีท.กี ิจการมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน1 ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องได้ มาซึ.งความเข้ าใจใน
ลักษณะความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สถานะในองค์กร และกิจกรรมที.ได้
ทําไปแล้ วและที.กาํ ลังจะทํา (อ้ างถึงย่อหน้ าที. ก109-ก116)
24. ผู้สอบบัญชีต้องได้ มาซึ.งความเข้ าใจในแหล่งที.มาของข้ อมูลที.ใช้ ในกิจกรรมการติดตามผลและ
เกณฑ์ท.ผี ้ ูบริหารใช้ ในการพิจารณาว่าข้ อมูลน่าเชื.อถืออย่างเพียงพอสําหรับแต่ละวัตถุประสงค์
(อ้ างถึงย่อหน้ าที. ก117)

1

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) “การใช้ ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน” ย่อหน้ าที. 14 ได้ ให้ คาํ
จํากัดความของ “หน่วยงานตรวจสอบภายใน” เพื.อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานสอบบัญชี
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การระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
25.

ผู้สอบบัญชีต้องระบุและประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสําคัญ ดังนีT
(ก) ในระดับของงบการเงิน และ (อ้ างถึงย่อหน้ าที. ก118-ก121)
(ข) ในระดับที.เกี.ยวกับสิ.งที.ผ้ ูบริ หารได้ ให้ การรับรองไว้ ของประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ
ทางบัญชี และการเปิ ดเผยข้ อมูล (อ้ างถึงย่อหน้ าที. ก122-ก126)
ทัTงนีTเพื.อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการออกแบบและการนําไปปฏิบัติงานตรวจสอบต่อไป

26. เพื.อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้ น ผู้สอบบัญชีต้อง
(ก) ระบุความเสี.ยงตลอดกระบวนการเพื. อการได้ มาซึ.งความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อม
ของกิจการ รวมถึงการควบคุมที.เกี.ยวข้ องกับความเสี.ยง และโดยการพิ จารณาประเภท
ของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที.
ก127-ก128)
(ข) ประเมิ นความเสี.ยงที.ระบุ ได้ ว่า เป็ นความเสี.ยงที.ส่งกระทบแผ่ กระจายไปยั งงบการเงิ น
โดยรวมและมีโอกาสกระทบต่อสิ.งที.ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ ในหลาย ๆ เรื.องหรือไม่
(ค) เชื.อมโยงความเสี.ยงที.ระบุได้ กับสิ.งที.สามารถผิดพลาดได้ ในระดับที.เกี.ยวกับสิ.งที.ผ้ ูบริ หาร
ได้ ให้ การรั บรองไว้ โดยพิ จารณาการควบคุ มที.เกี.ยวข้ องที.ผ้ ู สอบบั ญชี ตTังใจที.จะทดสอบ
(อ้ างถึงย่อหน้ าที. ก129-ก131)
(ง) พิ จารณาความน่ าจะเป็ นของการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริ ง รวมถึงโอกาสที.จะมีการ
แสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริ งในหลายเรื. อง และพิ จารณาว่ าผลของการแสดงข้ อมูลที.ขัด
ต่ อข้ อเท็จจริ งที.อาจเกิดขึT นจะส่ งผลให้ เกิ ดการแสดงข้ อมู ลที.ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญหรือไม่
ความเสีย งซึง ต้องมีการพิจารณาเรือ งการตรวจสอบเป็ นพิเศษ
27.

การประเมินความเสี.ยงที.ได้ กล่าวถึงในย่อหน้ าที. 25 นัTน ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าความเสี.ยง
ที.ระบุได้ ใดที.ผ้ ูสอบบัญชีเห็นว่าเป็ นความเสี.ยงที.มีนัยสําคัญ ในการใช้ ดุลยพิ นิจนีTผ้ ูสอบบัญชี
ต้ องไม่รวมผลกระทบจากการควบคุมที.ระบุได้ ท.เี กี.ยวข้ องกับความเสี.ยงนัTน

28.

ในการใช้ ดุลยพินิจว่าความเสี.ยงใดเป็ นความเสี.ยงที.มีนัยสําคัญ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึง
เรื.องดังต่อไปนีTเป็ นอย่างน้ อย
(ก) ความเสี.ยงนัTนเกี.ยวข้ องกับการทุจริตหรือไม่
(ข) ความเสี.ยงนัTนเกี.ยวข้ องกับภาวะเศรษฐกิจที.สาํ คัญในขณะนัTน การบัญชีหรือพัฒนาการ
อื.น ๆ ซึ.งต้ องให้ ความสนใจเป็ นพิเศษหรือไม่
(ค) ความซับซ้ อนของรายการ
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ความเสี.ยงนัT น เกี.ยวข้ องกับ รายการที.สาํ คั ญระหว่ างกิจ การหรื อบุ คคลที.เกี.ยวข้ องกัน
หรือไม่
(จ) ระดับการใช้ ดุลยพิ นิจในการวัดมูลค่าของข้ อมูลทางการเงินที.เกี.ยวข้ องกับความเสี.ยง
โดยเฉพาะอย่างยิ.งการวัดมูลค่าที.เกี.ยวข้ องกับความไม่แน่นอนอย่างมาก และ
(ฉ) ความเสี.ยงนัTนเกี.ยวข้ องกับรายการที.มีนัยสําคัญที.ไม่ใช่ การดําเนินธุรกิจตามปกติของ
กิจการหรือรายการที.ผิดปกติหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที. ก132-ก136)
(ง)

29. หากผู้ สอบบั ญชี ได้ พิจารณาแล้ วว่ าความเสี.ยงที.มีนัยสําคัญเกิดขึTน ผู้ สอบบั ญชี ต้องได้ มาซึ. ง
ความเข้ าใจในการควบคุมของกิจการ รวมถึงกิจกรรมการควบคุมที.เกี.ยวข้ องกับความเสี.ยงนัTน
(อ้ างถึงย่อหน้ าที. ก137-ก139)
ความเสีย งทีว ิธีการตรวจสอบเนื อหาสาระเพี ยงอย่างเดียวไม่สามารถใช้เป็ นหลักฐานการสอบบัญชี
ทีเ หมาะสมอย่างเพียงพอ
30. ในความเสี.ยงบางประเภท ผู้สอบบัญชีอาจเห็นว่าเป็ นไปไม่ได้ ท.จี ะได้ รับหลักฐานการสอบบัญชี
ที.เหมาะสมอย่างเพียงพอจากวิธีการตรวจสอบเนืTอหาสาระเพียงอย่างเดียว ความเสี.ยงประเภทนีT
อาจเกี.ยวเนื. องกับการบั นทึกรายการที.ไม่ ถู กต้ องหรื อไม่ ครบถ้ วนของประเภทของรายการที.
เกิดขึTนเป็ นประจําที.สาํ คัญหรือยอดคงเหลือทางบัญชีท.สี าํ คัญ ซึ.งมักเกิดขึTนจากการประมวลผล
แบบอัตโนมั ติโดยไม่ ได้ ใช้ ระบบที.ปฏิบั ติด้ วยมื อเข้ าไปเกี. ยวข้ องหรื อใช้ น้ อย กรณี ดั งกล่ าว
ผู้ สอบบั ญ ชี ต้ อ งได้ มาซึ. งความเข้ า ใจในการควบคุ มของกิ จ การที. มี ต่ อ ความเสี. ยงดั งกล่ า ว
(อ้ างถึงย่อหน้ าที. ก140-ก142)
การปรับเปลีย นการประเมินความเสีย ง
31. การประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญของผู้สอบบัญชี
ในระดับที.เกี.ยวกับสิ.งที.ผ้ ูบริ หารได้ ให้ การรับรองไว้ อาจมีการเปลี.ยนแปลงระหว่างการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเมื.อได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีเพิ.มขึTน ในสถานการณ์ท.ผี ้ ูสอบบัญชีได้ รับหลักฐาน
การสอบบัญชีจากการตรวจสอบเพิ.มเติม หรื อได้ รับข้ อมูลใหม่ซ.ึงมีความขัดแย้ งกับหลักฐาน
การสอบบัญชีท.ผี ้ ูสอบบัญชีใช้ เป็ นเกณฑ์ในการประเมินไว้ แต่เดิม ผู้สอบบัญชีควรปรับเปลี.ยน
การประเมินความเสี.ยงและปรับเปลี.ยนแผนงานการสอบบัญชีให้ สอดคล้ องต่อไป (อ้ างถึงย่อหน้ าที.
ก143)
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เอกสารหลักฐาน
32. ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานการตรวจสอบบัญชีดังต่อไปนีT2
(ก) การปรึ กษาหารื อภายในกลุ่ มผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที.กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที. 10
และข้ อสรุปจากการตัดสินใจที.สาํ คัญ
(ข) องค์ประกอบที.สาํ คัญของความเข้ าใจที.ได้ มาเกี.ยวกับกิจการและสภาพแวดล้ อมของ
กิจการตามที.ระบุไว้ ในย่อหน้ าที. 11 และองค์ประกอบการควบคุมภายในตามที.กล่าวไว้
ในย่อหน้ าที. 14-24 แหล่งที.มาของข้ อมูลที.ได้ มาจากการทําความเข้ าใจข้ างต้ นและจาก
การใช้ วิธกี ารประเมินความเสี.ยง
(ค) ความเสี.ยงจากการแสดงข้ อ มู ลที.ขั ดต่ อ ข้ อ เท็จ จริ งอัน เป็ นสาระสํา คั ญ ที.ได้ ร ะบุ แ ละ
ประเมินไว้ ในระดับงบการเงินและในระดับที.เกี.ยวกับสิ.งที.ผ้ ูบริ หารได้ ให้ การรั บรองไว้
ตามที.กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที. 25 และ
(ง) ความเสี.ยงที.ระบุได้ และการควบคุมที.เกี.ยวข้ องที.ผ้ ูสอบบัญชีได้ รับจากการทําความเข้ าใจ
ตามที.ได้ กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที. 27-30 (อ้ างถึงย่อหน้ าที. ก144-ก147)

2

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้ าที. 8-11 และย่อหน้ าที. ก6
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การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอืน
วิธีการประเมินความเสียงและกิจกรรมทีเกียวข้อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที. 5)
ก1. การได้ มาซึ.งความเข้ าใจในกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ รวมถึงการควบคุมภายใน
ของกิจการ (ต่ อไปนีT จะใช้ คาํ ว่ า “การทําความเข้ าใจกิจการ”) เป็ นกระบวนการที.ต่อเนื. อ ง
และเป็ นกระบวนการรวบรวมข้ อ มู ล การทํา ข้ อมู ลให้ เป็ นปั จจุ บัน และการวิ เ คราะห์ ข้อมู ล
ตลอดระยะเวลาที.ดําเนิ น การตรวจสอบ การทําความเข้ า ใจก่อ ให้ เ กิดกรอบในการอ้ า งอิง
เพื. อ ให้ ผ้ ู สอบบั ญชี สามารถวางแผนการตรวจสอบและใช้ ดุลยพิ นิจ เยี.ยงผู้ ป ระกอบวิ ชาชี พ
ตลอดระยะเวลาของการตรวจสอบ ยกตัวอย่างเช่น
•
การประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ของ งบการเงิน
•
การกําหนดความมีสาระสําคัญ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3203
•
การพิ จารณาความเหมาะสมของการเลื อกและการใช้ นโยบายการบั ญชี และความ
เพียงพอของการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน
•
การระบุถึงส่วนที.อาจต้ องพิ จารณาเรื. องการตรวจสอบเป็ นพิ เศษ เช่ น รายการกับ
บุ คคลหรื อ กิจ การที.เ กี.ยวข้ อ งกัน ความเหมาะสมของการใช้ สมมติ ฐ านเกี.ยวกับการ
ดําเนินงานต่อเนื.องของผู้บริหารหรือการพิจารณาวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของรายการค้ า
ที.เกิดขึTน
•
การกําหนดค่าความคาดหวังที.จะใช้ ทาํ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
•
การตอบสนองต่ อ ความเสี. ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที. ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อั น เป็ น
สาระสําคัญ รวมถึงการออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื.อให้ ได้ มาซึ.งหลักฐาน
การสอบบัญชีท.เี หมาะสมอย่างเพียงพอ
•
การประเมินความเพี ยงพอและความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีท.ไี ด้ รับ
เช่น ความเหมาะสมของสมมติฐาน และความเหมาะสมของคํารับรองของผู้บริหารทัTงโดย
วาจาและลายลักษณ์อกั ษร
ก2. ผู้สอบบัญชีอาจใช้ ข้อมูลที.ได้ มาจากการใช้ วิธีการประเมินความเสี.ยงและกิจกรรมที.เกี.ยวข้ อง
เป็ นหลักฐานสนับสนุ นการประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสําคัญ นอกจากนีT ในการประเมินความเสี.ยง ผู้สอบบัญชีอาจได้ มาซึ.งหลักฐานการสอบบัญชี
เกี.ยวกับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิ ดเผยข้ อมูล และสิ.งที.ผ้ ูบริหาร
ได้ ให้ การรั บรองไว้ ตลอดจนข้ อมูลที.เกี.ยวกับประสิทธิผลของการควบคุม ถึงแม้ ว่าวิธีการเหล่ านีT
อาจไม่ ได้ ถูกวางแผนไว้ ว่าเป็ นการตรวจสอบเนืT อหาสาระหรื อเป็ นการทดสอบการควบคุ ม
ผู้สอบบัญชีอาจเลือกทําการตรวจสอบเนืTอหาสาระหรื อการทดสอบการควบคุมพร้ อมกันกับ
การประเมินความเสี.ยง เพื.อให้ การตรวจสอบมีประสิทธิภาพ
3

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระสําคัญในการวางแผนและการปฏิบตั งิ านสอบบัญชี”
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ก3. ผู้สอบบัญชีควรใช้ ดุลยพินิจเยี.ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการกําหนดขอบเขตการทําความเข้ าใจ
กิจ การตามที.ต้ อ งการ ผู้ สอบบั ญ ชี ค วรพิ จ ารณาเบืT องต้ น ว่ า มี ความเข้ า ใจเพี ยงพอหรื อ ไม่
ที.จะบรรลุวัตถุประสงค์ท.รี ะบุไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีT ระดับของความเข้ าใจในกิจการ
ที.ผ้ ู สอบบั ญชี ต้องมีในการปฏิบัติงานตรวจสอบจะน้ อยกว่ าระดับความเข้ าใจในกิจการของ
ผู้บริหารในการบริหารกิจการ
ก4. ความเสี.ยงที.ผ้ ูสอบบัญชีต้องประเมินตามที.กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีT รวมถึง
ความเสี.ยงที.เกิดจากข้ อผิดพลาดและการทุจริต อย่างไรก็ตาม เนื.องจากเรื.องของการทุจริตนัTน
มีความสําคัญ จึ งมีข้อกําหนดและแนวทางเพิ. มเติมตามที.ระบุ ไว้ ในมาตรฐานการสอบบั ญชี
รหั ส 240 ซึ. งเกี.ยวข้ องกับ วิ ธีก ารประเมิน ความเสี.ยงและกิจ กรรมที.เ กี.ยวข้ อ งเพื. อ ให้ ได้ มา
ซึ.งข้ อมูลที.ใช้ ในการระบุความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
อันเนื.องมาจากการทุจริต4
ก5. ถึงแม้ ว่ า ผู้ สอบบั ญ ชี จะต้ องใช้ วิธีก ารประเมิ นความเสี.ยงทุ กวิ ธีตามที.ระบุ ไว้ ในย่ อ หน้ า ที. 6
ในการได้ มาซึ. งความเข้ าใจในกิจการ (ดูย่อหน้ าที. 11-24) ผู้สอบบัญชีไม่จาํ เป็ นต้ องใช้ ทุก
วิธกี ารในการทําความเข้ าใจในแต่ละเรื.อง ผู้สอบบัญชีอาจใช้ วิธีการอื.นซึ.งเป็ นประโยชน์ในการ
ระบุความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ตัวอย่างเช่น
•
การสอบทานข้ อมู ลที.ได้ มาจากแหล่ งภายนอก เช่ น วารสารทางเศรษฐกิจและการค้ า
รายงานของนักวิเคราะห์ ธนาคาร หรือบริ ษัทจัดอันดับความน่ าเชื.อถือ หรือข่าวสารของทาง
ราชการหรือข่าวสารที.เกี.ยวกับเรื.องการเงิน
•
การสอบถามที.ปรึ กษากฎหมายภายนอกของกิจการ หรือผู้เชี.ยวชาญในการประเมิน
ราคาที.กจิ การใช้ บริการอยู่
การสอบถามผู้บริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานหรือบุคคลอื.นในกิจการ (อ้ างถึงย่อ
หน้ าที. 6(ก))
ก6. ผู้สอบบัญชีได้ รับข้ อมูลจํานวนมากจากการสอบถามผู้บริหารและผู้มีหน้ าที.รับผิดชอบในการ
จั ด ทํา รายงานทางการเงิ น และอาจได้ รั บ จากการสอบถามหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน
(ถ้ ากิจการมีหน่วยงานดังกล่าว) และจากการสอบถามหน่วยงานหรือบุคคลอื.นภายในกิจการ

4

มาตรฐานการสอบบัญชี รหั ส 240 “ความรั บผิด ชอบของผู้ส อบบัญชีเกี.ยวกับการพิ จารณาการทุจริต
ในการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้ าที. 12-24
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ก7. ผู้สอบบัญชีอาจได้ มาซึ.งข้ อมูลหรือมุมมองที.แตกต่างในการประเมินความเสี.ยงจากการแสดง
ข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญจากการสอบถามบุคคลอื.นในกิจการและพนักงาน
อื.นซึ.งมีอาํ นาจหน้ าที.ในระดับที.แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น
•
การสอบถามผู้ มี ห น้ าที. ใ นการกํา กั บ ดู แ ลโดยตรงอาจช่ ว ยให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี เ ข้ า ใจ
สภาพแวดล้ อมในการจั ด ทํา งบการเงิ น มาตรฐานการสอบบั ญ ชี 2605 ระบุ ถึ ง
ความสําคั ญของการสื.อสารแบบสองทางอย่ างมี ประสิทธิผลเพื. อ ช่ ว ยให้ ผ้ ู สอบบั ญ ชี
ได้ รับข้ อมูลจากผู้มีหน้ าที.กาํ กับดูแลในเรื.องนีTด้วย
•
การสอบถามพนั ก งานที.มีส่ว นร่ ว มในการทํา ให้ เ กิดการประมวลผลและการบั น ทึก
รายการที.มีความซับซ้ อนหรือรายการที.ไม่ปกติอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการประเมินความ
เหมาะสมของการเลือกและการนํานโยบายการบัญชีบางเรื.องมาใช้
•
การสอบถามที.ปรึ กษาทางกฎหมายภายในกิจการโดยตรงอาจทําให้ ได้ ข้อมู ลในเรื. อง
กฎหมาย การปฏิบั ติ ต ามกฎหมายหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ความรู้ เกี. ย วกั บ การทุ จ ริ ต หรื อ
ข้ อสงสัยเกี.ยวกับการทุจริ ตที.มีผลกระทบต่อกิจการ การประกัน ภาระผูกพั นหลังการ
ขาย ข้ อตกลงต่าง ๆ (เช่น การร่วมทุน) กับคู่ค้าทางธุรกิจและเงื.อนไขในสัญญาต่าง ๆ
•
การสอบถามพนักงานการตลาดและพนักงานขายโดยตรงอาจทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีได้ รับ
ข้ อมูลเกี.ยวกับการเปลี.ยนแปลงกลยุทธ์ทางการตลาด แนวโน้ มการขาย หรือสัญญาที.มี
กับลูกค้ าของกิจการ
•
การสอบถามหน่ วยงานบริ หารความเสี.ยง (หรื อบุ คคลหรื อหน่ วยงานอื.นที.ทาํ หน้ าที.
ดั ง กล่ า ว) โดยตรง อาจทํา ให้ ผ้ ู ส อบบั ญ ชี ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล เกี. ย วกั บ ความเสี. ย งในการ
ดํา เนิ น งานหรื อ การปฏิบั ติ ต ามกฎหมายซึ. ง อาจมี ผ ลกระทบต่ อ การจั ดทํา รายงาน
ทางการเงิน
•
การสอบถามพนั ก งานส่ ว นงานระบบสารสนเทศโดยตรงอาจทํา ให้ ไ ด้ ทราบถึ งการ
เปลี.ยนแปลงของระบบ ข้ อผิดพลาดที.เกิดขึTนในระบบหรือการควบคุม และความเสี.ยง
ที.เกี.ยวข้ องกับระบบสารสนเทศ
ก8.

5

การได้ มาซึ.งความเข้ าใจในกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการเป็ นกระบวนการที.ทาํ อย่าง
ต่อเนื.องดังนัTน การสอบถามของผู้สอบบัญชีจึงอาจเกิดขึTนตลอดระยะเวลาการตรวจสอบ

มาตรฐานการสอบบัญชี รหั ส 260 “การสื.อสารกับผู้มีหน้ าที.ในการกํากับดูแล” ย่อหน้ าที. 4(ข)
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การสอบถามหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ก9. ในกรณีท.กี จิ การมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน การสอบถามบุคคลที.เหมาะสมภายในหน่วยงาน
นัTนอาจทําให้ ผ้ ู สอบบั ญชี ได้ ข้อมู ลที.เป็ นประโยชน์ ในการได้ มาซึ. งความเข้ าใจในกิจการและ
สภาพแวดล้ อมของกิจ การ และให้ ข้อมู ลเพื. อการระบุ แ ละประเมิ นความเสี.ยงในการแสดง
ข้ อ มู ล ที.ขั ดต่ อ ข้ อ เท็จ จริ งอั น เป็ นสาระสํา คั ญ ทัTง ในระดั บ งบการเงิ น และในระดั บ ของสิ. ง ที.
ผู้บริ หารให้ การรั บรองไว้ ในการปฏิบัติงานของหน่ วยงานตรวจสอบภายในมักจะได้ ข้อมู ล
เกี.ย วกั บ การดํา เนิ น การของกิจ การและความเสี.ย งในธุ ร กิ จ และอาจพบประเด็น จากงาน
ตรวจสอบ เช่ น ข้ อบกพร่ องหรื อความเสี.ยงในการควบคุมภายในที.ระบุ ได้ อาจเป็ นข้ อมูลที.
สําคัญที.ผ้ ูสอบบัญชีจะได้ มาซึ.งความเข้ าใจในกิจการ การประเมินความเสี.ยงหรื อแง่มุมอื.นใน
การตรวจสอบของผู้สอบบัญชี การสอบถามโดยผู้สอบบัญชี จึงควรเกิดขึTนไม่ว่าผู้ สอบบัญชี
คาดว่าจะใช้ ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื.อการปรับเปลี.ยนลักษณะหรือช่วงเวลา
หรื อลดขอบเขตการปฏิบัติงานสอบบั ญชีหรื อไม่6 การสอบถามอาจมุ่ งเน้ นเฉพาะประเด็นที.
หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ นาํ เสนอต่อผู้มีหน้ าที.กาํ กับดูแล และผลของการประเมินความ
เสี.ยงของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ก10. โดยอ้ างอิงจากสิ.งที.ผ้ ูสอบบัญชีได้ รับจากการสอบถาม ถ้ าปรากฏว่ามีประเด็นที.พบซึ.งเกี.ยวข้ อง
กับการจัดทํารายงานทางการเงินของกิจการและการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าการ
อ่านรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที.เกี.ยวข้ องมีความเหมาะสม ตัวอย่างของรายงาน
ของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในที.เ กี.ยวข้ อ งอาจรวมถึ ง กลยุ ทธ์ของหน่ ว ยงานและเอกสาร
เกี.ยวกับการวางแผน และรายงานที.จัดทําขึTนเพื.อรายงานต่อผู้บริหารหรือผู้มีหน้ าที.กาํ กับดูแล
เกี.ยวกับประเด็นที.พบจากการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ก11. นอกจากนีT ตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 2407 หากหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ ให้
ข้ อมูลแก่ผ้ ูสอบบัญชีเกี.ยวกับการทุจริตที.เกิดขึTนหรื อสงสัยว่ าจะเกิด ผู้สอบบัญชีต้องนําข้ อมูล
ดังกล่าวไปใช้ ในการระบุถึงความเสี.ยงในการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ซึ.งเป็ นผลจากการทุจริตด้ วย
ก12. บุ คคลที.เหมาะสมในหน่ วยงานตรวจสอบภายในที.ผ้ ู สอบบัญชีได้ ทาํ การสอบถามควรเป็ น
บุคคลที.ผ้ ูสอบบัญชีเห็นว่ ามีความรู้ ประสบการณ์หรืออํานาจหน้ าที. เช่น หัวหน้ าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือบุคคลอื.นในหน่วยงานแล้ วแต่สถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาที.จะ
ประชุมกับบุคคลเหล่านีTเป็ นครัTงคราวตามความเหมาะสม

6
7

ข้ อกําหนดที.เกี.ยวข้ องได้ แสดงอยู่ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหั ส 610 (ปรับปรุง )
มาตรฐานการสอบบัญชี รหั ส 240 ย่ อหน้ า ที. 19
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ข้ อควรพิจารณาเฉพาะสําหรับหน่วยงานภาครัฐ (อ้ างอิงย่อหน้ าที. 6 (ก))
ก13. ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐบ่อยครัTงที.มีความรับผิดชอบเกี.ยวกับการควบคุมภายในหรือ
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อกําหนดทางกฎหมายที.มีอยู่ การสอบถามบุคคลในหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในที.เหมาะสมสามารถช่ วยผู้ สอบบั ญชี ในการระบุ ความเสี.ยงที.จะเกิดการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อกําหนดทางกฎหมายที.มีสาระสําคัญที.มีอยู่ และความเสี.ยงที.จะ
เกิดข้ อบกพร่องในการควบคุมภายในเกี.ยวกับการจัดทํารายงานทางการเงิน
การวิเคราะห์เปรียบเทียบ (อ้างถึงย่อหน้าที  6 (ข))
ก14. การวิเคราะห์เปรียบเทียบที.ทาํ ในการประเมินความเสี.ยงอาจให้ แง่มุมของกิจการที.ผ้ ูสอบบัญชี
ไม่ เ คยทราบมาก่ อ น และอาจช่ ว ยในการประเมิ น ความเสี. ยงจากการแสดงข้ อ มู ลที.ขัดต่ อ
ข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญเพื. อเป็ นข้ อมูลสําหรั บการออกแบบและการนําวิธีท.ีตอบสนอง
ต่อความเสี.ยงไปปฏิบัติ การวิเคราะห์เปรียบเทียบที.ใช้ ในประเมินความเสี.ยงอาจรวมทัTงข้ อมูล
ด้ านการเงินและไม่ ใช่ ด้านการเงิน เช่ น ความสัมพั นธ์ระหว่ างยอดขายกับพืT นที.ขายหรื อปริ มาณ
สินค้ าที.ขาย
ก15. วิธกี ารวิเคราะห์เปรียบเทียบอาจช่วยในการระบุการมีอยู่ของรายการหรือเหตุการณ์ท.ผี ิดปกติ
และจํานวนเงิน อัตราส่วนทางการเงิน และแนวโน้ มที.อาจเป็ นประเด็นที.มีนัยต่อการสอบบัญชี
ความสัมพั นธ์ท.ีผิดปกติหรื อที.ไม่ เป็ นไปตามที.คาดการณ์ไว้ อาจช่ วยผู้ สอบบั ญ ชี ในการระบุ
ความเสี.ยงจากการแสดงข้ อ มูลที.ขัดต่อข้ อ เท็จ จริงอัน เป็ น สาระสํา คัญ โดยเฉพาะอย่า งยิ.ง
ความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเนื.องมาจากการทุจริต
ก16. อย่ า งไรก็ตาม เมื. อ การวิ เ คราะห์ เ ปรี ยบเทียบนัT น ใช้ ข้อ มู ลแบบยอดรวมเพื. อ การวิ เ คราะห์
เบืT องต้ น (ซึ. ง มั ก เกิ ดขึT นกั บ การวิ เ คราะห์ เ ปรี ยบเทียบในขัT น ตอนการประเมิ น ความเสี. ยง)
ผลของการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ให้ เพี ยงข้ อบ่ งชีTอย่างคร่ าว ๆ ว่ามีการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อ
ข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ในกรณีดังกล่ าว การพิ จารณาผลของการวิเคราะห์
เปรียบเทียบนัTนร่วมกับข้ อมูลอื.นที.รวบรวมจากการระบุความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อ
ข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญอาจช่ วยผู้สอบบัญชี ในการทําความเข้ าใจและการประเมินผล
ของการวิเคราะห์เปรียบเทียบได้
ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับกิจการขนาดเล็ก
ก17. ในกิจการขนาดเล็กบางแห่งอาจไม่มีข้อมูลการเงินระหว่างกาลหรือประจําเดือนซึ.งใช้ เพื.อการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบ ในสถานการณ์ดังกล่ าวถึงแม้ ว่ าผู้ สอบบั ญชี อาจทําการวิ เคราะห์ เปรี ยบเทียบ
อย่างมีข้อจํากัดเพื.อวางแผนการตรวจสอบหรือได้ ข้อมูลจากการสอบถาม ผู้สอบบัญชีอาจต้ อง
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วางแผนเพื.อทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื.อระบุความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันมีสาระสําคัญโดยใช้ ร่างงบการเงินฉบับแรกของกิจการ
การสังเกตการณ์และการตรวจทาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที. 6 (ค))
ก18. การสังเกตการณ์และการตรวจทานอาจสนับสนุ นการสอบถามข้ อมูลจากผู้บริ หารและบุคคล
อื.นและยังให้ ข้อมู ลเกี.ยวกับกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ ตั วอย่ างของวิ ธีการดังกล่ าว
รวมถึงการสังเกตการณ์และการตรวจทานในเรื.องดังต่อไปนีT
•
การดําเนินงานของกิจการ
•
เอกสาร (เช่น แผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจ) บันทึกทางบัญชี และคู่มือการควบคุม
ภายใน
•
รายงานที.จั ด ทํา โดยผู้ บ ริ ห าร (เช่ น รายงานการบริ หารงานรายไตรมาสและงบ
การเงิ น ระหว่ างกาล) และผู้ มี หน้ าที.ในการกํากั บดู แล (เช่ น รายงานการประชุ มของ
คณะกรรมการบริษัท)
•
ที.ดิน สิ.งปลูกสร้ างและโรงงานของกิจการ
ข้อมูลทีไ ด้รบั ในงวดก่อน (อ้างถึงย่อหน้าที  9)
ก19. ประสบการณ์ในกิจการและวิธกี ารตรวจสอบในงวดก่อนของผู้สอบบัญชีอาจให้ ข้อมูลแก่ผ้ ูสอบบัญชี
ในเรื.องดังต่อไปนีT
•
การแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงในอดีตได้ ถูกแก้ ไขในเวลาที.เหมาะสมหรือไม่
•
ลักษณะของกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ รวมถึงการควบคุ มภายในของ
กิจการ (รวมถึงข้ อบกพร่องในการควบคุมภายใน)
•
การเปลี.ยนแปลงที.สาํ คัญในกิจการหรือการดําเนินงานของกิจการจากรอบบัญชีก่อน
อาจช่ ว ยให้ ผ้ ู สอบบั ญ ชี มีความเข้ า ใจในกิจการอย่ า งเพี ยงพอเพื. อ ใช้ ในการระบุ แ ละ
ประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ก20. หากผู้สอบบัญชีตTังใจที.จะใช้ ข้อมูลที.ได้ มาในงวดก่อนเพื.อการตรวจสอบในงวดปัจจุบัน ผู้สอบบัญชี
ต้ องพิ จารณาว่ าข้ อมูลที.ได้ มาในงวดก่อนยังคงมีความเกี.ยวข้ องกับการตรวจสอบในงวดปั จจุ บัน
หรื อ ไม่ เช่ น การเปลี. ยนแปลงสภาพแวดล้ อมในการควบคุ มอาจส่งผลต่ อความเกี.ยวข้ อ ง
ของข้ อมูลที.ได้ รับมาจากงวดก่อน ในการพิจารณาว่าการเปลี.ยนแปลงที.เกิดขึTนมีผลกระทบต่อ
ความเกี.ยวข้ องของข้ อมูลดังกล่าวหรือไม่ ผู้สอบบัญชีอาจสอบถามและใช้ วิธีการตรวจสอบอื.น
ที.เหมาะสม เช่น การใช้ วิธเี ดินตามผังทางเดินเอกสารในระบบที.เกี.ยวข้ อง
การปรึกษาหารือภายในกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที  10)
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ก21. การปรึ กษาหารือภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเกี.ยวกับความเป็ นไปได้ ท.งี บการเงินของ
กิจการอาจแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ จะช่วยในเรื.องดังต่อไปนีT
•
เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที.มีประสบการณ์การตรวจสอบ
สูงกว่า รวมถึงผู้สอบบัญชีท.รี ับผิดชอบงานมีส่วนร่ วมในการให้ ความรู้เกี.ยวกับกิจการที.
ตรวจสอบ
•
เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบได้ แลกเปลี.ยนข้ อมูลเกี.ยวกับความ
เสี.ยงทางธุรกิจของกิจการ และเกี.ยวกับว่ ารายการใดในงบการเงินที.อาจมีก ารแสดง
ข้ อมูล
ที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ.งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตและ
ข้ อผิดพลาดได้ โดยง่ายและด้ วยวิธกี ารใด
•
ช่ วยให้ สมาชิกในกลุ่ มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบได้ เข้ าใจถึงโอกาสที.จะเกิดการแสดง
ข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันมีสาระสําคัญในงบการเงินในส่วนงานที.ตนได้ รับมอบหมาย
และผลของวิ ธีก ารตรวจสอบที.สมาชิ ก ได้ ป ฏิบั ติอ าจจะกระทบต่ อ แง่ มุมอื.น ของการ
ตรวจสอบอย่ างไร ซึ. งรวมถึ งการตัดสินใจเกี.ยวกับลั กษณะ ระยะเวลา และขอบเขตการ
ตรวจสอบด้ วย
•
จั ดให้ มีบรรทัดฐานในกลุ่ มผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบในการสื.อสารและแลกเปลี. ยน
ข้ อมูลใหม่ท.ไี ด้ มาในระหว่างการตรวจสอบที.อาจมีผลต่อการประเมินความเสี.ยงจากการ
แสดงข้ อ มู ล ที. ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อั น เป็ นสาระสํา คั ญ หรื อ วิ ธี ก ารตรวจสอบที. ใ ช้ เ พื. อ
ตอบสนอง ต่อความเสี.ยงเหล่านัTน
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ได้ ให้ ข้อกําหนดและแนวทางเพิ.มเติมที.เกี.ยวข้ องกับการหารือ
ภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเกี.ยวกับความเสี.ยงจากการทุจริต8
ก22. การปรึกษาหารือในแต่ละครัTงไม่จาํ เป็ นต้ องมีสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานการตรวจสอบทุกคน
(เช่ น การตรวจสอบที.มีหลายสถานที.) หรือไม่จาํ เป็ นที.ทุกคนในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบจะ
ได้ รับการแจ้ งข้ อสรุปที.ได้ จากการปรึกษาหารื อในทุกประเด็น ผู้สอบบัญชีท.รี ั บผิดชอบงานอาจ
ปรึ กษาหารื อประเด็นต่าง ๆ กับสมาชิกหลักในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ.งรวมถึงผู้ชาํ นาญ
หรือมีความรู้เฉพาะด้ านและผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบกิจการภายในกลุ่ม หากพิจารณาแล้ ว
เห็นว่าเหมาะสม ในขณะที.มอบหมายงานการปรึกษาหารือให้ กบั ผู้อ.นื โดยพิจารณาถึงขอบเขต
ของการสื.อสารที.จาํ เป็ นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ การจัดทําแผนการสื.อสารที.ได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้สอบบัญชีท.รี ับผิดชอบงานอาจใช้ เป็ นประโยชน์ได้
ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับกิจการขนาดเล็ก

8

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้ าที. 15
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ก23. ผู้ สอบบั ญ ชี ท.ีรั บ ผิ ดชอบงานอาจเป็ นผู้ ป ฏิบั ติงานตรวจสอบส่ ว นใหญ่ ในกิจ การขนาดเล็ก
(ในบางกรณีอาจเป็ นผู้ปฏิบัติงานแต่เพียงผู้เดียว) ในกรณีดังกล่าว ผู้สอบบัญชีท.รี ับผิดชอบงาน
ซึ.งเป็ นผู้วางแผนการตรวจสอบ ต้ องเป็ นผู้พิจารณาความเป็ นไปได้ ท.งี บการเงินของกิจการอาจ
แสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญอันเนื.องมาจากการทุจริตและข้ อผิดพลาด
การทําความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ รวมถึงการควบคุมภายในของกิจการ
กิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ
อุตสาหกรรม ข้อกําหนดทางกฎหมายและปัจจัยภายนอกอื น (อ้ างถึงย่อหน้ าที. 11 (ก))
ปัจจัยทางอุตสาหกรรม
ก24. ปั จจั ยที.เกี.ยวข้ องกับอุตสาหกรรม รวมถึงเงื.อนไขของอุตสาหกรรม เช่ น สภาพการแข่ งขัน
ความสัมพั นธ์ระหว่ างผู้ขายและลู กค้ า และการพั ฒนาทางเทคโนโลยี ตัวอย่างที.ผ้ ู สอบบัญชี
อาจพิจารณารวมถึง
•
การตลาดและการแข่งขัน รวมถึงอุปสงค์ ความสามารถและการแข่งขันด้ านราคา
•
กิจกรรมที.มีลักษณะเป็ นวงจรหรือฤดูกาล
•
เทคโนโลยีทางการผลิตที.เกี.ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ของกิจการ
•
แหล่งพลังงานและต้ นทุน
ก25. อุตสาหกรรมที.กจิ การดําเนินการอยู่อาจมีความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอัน
เป็ นสาระสําคัญเฉพาะอย่าง ความเสี.ยงนัTนอาจเกิดจากลักษณะของธุรกิจหรื อระดับความเข้ มงวด
ของข้ อกําหนดทางกฎหมาย ตัวอย่างเช่ น สัญญาระยะยาวอาจเกี.ยวข้ องกับการประมาณการ
ที.ส ํา คั ญ ของรายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยที.อ าจก่ อ ให้ เ กิด ความเสี. ยงจากการแสดงข้ อ มู ล ที.ขั ด ต่ อ
ข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ในกรณีดังกล่ าวจําเป็ นที.กลุ่ มผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบรวมถึ ง
สมาชิกต้ องมีความรู้และประสบการณ์ท.เี กี.ยวข้ องในเรื.องนัTนอย่างเพียงพอ9
ปัจจัยทางข้ อกําหนดทางกฎหมาย
ก26. ปั จจัยทางข้ อกําหนดทางกฎหมายที.เกี.ยวข้ อง รวมถึงสภาพแวดล้ อมของข้ อบังคับทางกฎหมาย
ซึ.งครอบคลุมถึงการใช้ แม่ บทการรายงานทางการเงินและสภาพแวดล้ อมทางกฎหมายและ
การเมือง ตัวอย่างประเด็นที.ผ้ ูสอบบัญชีอาจต้ องพิจารณารวมถึง
•
หลักการบัญชี และแนวปฏิบัติเฉพาะของอุตสาหกรรม
•
กรอบข้ อบังคับทางกฎหมายสําหรับอุตสาหกรรมที.มีกฎหมายบังคับ
•
ข้ อ กฎหมาย และข้ อ กํา หนดที. มี ผ ลกระทบที.ส ํา คั ญ ต่ อ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ รวมถึ ง
กิจกรรมการกํากับดูแลโดยตรง
•
ภาษีอากร (ภาษีเงินได้ นิติบุคคลและอื.น ๆ)
9

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้ าที. 14
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•

•

นโยบายของรั ฐบาลที.มีผลกระทบต่ อการดําเนิ นธุ รกิจในปั จจุ บั น เช่ น นโยบายทาง
การเงิน รวมถึงการควบคุมอัตราแลกเปลี.ยนเงินตราต่างประเทศ นโยบายทางการคลัง การ
สนับสนุ นทางการเงิน (เช่ น โครงการให้ ความช่ วยเหลือจากทางรั ฐบาล) และกําแพง
ภาษีหรือนโยบายกีดกันทางการค้ า
ข้ อกําหนดเกี.ยวกับสิ.งแวดล้ อมที.มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจของกิจการ

ก27. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 ได้ ให้ ข้อกําหนดเฉพาะเกี.ยวกับกรอบของกฎหมายและ
ข้ อบังคับที.ใช้ สาํ หรับกิจการและอุตสาหกรรมหรือหมวดอุตสาหกรรมที.กจิ การดําเนินการอยู่10
ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
ก28. สํา หรั บ การตรวจสอบหน่ ว ยงานภาครั ฐ กฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ หรื อ กฎระเบี ย บอื. น อาจมี
ผลกระทบต่อการดําเนินงานของกิจการ การพิจารณาข้ อกําหนดเหล่านีTมีความสําคัญในการได้ มา
ซึ.งการทําความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ
ปัจจัยภายนอกอื.น
ก29. ตัวอย่ างของปั จจั ยภายนอกอื.นที.มีผลกระทบต่ อกิจการซึ. งผู้ สอบบั ญชี อาจพิ จารณา รวมถึง
สภาพเศรษฐกิจโดยทั.วไป อัตราดอกเบีTย และความยากง่ายในการจัดหาเงินทุน และเงินเฟ้ อ
หรือการเปลี.ยนแปลงค่าเงิน
ลักษณะของกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที. 11 (ข))
ก30. การทําความเข้ าใจลักษณะของกิจการทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีเข้ าใจในประเด็นต่าง ๆ เช่น
•
กิจการมีโครงสร้ างที.ซับซ้ อนหรือไม่ เช่น มีบริษัทย่อย หรือมีหน่วยงานอื.นที.มีอยู่ใน
หลายสถานที. โครงสร้ างที.ซับซ้ อนมักนําไปสู่ประเด็นที.อาจเกิดความเสี.ยงจากการแสดง
ข้ อมูลที.ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ประเด็นดังกล่ าวอาจรวมถึง การบันทึก
ค่าความนิยม กิจการร่ วมค้ า เงินลงทุน หรือกิจการที.ตTังขึTนโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะว่า
มีการบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสมหรือไม่
•
ความเข้ าใจในเรื. องความเป็ นเจ้ าของและความสัมพั นธ์ระหว่ างผู้เป็ นเจ้ าของและ
บุคคลหรือกิจการอื.นจะช่วยในการพิจารณาว่าการระบุและการบันทึกรายการที.เกิดขึTนกับ
กิจการที.เกี.ยวข้ องกันมีความเหมาะสมหรื อไม่ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 55011 ได้
กําหนดและให้ แนวทางแก่ผ้ ูสอบบัญชีในการพิจารณาเกี.ยวกับกิจการที.เกี.ยวข้ องกัน

10
11

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 “การพิจารณากฎหมายและข้ อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้ าที. 12
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550 “บุคคลหรือกิจการที.เกี.ยวข้ องกัน”
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ก31. ตัวอย่ างของประเด็นที.ผ้ ูสอบบัญชี ควรพิ จารณาในการได้ มาซึ.งความเข้ าใจในลั กษณะของกิจการ
มีดังนีT
•
การดําเนินงานทางธุรกิจ เช่น
o ลักษณะของแหล่ งรายได้ ผลิ ตภัณฑ์หรื อการให้ บริ การ และการตลาด รวมถึง
การเกี.ยวพันกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การขายและกิจกรรมทางการตลาด
ผ่านอินเทอร์เน็ต
o การประกอบกิจ การ (เช่ น ขัT นตอนและวิ ธีก ารผลิ ต หรื อกิจกรรมที.ทาํ ให้ เกิด
ความเสี.ยงต่อสภาพแวดล้ อม)
o พันธมิตร กิจการร่วมค้ า และการใช้ บริการจากกิจการภายนอก
o การกระจายสินค้ าทางภูมิศาสตร์ และการจําแนกส่วนงานตามอุตสาหกรรม
o สถานที.ท.ใี ช้ ในการผลิต สถานที.เก็บสินค้ า และสํานักงาน และที.ตTังและปริ มาณ
ของสินค้ าคงเหลือ
o ลู ก ค้ า รายหลั ก และผู้ จํา หน่ ายสิน ค้ า และผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที.ส าํ คัญ ข้ อตกลงว่ าด้ ว ย
การจ้ า งงาน (รวมถึ ง สหภาพแรงงาน บํานาญ และผลประโยชน์ อ. ืนหลั งจาก
การจ้ างงาน ผลตอบแทนพนักงานในลั กษณะตราสารทุน หรื อข้ อตกลงว่ าด้ วย
การจูงใจด้ วยโบนัส และข้ อกําหนดทางกฎหมายที.เกี.ยวข้ องกับการจ้ างงาน)
o กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาและค่าใช้ จ่ายที.เกี.ยวข้ อง
o รายการกับบุคคลหรือกิจการที.เกี.ยวข้ องกัน
•
เงินลงทุนและกิจกรรมการลงทุน เช่น
o การซืTอกิจการหรือการจําหน่ายส่วนงานทางธุรกิจที.ได้ วางแผนไว้ หรือเกิดขึTนแล้ ว
o การลงทุนและการจําหน่ายหลักทรัพย์ และเงินให้ ก้ ูยืม
o กิจกรรมการลงทุนในสินทรัพย์
o การลงทุนในกิจการที.มิได้ นาํ มาจัดทํางบการเงินรวม รวมถึง ห้ างหุ้นส่วน กิจการ
ร่วมค้ า และกิจการที.ตTังขึTนโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ
•
การจัดหาเงินและกิจกรรมในการจัดหาเงิน เช่น
o บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมที.สาํ คัญ รวมถึงโครงสร้ างที.ต้องจัดทํางบการเงินรวม
และโครงสร้ างที.ไม่ต้องจัดทํางบการเงินรวม
o โครงสร้ างหนีTและเงื.อนไขที.เกี.ยวข้ อง รวมถึงการจัดทํารายการทางการเงินนอก
งบดุล และการทําสัญญาเช่า
o ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ ผ ลประโยชน์ (ในประเทศ ต่ า งประเทศ ชื. อ เสี ย งทางธุ ร กิ จ และ
ประสบการณ์) และบุคคลหรือกิจการที.เกี.ยวข้ องกัน
o การใช้ ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
•
การรายงานทางการเงิน เช่น
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o

o
o
o
o

หลั ก การบั ญ ชี และแนวปฏิ บั ติ เ ฉพาะของอุ ต สาหกรรม รวมถึ ง การจํา แนก
รายการที.มีความสําคัญในอุตสาหกรรม (เช่น เงินให้ ก้ ูยืมและเงินลงทุนสําหรั บ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ หรือการวิจัยและพัฒนาสําหรับธุรกิจเภสัชกรรม)
แนวทางปฏิบัติเกี.ยวกับการรับรู้รายได้
การบัญชีสาํ หรับมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ หนีTสนิ และรายการที.เป็ นเงินตราต่างประเทศ
การบัญชีสาํ หรับรายการที.ไม่ปกติหรือรายการที.ซับซ้ อน รวมถึงรายการที.ยังเป็ น
ที.ถกเถียงหรือรายการที.เกิดขึTนใหม่ (เช่น การบัญชีสาํ หรับผลตอบแทนที.ให้ ใน
ลักษณะตราสารทุน)

ก32. การเปลี.ยนแปลงของกิจการที.สาํ คัญจากงวดก่อนอาจก่อให้ เกิดหรื อเปลี.ยนแปลงความเสี.ยง
จากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ลักษณะของกิจการที.ตTังขึTนโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ
ก33. กิจการที.ตTังขึTนโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ (นิติบุคคลเฉพาะกิจ) หมายถึง กิจการที.ตTังขึTนสําหรั บ
วัตถุประสงค์ท.ไี ด้ มีการกําหนดไว้ เช่ น เพื. อการเช่ า หรื อเพื. อการแปลงสินทรั พย์ทางการเงินเป็ น
หลั กทรั พย์ หรื อเพื. อกิจกรรมการวิ จัยและพั ฒนา ทัTงนีT อาจจั ดตัTงขึTนในรู ปนิ ติบุคคล ทรั สต์
การร่ วมหุ้นส่วน หรือกิจการที.ไม่ใช่นิติบุคคล กิจการที.อยู่ในฐานะเป็ นผู้จัดตัTงกิจการที.ตTังขึTนโดย
มีวัตถุประสงค์เฉพาะอาจโอนสินทรัพย์ให้ แก่กิจการที.ตTังขึTนโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ (เช่น กรณี
ที.ต้องการตัดรายการเกี.ยวกับสินทรั พย์ทางการเงินออกจากบัญชี) แต่ยังคงได้ รับสิทธิในการใช้
สินทรัพย์หรือให้ บริการแก่กิจการที.ตTังขึTนโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ในขณะที.กิจการอื.นอาจเป็ นผู้
จัดหาแหล่ งเงินทุนให้ กิจการที.ตTังขึTนโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ตามที.ระบุไว้ ในมาตรฐานการสอบ
บั ญชี รหั ส 550 ในบางสถานการณ์ กิจการที.ตTั งขึTนโดยมี วั ตถุ ประสงค์ เฉพาะอาจเป็ นกิจการที.
เกี.ยวข้ องกับกิจการดังกล่าว12
ก34. แม่ บทการรายงานทางการเงินมักระบุ เงื.อนไขในรายละเอียดที.ถือได้ ว่า มีการควบคุ ม หรื อ
สถานการณ์ท.ตี ้ องพิจารณานํากิจการที.ตTังขึTนโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะมาจัดทํางบการเงินรวม
การตีความของข้ อกําหนดตามแม่บทดังกล่าวจําเป็ นมีความรู้โดยละเอียดในสัญญาที.เกี.ยวข้ อง
กับกิจการที.ตTังขึTนโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ
การเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที. 11 (ค))
ก35. การทําความเข้ าใจการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชีของกิจการอาจนําไปสู่ประเด็นต่าง ๆ
เช่น
12

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550 ย่อหน้ าที. ก7
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•
•

•
•

วิธที .กี จิ การใช้ ในการบันทึกรายการที.มีนัยสําคัญและไม่ปกติ
ผลกระทบของนโยบายการบั ญชี ท.ีสาํ คัญในประเด็นที.ยังถกเถียงกันอยู่ หรื อประเด็น
ใหม่ ๆ ซึ.งยังไม่มีแนวปฏิบัติท.ีเชื.อถือได้ หรือยังไม่มีความเห็นที.เป็ นเอกฉันท์ในประเด็น
นัTน ๆ
การเปลี.ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกิจการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎหมายและข้ อบังคับที.เป็ นเรื.องใหม่สาํ หรับ
กิจการ และกิจการได้ ปฏิบัติตามข้ อกําหนดนัTนเมื.อไรและอย่างไร

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์และความเสีย งทางธุรกิจทีเ กีย วข้อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที. 11 (ง))
ก36. กิจการดําเนินธุรกิจภายใต้ สภาพแวดล้ อมของกลุ่มอุตสาหกรรม ข้ อกําหนดทางกฎหมาย และ
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอื.น ในการตอบสนองปั จจัยดังกล่าว ผู้บริหารของกิจการหรือ
ผู้มีหน้ าที.ในการกํากับดูแลได้ กาํ หนดวัตถุ ประสงค์ ซึ.งเป็ นแผนโดยรวมของกิจการ กลยุทธ์
เป็ นวิธีท.ีผ้ ูบริ หารใช้ เพื. อบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ วัตถุประสงค์และกลยุ ทธ์ของกิจการ
อาจเปลี.ยนแปลงได้ ตลอดเวลา
ก37. ความเสี.ยงทางธุรกิจเป็ นความเสี.ยงในมุมที.กว้ างกว่ าความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่ อ
ข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงิน อย่ างไรก็ตาม ความเสี.ยงทางธุรกิจได้ รวมถึง
ความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ความเสี.ยงทางธุรกิจอาจ
เกิดจากการเปลี.ยนแปลงหรื อความสลับซับซ้ อน การไม่ยอมที.จะรั บรู้ถึงความต้ องการการ
เปลี.ยนแปลงก็ก่อให้ เกิดความเสี.ยงทางธุรกิจได้ ตัวอย่างของความเสี.ยงทางธุรกิจอาจเกิดขึTนจาก
•
การพัฒนาสินค้ าหรือบริการใหม่ท.ไี ม่ประสบผลสําเร็จ
•
การตลาด ถึงแม้ ว่าจะประสบความสําเร็จในการพัฒนาสินค้ าและบริการ ตลาดอาจ
ไม่เพียงพอที.จะสนับสนุนการขายสินค้ าและบริการ หรือ
•
ข้ อบกพร่องของสินค้ าหรือบริการที.อาจก่อให้ เกิดภาระหนีTสินและความเสี.ยงในการ
เสียชื.อเสียง
ก38. ความเข้ าใจในความเสี.ยงทางธุรกิจของกิจการจะช่ วยในการระบุ โอกาสที.จะเกิดความเสี.ยง
จากการแสดงข้ อมู ลที.ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญได้ ดีขT ึน เนื. องจากความเสี.ยงทาง
ธุรกิจส่วนใหญ่ จะมีผลทางการเงินตามมาและจะส่งผลกระทบต่องบการเงิน อย่างไรก็ตาม
ผู้ สอบบั ญ ชี ไม่ มีความรั บผิ ดชอบในการระบุ หรื อ ประเมิน ความเสี.ยงทางธุร กิจ ทุ ก ประเภท
เนื. อ งจากความเสี.ยงทางธุ ร กิ จ ทุ ก ประเภทไม่ ได้ ก่ อ ให้ เ กิดความเสี. ยงจากการแสดงข้ อ มู ล
ที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
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ก39. ตัวอย่ างของประเด็นที.ผ้ ู สอบบั ญชี อาจพิ จารณาเพื. อให้ ได้ มาซึ. งความเข้ าใจในวั ตถุ ประสงค์
กลยุทธ์ และความเสี.ยงทางธุรกิจที.เกี.ยวข้ องของกิจการ ที.อาจส่งผลให้ เกิดความเสี.ยงจากการ
แสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ได้ แก่
•
การพั ฒนาอุ ตสาหกรรม (ความเสี. ยงทางธุ รกิ จที.อาจเกิ ดขึT นได้ เช่ น กิ จการไม่ มี
บุ คคลากรหรื อ ไม่ มีค วามชํา นาญที.จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาเมื. อ มี ก ารเปลี. ยนแปลงเกิ ดขึT น ใน
อุตสาหกรรม)
•
สินค้ าและบริ การใหม่ (ความเสี.ยงทางธุ รกิ จที.อาจเกิดขึT นได้ เช่ น ภาระหนีT สินอั น
เนื.องมาจากในสินค้ าเพิ.มขึTน)
•
การขยายตัวทางธุรกิจ (ความเสี.ยงทางธุรกิจที.อาจเกิดขึTนได้ เช่ น ความต้ องการ
สินค้ า ที.ไม่สามารถประมาณได้ อย่างถูกต้ อง)
•
ข้ อกํา หนดทางการบั ญชี ใหม่ (ความเสี.ยงทางธุ รกิ จที.อาจเกิ ดขึT นได้ เช่ น การนํา
มาตรฐานการบัญชีใหม่มาใช้ อย่างไม่สมบูรณ์หรื อไม่เหมาะสม หรื อต้ นทุนที.เพิ. มขึT น
จากการใช้ มาตรฐานการบัญชีใหม่)
•
ข้ อบั งคั บทางกฎหมาย (ความเสี.ยงทางธุ รกิ จที.อาจเกิ ดขึT นได้ เช่ น ความเสี. ยงทาง
กฎหมายที.เพิ.มขึTน)
•
ข้ อกําหนดทางการเงินในปั จจุ บันและที.คาดว่ าจะเกิดขึTน (ความเสี.ยงทางธุรกิจที.อาจ
เกิดขึTนได้ เช่น ผลขาดทุนทางการเงิน เนื.องจากกิจการไม่สามารถปฏิบัติตามข้ อกําหนดได้ )
•
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ความเสี.ยงทางธุรกิจที.อาจเกิดขึTนได้ เช่น ระบบและ
กระบวนการประมวลผลไม่สามารถเข้ ากันได้ )
•
ผลกระทบจากการใช้ กลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ.งผลกระทบที.จะนําไปสู่ข้อกําหนด
ทางการบัญชีใหม่ (ความเสี.ยงทางธุรกิจที.อาจเกิดขึTนได้ เช่ น การใช้ กลยุทธ์ท.ไี ม่สมบูรณ์
หรือไม่เหมาะสม)
ก40. ความเสี.ยงทางธุรกิจอาจมีผลทันทีต่อความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสําคัญสําหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลในระดับ
ที.เกี.ยวกับสิ.งที.ผ้ ูบริ หารได้ ให้ การรั บรองไว้ หรื อในระดับงบการเงิน ตัวอย่างเช่น ความเสี.ยง
ทางธุรกิจที.เกิดขึTนจากจํานวนลูกค้ าที.ลดลงอาจเพิ. มความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมู ลที.ขัดต่ อ
ข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ.งเกี.ยวข้ องกับมูลค่าของลูกหนีT อย่างไรก็ตาม ความเสี.ยงเดียวกัน
โดยเฉพาะความเสี.ยงที.ควบคู่ กับความเสี.ยงจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบ
ในระยะยาว ซึ.งผู้สอบบัญชีควรประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานเกี.ยวกับการดําเนินงาน
ต่อเนื. อง การพิ จารณาของผู้ สอบบัญชีว่า ความเสี.ยงทางธุรกิจอาจส่งผลต่อความเสี.ยงจาก
การแสดงข้ อ มู ลที.ขัดต่ อข้ อ เท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคั ญหรื อไม่ จึ งควรพิ จารณาโดยคํานึ งถึ ง
สภาพแวดล้ อมของกิจการ ตัวอย่างของเงื.อนไขและเหตุการณ์ท.อี าจแสดงถึงความเสี.ยงจากการ
แสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญได้ แสดงไว้ ในภาคผนวก 2
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ก41. โดยปกติผ้ ูบริ หารมักระบุ ความเสี.ยงทางธุรกิจและพั ฒนาวิธีการที.จะตอบสนองต่ อความเสี.ยงได้
กระบวนการประเมินความเสี.ยงดังกล่าวจะเป็ นส่วนหนึ.งของการควบคุมภายใน และได้ แสดง
ไว้ ในย่อหน้ าที. 15 และย่อหน้ าที. ก87-ก88
ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
ก42. สํา หรั บ การตรวจสอบหน่ ว ยงานภาครั ฐ วั ตถุ ป ระสงค์ ของผู้ บ ริ หารอาจได้ รั บ อิทธิพ ลจาก
การคํานึงถึงเรื.องความรับผิดชอบต่อสาธารณะชน และอาจรวมถึงวัตถุประสงค์ด้านกฎหมาย
ข้ อบังคับ และกฎระเบียบอื.น
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การวัดผลและการทบทวนผลการดําเนินงานทางการเงินของกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที. 11 (จ))
ก43. ผู้ บ ริ หารและผู้ ท.ี เ กี. ยวข้ อ งมั ก จะมี ก ารวั ดผลและทบทวนในสิ. งที. เ ห็ น ว่ า สํา คั ญ การวั ดผล
การดําเนินงานไม่ว่าจะเป็ นภายนอกหรือภายในอาจก่อให้ เกิดแรงกดดันต่อกิจการ แรงกดดัน
ดังกล่าวอาจจูงใจให้ ผ้ ูบริหารปรับปรุงผลการดําเนินงานหรือบิดเบือนงบการเงิน ดังนัTน ความเข้ าใจ
ในการวัดผลการดําเนินงานของกิจการจะช่ วยผู้สอบบัญชีในการพิ จารณาว่ า แรงกดดันที.จะ
บรรลุเป้ าหมายอันเกิดจากการกระทําของผู้บริ หารจะเพิ.มความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ รวมถึงความเสี.ยงจากการทุจริตหรือไม่ โปรดดูมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 240 สําหรับข้ อกําหนดและแนวทางที.เกี.ยวข้ องกับความเสี.ยงที.เกิดจากการทุจริต
ก44. การวัดผลและการทบทวนผลการดําเนินงานทางการเงินไม่เหมือนกับการติดตามผลการควบคุม
(กล่ าวถึงองค์ประกอบของการควบคุมภายในในย่อหน้ าที. ก106-ก117) ถึงแม้ ว่าวัตถุประสงค์
อาจจะมีการทับซ้ อนกัน กล่าวคือ
•
การวั ดผลและการทบทวนผลการดําเนิ น งานมุ่ งประเด็นที.ว่า ผลการดําเนิ นธุรกิจ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที.ผ้ ูบริหาร (หรือบุคคลที.สาม) กําหนดไว้ หรือไม่
•
การติดตามผลการควบคุ มมุ่ งเน้ นความมีประสิทธิผลของการนําเอาการควบคุ ม
ภายในไปปฏิบัติ
อย่ างไรก็ตาม ในบางกรณีดัชนี ชT ี วัดผลการดําเนิ นงานช่ วยให้ ข้อมู ลแก่ผ้ ู บริ หารในการระบุ
ข้ อบกพร่องในการควบคุมภายในได้
ก45. ตัวอย่างของข้ อมูลที.เกิดขึTนภายในกิจการที.ผ้ ูบริหารใช้ ในการวัดผลและทบทวนผลการดําเนินงาน
ทางการเงินที.ผ้ ูสอบบัญชีอาจพิจารณา เช่น
•
ดั ชนี ชT ี วั ดผลการดําเนิ นงานที.สาํ คั ญ (ด้ านการเงิ นหรื อด้ านที.ไม่ ใช่ การเงิ น) และ
อัตราส่วนที.สาํ คัญ แนวโน้ มและสถิติผลการดําเนินงาน
•
การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานทางการเงินในแต่ละงวดเวลา
•
งบประมาณ การพยากรณ์ การวิเคราะห์ผลต่าง ข้ อมูลจําแนกตามส่วนงานและฝ่ าย
งาน หรือรายงานผลงานในระดับแผนกหรือระดับอื.น
•
การประเมินผลพนั กงาน และนโยบายการให้ ผลตอบแทนเพื. อสร้ างแรงจู งใจให้ แก่
พนักงาน
•
การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกิจการกับคู่แข่ง
ก46. บุคคลภายนอกอาจวัดผลและทบทวนผลการดําเนินงานทางการเงินของกิจการ ตัวอย่าง เช่ น
ข้ อมูลจากภายนอก เช่น รายงานของนักวิเคราะห์และรายงานของบริษัทจัดอันดับความน่าเชื.อถือ
อาจให้ ข้อมูลที.เป็ นประโยชน์แก่ผ้ ูสอบบัญชี รายงานดังกล่าวมักจะได้ จากกิจการที.ถูกตรวจสอบ
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ก47. การวั ดผลภายในอาจทํา ให้ เ ห็น ผลที.ไม่ คาดหวั ง หรื อ เห็น แนวโน้ มที.ไม่ คาดการณ์ มาก่ อ น
ซึ. งทําให้ ผ้ ู บริ หารต้ อ งหาสาเหตุและปรั บ ปรุ งแก้ ไข (รวมถึง ในบางกรณี มีการค้ นพบและ
แก้ ไขข้ อผิดพลาดในเวลาที.เหมาะสม) การวัดผลการดําเนินงานอาจแสดงให้ ผ้ ูสอบบัญชีทราบ
ถึงความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริ งของข้ อมูลในงบการเงิน ยกตัวอย่างเช่น
การวั ดผลการดําเนิ นงานอาจแสดงให้ เห็นว่ า กิจการมีการเติบโตเร็วผิดปกติหรื อมีกาํ ไรสูง
ผิดปกติเมื.อเปรียบเทียบกับกิจการอื.นที.อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ข้ อมูลดังกล่าวโดยเฉพาะ
อย่ างยิ.งถ้ ารวมกับปั จจั ยอื.น เช่ น โบนัสที.อิงกับผลการดําเนิ นงานหรื อการจ่ ายผลตอบแทน
ที.จูงใจอาจก่อให้ เกิดความเสี.ยงที.เกิดจากความมีอคติของผู้บริหารในการจัดทํางบการเงินได้
ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับกิจการขนาดเล็ก
ก48. โดยปกติกจิ การขนาดเล็กมักไม่มีกระบวนการวัดผลและทบทวนผลการดําเนินงานทางการเงิน
การสอบถามผู้บริหารอาจทําให้ ทราบว่าผู้บริหารยึดถือดัชนีชT ีวัดที.สาํ คัญบางอย่างในการประเมิน
ผลการดําเนิ นงานทางการเงินและกระทําการใด ๆ ที.เหมาะสม หากการสอบถามนัT นแสดง
ให้ เห็นว่าไม่มีการวัดผลการดําเนินงานหรือไม่มีการทบทวนผลการดําเนินงาน อาจเพิ.มความเสี.ยง
ที.การแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงจะไม่ได้ ถูกค้ นพบและแก้ ไขได้
การควบคุมภายในของกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที. 12)
ก49. ความเข้ าใจในการควบคุมภายในช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุประเภทของการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อ
ข้ อเท็จจริงที.อาจเกิดขึTนและปั จจัยที.กระทบความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญ และช่วยในการออกแบบลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตการตรวจสอบ
ก50. ต่อไปนีTเป็ นเนืTอหาของการควบคุมภายในซึ.งแยกแสดงไว้ เป็ น 4 หมวด คือ
• ลักษณะทั.วไปและคุณลักษณะของการควบคุมภายใน
• การควบคุมที.เกี.ยวข้ องกับการสอบบัญชี
• ลักษณะและขอบเขตของการทําความเข้ าใจในการควบคุมที.เกี.ยวข้ อง
• องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ลักษณะทัว ไปและคุณลักษณะของการควบคุมภายใน (อ้ างถึงย่อหน้ าที. 12)
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ก51. การควบคุมภายในได้ ถูกออกแบบ นําไปปฏิบัติและรั กษาไว้ เพื. อรองรั บความเสี.ยงทางธุรกิจ
ที.ได้ ระบุไว้ ซ.ึงเป็ นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการซึ.งประกอบด้ วย
•
การเชื.อถือได้ ของรายงานทางการเงินของกิจการ
•
ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และ
•
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อกําหนดทางกฎหมายที.เกี.ยวข้ อง
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แนวทางที.การควบคุมภายในได้ ถูกออกแบบ นําไปปฏิบัติและรักษาไว้ จะมีความแตกต่างกัน
ตามขนาดและความซับซ้ อนของกิจการ
ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับกิจการขนาดเล็ก
ก52. กิจการขนาดเล็กอาจมีวิธีการที.มีโครงสร้ างน้ อยกว่าและมีกระบวนการและวิธีปฏิบัติท.งี ่ายกว่า
ในการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน
ข้ อจํากัดของการควบคุมภายใน
ก53. การควบคุมภายในไม่ว่าจะมีประสิทธิผลเพียงใด สามารถช่วยกิจการได้ เพียงให้ ความเชื.อมั.น
อย่ างสมเหตุสมผลเกี.ยวกับการบรรลุวัตถุ ประสงค์เกี.ยวกับการรายงานทางการเงิน โอกาส
ที.จะบรรลุวัตถุประสงค์จริงถูกกระทบโดยข้ อจํากัดที.ไม่สามารถแก้ ไขได้ ของการควบคุมภายใน
ทัTงนีT รวมถึ งข้ อ เท็จ จริ งที.ก ารใช้ ดุลยพิ นิ จ ในการตั ดสิน ใจสามารถผิ ดพลาดได้ และการไม่
ปฏิบั ติตามการควบคุ มภายในสามารถเกิดขึTนได้ จากข้ อผิ ดพลาด ตัวอย่ างเช่ น มีข้อผิ ดพลาด
ในการออกแบบหรื อการเปลี. ยนแปลงการควบคุ ม การควบคุ มอาจจะไม่ มีประสิทธิผล เช่ น
ไม่มีการใช้ ข้อมูลที.ได้ จัดทําขึTนเพื.อการควบคุมภายใน (รายงานของข้ อยกเว้ น) อย่างมีประสิทธิผล
เนื.องจากบุคลากรที.รับผิดชอบในการสอบทานข้ อมูลไม่เข้ าใจในวัตถุประสงค์ของการควบคุม
หรือไม่ได้ ดาํ เนินการตามความเหมาะสม
ก54. การควบคุมสามารถถู กหลี กเลี. ยงโดยการร่ วมมือกันระหว่ างบุคคลตัTงแต่ 2 คนขึTนไป หรื อ
การแทรกแซงการควบคุมภายในที.ไม่เหมาะสมโดยฝ่ ายบริหาร ยกตัวอย่างเช่ น ผู้บริ หารอาจ
ทําสัญ ญากับลู ก ค้ าโดยเปลี. ยนแปลงเงื. อนไขมาตรฐานของสัญ ญาขาย ซึ. งอาจจะส่งผลให้ มี
การรั บรู้ รายได้ ท.ีไม่ เ หมาะสม การตรวจการแก้ ไขข้ อมู ลซึ. งอยู่ ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ ท.ีถู ก
ออกแบบเพื.อระบุและรายงานรายการที.มีจาํ นวนเกินกว่าวงเงินเครดิตอาจถูกแทรกแซง หรื อ
ทําให้ ไม่สามารถใช้ งานได้
ก55. ในการออกแบบการควบคุมและการนําไปปฏิบัติ ผู้ บริ หารอาจใช้ ดุลยพินิจเกี.ยวกับลักษณะ
และขอบเขตของการควบคุ มที.เลือกนําไปปฏิบัติ และลั กษณะ และขอบเขตของความเสี.ยง
ที.เลือกที.จะยอมรับ
ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับกิจการขนาดเล็ก
ก56. กิจการขนาดเล็กมักมีพนักงานจํานวนไม่มาก ซึ.งอาจเกิดข้ อจํากัดเกี.ยวกับการแบ่งแยกหน้ าที.
อย่ างไรก็ตาม เจ้ าของที.มีอาํ นาจการจั ดการอาจช่ วยให้ การดู แลกิจ การมีประสิทธิผลดีกว่ า
กิจการขนาดใหญ่ การดูแลกิจการนีTอาจชดเชยข้ อจํากัดในเรื.องการแบ่งแยกหน้ าที.ได้
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ก57. ในทางตรงกันข้ ามเจ้ าของที.มีอาํ นาจการจัดการอาจสามารถแทรกแซงการควบคุม เนื.องจาก
ระบบการควบคุมภายในมีโครงสร้ างที.ซับซ้ อนน้ อย ผู้สอบบัญชีจึงควรพิ จารณาเรื. องดังกล่าว
ในการระบุความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญอันเนื. องมาจาก
การทุจริต
การแบ่งการควบคุมเป็ นแต่ละองค์ประกอบ
ก58. เพื.อให้ ผ้ ูสอบบัญชีสามารถใช้ เป็ นกรอบในการพิ จารณาแง่มุมต่าง ๆ ของการควบคุมภายใน
ของกิจการที.มีผลกระทบต่อการสอบบัญชี การควบคุมภายในสามารถแบ่งเป็ น 5 องค์ประกอบ
ดังต่อไปนีT
(ก) สภาพแวดล้ อมการควบคุม
(ข) กระบวนการประเมินความเสี.ยงของกิจการ
(ค) ระบบสารสนเทศ (รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจที.เกี.ยวข้ อง) ที.เกี.ยวข้ องกับการรายงาน
ทางการเงินและการสื.อสาร
(ง) กิจกรรมการควบคุม และ
(จ) การติดตามผลการควบคุม
การแบ่ ง ดั ง กล่ า วไม่ จํา เป็ นต้ อ งแสดงว่ า กิ จ การจะออกแบบ นํา ไปปฏิบั ติ แ ละรั ก ษาไว้ ซ.ึ ง
การควบคุมภายในอย่างไร หรื อมีการแบ่ งองค์ประกอบไว้ อย่างไร ผู้สอบบัญชีอาจใช้ คาํ ศัพท์
หรือกรอบที.แตกต่างจากที.ใช้ ในมาตรฐานฉบับนีTในการบรรยายแง่มุมต่าง ๆ ของการควบคุม
ภายในและผลกระทบต่ อ การตรวจสอบ แต่ ควรครอบคลุ มองค์ ป ระกอบทัTงหมดที.ร ะบุ ใน
มาตรฐานฉบับนีT
ก59. เนืT อหาที.เ กี.ยวข้ อ งกับ การควบคุ มภายในทัTง 5 องค์ ป ระกอบที.เ กี.ยวข้ อ งกับ การตรวจสอบ
งบการเงินได้ กล่ าวไว้ ในย่อหน้ าที. ก76-ก117 ภาคผนวก 1 แสดงคําอธิบายขององค์ประกอบ
ของการควบคุมภายในดังกล่าว
ลักษณะของการควบคุมภายในที.ปฏิบัติด้วยมือและด้ วยระบบอัตโนมัติท.เี กี.ยวข้ องกับการประเมิน
ความเสี.ยงของผู้สอบบัญชี
ก60. ระบบการควบคุมภายในของกิจการประกอบด้ วย ส่วนที.ปฏิบัติด้วยมือ และส่วนที.เป็ นระบบ
อัตโนมัติ ลักษณะของระบบที.ปฏิบัติด้วยมือหรือระบบอัตโนมัติจะเกี.ยวข้ องกับการประเมิน
ความเสี.ยงของผู้สอบบัญชีและเป็ นพืTนฐานในการกําหนดวิธกี ารสอบบัญชี
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ก61. การใช้ ร ะบบที.ป ฏิบั ติด้ว ยมื อ หรื อ ใช้ ร ะบบอัตโนมั ติ ในการควบคุ มภายในมี ผลกระทบต่ อ
ลักษณะของการเกิดขึTนของรายการ การบันทึก การประมวลผลและการรายงานรายการ ดังนีT
•
การควบคุ มด้ ว ยระบบที.ปฏิบัติด้ว ยมื อ อาจรวมวิ ธีการอนุ มัติ และการสอบทาน
รายการ และการกระทบยอด และการติดตามรายการกระทบยอด กิจการอาจใช้ วิธีการ
ที.เป็ นอัตโนมัติในการทําให้ เกิดรายการ บันทึก ประมวลผล และรายงานรายการที.จัดเก็บ
ข้ อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสาร
•
การควบคุ มด้ ว ยระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ประกอบด้ ว ย การควบคุ ม ที.เ ป็ น
อัตโนมัติ (เช่ น การควบคุ มที.ถูกออกแบบให้ อยู่ ในโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ) และการ
ควบคุ มที.ปฏิบัติด้วยมือ การควบคุ มที.ปฏิบัติด้วยมืออาจจะไม่เกี.ยวข้ องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศหรื ออาจใช้ ข้อมูลที.เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อจะจํากัดเพี ยงแค่การ
ติดตามความมีประสิทธิผลของการทํางานของเทคโนโลยีสารสนเทศและของการควบคุม
โดยระบบอัตโนมัติ และเพื.อดูแลข้ อยกเว้ นต่าง ๆ เมื.อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถูกใช้
ในการทําให้ เกิดรายการ บันทึก ประมวลผล หรือรายงานรายการหรือข้ อมูลอื.นที.รวมอยู่
ใน งบการเงิน ระบบและโปรแกรมอาจรวมการควบคุมที.เกี.ยวข้ องกับสิ.งที.ผ้ ูบริ หาร
ได้ ใ ห้ ก ารรั บ รองไว้ ส ํา หรั บ บั ญ ชี ท.ี มี ส าระสํา คั ญ หรื อ อาจมี ค วามสํา คั ญ ต่ อ ความมี
ประสิ ท ธิ ผ ลของการควบคุ ม ที. ป ฏิ บั ติ ด้ ว ยมื อ ซึ. ง ปฏิ บั ติ ง านโดยขึT นกั บ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
การประสมประสานระหว่างการควบคุมภายในด้ วยระบบที.ปฏิบัติด้วยมือและระบบอัตโนมัติ
ของกิจการแตกต่างกันตามลักษณะและความซับซ้ อนของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ของกิจการ
ก62. โดยทั.วไปเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีประโยชน์ต่อการควบคุมภายในของกิจการ เนื.องจากทํา
ให้ กจิ การสามารถทําสิ.งต่อไปนีTได้
•
สามารถใช้ กฎเกณฑ์ทางธุรกิจที.กาํ หนดไว้ ล่วงหน้ าได้ อย่างสมํ.าเสมอ และสามารถ
ทําการคํานวณที.ซับซ้ อนในการประมวลรายการหรือข้ อมูลที.มีปริมาณมาก
•
ช่วยให้ ข้อมูลที.ทนั เวลา พร้ อมใช้ และมีความถูกต้ อง
•
ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ.มเติม
•
เพิ. มความสามารถในการติดตามผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่ าง ๆ ของกิจการ
และนโยบายและวิธปี ฏิบัติท.วี างไว้
•
ลดความเสี.ยงที.จะมีการหลีกเลี.ยงการควบคุมที.กาํ หนดไว้ และ
•
เพิ.มความสามารถในการบรรลุประสิทธิผลของการแบ่งแยกหน้ าที. โดยการนําระบบ
ความปลอดภัยไปใช้ ในระบบงาน ระบบฐานข้ อมูล และระบบปฏิบัติงาน
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ก63. เทคโนโลยี ส ารสนเทศยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี. ย งเฉพาะต่ อ การควบคุ ม ภายในของกิ จ การ
ตัวอย่างเช่น
•
ความเชื.อถือในระบบหรื อโปรแกรมที.ประมวลผลไม่ถูกต้ อง หรื อประมวลข้ อมูลที.ไม่
ถูกต้ อง หรือทัTงสองประเด็น
•
การเข้ า ถึ งข้ อ มู ล โดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต อาจมี ผลทํา ให้ ข้ อ มู ลเสี ยหายหรื อ มี ก าร
เปลี.ยนแปลง ข้ อมูลที.ไม่เหมาะสม รวมถึงการบันทึกรายการที.ไม่ได้ รับอนุ มัติหรือที.ไม่
เกิดขึTนจริง หรือการบันทึกรายการที.ไม่ถูกต้ อง โดยเฉพาะอย่างยิ.งความเสี.ยงดังกล่าวที.
อาจเกิดขึTนเมื.อมีผ้ ูใช้ หลายคนเข้ าสู่ฐานข้ อมูลส่วนกลาง
•
โอกาสที.บุคลากรที.เกี.ยวกับเทคโนโลยีจะได้ รับสิทธิพิเศษในการเข้ าถึงข้ อมูลที.เกิน
กว่าหน้ าที.ท.ไี ด้ รับมอบหมาย และไม่ปฏิบัติตามระเบียบเรื.องการแบ่งแยกหน้ าที.
•
การเปลี.ยนแปลงข้ อมูลในแฟ้ มหลักโดยไม่ได้ รับอนุญาต
•
การเปลี.ยนแปลงระบบหรือโปรแกรมโดยไม่ได้ รับอนุญาต
•
การไม่ได้ มีการเปลี.ยนแปลงที.จาํ เป็ นในระบบหรือโปรแกรม
•
การแทรกแซงโดยการปฏิบัติด้วยมือซึ.งไม่เหมาะสม
•
ความเป็ นไปได้ ท.ขี ้ อมูลจะสูญหายหรือไม่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลเมื.อต้ องการ
ก64. ระบบที.ปฏิบัติด้วยมืออาจจะมีความเหมาะสมกว่ าเมื.อต้ องมีการใช้ ดุลยพิ นิจและการไตร่ ตรอง
อย่างรอบคอบดังสถานการณ์ต่อไปนีT
•
รายการที.มีจาํ นวนเงินมาก ไม่ปกติหรือไม่เกิดขึTนเป็ นประจํา
•
สถานการณ์ท.ยี ากที.จะบ่งชีT คาดเดาหรือคาดการณ์ถึงข้ อผิดพลาด
•
การเปลี. ยนแปลงสถานการณ์ท.ีต้องมีการควบคุ มที.อยู่ นอกเหนื อการควบคุ มที.ใช้
ระบบอัตโนมัติ
•
การติดตามความมีประสิทธิผลของการควบคุมที.ใช้ ระบบอัตโนมัติ
ก65. การควบคุมที.ปฏิบัติด้วยมืออาจเชื.อถือได้ น้อยกว่ าการควบคุมด้ วยระบบอัตโนมัติ เนื.องจาก
การควบคุ มที.ปฏิบัติด้วยมือนัT นง่ายที.จะข้ ามขัTนตอน เพิ กเฉย หรื อแทรกแซง และมีโอกาส
ที.จะเกิดข้ อผิดพลาดได้ ง่ายกว่า ดังนัTนจึงไม่สามารถมั.นใจถึงความสมํ.าเสมอของการใช้ การควบคุม
ที.ปฏิบัติด้วยมือ การควบคุ มที.ปฏิบัติด้วยมืออาจมีความเหมาะสมน้ อยกว่ าระบบอัตโนมัติ
สําหรับสถานการณ์ ดังนีT
•
รายการมีปริมาณรายการมาก หรือที.เกิดขึTนเป็ นประจํา หรือในสถานการณ์ท.ขี ้ อผิดพลาด
นัT นสามารถคาดการณ์หรื อทํานายไว้ ล่ว งหน้ า หรื อ ข้ อผิ ดพลาดที.สามารถป้ องกันได้
หรือค้ นพบและแก้ ไขได้ ด้วยการควบคุมที.ใช้ ระบบอัตโนมัติ
•
กิจกรรมการควบคุมซึ.งวิธีการเฉพาะในการปฏิบัติการควบคุมสามารถออกแบบได้
และเป็ นไปโดยอัตโนมัติ
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ก66. ขอบเขตและลั ก ษณะของความเสี. ยงของการควบคุ มภายในมี ความแตกต่ า งกัน ขึT น อยู่ กั บ
ลักษณะและคุณสมบัติของระบบสารสนเทศของกิจการ กิจการตอบสนองความเสี.ยงที.เกิดขึTน
จากการใช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศหรื อจากการใช้ การควบคุ มที.ปฏิบัติด้วยมือโดยการสร้ า ง
การควบคุมที.มีประสิทธิผลเพื.อให้ เหมาะสมกับระบบสารสนเทศของกิจการ
การควบคุมทีเ กีย วข้องกับการสอบบัญชี
ก67. วัตถุประสงค์ของกิจการและการควบคุมที.นําไปปฏิบัติเพื. อให้ มีความเชื.อมั.นอย่างสมเหตุสมผล
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์นTันมีความสัมพั นธ์กัน ดังนัTนวัตถุประสงค์ของกิจการและการควบคุม
จึงเกี.ยวข้ องกับการรายงานทางการเงิน การดําเนิ นงาน และการปฏิบัติตามข้ อกําหนดของ
กฎหมาย อย่ า งไรก็ตาม ไม่ จํา เป็ นที.วั ตถุ ป ระสงค์ แ ละการควบคุ มทัTงหมดจะเกี.ยวข้ อ งกับ
การประเมินความเสี.ยงของผู้สอบบัญชี
ก68. ปัจจัยที.เกี.ยวข้ องกับการใช้ ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีในเรื.องการควบคุม ไม่ว่าจะเป็ นการควบคุม
อย่างใดอย่ างหนึ. งหรื อที.ใช้ ร่วมกับการควบคุ มอื.นมีความเกี.ยวข้ องกับการสอบบัญชี หรื อไม่
อาจรวมถึงประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนีT
•
ความมีสาระสําคัญ
•
นัยสําคัญของความเสี.ยงที.เกี.ยวข้ อง
•
ขนาดของกิจการ
•
ลักษณะธุรกิจของกิจการ รวมถึงโครงสร้ างองค์กรและลักษณะความเป็ นเจ้ าของ
•
ความหลากหลายและความซับซ้ อนของการดําเนินงานของกิจการ
•
กฎหมายและข้ อกําหนดที.เกี.ยวข้ อง
•
สถานการณ์และองค์ประกอบของการควบคุมภายในที.เกี.ยวข้ อง
•
ลั ก ษณะและความซั บ ซ้ อ นของระบบที.เ ป็ นส่ ว นหนึ. งของการควบคุ มภายในของ
กิจการ รวมถึงการใช้ บริการจากแหล่งภายนอก
•
การควบคุ มเฉพาะเรื. อ งหรื อ การควบคุ มอย่ า งใดอย่ า งหนึ. งหรื อ ที.ใช้ ร่ ว มกับ การ
ควบคุมอื.นสามารถป้ องกันหรือค้ นพบ และแก้ ไขการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอัน
เป็ นสาระสําคัญได้ หรือไม่ อย่างไร
ก69. การควบคุมความครบถ้ วนและถูกต้ องของข้ อมูลที.จัดทําโดยกิจการอาจเกี.ยวข้ องกับการสอบบัญชี
หากผู้สอบบัญชีตTังใจที.จะใช้ ข้อมูลในการออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบ การควบคุม
ที.เกี.ยวข้ องกับวัตถุประสงค์ด้านการดําเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายอาจเกี.ยวข้ องกับ
การสอบบั ญชี หากการควบคุ มดั งกล่ าวเกี. ยวข้ องกั บข้ อมู ลที.ผ้ ู สอบบั ญชี ประเมิ นหรื อใช้ ใน
การปฏิบัติตามวิธกี ารตรวจสอบ
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ก70. การควบคุมภายในเกี.ยวกับการดูแลทรัพย์สนิ เพื.อไม่ให้ มีการซืTอ การใช้ หรือจําหน่ายทรัพย์สิน
โดยไม่ได้ รับอนุ มัติ อาจรวมอยู่ในการควบคุมที.เกี.ยวข้ องกับวัตถุประสงค์ทTงั ด้ านการรายงาน
ทางการเงินและการดําเนินงาน การพิจารณาในเรื.องการควบคุมดังกล่าวของผู้สอบบัญชีจาํ กัด
เฉพาะที.เกี.ยวข้ องกับความเชื.อถือได้ ของการรายงานทางการเงิน
ก71. ผู้สอบบัญชีไม่ต้องพิ จารณาการควบคุมเพื.อวัตถุประสงค์ท.ไี ม่เกี.ยวข้ องกับการสอบบัญชี เช่ น
กิจการอาจพึ. ง พิ งการควบคุม ด้ ว ยระบบอัตโนมัติท.ีมีความซับ ซ้ อ นเพื. อ การดํา เนิน การที.มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (เช่น ระบบคอมพิ วเตอร์ของสายการบินที.ควบคุมตารางเที.ยวบิน)
การควบคุมนีT โดยทั.วไปไม่เกี.ยวข้ องกับการสอบบัญชี นอกจากนัT นถึงแม้ ว่าการควบคุ มภายใน
จะใช้ ในกิจการทัTงหมดหรือเฉพาะส่วนงานหรือกระบวนการธุรกิจหนึ.ง ๆ ความเข้ าใจในการควบคุม
ภายในที.เกี.ยวข้ องเฉพาะในแต่ละส่วนงานของกิจการและแต่ละกระบวนการทางธุรกิจอาจไม่
เกี.ยวข้ องกับการสอบบัญชีกไ็ ด้
ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
ก72. ผู้ สอบบั ญ ชี ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบเพิ. ม เติ มเกี.ย วกับ การควบคุ ม ภายใน
ตัวอย่างเช่น การรายงานการปฏิบัติตามข้ อปฏิบัติ นอกจากนัTนผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ
อาจมีความรั บผิดชอบในการรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้ อบังคับ หรือกฎระเบียบอื.น
ดังนัT น การสอบทานการควบคุ มภายในของผู้ สอบบั ญชี ของหน่ วยงานภาครั ฐอาจกว้ างและ
มีรายละเอียดมากกว่า
ลักษณะและขอบเขตของการทําความเข้าใจในการควบคุมทีเ กีย วข้อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที. 13)
ก73. การประเมินการออกแบบการควบคุม ได้ แก่ การพิจารณาว่าการควบคุมในแต่ละการควบคุม
หรื อที.ใช้ ร่วมกับการควบคุมอื.น สามารถป้ องกัน ค้ นพบ และแก้ ไขการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่ อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญได้ อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ การนําการควบคุมไปปฏิบัติ หมายถึง
การมีการควบคุมอยู่จริงและกิจการใช้ การควบคุมนัTนอยู่ การประเมินเรื.องการนําการควบคุม
ไปปฏิบั ติอ าจมี ค วามจํา เป็ นน้ อ ยหากการควบคุ ม นัT น ไม่ มีป ระสิ ทธิ ผ ล ดั งนัT น ผู้ ส อบบั ญ ชี
จึงควรพิ จารณาการออกแบบการควบคุมก่อน เนื.องจากการออกแบบการควบคุมที.ไม่เหมาะสม
อาจนําไปสู่ข้อบกพร่องที.มีนัยสําคัญในการควบคุมภายใน
ก74. วิธีการประเมินความเสี.ยงเพื. อให้ ได้ มาซึ.งหลักฐานการสอบบั ญชี เกี.ยวกับการออกแบบและ
การนําไปปฏิบัติของการควบคุมที.เกี.ยวข้ องอาจรวมถึง
•
การสอบถามบุคลากรในกิจการ
•
การสังเกตการณ์การนําการควบคุมเฉพาะเรื.องไปปฏิบัติ
•
การตรวจเอกสารและรายงาน
•
การติดตามรายการผ่านระบบสารสนเทศที.เกี.ยวข้ องกับการรายงานทางการเงิน
การสอบถามอย่างเดียวไม่เพียงพอสําหรับการประเมินความเสี.ยง
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ก75. การได้ มาซึ.งความเข้ าใจของการควบคุมของกิจการนัTนไม่เพียงพอที.จะทดสอบความมีประสิทธิผล
ของการควบคุม เว้ นแต่มีระบบอัตโนมัติบางอย่างที.ทาํ ให้ การใช้ การควบคุมมีความสมํ.าเสมอ
ตัวอย่างเช่ น การได้ มาซึ.งหลักฐานการสอบบัญชีเกี.ยวกับการนําการควบคุมที.ปฏิบัติด้วยมือ
ไปปฏิบัติในเวลาใดเวลาหนึ.งไม่สามารถให้ หลักฐานการสอบบัญชีเกี.ยวกับความมีประสิทธิผล
ของการควบคุ มในเวลาอื.น ๆ ในช่ วงเวลาที.ตรวจสอบได้ อย่ างไรก็ตามเนื. อ งจากลั ก ษณะ
ความสมํ.าเสมอของกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดูย่อหน้ าที. ก62) วิธีการตรวจสอบ
เพื. อพิ จารณาว่ ามี การนําการควบคุ มอั ตโนมั ติ ไปปฏิบั ติ อาจใช้ เป็ นการทดสอบเรื. องความมี
ประสิ ทธิผลของการควบคุ ม ทัTง นีT ขึT น อยู่ กั บ การประเมิ น และการทดสอบการควบคุ มของ
ผู้ สอบบั ญ ชี เช่ น ทดสอบการเปลี. ยนแปลงโปรแกรม การทดสอบความมีป ระสิทธิผลของ
การควบคุมได้ กล่าวไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33013
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน - สภาพแวดล้อมการควบคุม (อ้ างถึงย่อหน้ าที. 14)
ก76. สภาพแวดล้ อมการควบคุมรวมถึงหน้ าที.การกํากับดูแลและการบริหาร ทัศนคติ การตระหนัก
ถึง และการกระทําของผู้มีหน้ าที.ในการกํากับดูแลและผู้บริหารที.เกี.ยวข้ องกับการควบคุมภายใน
ของกิจการ และการให้ ความสําคัญต่อการควบคุมภายในของกิจการ สภาพแวดล้ อมการควบคุม
กําหนดทิศทางขององค์กร ซึ.งมีอทิ ธิพลต่อจิตสํานึกในเรื.องการควบคุมของบุคลากรในองค์กร
ก77. ในการทําความเข้ าใจสภาพแวดล้ อมการควบคุม องค์ประกอบของสภาพแวดล้ อมการควบคุม
ที.เกี.ยวข้ องมีดังต่อไปนีT
(ก) การสือ สารและผลักดันให้เกิดความซือ สัตย์และคุณค่าทางจรรยาบรรณ – เป็ นองค์ประกอบ
ที.สาํ คัญและมี อิทธิพลต่ อประสิทธิผลของการออกแบบ การบริ หารและการติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
(ข) ความรูค้ วามสามารถ – เช่ น การพิจารณาของผู้บริ หารเกี.ยวกับระดับความรู้ความสามารถ
สําหรับงานแต่ละงาน และระดับความรู้ความสามารถได้ กาํ หนดทักษะและความรู้ท.ีจาํ เป็ น
ไว้ อย่างไร
(ค) การมีส่วนร่วมของผูม้ ีหน้าทีใ นการกํากับดูแล – คุณลักษณะของผู้มีหน้ าที.ในการกํากับดูแล
เช่น
•
ความเป็ นอิสระจากผู้บริหาร
•
ประสบการณ์ และภูมิความรู้
•
ขอบเขตของการเข้ ามีส่วนร่วมและข้ อมูลที.ได้ รับ และการตรวจสอบกิจกรรม
•
ความเหมาะสมของการปฏิบัติงาน รวมถึง ระดับความยากง่ายของคําถามที.ตTัง
ขึTนมาและการติดตามกับผู้บริ หาร และการปฏิสัมพั นธ์กับผู้ ตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชี
13

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธปี ฏิบตั ขิ องผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี.ยงที.ได้ ประเมินไว้ ”
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(ง) ปรัชญาและรูปแบบของการบริหาร – ลักษณะของผู้บริหารเกี.ยวกับ
•
แนวทางของผู้บริหารในการยอมรับและบริหารความเสี.ยงทางธุรกิจ
•
ทัศนคติของผู้บริหารและพฤติกรรมต่อการรายงานทางการเงิน
•
ทัศนคติต่อการประมวลผลข้ อมูล หน้ าที.ทางการบัญชีและเจ้ าหน้ าที.บัญชี
(จ) โครงสร้างขององค์กร – กรอบของกิจกรรมในกิจการเพื.อการบรรลุวัตถุประสงค์ท.ไี ด้
วางไว้ มีการนําไปปฏิบัติ ควบคุม และสอบทาน
(ฉ) การมอบหมายอํานาจหน้าทีแ ละความรับผิดชอบ – เช่น อํานาจหน้ าที.และความรับผิดชอบ
สําหรับกิจกรรมการดําเนินงานถูกมอบหมายไว้ อย่างไร และมีการกําหนดระดับขัTนของ
การรายงานและอํานาจไว้ อย่างไร
(ช) นโยบายและวิธีปฏิ บัติดา้ นทรัพยากรบุ คคล – นโยบายและวิ ธีปฏิบัติท.ีเกี.ยวข้ องกับ
การคัดเลือก การปฐมนิเทศ การอบรม การประเมินผล การให้ คาํ ปรึกษา การเลื.อนขัTน
การกําหนดค่าตอบแทน และการบํารุงขวัญและกําลังใจ เป็ นต้ น
หลักฐานการสอบบัญชีสาํ หรับองค์ประกอบของสภาพแวดล้ อมการควบคุม
ก78. หลักฐานการสอบบัญชีท.เี กี.ยวข้ องอาจได้ มาจากการสอบถามและวิธีการประเมินความเสี.ยงอื.น
เช่น การใช้ ร่วมกันระหว่างการสอบถาม การสังเกตการณ์ หรือการตรวจเอกสาร ตัวอย่างเช่น
จากการสอบถามผู้บริหารและพนักงาน ผู้สอบบัญชีอาจได้ รับความเข้ าใจในวิธีการที.ผ้ ูบริหาร
สื.อสารกับพนั กงานเกี.ยวกับทัศนคติของตนเองต่ อวิ ธีการปฏิบัติทางธุร กิจ และพฤติกรรม
ทางด้ านจรรยาบรรณ ผู้สอบบัญชีอาจพิ จารณาว่ าการควบคุมที.เกี.ยวข้ องได้ ถูกนําไปปฏิบัติ
หรือไม่ เช่น ผู้บริ หารมีข้อปฏิบัติท.เี ป็ นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ และผู้บริ หารได้ ประพฤติตน
เป็ นการสนับสนุนข้ อปฏิบัติหรือไม่
ก79. ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาการตอบสนองของผู้บริหารต่อประเด็นปั ญหาที.พบและข้ อเสนอแนะ
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในที.เกี.ยวกับข้ อบกพร่ องที.พบของการควบคุมภายในที.เกี.ยวข้ อง
กับการตรวจสอบ โดยรวมถึงการพิจารณาว่าการตอบสนองได้ ถูกนําไปปฏิบัติหรือไม่ และการ
ตอบสนองได้ ป ฏิบั ติ อ ย่ า งไร และหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในได้ ท ํา การประเมิ น ผลการ
ตอบสนองในภายหลังหรือไม่
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ผลกระทบของสภาพแวดล้ อมการควบคุมต่ อการประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมู ลที.ขัดต่ อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ก80. องค์ประกอบบางอย่างของสภาพแวดล้ อมการควบคุมของกิจการมีผลกระทบในวงกว้ างต่ อ
การประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ตัวอย่างเช่น
ผู้มีหน้ าที.ในการกํากับดูแลมีอิทธิพลสําคัญต่อจิตสํานึกในเรื. องการควบคุม เนื.องจากบทบาท
หนึ. งของผู้มีหน้ าที.ในการกํากับดู แลคือการถ่ วงดุลแรงกดดันที.มีต่อผู้ บริ หารในการรายงาน
ทางการเงิน ที.อ าจเกิดขึT น จากแรงจู งใจของตลาดหรื อ โครงการผลตอบแทนของผู้ บ ริ หาร
ประเด็นต่ อไปนีT เป็ นตั วอย่ างที.มีอิทธิพลต่ อประสิทธิผลของการออกแบบของสภาพแวดล้ อม
การควบคุมที.เกี.ยวข้ องกับการมีส่วนร่ วมของผู้มีหน้ าที.ในการกํากับดูแล
•
ความเป็ นอิสระจากผู้บริหารและความสามารถในการประเมินการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร
•
ผู้มีหน้ าที.ในการกํากับดูแลมีความเข้ าใจรายการทางธุรกิจของกิจการหรือไม่
•
ขอบเขตที.ผ้ ูมีหน้ าที.ในการกํากับดูแลประเมินว่า งบการเงินได้ ถูกจัดทําตามแม่บท
การบัญชีในการรายงานทางการเงินหรือไม่
ก81. คณะกรรมการที.กระตือรื อร้ นและเป็ นอิสระอาจมีอิทธิพลต่อปรัชญาและรูปแบบการบริ หาร
ของผู้ บ ริ หารระดับ อาวุ โส อย่ า งไรก็ตาม องค์ป ระกอบของสภาพแวดล้ อ มการควบคุ มอื.น
อาจมี ข้อ จํา กั ดมากกว่ า ในเรื. อ งผลกระทบ ตั ว อย่ า งเช่ น นโยบายและการปฏิบั ติ เ กี. ยวกั บ
ทรัพยากรบุคคลที.มุ่งเน้ นการจ้ างบุคลากรที.มีความสามารถทางการเงิน การบัญชี และเทคโนโลยี
สารสนเทศอาจลดความเสี.ยงจากข้ อผิดพลาดในการประมวลผลข้ อมูลทางการเงิน แต่อาจไม่
สามารถลดความมีอคติของผู้บริหารระดับสูงในการทําให้ กจิ การมีผลกําไรที.เกินจริง
ก82. เมื.อผู้สอบบัญชีประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ความพึ งพอใจในสภาพแวดล้ อมการควบคุ มที.มีขT ึ นจะให้ ผลที.เ ป็ นด้ านบวก อย่ างไรก็ตาม
ถึงแม้ ว่าความพึ งพอใจในสภาพแวดล้ อ มการควบคุ มอาจช่ วยลดความเสี.ยงจากการทุ จริ ต
แต่ไม่ได้ หมายความว่ าการทุจริ ตจะไม่เกิดขึTน ในทางตรงกันข้ ามข้ อบกพร่ องในสภาพแวดล้ อม
การควบคุมอาจทําให้ ความมีประสิทธิผลของการควบคุมลดลงโดยเฉพาะที.เกี.ยวกับการทุจริต
ตัว อย่ า งเช่ น ผู้ บ ริ หารละเลยที.จ ะจั ดหาทรั พ ยากรให้ มีความเพี ยงพอเพื. อ ดู แ ลความเสี.ย ง
ในเรื. องความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจมีผลเสียต่อการควบคุมภายใน โดย
ก่อให้ เกิดการเปลี.ยนแปลงที.ไม่เหมาะสมในโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือข้ อมูล หรือเกิดการนํา
รายการที.ไม่ได้ รับการอนุ มัติเข้ าไปประมวลผล ตามที.อธิบายในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส
330 สภาพแวดล้ อมการควบคุมมีอิทธิพลต่อการกําหนดลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของ
วิธกี ารตรวจสอบของผู้สอบบัญชี14
14

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้ าที. ก2-ก3
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ก83. สภาพแวดล้ อมการควบคุมไม่สามารถป้ องกันหรื อค้ นพบ และแก้ ไขการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อ
ข้ อ เท็จ จริ ง อั น เป็ นสาระสํา คั ญ อย่ า งไรก็ต าม สภาพแวดล้ อ มการควบคุ ม อาจมี อิ ท ธิ พ ล
ต่ อ การประเมิ น ความมี ป ระสิทธิผลของการควบคุ มอื.น ของผู้สอบบั ญชี (เช่ น การติ ดตาม
ผลการควบคุ ม และการทํา งานของกิจ กรรมการควบคุ มในเรื. อ งใดเรื. อ งหนึ. งโดยเฉพาะ)
ซึ.งมีผลต่อการประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ของผู้สอบบัญชี
ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับกิจการขนาดเล็ก
ก84. สภาพแวดล้ อมการควบคุ มของกิจการขนาดเล็กมีแนวโน้ มที.แตกต่ างจากกิจการขนาดใหญ่
ตัวอย่างเช่น ผู้มีหน้ าที.ในการกํากับดูแลในกิจการขนาดเล็กอาจไม่เป็ นอิสระหรือไม่ได้ มาจาก
ภายนอกองค์กร และเจ้ าของที.มีอาํ นาจการจั ดการซึ.งไม่ มีผ้ ู เป็ นเจ้ าของอื.นร่ วมด้ วยอาจรั บ
บทบาทของการกํา กับ ดูแ ลเอง ลัก ษณะของสภาพแวดล้ อ มการควบคุม อาจมีอิท ธิพ ลต่ อ
ความสําคัญของการควบคุมอื.นหรื อการไม่มีการควบคุมอื.น ตัวอย่างเช่ น เจ้ าของที.มีอาํ นาจ
การจัดการมีความกระตือรือร้ นและดูแลงานอย่างสมํ.าเสมออาจลดความเสี.ยงที.เกิดจากการไม่มี
การแบ่งแยกหน้ าที.ของกิจการขนาดเล็ก แต่อาจเพิ.มความเสี.ยงอื.น เช่น ความเสี.ยงของการแทรกแซง
การควบคุม
ก85. นอกจากนัT น ในกิจการขนาดเล็ก อาจไม่ มีเอกสารหลั กฐานประกอบการตรวจสอบสําหรั บ
องค์ประกอบของสภาพแวดล้ อมการควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ.งการสื.อสารระหว่างผู้บริ หาร
และบุคลากรอาจไม่เป็ นทางการ แต่ ยังคงมีประสิทธิผล ตัวอย่างเช่ น กิจการขนาดเล็กอาจ
ไม่ไ ด้ ก ํา หนดข้ อ ปฏิบ ัติที.เ ป็ น ลายลัก ษณ์อ ัก ษร แต่ผู้ บ ริห ารได้ ส ร้ า งวัฒ นธรรมที.มุ่ง เน้ น
ความสําคัญของความซื.อสัตย์สุจริต และพฤติกรรมทางจรรยาบรรณผ่านการสื.อสารโดยวาจา
และทําเป็ นตัวอย่าง
ก86. ดังนัTน ทัศนคติ การตระหนักถึง และการกระทําของผู้บริหารหรือเจ้ าของที.มีอาํ นาจการจัดการ
เป็ นสิ.งที.สาํ คัญต่อการทําความเข้ าใจในสภาพแวดล้ อมการควบคุมของกิจการขนาดเล็กของ
ผู้สอบบัญชี
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน – กระบวนการประเมินความเสีย งของกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที. 15)
ก87. กระบวนการประเมิ น ความเสี.ยงของกิจ การให้ รู ป แบบที.เ ป็ นพืT นฐานว่ า ผู้ บ ริ ห ารตั ดสิน ใจ
อย่ างไรในการบริ หารความเสี.ยง หากกระบวนการประเมินความเสี.ยงมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้ อม ซึ.งรวมถึง ลักษณะ ขนาด และความซับซ้ อนของกิจการ ก็จะช่วยผู้สอบบัญชี
ในการระบุความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ การพิจารณา
ว่ ากระบวนการประเมินความเสี.ยงมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมหรื อไม่ นTันเป็ นเรื. อง
ดุลยพินิจ
ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับกิจการขนาดเล็ก (อ้ างถึงย่อหน้ าที. 17)
ก88. การสร้ างกระบวนการประเมินความเสี.ยงในกิจการขนาดเล็กอาจเป็ นไปได้ ยาก ในกรณีดังกล่าว
ผู้บริหารมักระบุความเสี.ยงด้ วยการเข้ าทําธุรกิจด้ วยตัวเอง ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพ แวดล้ อมเช่นใด
การสอบถามเกี.ยวกับความเสี.ยงและวิธกี ารที.ผ้ ูบริหารระบุความเสี.ยงเป็ นสิ.งจําเป็ น
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน – ระบบสารสนเทศ (รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจทีเ กีย วข้อง)
ทีเ กีย วข้องกับการรายงานทางการเงิน และการสือ สาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที. 18)
ก89. ระบบสารสนเทศที.เกี.ยวข้ องกับวัตถุประสงค์ในเรื.องรายงานทางการเงินซึ.งรวมถึงระบบบัญชี
ประกอบด้ วย วิธปี ฏิบัติและการบันทึกรายการที.ออกแบบและมีไว้ เพื.อ :
•
ทําให้ เกิดรายการ บันทึกรายการ ประมวลผลรายการ และรายงานรายการค้ าของกิจการ
(รวมถึงเหตุการณ์และเงื.อนไข) และเพื. อเป็ นการควบคุมสินทรั พย์ หนีTสิน และส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
•
แก้ ไขการประมวลผลรายการที.ไม่ถูกต้ อง เช่น การให้ ระบบอัตโนมัติเก็บบัญชีพัก
และวิธปี ฏิบัติในการติดตามจัดการรายการในบัญชีพักให้ หมดไปในเวลาที.เหมาะสม
•
ดําเนินการและควบคุมการแทรกแซงหรือการข้ ามขัTนตอนการควบคุม
•
โอนข้ อมูลจากระบบประมวลผลรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท
•
บั น ทึ ก ข้ อมู ลที. เ กี. ยวกั บ การรายงานทางการเงิ นสํา หรั บเหตุ ก ารณ์ และเงื. อ นไขที.
นอกเหนือ จากรายการค้ า เช่น ค่าเสื.อมราคา และรายการตัดบัญชีของสินทรัพย์ และการ
เปลี.ยนแปลงมูลค่าที.คาดว่าจะได้ รับชําระของลูกหนีTการค้ า และ
•
ทําให้ ม.ั นใจว่ า ข้ อมู ลที.ก าํ หนดให้ มีการเปิ ดเผยตามแม่ บทการบั ญชี ในการรายงาน
ทางการเงิน ได้ มีการรวบรวม บั นทึก ประมวลผล สรุ ป และรายงานอย่ างเหมาะสม
ในงบการเงิน
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สมุดรายวัน
ก90. โดยปกติระบบสารสนเทศของกิจการรวมถึงการใช้ สมุดรายวันที.ได้ กาํ หนดไว้ เป็ นมาตรฐาน
เพื. อบั นทึ กรายการที. เกิ ดขึT นเป็ นประจํา เช่ น สมุ ดรายวั นที.บั นทึ กรายการขาย การซืT อ และ
การจ่ า ยเงิ น ในสมุ ด บั ญ ชี แ ยกประเภท หรื อ บั น ทึ ก ประมาณการทางบั ญ ชี ท.ี ป ระมาณ
โดยผู้บริ หารในแต่ละงวด เช่ น การเปลี.ยนแปลงประมาณการของยอดลูกหนีTการค้ าที.ไม่สามารถ
เก็บเงินได้
ก91. กระบวนการรายงานทางการเงินของกิจการรวมถึงการใช้ สมุ ดรายวั นที.ไม่ได้ กาํ หนดไว้ เป็ น
มาตรฐานเพื.อบันทึกรายการที.ไม่ได้ เกิดขึTนเป็ นประจํา รายการที.ไม่ปกติหรือรายการปรับปรุง
ตัวอย่างของสมุดรายวันประเภทดังกล่ าวรวมถึงรายการปรั บปรุงสําหรั บการจัดทํางบการเงินรวม
และรายการเกี.ยวกับการรวมหรือการขายธุรกิจ หรือการประมาณการที.ไม่ได้ เกิดขึTนเป็ นประจํา
เช่ น การด้ อยค่าของสินทรั พย์ ภายใต้ ระบบบัญชีแยกประเภทที.ปฏิบัติด้วยมือ สมุดรายวันที.
ไม่ได้ กาํ หนดไว้ เป็ นมาตรฐานอาจตรวจสอบได้ โดยการตรวจบัญชีแยกประเภท สมุดรายวัน
และเอกสารประกอบ อย่างไรก็ตาม เมื.อนําวิธกี ารแบบอัตโนมัติมาใช้ ในการจัดทําสมุดแยกประเภท
และงบการเงิน การบันทึกรายการอาจเกิดขึTนเฉพาะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และอาจตรวจสอบ
ได้ ง่ายขึTนโดยการใช้ เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้ คอมพิวเตอร์
กระบวนการทางธุรกิจที.เกี.ยวข้ อง
ก92. กระบวนการทางธุรกิจของกิจการเป็ นกิจกรรมที.ออกแบบขึTนเพื.อ
• พัฒนา ซืTอ ผลิต และจัดจําหน่ายสินค้ าและบริการของกิจการ
• ทําให้ ม.ันใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ และ
• บันทึกข้ อมูล รวมถึง ข้ อมูลด้ านการบัญชีและการรายงานทางการเงิน
กระบวนการทางธุร กิจทําให้ มีรายการค้ าที.ถูกบั น ทึก ประมวลผล และรายงานโดยระบบ
สารสนเทศ การได้ มาซึ.งความเข้ าใจในกระบวนการทางธุรกิจของกิจการซึ.งรวมถึงการเกิดขึTน
ของรายการ ช่วยผู้สอบบัญชีให้ เข้ าใจในระบบสารสนเทศของกิจการที.เกี.ยวกับการรายงาน
ทางการเงินในลักษณะที.เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมของกิจการ
ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับกิจการขนาดเล็ก
ก93. ระบบสารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจที.เกี.ยวข้ องกับการรายงานทางการเงินในกิจการ
ขนาดเล็กมีแนวโน้ มที.จะมีความซั บซ้ อนน้ อยกว่ า กิจการขนาดใหญ่ แต่ ร ะบบสารสนเทศ
ก็ยังคงมีความสําคัญอยู่ กิจการขนาดเล็กที.ผ้ ู บริ หารมีความกระตือรื อร้ นและดู แลกิจการ
อย่างใกล้ ชิดอาจไม่จาํ เป็ นต้ องใช้ การอธิบายวิธีการทางบัญชี รายการบัญชีท.มี ีความซับซ้ อน
หรือนโยบายที.เป็ นลายลักษณ์อักษร ดังนัTน ในการตรวจสอบกิจการขนาดเล็ก การทําความเข้ าใจ
ระบบและกระบวนการต่าง ๆ อาจง่ายกว่า และอาจใช้ วิธีการสอบถามมากกว่าการสอบทาน
เอกสาร อย่างไรก็ตาม การได้ มาซึ.งความเข้ าใจในระบบสารสนเทศยังคงเป็ นสิ.งสําคัญ
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การสื.อสาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที. 19)
ก94. การสื.อสารภายในกิจการเกี.ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบในการรายงานทางการเงินและ
ประเด็นที.สาํ คัญที.เกี.ยวข้ องกับการรายงานทางการเงิน ทําให้ บุคลากรมีความเข้ าใจในบทบาท
และความรั บ ผิ ดชอบของการควบคุ มภายในเกี.ยวกับ การรายงานทางการเงิ น การสื.อ สาร
รวมถึงขอบเขตของความเข้ าใจของบุคลากรว่ากิจกรรมในระบบสารสนเทศของการรายงาน
ทางการเงิ น ของตนเองนัT น เกี.ยวข้ อ งกับ งานของผู้ อ. ืน อย่ า งไร และเข้ า ใจถึ งวิ ธีก ารรายงาน
ข้ อยกเว้ นแก่บุคลากรระดับที.สูงกว่าที.เหมาะสมภายในกิจการ การสื.อสารอาจจัดทําเป็ นคู่มือ
ด้ านนโยบายและคู่มือการรายงานทางการเงิน ช่องทางการสื.อสารแบบเปิ ดช่วยให้ ม.ันใจได้ ว่า
ข้ อยกเว้ นได้ มีการรายงานและดําเนินการแก้ ไขแล้ ว
ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับกิจการขนาดเล็ก
ก95. การสื.อสารในกิจการขนาดเล็กอาจมีแบบแผนน้ อยกว่าและสําเร็จได้ ง่ายกว่ากิจการขนาดใหญ่
เนื.องจากระดับขัTนความรั บผิดชอบที.น้อยกว่ าและผู้บริ หารสามารถดูแลได้ ใกล้ ชิดและทั.วถึง
มากกว่า
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน – กิจกรรมการควบคุมทีเ กีย วข้องกับการตรวจสอบ (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที. 20)
ก96. กิจกรรมการควบคุมเป็ นนโยบายและวิธีการที.ช่วยให้ ม.ันใจว่ากิจการมีการดําเนินการตามแนวทาง
ของผู้บริ หาร กิจกรรมการควบคุมไม่ว่าจะใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศหรื อระบบปฏิบัติด้วยมือ
มีวัตถุประสงค์หลาย ๆ วัตถุประสงค์และใช้ ในหลาย ๆ ระดับขององค์กรและหน้ าที. ตัวอย่าง
ของกิจกรรมการควบคุมรวมกิจกรรมที.เกี.ยวข้ องกับ
•
การอนุมัติ
•
การสอบทานผลการปฏิบัติงาน
•
การประมวลผลข้ อมูล
•
การควบคุมทางกายภาพ
•
การแบ่งแยกหน้ าที.
ก97. กิจกรรมการควบคุมที.เกี.ยวข้ องกับการสอบบัญชี ได้ แก่
•
กิจกรรมการควบคุมที.กาํ หนดให้ มีการปฏิบัติ เช่น กิจกรรมการควบคุมที.เกี.ยวข้ อง
กับความเสี.ยงที.มีนัยสําคัญและเกี.ยวข้ องกับความเสี.ยงที.วิธีการตรวจสอบเนืTอหาสาระ
เพี ยง อย่า งเดียวไม่สามารถใช้ เ ป็ น หลัก ฐานการสอบบัญ ชีอ ย่า งเหมาะสมเพี ยงพอ
ตามที.ได้ กาํ หนดในย่อหน้ าที. 29 และ 30 ตามลําดับ หรือ
•
กิจกรรมการควบคุมที.ในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้ วเห็นว่าเกี.ยวข้ อง
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ก98. ความเสี.ยงซึ. งผู้ สอบบั ญ ชี ได้ ร ะบุ แ ล้ ว ว่ า อาจมี ก ารแสดงข้ อ มู ลที.ขัดต่ อ ข้ อ เท็จ จริ งอัน เป็ น
สาระสําคัญ และผู้สอบบัญชีพิจารณาว่ามีความเหมาะสมหรื อไม่ท.จี ะใช้ การทดสอบความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมในการกําหนดขอบเขตของการตรวจสอบเนืTอหาสาระมีอิทธิพล
ต่อดุลยพิ นิจของผู้สอบบั ญชี ในการพิ จารณาว่ ากิจกรรมการควบคุ มเกี.ยวข้ องกับการสอบ
บัญชีหรือไม่
ก99. ผู้ สอบบั ญ ชี อาจมุ่ งเน้ นเรื. องการระบุ แ ละการได้ มาซึ. งความเข้ าใจในกิจกรรมการควบคุ ม
ในส่วนที.ผ้ ูสอบบัญชีพิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญสูง เมื.อมีกิจกรรมการควบคุ มหลายอย่ างที.บรรลุ วัตถุประสงค์เดียวกัน
ผู้สอบบัญชีไม่จาํ เป็ นที.ต้องได้ มาซึ.งความเข้ าใจในกิจกรรมการควบคุมทุกอย่างที.เกี.ยวข้ อง
กับวัตถุประสงค์นTัน ๆ
ก100. ความรู้ของผู้สอบบัญชีเกี.ยวกับการมีหรือไม่มีกจิ กรรมการควบคุมซึ.งได้ มาจากการทําความเข้ าใจ
องค์ประกอบการควบคุมภายในอื.นช่วยผู้สอบบัญชีในการพิจารณาว่าจําเป็ นหรือไม่ท.จี ะต้ อง
ให้ ความสนใจเพิ.มเติมในการทําความเข้ าใจกิจกรรมการควบคุม
ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับกิจการขนาดเล็ก
ก101. แนวคิ ด ของกิ จ กรรมการควบคุ ม ในกิจ การขนาดเล็ก คล้ า ยกั บ ในกิจ การขนาดใหญ่ แต่
รู ปแบบที.เป็ นทางการมีความแตกต่ า งกัน ไป ในกิจ การขนาดเล็ก อาจพบว่ ากิจกรรมการ
ควบคุมบางอย่ างอาจไม่ จําเป็ นเนื.องจากผู้ บริ หารทําการควบคุมเอง ตัวอย่ างเช่ น การให้
อํานาจแก่ผ้ ูบริหารในการอนุ มัติการขายเชื.อและการซืTอที.สาํ คัญสามารถเป็ นการควบคุมที.ดี
ต่ อยอดคงเหลื อ และรายการบั ญชี ท.ีสาํ คัญ ได้ โดยไม่ จําเป็ นต้ อ งมีกิจ กรรมการควบคุ มใน
รายละเอียดอื.น ๆ
ก102. กิจกรรมการควบคุมที.เกี.ยวข้ องกับการตรวจสอบในกิจการขนาดเล็กมีแนวโน้ มที.จะเกี.ยวข้ องกับ
วงจรรายการค้ าหลัก เช่น วงจรขาย วงจรซืTอ และวงจรค่าใช้ จ่ายเกี.ยวกับพนักงาน
ความเสี.ยงที.เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ้ างถึงย่อหน้ าที. 21)
ก103. การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อวิ ธีการที.นาํ กิจกรรมการควบคุมไปใช้ ในมุมมองของ
ผู้สอบบัญชี การควบคุมในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีประสิทธิผลเมื.อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ สารสนเทศที.ถูกต้ องและมีความปลอดภัยของข้ อมู ลที.ระบบประมวลผลขึTน
ซึ. งรวมถึ งประสิ ท ธิ ผลของการควบคุ มทั. ว ไปของเทคโนโลยี สารสนเทศและการควบคุ ม
ระบบงาน
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ก104. การควบคุ ม ทั.ว ไปของเทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ นนโยบายและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ท.ีเ กี. ย วข้ อ งกั บ
ระบบงานหลาย ๆ ระบบ และสนั บสนุ นความมีประสิทธิผลของการควบคุ มระบบงาน
การควบคุมทั.วไปใช้ ทTังในระบบเครื. องขนาดใหญ่ (Mainframe) ขนาดเล็ก (Miniframe)
และระดั บ ของผู้ ใ ช้ ง าน (End-User) การควบคุม ทั.ว ไปของเทคโนโลยีส ารสนเทศที.ใ ห้
สารสนเทศที.ถูกต้ องและมีความปลอดภัยของข้ อมูลได้ รวมการควบคุมในสิ.งต่อไปนีT
• ศูนย์ข้อมูลและการทํางานของเครือข่าย
• การได้ มา การเปลี.ยนแปลงและการดูแลรักษาซอฟต์แวร์ ของระบบ (System Software)
• การเปลี.ยนแปลงโปรแกรม
• ความปลอดภัยในการเข้ าถึง (Access security)
• การได้ มา การพัฒนา และการดูแลรักษาซอฟต์แวร์ของระบบงาน (Application Software)
โดยทั.วไปการควบคุมทั.วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ ถูกนําไปใช้ ในส่วนที.เกี.ยวเนื.องกับความ
เสี.ยงที.อ้างถึงในย่อหน้ าที. ก63 ข้ างต้ น
ก105. การควบคุมระบบงานเป็ นวิธีการทัTงที.ปฏิบัติด้วยมือและด้ วยวิธีอัตโนมัติ ซึ.งโดยปกติทาํ งาน
ในระดับ ของกระบวนการทางธุรกิจและใช้ ในการประมวลผลของรายการโดยระบบงาน
แต่ละระบบ การควบคุมระบบงานสามารถเป็ นทัTงลักษณะของการป้ องกันหรื อการค้ นพบ
ซึ. ง ถู ก ออกแบบเพื. อ ให้ แ น่ ใ จในความถู ก ต้ อ งของการบั น ทึ ก บั ญ ชี ดั ง นัT น การควบคุ ม
ระบบงานจึงเกี.ยวข้ องกับวิธกี ารที.ใช้ ในการทําให้ เกิดบันทึก ประมวลผล และรายงานรายการ
หรือข้ อมูลทางการเงินอื.น การควบคุมเหล่านีTช่วยทําให้ ม.ันใจว่ารายการที.เกิดขึTนได้ รับการ
อนุ ม ัต ิ และมีก ารบั น ทึ ก และประมวลผลอย่ า งครบถ้ วนและถู ก ต้ อง ตั ว อย่ า งเช่ น
การตรวจสอบความถู กต้ องของข้ อมู ลเข้ าและการตรวจสอบการเรี ยงลําดับเลขที.โดยการ
ติดตามรายงานข้ อยกเว้ นโดยการปฏิบัติด้วยมือหรือการแก้ ไข ณ จุดที.ป้อนข้ อมูลเข้ า
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน – การติดตามผลการควบคุม (อ้ างถึงย่อหน้ าที. 22)
ก106. การติดตามผลการควบคุ มเป็ นกระบวนการประเมินความมีประสิทธิผลของการควบคุ ม
ภายในตลอดเวลา โดยมีการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมในเวลาที.เหมาะสมและมีการ
ดําเนิ นการแก้ ไขที.จํา เป็ น ผู้ บ ริ หารอาจติ ด ตามผลการควบคุ มโดยทํา เป็ นกิจ กรรมอย่ า ง
ต่ อ เนื. อง หรื อประเมิ นผลการควบคุ มแยกเฉพาะเรื. อง หรื อ การทํา ทัTงเป็ นกิจ กรรมอย่ า ง
ต่ อ เนื. อ งและแยกเฉพาะเรื. อ งร่ ว มกัน การติ ดตามผลอย่ า งต่ อ เนื. อ งมั ก เป็ นส่ วนหนึ. งของ
กิจ กรรมปกติ ท.ีเ กิ ด ขึT น เป็ นประจํา ของกิจ การ และรวมถึ งกิ จ กรรมด้ า นการบริ หารและ
การกํากับดูแลปกติ
ก107. กิจกรรมการติดตามผลของผู้บริหารอาจรวมถึงการใช้ ข้อมูลจากการสื.อสารจากบุคคลภายนอก
เช่น คําติชมของลูกค้ า และข้ อแนะนําจากหน่วยงานกํากับดูแล ซึ.งอาจระบุปัญหาหรือชีTประเด็น
ในส่วนที.ต้องมีการปรับปรุง
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ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับกิจการขนาดเล็ก
ก108. ผู้บริหารหรือเจ้ าของที.มีอาํ นาจการจัดการมักติดตามผลการควบคุมโดยดูแลการดําเนินงาน
อย่ างใกล้ ชิด ทําให้ มักพบประเด็นที.ต่างจากความคาดหวังที.สาํ คัญและข้ อมู ลทางการเงิน
ที.ไม่ถูกต้ องซึ.งที.นาํ ไปสู่การแก้ ไขการควบคุมให้ เหมาะสม
หน่วยงานตรวจสอบภายในของกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที. 23)
ก109. หากกิจการมีหน่ วยงานตรวจสอบภายใน การได้ มาซึ.งความเข้ าใจในหน่ วยงานนัTนจะทําให้
ผู้ ส อบบั ญ ชี เ ข้ า ใจในกิจ การและสภาพแวดล้ อ มของกิ จ การ รวมถึ ง การควบคุ ม ภายใน
โดยเฉพาะบทบาทหน้ า ที.ของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในในการติ ดตามผลการควบคุ ม
ภายในเกี.ยวกับการจัดทํารายงานทางการเงินของกิจการ ซึ.งความเข้ าใจนีTประกอบกับข้ อมูลที.
ผู้สอบบัญชีได้ รับจากการสอบถามตามย่อหน้ าที. 6(ก) ของมาตราฐานการสอบบัญชีฉบับนีT
อาจให้ ข้อมูลที.เกี.ยวข้ องโดยตรงกับการระบุและการประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูล
ที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ก110. วั ตถุ ประสงค์และขอบเขตของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ลั ก ษณะความรั บผิดชอบและ
สถานะของหน่วยงานภายในองค์กร รวมถึงอํานาจหน้ าที.ของหน่วยงานและความรับผิดชอบ
อาจจะแตกต่างกันไปขึTนกับขนาดและโครงสร้ างของกิจการ และความต้ องการของผู้บริหาร
และผู้มีหน้ าที.กาํ กับดูแล (ถ้ ามี) ซึ.งเรื. องเหล่ านีTอาจถูกระบุไว้ ในระเบียบปฏิบัติหรื อสิ.งที.
อ้ างอิงของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ก111. ความรั บผิดชอบของหน่ วยงานตรวจสอบภายในอาจรวมถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบและ
ประเมินผลเพื.อให้ ความเชื.อมั.นแก่ผ้ ูบริ หารและผู้มีหน้ าที.กาํ กับดูแลเกี.ยวกับการออกแบบ
และประสิทธิผลของการบริหารความเสี.ยง การควบคุมภายใน และกระบวนการกํากับดูแล
ซึ.งหากเป็ นเช่นนัTน หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจมีบทบาทที.สาํ คัญในการติดตามผลการ
ควบคุมภายในเกี.ยวกับการจัดทํารายงานทางการเงินของกิจการ อย่างไรก็ตาม หน้ าที.ของ
หน่ วยงานตรวจสอบภายในอาจมุ่ งเน้ น ในการประโยชน์ เ ชิ งเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดําเนินงานของกิจการ ซึ.งในกรณีนT ี การปฏิบัติงานของหน่ วยงานอาจไม่
เกี.ยวข้ องโดยตรงกับการจัดทํารายงานทางการเงินของกิจการ
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ก112. การสอบถามบุคคลที.เหมาะสมภายในหน่ วยงานตรวจสอบภายในของกิจการตามย่อหน้ าที.
6(ก) ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีT ช่วยให้ ผ้ ูสอบบัญชีได้ มาซึ.งความเข้ าใจในลักษณะ
ความรั บผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ถ้ าผู้สอบบัญชีกาํ หนดว่ าความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานนัTนเกี.ยวข้ องกับการจัดทํารายงานทางการเงินของกิจการ ผู้สอบบัญชีอาจได้ มา
ซึ.งความเข้ าใจเพิ.มเติมเกี.ยวกับกิจกรรมที.หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ ปฏิบัติหรือจะปฏิบัติ
โดยการสอบทานแผนการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในสําหรั บรอบระยะเวลา
นัTน (ถ้ ามี) และปรึ กษาหารื อร่ วมกันถึงแผนดังกล่ าวกับบุคคลที.เหมาะสมในหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน
ก113. หากลักษณะความรั บผิดชอบของหน่ วยงานตรวจสอบภายในและกิจกรรมเกี.ยวกับการให้
ความเชื.อมั.นเกี.ยวข้ องกับการจัดทํารายงานทางการเงินของกิจการ ผู้สอบบัญชีอาจใช้ ผลงาน
ของหน่ วยงานตรวจสอบภายในเพื. อปรั บเปลี.ยนลักษณะหรื อช่ วงเวลาหรื อลดขอบเขตของ
วิธีการตรวจสอบที.จะปฏิบัติเพื.อให้ ได้ มาซึ.งหลักฐานการสอบบัญชีด้วยตนเอง ผู้สอบบัญชี
อาจสามารถใช้ ผลงานที.มีอยู่ของหน่วยงานตรวจสอบบัญชีภายในได้ ตัวอย่างเช่น การอ้ างอิง
จากประสบการณ์ ใ นการตรววจสอบที. ผ่ า นๆ มาหรื อ วิ ธี ก ารประเมิ น ความเสี. ย งของ
ผู้สอบบัญชีของกิจการที.มีหน่ วยงานตรวจสอบภายในว่ ามีความเพี ยงพอและเหมาะสมกับ
ขนาดของกิจการและลักษณะของการดําเนินงาน และมีการรายงานโดยตรงไปยังผู้มีหน้ าที.
กํากับดูแล
ก114. ในกรณีท.ผี ้ ูสอบบัญชีได้ ทาํ ความเข้ าใจเบืTองต้ นเกี.ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายในแล้ วคาด
ว่าจะใช้ ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื.อปรับเปลี.ยนลักษณะหรือช่วงเวลาหรือลด
ขอบเขตของวิธกี ารตรวจสอบที.จะปฏิบัติ ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 610 (ปรับปรุง)
ก115. ตามที.ได้ อธิบายไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 610 (ปรับปรุง) กิจกรรมของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมักจะถู กแยกต่ างหากจากการติดตามการควบคุมอื.นที.เกี.ยวข้ องกับการ
จั ดทํา รายงานทางการเงิ น เช่ น การสอบทานข้ อ มู ลบั ญ ชี เพื. อ การบริ หารซึ. งถู ก ออกแบบ
เพื. อ ให้ แ น่ ใจว่ า กิจ การได้ มีก ารป้ องกัน หรื อ ตรวจจั บ การแสดงข้ อ มู ลที.ขัด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง
อย่างไร
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ก116. การกําหนดการติดต่อสื.อสารกับบุคคลที.เหมาะสมภายในหน่ วยงานตรวจสอบภายในของ
กิจการตัT งแต่ การเริ. มงานและทํา การติดต่ ออย่ างต่ อเนื. อ งตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบจะทําให้ เกิดการแบ่งปั นข้ อมูลที.มีประสิทธิผล และเป็ นการสร้ างสภาพแวดล้ อมที.
ผู้ สอบบั ญชี สามารถได้ รับทราบเรื. องที.สาํ คัญ ที.อยู่ ในความสนใจของหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในที.มีผลกระทบต่องานของผู้สอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีรหั ส 200 อธิบายถึง
ความสําคัญของการวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้ การสังเกตและสงสัยเยี.ยง
ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ รวมถึ ง ความกระตื อ รื อ ร้ นที. จ ะได้ รั บ ข้ อ มู ล ที. นํา ไปสู่ ป ระเด็น ความ
น่าเชื.อถือของเอกสารและคําตอบที.ได้ รับจากการสอบถามเพื.อใช้ เป็ นหลักฐานการสอบบัญชี
ดังนัT น การติดต่ อ สื.อ สารกับ หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในตลอดระยะเวลาการปฏิบั ติงาน
ตรวจสอบอาจเพิ. ม โอกาสที. ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในจะนํ า ข้ อ มู ล เหล่ า นีT มาให้ กั บ
ผู้สอบบัญชี ซึ.งผู้สอบบัญชีสามารถนําข้ อมูลดังกล่าวมาใช้ ในการระบุและประเมินความเสี.ยง
จากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
แหล่งข้ อมูล (อ้ างถึงย่อหน้ าที. 24)
ก117. ข้ อ มู ล ส่ ว นใหญ่ ท.ีใช้ ในการติ ดตามผลอาจถู ก จั ดทํา ขึT น โดยระบบสารสนเทศของกิ จ การ
หากผู้บริหารตัTงสมมติฐานว่ าข้ อมูลที.ใช้ สาํ หรับการติดตามผลมีความถูกต้ องโดยปราศจาก
เกณฑ์สนับสนุ นสมมติฐานนัTน หากข้ อมูลมีข้อผิดพลาด อาจทําให้ ผ้ ูบริ หารได้ ข้อสรุปที.ไม่
ถู ก ต้ อ งจากกิ จ กรรมการติ ด ตามผลของกิ จ การ ดั ง นัT น ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ อ งทํา ความเข้ า ใจ
กิจกรรมการติดตามผลการควบคุมของกิจการ ซึ.งเป็ นองค์ประกอบหนึ.งของการควบคุม
ภายใน ดังนีT
•
แหล่งที.มาของข้ อมูลที.เกี.ยวข้ องกับกิจกรรมการติดตามผลของกิจการ และ
•
เกณฑ์ท.ีผ้ ู บ ริ หารใช้ ในการพิ จ ารณาว่ า ข้ อ มู ลมี ความเชื. อถื อ ได้ อย่ า งเพี ยงพอสํา หรั บ
จุดประสงค์นTัน ๆ
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การระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
การประเมินความเสีย งจากการแสดงข้อมูลทีข ดั ต่ อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในระดับงบการเงิน
(อ้ างถึงย่อหน้ าที. 25 (ก))
ก118. ความเสี.ยงจากการแสดงข้ อ มู ลที.ขัดต่ อ ข้ อ เท็จ จริ งอันเป็ นสาระสําคั ญ ในระดั บ งบการเงิ น
หมายถึง ความเสี.ยงที.แผ่กระจายไปในงบการเงินโดยรวม และมีแนวโน้ มที.จะกระทบต่อสิ.งที.
ผู้ บ ริ หารได้ ให้ ก ารรั บ รองไว้ หลาย ๆ เรื. อ ง ความเสี.ยงนีT โดยลั ก ษณะแล้ ว จะไม่ ได้ ก ระทบ
เฉพาะสิ.งที.ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ เรื.องใดเรื.องหนึ.งในประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทาง
บัญชี หรือการเปิ ดเผยข้ อมูล ความเสี.ยงเหล่านีTแสดงถึงสถานการณ์ท.อี าจเพิ.มความเสี.ยงจากการ
แสดงข้ อมู ลที.ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในระดั บที.เกี.ยวกับสิ.งที.ผ้ ู บริ หารได้ ให้ การ
รั บรองไว้ เช่ น จากการแทรกแซงการควบคุมโดยผู้บริ หาร ความเสี.ยงในระดับงบการเงินอาจ
เกี.ยวข้ องกับข้ อพิ จารณาของผู้ สอบบั ญชี ท.ีเกี. ยวกั บความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมู ลที.ขั ดต่ อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที.เกิดจากการทุจริต
ก119. ความเสี. ยงในระดั บ งบการเงิ น อาจเกิด จากข้ อ บกพร่ อ งของสภาพแวดล้ อ มการควบคุ ม
(ถึงแม้ ว่าความเสี.ยงเหล่านีTอาจเกิดจากปั จจัยอื.นด้ วยเช่นกัน เช่น สภาพเศรษฐกิจที.ถดถอย)
ตัวอย่างของข้ อบกพร่อง เช่น การที.ผ้ ูบริหารขาดความรู้ความสามารถอาจมีผลกระทบที.มีลักษณะ
แผ่กระจายไปในงบการเงิน ซึ.งทําให้ ผ้ ูสอบบัญชี อาจต้ องตอบสนองโดยรวมต่ อความเสี.ยง
ดังกล่าว เป็ นต้ น
ก120. การทําความเข้ าใจในการควบคุมภายใน ผู้สอบบัญชีอาจเกิดความสงสัยเกี.ยวกับการตรวจสอบได้
ของงบการเงินของกิจการ ยกตัวอย่างเช่น
•
ความสงสั ย เกี. ย วกั บ ความซื. อ สั ต ย์ ข องผู้ บ ริ ห ารของกิ จ การอาจมี ผ ลร้ า ยแรงถึ ง ขัT น
ทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีสรุปว่าความเสี.ยงในเรื.องการให้ คาํ รับรองที.ไม่ถูกต้ องของผู้บริหารต่อ
งบการเงินมีมากจนไม่สามารถตรวจสอบงบการเงินได้
•
ความสงสัยเกี.ยวกับสภาพและความเชื.อถือได้ ของการบันทึกบัญชีของกิจการอาจเป็ น
สาเหตุท.ีผ้ ู สอบบัญชีสรุปว่ าไม่ สามารถหาหลั กฐานการสอบบัญชีท.ีเหมาะสมอย่างเพี ยงพอ
ที.จะสนับสนุนการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื.อนไขต่องบการเงินได้
ก121. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 70515 ได้ กาํ หนดและให้ แนวทางในการพิจารณาว่ามีความจําเป็ น
ที.ผ้ ูสอบบัญชี ต้องแสดงความเห็นอย่างมีเงื.อนไขหรื อไม่แสดงความเห็นหรื อไม่ หรื ออาจนําไปสู่
การถอนตัวของผู้สอบบัญชีเมื.อกฎหมายหรือข้ อบังคับอนุญาตให้ ทาํ ได้

15

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 “การแสดงความเห็นแบบที.เปลี.ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต”

48

TSA 315

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การประเมินความเสีย งจากการแสดงข้อมูลทีข ดั ต่ อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในระดับทีเ กีย วกับ
สิงทีผ บู ้ ริหารได้ให้การรับรองไว้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที. 25 (ข))
ก122. ความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในระดับที.เกี.ยวกับสิ.งที.
ผู้บริหารได้ ให้ การรับรองไว้ สาํ หรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิ ดเผย
ข้ อมูลเป็ นสิ.งจําเป็ นที.ต้องพิจารณา เนื.องจากการพิจารณาดังกล่าวช่วยผู้สอบบัญชีในการกําหนด
ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบในระดับที.เกี.ยวกับสิ.งที.ผ้ ูบริหารได้ ให้
การรับรองไว้ ท.ีจาํ เป็ นต้ องได้ มาซึ.งหลักฐานการสอบบัญชีท.ีเหมาะสมอย่างเพียงพอ ในการระบุ
และประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในระดับ
ที.เกี.ยวกับสิ.งที.ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรั บรองไว้ ผู้สอบบัญชีอาจสรุปว่าความเสี.ยงที.ระบุไว้ มีลักษณะ
ที.แผ่กระจายในงบการเงินโดยรวม และมีแนวโน้ มที.จะกระทบต่อสิ.งที.ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรอง
ไว้ ในหลาย ๆ เรื.อง
การใช้ ส.งิ ที.ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้
ก123. ในการให้ คาํ รับรองว่างบการเงินเป็ นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงิน ผู้บริ หารให้ คาํ รับรอง
ทัTงโดยนั ยและอย่ างชั ดแจ้ งเกี.ยวกับ การรั บรู้ รายการ การวั ดมู ลค่ า การแสดงรายการและ
การเปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนประกอบต่าง ๆ ของงบการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลที.เกี.ยวข้ อง
ก124. สิ.งที.ผ้ ู บ ริ หารได้ ให้ การรั บ รองไว้ ท.ีผ้ ู สอบบั ญ ชี ใช้ ในการพิ จ ารณาการแสดงข้ อมู ลที.ขัดต่ อ
ข้ อเท็จจริงที.อาจเกิดขึTนแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนีT
(ก) สิ.งที.ผ้ ู บริ หารได้ ให้ การรั บ รองไว้ เ กี.ยวกับ ประเภทของรายการและเหตุการณ์สาํ หรั บ
ระยะเวลาที.ตรวจสอบ ได้ แก่
(1) การเกิดขึTนจริ ง - รายการและเหตุการณ์ทุกรายการที.ถูกบันทึกนัTนเกิดขึTนจริ ง
และเกี.ยวข้ องกับกิจการ
(2) ความครบถ้ วน – รายการและเหตุการณ์ทุกรายการที.ควรจะบันทึกได้ ถูกบันทึกแล้ ว
(3) ความถู กต้ อง - จํานวนเงินและข้ อมูลอื.นที.เกี.ยวข้ องกับรายการและเหตุการณ์
ที.ถูกบันทึกได้ ถูกบันทึกอย่างเหมาะสม
(4) การตัดยอด - รายการและเหตุการณ์ได้ ถูกบันทึกในรอบระยะเวลาบัญชีท.ถี ูกต้ อง
(5) การจัดประเภทรายการ - รายการและเหตุการณ์ได้ ถูกบันทึกในบัญชีท.เี หมาะสม
(ข) สิ.งที.ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ เกี.ยวกับยอดคงเหลือทางบัญชี ณ วันสิTนสุดรอบระยะเวลา
บัญชี ได้ แก่
(1) ความมีอยู่จริง – สินทรัพย์ หนีTสนิ และส่วนของผู้ถือหุ้น มีตัวตนหรือมีอยู่จริง
(2) กรรมสิทธิWและข้ อผูกพัน – กิจการถือหรือควบคุมสิทธิในสินทรัพย์และมีหนีTสิน
ที.กจิ การมีข้อผูกพัน
49

TSA 315

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
(3) ความครบถ้ วน – สินทรัพย์ หนีTสิน และส่วนของผู้ถือหุ้ น ทัTงหมดที.ควรบันทึก
ได้ ถูกบันทึกแล้ ว
(4) การแสดงมูลค่าและการปั นส่วน – สินทรั พย์ หนีTสิน และส่วนของผู้ถือหุ้ น ที.แสดง
ในงบการเงิน แสดงด้ วยจํานวนที.เหมาะสมและผลจากการปรับมูลค่าหรือการปรับปรุง
การปันส่วนได้ ถูกบันทึกอย่างเหมาะสม
(ค) สิ.งที.ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ เกี.ยวกับการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูล ได้ แก่
(1) การเกิดขึTนจริง และกรรมสิทธิWและข้ อผูกพัน – การเปิ ดเผยเหตุการณ์ รายการ
และประมาณการอื.น ๆ เกิดขึTนจริงและเกี.ยวข้ องกับกิจการ
(2) ความครบถ้ วน – การเปิ ดเผยข้ อมูลทัTงหมดที.ควรรวมอยู่ในงบการเงินได้ รวมไว้ แล้ ว
(3) การจั ดประเภทรายการและการเข้ าใจได้ – ข้ อมู ลทางการเงินมีการแสดงและ
อธิบายอย่างเหมาะสมและเปิ ดเผยอย่างชัดเจน
(4) ความถูกต้ องและการแสดงมูลค่า – ข้ อมูลทางการเงินและอื.น ๆ ได้ ถูกเปิ ดเผย
ด้ วยจํานวนเงินที.เหมาะสม
ก125. ผู้สอบบัญชีอาจเลือกใช้ ส.ิงที.ผ้ ูบริ หารได้ ให้ การรั บรองไว้ ตามที.กล่ าวข้ างต้ น หรื ออาจแสดง
ในรูปแบบที.แตกต่างไปแต่ให้ ครอบคลุมเนืTอหาตามที.กล่าวข้ างต้ น ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชี
อาจเลื อกที.จะรวมสิ. งที.ผ้ ู บริ หารได้ ให้ การรั บรองไว้ เกี. ยวกั บรายการและเหตุ การณ์ กั บสิ. งที.
ผู้บริหารได้ ให้ การรับรองไว้ เกี.ยวกับยอดคงเหลือทางบัญชีเข้ าด้ วยกัน
ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
ก126. เมื.อผู้บริหารให้ คาํ รับรองเกี.ยวกับงบการเงินของหน่วยงานภาครัฐ นอกเหนือจากสิ.งที.ผ้ ูบริหาร
ได้ ให้ การรับรองไว้ ตามที.กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที. ก124 ผู้บริหารอาจต้ องให้ คาํ รับรองว่ารายการ
และเหตุการณ์เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ หรือกฎระเบียบอื.น ซึ.งคํารับรองดังกล่าวอาจ
อยู่ภายใต้ ขอบเขตของการตรวจสอบงบการเงิน
กระบวนการในการระบุความเสีย งจากการแสดงข้อมูลทีข ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที. 26 (ก))
ก127. ข้ อมูลที.รวบรวมได้ จากขัTนตอนการประเมินความเสี.ยง รวมถึง หลักฐานการสอบบัญชีท.ไี ด้ มา
จากการประเมินผลการออกแบบการควบคุมและการพิจารณาว่าการควบคุมได้ ถูกนําไปปฏิบัติ
หรือไม่ สามารถใช้ เป็ นหลักฐานการสอบบัญชีประกอบการประเมินความเสี.ยง ผู้สอบบัญชี
ใช้ การประเมินความเสี.ยงเพื. อกําหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการปฏิบัติงาน
สอบบัญชี
ก128. ภาคผนวก 2 แสดงตัวอย่างของเงื.อนไขและเหตุการณ์ท.อี าจแสดงถึงความเสี.ยงจากการแสดง
ข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
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การเชือ มโยงการควบคุมกับสิงทีผ บู ้ ริหารได้ให้การรับรองไว้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที. 26 (ค))
ก129. ในการประเมินความเสี.ยง ผู้สอบบัญชีควรระบุการควบคุมที.มีความเป็ นไปได้ ท.ีจะป้ องกัน
หรือค้ นพบและแก้ ไขการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในสิ.งที.ผ้ ูบริหาร
ได้ ให้ การรั บรองไว้ ในแต่ละเรื.อง โดยทั.วไปการทําความเข้ าใจการควบคุมและเชื.อมโยงการ
ควบคุมกับสิ.งที.ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรั บรองไว้ จากกระบวนการทํางานและระบบที.กิจการมีอยู่
เป็ นสิ.งที.เป็ นประโยชน์ เนื.องจากกิจกรรมการควบคุมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ.งมักไม่เพี ยง
พอที.จ ะรองรั บ ความเสี.ยงหนึ. งได้ กิจ กรรมควบคุ มที.ร วมกัน หลายกิจ กรรมควบคู่ ไปกับ
องค์ประกอบของการควบคุมภายในอื.นถึงจะมีความเพียงพอที.จะรองรับความเสี.ยงหนึ.งได้
ก130. ในทางตรงกันข้ าม กิจกรรมการควบคุมบางอย่างอาจมีผลกระทบเฉพาะต่อสิ.งที.ผ้ ูบริหารได้
ให้ การรั บรองไว้ อย่างใดอย่ างหนึ. งในเรื. องประเภทของรายการหรื อยอดคงเหลือทางบัญชี
เช่น กิจกรรมการควบคุมที.กิจการกําหนดขึTนเพื.อให้ แน่ใจว่าบุคลากรของกิจการได้ ตรวจนับ
และบันทึกการตรวจนับสินค้ าประจําปี อย่างเหมาะสมเกี.ยวข้ องโดยตรงกับความมีตัวตนและ
ความครบถ้ วนที.ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ ต่อยอดคงเหลือทางบัญชีของสินค้ าคงเหลือ
ก131. การควบคุมสามารถเชื.อมโยงความสัมพั นธ์กับสิ.งที.ผ้ ูบริ หารได้ ให้ การรั บรองไว้ โดยทางตรง
หรื อทางอ้ อม ยิ.งความสัมพั นธ์มีลักษณะเป็ นทางอ้ อมมากเท่าไร ความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมที.จะป้ องกันหรือค้ นพบและแก้ ไขการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงในสิ.งที.ผ้ ูบริหารได้ ให้
การรั บรองไว้ ย.ิ งน้ อยลง เช่ น การสอบทานยอดขายของแต่ ละร้ านค้ าแยกตามภูมิ ภาคโดย
ผู้จัดการฝ่ ายขายมีความสัมพันธ์ทางอ้ อมต่อความครบถ้ วนของยอดขายรวมที.ผ้ ูบริหารได้ ให้
การรับรองไว้ ดังนัTน การควบคุมนีTอาจมีประสิทธิผลต่อการลดความเสี.ยงน้ อยกว่าการควบคุมที.
มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสิ.งที.ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ เช่น การจับคู่เอกสารการส่งของ
กับใบแจ้ งหนีT
ความเสีย งทีม ีนยั สําคัญ
การระบุความเสี.ยงที.มีนัยสําคัญ (อ้ างถึงย่อหน้ าที. 28)
ก132. ความเสี.ยงที.มีนัยสําคัญมักเกี.ยวข้ องกับรายการที.ไม่เกิดขึTนเป็ นประจําหรือรายการที.ต้องใช้
ดุลยพิ นิจ รายการที.ไม่เกิดขึTนเป็ นประจําเป็ นรายการที.ไม่ ปกติไม่ ว่าจะเกิดจากขนาดของ
รายการหรือลักษณะของรายการ ดังนัTนจึงไม่เกิดขึTนบ่อย รายการที.ต้องใช้ ดุลยพินิจอาจรวมถึง
การประมาณการทางบั ญชี ในกรณี ท.ีมี ความไม่ แน่ นอนอย่ างมากในการวั ดมู ลค่ า รายการที.
เกิดขึTนเป็ นประจําและรายการที.ไม่ซับซ้ อนที.อิงกับการประมวลผลที.เป็ นระบบมักไม่ทาํ ให้ เกิด
ความเสี.ยงที.มีนัยสําคัญ
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ก133. ความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมู ลที.ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญอาจมีมากขึTนสําหรั บ
รายการที.ไม่เกิดขึTนเป็ นประจําที.มีนัยสําคัญที.เกิดขึTนจากประเด็นต่าง ๆ เช่น
• การแทรกแซงของผู้บริหารที.มากขึTนเพื.อกําหนดวิธป
ี ฏิบัติทางบัญชี
• การแทรกแซงโดยการใช้ ระบบที.ปฏิบัติด้วยมือที.เพิ. มขึTนในการรวบรวมข้ อมู ลและการ
ประมวลผล
• การคํานวณหรือหลักการบัญชีท.ซ
ี ับซ้ อน
• ลักษณะของรายการที.ไม่เกิดขึTนเป็ นประจํา ซึ.งการนําการควบคุมที.มีประสิทธิผลมาปฏิบัติ
ทําได้ ยาก
ก134. ความเสี. ยงจากการแสดงข้ อ มู ล ที.ขัด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อัน เป็ นสาระสํา คั ญ อาจสูงขึT นสํา หรั บ
ประเด็นที.เกี.ยวข้ องกับการใช้ ดุลยพิ นิจที.มีนัยสําคัญซึ. งต้ องใช้ การประมาณการทางบัญชี ท.ี
เกิดจากประเด็นต่าง ๆ เช่น
• หลั ก การบั ญ ชี ส ํา หรั บ การประมาณการทางบั ญ ชี ห รื อ การรั บ รู้ ร ายได้ อ าจทํา ให้ เ กิ ด
การตีความที.แตกต่างกัน
• การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ อาจมี ค วามแตกต่ า งหรื อ ซั บ ซ้ อ น หรื อ ต้ อ งใช้ ส มมติ ฐ านเกี. ย วกั บ
ผลกระทบของเหตุการณ์ในอนาคต เช่น ดุลยพินิจเกี.ยวกับราคายุติธรรม
ก135. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ได้ อธิบายผลกระทบต่อวิธีการตรวจสอบของความเสี.ยง
ที.มีนัยสําคัญ16
ความเสี.ยงที.มีนั ยสําคั ญ ที.เ กี.ยวข้ อ งกับ ความเสี.ยงจากการแสดงข้ อ มู ลที.ขัดต่ อ ข้ อ เท็จ จริ งอัน เป็ น
สาระสําคัญอันเนื.องมาจากการทุจริต
ก136. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ได้ กาํ หนดและให้ แนวทางที.เกี.ยวกับการระบุและการประเมิน
ความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญอันเนื.องมาจากการทุจริต17
การทําความเข้ าใจการควบคุมที.เกี.ยวข้ องกับความเสี.ยงที.มีนัยสําคัญ (อ้ างถึงย่อหน้ าที. 29)
ก137. ถึงแม้ ว่าความเสี.ยงที.เกี.ยวข้ องกับรายการที.ไม่ เกิดขึTนเป็ นประจําที.มีนัยสําคัญหรื อรายการ
ที.ต้องใช้ ดุลยพิ นิจมักจะไม่ขT ึนอยู่กับการควบคุมที.เกิดขึTนเป็ นประจํา ผู้บริ หารอาจมีวิธีการ
อื.นเพื.อรองรับความเสี.ยงนัTน ดังนัTนการทําความเข้ าใจของผู้สอบบัญชีว่า กิจการได้ ออกแบบ
และนําการควบคุมไปปฏิบัติหรือไม่สาํ หรับความเสี.ยงที.มีนัยสําคัญที.เกิดขึTนจากรายการที.ไม่
เกิดขึTนเป็ นประจําหรื อรายการที.ต้องใช้ ดุลยพิ นิจ จึงรวมถึงความเข้ า ใจว่ าผู้ บริ หารมีการ
ตอบสนองต่อความเสี.ยงหรือไม่และด้ วยวิธกี ารใด การตอบสนองดังกล่าวอาจรวมถึง
16
17

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้ าที. 15 และ 21
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้ าที. 25-27
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กิจกรรมการควบคุม เช่น การสอบทานสมมติฐานโดยผู้บริหารอาวุโส หรือผู้เชี.ยวชาญ
กระบวนการจัดทําเอกสารสําหรับการประมาณการ
การอนุมัติของผู้มีหน้ าที.ในการกํากับดูแล

ก138. ตัว อย่ า งเช่ น เมื.อ ผู้ สอบบั ญ ชี ได้ รั บทราบว่ า กิจ การถู ก ฟ้ องร้ อ งในคดีความที.มีนั ยสํา คั ญ
การพิ จารณาการตอบสนองของกิจการอาจรวมประเด็น เช่น กิจการได้ ใช้ บริการจากผู้เชี.ยวชาญ
(เช่ น ที.ปรึ กษาทางกฎหมายจากภายในและภายนอกกิจการ) ในการประเมินผลกระทบ
ที.จะเกิดขึTนหรือไม่ อย่างไร และสถานการณ์ดังกล่าวควรมีการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน
อย่างไร
ก139. ในบางกรณีผ้ ูบริหารอาจไม่มีการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูล
ที.ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญโดยการนําการควบคุ มที.ใช้ กับความเสี.ยงที.มีนัยสําคัญ
ไปปฏิบัติ การไม่ตอบสนองต่อความเสี.ยงของผู้บริ หารบ่ งชีTถึงข้ อบกพร่ องที.มีนัยสําคัญใน
การควบคุมภายใน18
ความเสีย งทีว ิธีการตรวจสอบเนื อหาสาระเพี ยงอย่างเดียวไม่สามารถใช้เป็ นหลักฐานการสอบบัญชี
ทีเ หมาะสมอย่างเพียงพอ (อ้ างถึงย่อหน้ าที. 30)
ก140. ความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ อาจเกี.ยวข้ องโดยตรง
กับการบั นทึกประเภทของรายการหรื อยอดคงเหลือทางบัญชีท.ีเกิดขึTนเป็ นประจําและการ
จัดทํางบการเงินที.น่าเชื.อถือ ความเสี.ยงดังกล่าวอาจรวมความเสี.ยงของการประมวลผลที.ไม่
ถูกต้ องหรือไม่ครบถ้ วนสําหรับประเภทรายการที.เกิดขึTนเป็ นประจําที.มีนัยสําคัญ เช่น รายได้
รายการซืTอ รายการรับเงินสด หรือรายการจ่ายเงินสด
ก141. หากรายการที.เ กิดขึT น เป็ นประจํา ถู ก ประมวลผลด้ ว ยระบบอัตโนมั ติเ ป็ นส่ ว นใหญ่ โดยใช้
การปฏิบัติด้วยมือน้ อยมากหรื อไม่ มีการปฏิบัติด้วยมือเลย อาจเป็ นไปไม่ได้ ท.ีจะใช้ เฉพาะ
วิธกี ารตรวจสอบเนืTอหาสาระสําหรับความเสี.ยงดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์ท.ขี ้ อมูล
ส่วนใหญ่ของกิจการถูกทําให้ เกิด บันทึกบัญชี ประมวลผล และรายงานในรูปรายการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในระบบที.มีการเชื.อมโยงหลาย ๆ ระบบเข้ าด้ วยกัน (Integrated system) ใน
กรณีดังกล่าว
• หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี อ าจมี เ ฉพาะรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ. ง ความเพี ย งพอและ
เหมาะสมของหลั กฐานมักขึTนอยู่ กับความมี ประสิทธิผลของการควบคุ มที.เกี.ยวข้ องกับ
ความถูกต้ องและความครบถ้ วน

18

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 “การสื.อสารข้ อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้ าที.ในการกํากับ
ดูแลและผู้บริหารของกิจการ” ย่อหน้ าที. ก7
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โอกาสที.จะเกิดรายการหรือเปลี.ยนแปลงข้ อมูลอย่างไม่เหมาะสมและไม่ถูกค้ นพบอาจ
มีสงู ขึTน หากการควบคุมที.เหมาะสมไม่ได้ ถูกดําเนินการอย่างมีประสิทธิผล

ก142. วิธกี ารตรวจสอบต่อความเสี.ยงข้ างต้ นได้ กล่าวไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33019
การปรับเปลีย นการประเมินความเสีย ง (อ้ างถึงย่อหน้ าที. 31)
ก143. ในระหว่ างการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีอาจได้ รับข้ อมูลที.มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญกับ
ข้ อมูลที.ผ้ ูสอบบัญชีเคยได้ รับและใช้ เป็ นเกณฑ์ในการประเมินความเสี.ยง เช่ น การประเมิน
ความเสี.ยงอาจใช้ เกณฑ์ความคาดหวั งที.ว่ า การควบคุ มได้ ดําเนิ น การอย่ างมี ป ระสิทธิผล
ในการทดสอบการควบคุ ม ผู้ สอบบั ญชี อ าจได้ มาซึ. งหลั ก ฐานการสอบบั ญชี ท.ีบ่งชีT ว่ า การ
ควบคุมในช่ วงเวลาที.เลือกตรวจสอบไม่มีประสิทธิผล เช่นเดียวกันในการตรวจสอบเนืTอหา
สาระผู้ ส อบบั ญ ชี อ าจค้ น พบการแสดงข้ อ มู ล ที.ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง ที.มี จํา นวนหรื อ ความถี.
มากกว่ าที.ผ้ ู สอบบั ญชี ได้ ประเมินความเสี.ยงไว้ ในสถานการณ์ดังกล่ าวการประเมินความ
เสี.ยงอาจไม่สะท้ อนถึงสถานการณ์ท.แี ท้ จริงของกิจการอย่างเหมาะสม และวิธีการตรวจสอบ
ได้ วางแผนไว้ อาจไม่มีประสิทธิผลในการตรวจพบการแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสําคัญ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ได้ ให้ แนวทางในเรื.องดังกล่าวนีT
เอกสารหลักฐาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที. 32)
ก144. ลักษณะของการจัดทําเอกสารหลักฐานตามที.กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที. 32 สําหรั บผู้สอบบัญชี
เป็ นเรื.องการใช้ ดุลยพินิจเยี.ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น ในการสอบบัญชีกิจการขนาดเล็ก
เอกสารหลั ก ฐานที. จั ด ทํา อาจรวมหลั ก ฐานแสดงกลยุ ท ธ์ ก ารสอบบั ญ ชี โ ดยรวมและ
แผนการสอบบัญชี20 ไว้ ด้วยกัน ในทํานองเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ผลการประเมินความเสี.ยง
อาจทําเป็ นเอกสารแยกต่างหาก หรืออาจจัดทําเป็ นส่วนหนึ.งของเอกสารแสดงวิธีการตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชี21 รูปแบบและขอบเขตสําหรับการจัดทําเอกสารหลักฐานขึTนอยู่กับลักษณะ
ขนาด และความซั บ ซ้ อนของกิจ การและการควบคุ มภายในของกิจการ ความพร้ อมของ
ข้ อมูลของกิจการ และวิธกี ารตรวจสอบและเทคโนโลยีท.ใี ช้ ในระหว่างการตรวจสอบ
ก145. สํา หรั บ กิจการที.ธุรกิจ และกระบวนการที.เกี.ยวข้ อ งกับ การรายงานทางการเงิ นไม่ มีความ
ซั บซ้ อน การจั ดทําเอกสารหลั กฐานอาจมีรู ปแบบที.ง่ายและค่ อนข้ างกะทัดรั ด ไม่ มีความ
จําเป็ นต้ องจัดทําเอกสารหลักฐานในทุกเรื.องที.ผ้ ูสอบบัญชีได้ จากการทําความเข้ าใจกิจการ
และประเด็นที.เกี.ยวข้ อง สิ.งสําคัญของผู้ สอบบั ญชี ในการจั ดทําเอกสารหลั กฐานคื อต้ องรวม
19
20
21

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้ าที. 8
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้ าที. 7 และ 9
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้ าที. 28
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ประเด็นที.ผ้ ู สอบบั ญชี ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการประเมินความเสี.ยงจากการแสดงข้ อมู ลที.ขัดต่ อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ก146. ขอบเขตของการจั ดทําเอกสารหลั กฐานอาจสะท้ อนถึ งประสบการณ์ และความสามารถของ
สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามข้ อกําหนดในมาตรฐานการ
สอบบัญชี รหั ส 230 กลุ่มผู้ปฏิบัติการตรวจสอบที.สมาชิกมีประสบการณ์น้อยอาจต้ องเพิ. ม
รายละเอียดในการจั ดทํา เอกสารหลั กฐานมากกว่ ากลุ่ มผู้ ป ฏิบั ติก ารตรวจสอบที.สมาชิ ก มี
ประสบการณ์มาก ทัTงนีTเพื.อช่วยให้ ได้ มาซึ.งความเข้ าใจกิจการอย่างเหมาะสม
ก147. สําหรับการสอบบัญชีของกิจการที.เป็ นลูกค้ าปี ก่อน ๆ เอกสารหลักฐานบางอย่างจากปี ก่อน ๆ
อาจใช้ ในการตรวจสอบในปั จจุ บั นได้ โดยต้ องมี การปรั บให้ เป็ นปั จจุ บั นในส่ วนที.จําเป็ น
เพื.อสะท้ อนให้ เห็นถึงการเปลี.ยนแปลงธุรกิจหรือกระบวนการทางธุรกิจของกิจการ
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ภาคผนวก 1
(อ้ างถึงย่อหน้ าที. 4(ค) 14-24 และ ก76-ก117)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
1.

ภาคผนวกนีTได้ อธิบายองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามที.กล่ าวไว้ ในย่อหน้ าที. 4(ค)
14-24 และ ก76-ก117 เพิ.มเติม ที.เกี.ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงิน

สภาพแวดล้อมการควบคุม
2.

สภาพแวดล้ อมการควบคุมประกอบด้ วยองค์ประกอบ ดังนีT
(ก) การสือ สารและผลักดันให้เกิ ดความซื อสัตย์และคุณค่ าทางจรรยาบรรณ การควบคุ ม
ภายในที.มีประสิทธิผลจะไม่สามารถเกิดขึTนได้ หากบุคคลที.สร้ าง จัดการ และติดตาม
ผลการควบคุมดังกล่าวปราศจากความซื.อสัตย์และคุณค่าทางจรรยาบรรณ พฤติกรรม
ด้ า นความซื. อ สัต ย์ แ ละจรรยาบรรณเป็ นผลิ ต ผลของมาตรฐานทางพฤติ ก รรมและ
จรรยาบรรณของกิจการว่ากิจการมีการสื.อสารและมีการผลักดันให้ มีการปฏิบัติอย่างไร
ทัTงนีT รวมถึง การกระทํา ของผู้ บ ริ หารที.จ ะกํา จั ดหรื อ ลดแรงจู งใจหรื อความพยายาม
ที.อ าจกระตุ้ น ให้ บุ ค ลากรกระทํา การไม่ ซ. ื อ สั ต ย์ ผิ ด กฎหมายและผิ ด จรรยาบรรณ
การสื. อ สารนโยบายของกิ จ การเกี. ย วกั บ ความซื. อ สั ต ย์ แ ละคุ ณ ค่ า ทางจรรยาบรรณ
อาจรวมถึงการสื.อสารมาตรฐานทางพฤติก รรมให้ กับบุ คลากรผ่ านนโยบาย (Policy
statement) และข้ อกําหนดการปฏิบัติงานที.ดี (Code of conduct) และการให้ ตัวอย่าง
(ข) ความรูค้ วามสามารถ ความรู้ความสามารถได้ แก่ความรู้และทักษะที.จาํ เป็ นต่อความสําเร็จ
ของงานที.ได้ กาํ หนดไว้ ในแต่ละงาน
(ค) การมี ส่ว นร่ ว มของผูม้ ี หน้า ที ใ นการกํากับดูแล ผู้ มีหน้ าที.ในการกํากับ ดู แลมีอิทธิพ ล
อย่างสําคัญต่อการตระหนักถึงการควบคุมของกิจการ ข้ อกําหนดการปฏิบัติงาน และ
ข้ อ กฎหมายอื.น และแนวปฏิบั ติท.ีมีขT ึ นเพื. อ ประโยชน์ ของผู้ มีหน้ าที.ในการกํากับดู แ ล
ได้ กาํ หนดความสําคัญของความรับผิดชอบของผู้มีหน้ าที.ในการกํากับดูแล ความรั บผิดชอบอื.น
ของผู้มีหน้ าที.ในการกํากับดูแลรวมถึงการดูแลการออกแบบวิธีการให้ ข้อมูลที.เป็ นประโยชน์
ต่อการบริหารหรือการให้ เบาะแส (Whistle blower) ให้ ดาํ เนินไปอย่างมีประสิทธิผลและ
ดูแลกระบวนการสอบทานความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
(ง) ปรัชญาและรู ป แบบของการบริ หาร ปรั ชญาและรู ป แบบของการบริ หารครอบคลุ ม
ลักษณะที.กว้ าง ตัวอย่างเช่ นการปฏิบัติและทัศนคติของผู้บริ หารในการจัดทํารายงาน
ทางการเงิน ที.อ าจเลือ กใช้ ห ลัก การบัญ ชีที.ร ะมัด ระวัง หรื อ ก้ า วกระโดดหรื อ เลือ ก
วิธีการประมาณการบัญชีท.เี หมาะสมและมีความระมัดระวัง
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(จ) โครงสร้างขององค์กร การจัดทําโครงสร้ างขององค์กรรวมถึงการพิจารณาอํานาจหน้ าที.
และความรั บ ผิ ดชอบที.ส ํา คั ญ และสายการรายงานที.เ หมาะสม ความเหมาะสมของ
โครงสร้ างขององค์กรขึTนอยู่กบั ขนาดและลักษณะของกิจกรรม
(ฉ) การมอบหมายอํ านาจหน้าทีแ ละความรับผิดชอบ ปั จจัยนีT อาจรวมถึงนโยบายที.เกี.ยวข้ องกับ
ความเหมาะสมของการปฏิบัติทางธุรกิจ ความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรที.สาํ คัญ
และทรัพยากรสนับสนุ นในการปฏิบัติหน้าที  นอกจากนียงั อาจรวมถึงนโยบายและการสือ สาร
เพื. อให้ แน่ ใจว่ าบุ คลากรทุ กคนมีความเข้ าใจในวั ตถุ ประสงค์ของกิจ การ และรั บรู้ ว่ า
แต่ละบุคคลมีส่วนเกี.ยวข้ องและมีส่วนสนับสนุนให้ กจิ การบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ อย่างไร
(ช) นโยบายและวิธีปฏิบตั ิดา้ นทรัพยากรบุคคล นโยบายและวิธปี ฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคล
มักแสดงถึงความสําคัญเกี.ยวกับจิตสํานึกด้ านการควบคุมของกิจการ เช่น มาตรฐานใน
การสรรหาบุคลากรที.มีคุณภาพโดยเน้ นการพิจารณาจากพืT นฐานการศึกษา ประสบการณ์
การทํางาน ความสําเร็จในอดีต และหลั กฐานของความซื.อสัตย์สุจริ ตและพฤติกรรม
ด้ านจรรยาบรรณ แสดงให้ เห็นว่ากิจการให้ ความสําคัญกับบุคลากรที.มีความรู้ความสามารถ
และไว้ วางใจได้ นโยบายการฝึ กอบรบที.ส. ือสารถึงบทบาทหน้ าที.และความรั บผิดชอบ
ที.กจิ การต้ องการ รวมถึงการฝึ กอบรมและการสัมมนาที.แสดงให้ เห็นความคาดหวังของ
ผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมจากบุคลากร การเลื.อนตําแหน่ งโดยการประเมินผลงาน
อย่างสมํ.าเสมอ เพื.อแสดงถึงความตัTงใจของกิจการในการพัฒนาบุคลากรที.มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื.อก้ าวสู่ระดับความรับผิดชอบที.สงู ขึTน
กระบวนการประเมินความเสียงของกิจการ
3.

กระบวนการประเมินความเสี.ยงของกิจการที.เกี.ยวข้ องกับวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินนัTน
รวมถึงวิ ธีการที.ผ้ ู บริ หารของกิจการใช้ ระบุ ความเสี.ยงทางธุรกิจที.เกี.ยวข้ องกับการจั ดทํางบการเงิน
ให้ เ ป็ นไปตามแม่ บ ทการรายงานทางการเงิ น ประมาณความสํา คั ญ ประเมิ น ความสํา คั ญ
ประเมินความน่าจะเป็ นที.ความเสี.ยงจะเกิดขึTน และการตัดสินใจในการตอบสนองและจัดการ
กับความเสี.ยงดังกล่ าว ตัวอย่ างเช่ น กระบวนการประเมินความเสี.ยงของกิจการ ทําให้ ร้ ู ว่า
กิจการมีการพิ จารณาอย่ างไรเกี.ยวกับโอกาสที.จะเกิดการบั นทึกรายการที.ไม่ ครบถ้ วน หรื อ
กิจการมีการระบุและวิเคราะห์การประมาณการที.สาํ คัญที.บันทึกในงบการเงินอย่างไร

4.

ความเสี.ยงที.เกี.ยวข้ องกับการจัดทํารายงานทางการเงินที.เชื.อถือได้ ได้ รวมเหตุการณ์ รายการ
และสถานการณ์ทTังภายในและภายนอกกิจการที.ก่อให้ เกิดผลทางลบต่ อความสามารถของ
กิจการในการทําให้ เกิดรายการ บั นทึกรายการ ประมวลผล และรายงานข้ อมูลทางการเงิน
ให้ เป็ นไปตามคํารับรองของผู้บริหารที.มีต่องบการเงิน ผู้บริหารอาจกําหนดแผนงาน ขัTนตอน
หรื อ การดํา เนิ น การที.จ ะจั ดการกับ ความเสี. ยงนัT น ๆ หรื อ ตั ด สิน ใจยอมรั บ ความเสี.ย งนัT น
เนื.องจากต้ นทุนที.เกี.ยวข้ องหรือด้ วยเหตุผลอื.น ความเสี.ยงสามารถเกิดขึTนหรือเปลี.ยนแปลงไป
ตามสถานการณ์ เช่น
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•

•
•
•
•
•
•

•

•

การเปลี ย นแปลงสภาพแวดล้อ มของการดํา เนิ น กิ จ การ การเปลี. ยนแปลงข้ อ บั งคั บ
ทางกฎหมายหรื อสภาพแวดล้ อมของการดําเนินกิจการ มีผลต่อการเปลี.ยนแปลงของ
แรงกดดันด้ านแข่งขันและทําให้ เกิดความเสี.ยงที.แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
บุคลากรใหม่ บุคลากรใหม่อาจให้ ความสนใจหรือเข้ าใจในการควบคุมภายในที.แตกต่างกัน
การปรับปรุ งหรือมีระบบสารสนเทศใหม่ การเปลี.ยนแปลงของระบบสารสนเทศอย่างมาก
และรวดเร็วสามารถเปลี.ยนแปลงความเสี.ยงที.เกี.ยวข้ องกับการควบคุมภายใน
การเติ บโตอย่างรวดเร็ว การขยายตัวของกิจการที.สูงและรวดเร็วมีผลต่อการควบคุ ม
และเพิ.มความเสี.ยงของการไม่ปฏิบัติตามการควบคุม
เทคโนโลยี ใหม่ การใช้ เทคโนโลยีใหม่ ในกระบวนการผลิ ตหรื อในระบบสารสนเทศ
อาจเปลี.ยนแปลงความเสี.ยงที.เกี.ยวข้ องกับการควบคุมภายใน
รู ปแบบธุรกิ จใหม่ ผลิ ตภัณฑ์ใหม่ หรื อกิ จกรรมใหม่ การเข้ าสู่ธุรกิจหรื อรายการค้ า
ที.กจิ การมีประสบการณ์น้อยอาจนําไปสู่ความเสี.ยงใหม่ท.เี กี.ยวข้ องกับการควบคุมภายใน
การปรับปรุ งโครงสร้างขององค์กร กิจการอาจปรั บปรุ งโครงสร้ างองค์กรโดยการลด
บุคลากร เปลี.ยนแปลงผู้บังคับบังชาและการแบ่งแยกหน้ าที.ซ.ึงอาจเปลี.ยนแปลงความเสี.ยง
ที.เกี.ยวข้ องกับการควบคุมภายใน
การขยายกิ จการในต่ างประเทศ การขยายกิจการหรื อการลงทุ นในต่ างประเทศนํามา
ซึ. งความเสี.ยงใหม่ และเฉพาะที.อาจกระทบต่ อการควบคุ มภายใน เช่ น การเพิ. มหรื อ
การเปลี.ยนแปลงความเสี.ยงจากรายการที.เป็ นเงินตราต่างประเทศ
การประกาศใช้หลักการบัญชีใหม่ การนําหลักการบัญชีใหม่เข้ ามาใช้ หรือการเปลี.ยนแปลง
หลักการบัญชีอาจกระทบความเสี.ยงในการจัดทํางบการเงิน

ระบบสารสนเทศ (รวมถึงกระบวนการทางธุ รกิจทีเกียวข้อง) ทีเกียวข้องกับการรายงานทางการเงิน
และการสือสาร
5.

ระบบสารสนเทศ ประกอบด้ วย โครงสร้ าง (องค์ประกอบที.เป็ นกายภาพและอุปกรณ์) ซอฟต์แวร์
บุคลากร วิธปี ฏิบัติ และข้ อมูล โดยระบบสารสนเทศส่วนใหญ่จะใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.

ระบบสารสนเทศที. เ กี. ยวข้ อ งกั บ วั ตถุ ป ระสงค์ ของการรายงานทางการเงิ น ซึ. งรวมถึ งระบบ
การรายงานทางการเงิน ครอบคลุมวิธกี ารและการบันทึกรายการที.
•
ระบุและบันทึกรายการที.ถูกต้ องทัTงหมด
•
อธิบายรายการโดยมีรายละเอียดที.เพียงพอและทันต่อเวลา เพื.อให้ สามารถจัดประเภท
รายการได้ อย่างเหมาะสมสําหรับใช้ ในการจัดทํารายงานทางการเงิน
•
วัดมูลค่าของรายการในลั กษณะที.จะทําให้ มีการบั นทึกมู ลค่ าที.เป็ นตัวเงินที.เหมาะสม
ในงบการเงิน
•
กําหนดระยะเวลาที.เกิดขึTนของรายการ เพื.อให้ มีการบันทึกรายการในงวดบัญชีท.เี หมาะสม
•
แสดงรายการและเปิ ดเผยข้ อมูลที.เกี.ยวข้ องอย่างเหมาะสมในงบการเงิน
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7.

คุ ณ ภาพของข้ อ มู ล ที. เ กิ ด จากระบบมี ผ ลต่ อ ความสามารถของผู้ บ ริ ห ารในการตั ด สิ น ใจ
ดําเนินการหรือควบคุมกิจกรรมของกิจการที.เหมาะสม และในการจัดทํารายงานทางการเงิน
ที.เชื.อถือได้

8.

การสื.อสารซึ.งเกี.ยวข้ องกับการให้ ความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที.และความรั บผิดชอบของแต่ละ
บุ คคลเกี.ยวกับ การควบคุ มภายในต่ อการรายงานทางการเงิน อาจจั ดทําเป็ นคู่ มือนโยบาย
คู่ มื อการบั ญชี และรายงานทางการเงิ น และบั นทึกช่ วยจํา การสื. อสารสามารถทําในรู ปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ วาจา และผ่านการกระทําของผู้บริหาร

กิจกรรมการควบคุม
9.

โดยทั.วไป กิจกรรมการควบคุมที.เกี.ยวข้ องกับการสอบบัญชีอาจจัดเป็ นนโยบายและวิธีปฏิบัติ
ที.ประกอบด้ วย
•
การสอบทานผลการปฏิบตั ิ งาน กิจกรรมการควบคุมนีTหมายความรวมถึงการสอบทาน
และวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานจริงกับงบประมาณ การประมาณการและผลการดําเนินงาน
ในงวดก่อน การเชื.อมโยงกันของข้ อมูลกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลด้ านการปฏิบัติงาน
หรือด้ านการเงิน และวิเคราะห์ความสัมพั นธ์ดังกล่ าวพร้ อมกับการดําเนินการเพื. อสืบหา
และแก้ ไข การเปรียบเทียบข้ อมูลภายในกับแหล่งข้ อมูลจากภายนอก และการสอบทาน
ผลการปฏิบัติงานตามหน้ าที.หรือตามกิจกรรม
•
การประมวลผลข้อมูล กิจกรรมควบคุมในระบบสารสนเทศสามารถแบ่งได้ เป็ น 2 กลุ่ม
ใหญ่ คือ การควบคุมระบบงาน (Application controls) ซึ.งใช้ กับการประมวลผลของ
งานแต่ละงาน และการควบคุมทั.วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ (General IT-controls)
ซึ.งเป็ นนโยบายและวิธีปฏิบัติท.ีเกี.ยวข้ องกับระบบงานหลาย ๆ งาน และสนั บสนุ นให้
การควบคุมระบบงานทํางานอย่ างมีประสิทธิผล โดยช่ วยให้ เกิดความมั.นใจว่ าระบบ
สารสนเทศมีการทํางานอย่างเหมาะสมและต่อเนื.อง ตัวอย่างของการควบคุมระบบงาน
ได้ แก่ การตรวจสอบความถูกต้ องทางคณิตศาสตร์ การจัดทําและสอบทานบัญชีและ
งบทดลอง การควบคุ มโดยอัตโนมัติ เช่ น การตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมู ลเข้ า
การตรวจสอบการเรี ยงลําดั บเลขที. และการติ ดตามรายงานข้ อยกเว้ น ตัว อย่ างของ
การควบคุ มทั.วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ แก่ การควบคุ มการเปลี. ยนแปลงในตัว
โปรแกรม การควบคุมที.จาํ กัดการเข้ าถึงโปรแกรมและข้ อมูล การควบคุมการนําโปรแกรม
สําเร็จรูปที.ออกใหม่ไปใช้ และการควบคุมซอฟต์แวร์ของระบบ (System Software) ที.
จํากัดการเข้ าถึงหรื อใช้ ระบบอรรถประโยชน์ (System Utilities) ที.สามารถเปลี.ยนแปลง
ข้ อมูลทางการเงินหรือการบันทึกข้ อมูลโดยปราศจากร่องรอยการแก้ ไข
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•

•

การควบคุมทางกายภาพ ซึ.งรวมถึง
o ระบบรั กษาความปลอดภัยทางกายภาพของทรั พย์สิน รวมถึงการจั ดให้ มีการดูแล
รักษาที.เพียงพอ เช่น ระบบความปลอดภัยต่อการเข้ าถึงสินทรัพย์และข้ อมูล
o การอนุมัติการเข้ าถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแฟ้ มข้ อมูล
o การตรวจนับและเปรียบเทียบกับจํานวนที.ปรากฏในบันทึกการควบคุมเป็ นระยะ
(เช่ น เปรี ยบเทียบผลการตรวจนั บ เงิ น สด หลั ก ทรั พ ย์แ ละสิน ค้ าคงเหลื อ กับ
ยอดที.ปรากฏในบัญชี)
ขอบเขตของการควบคุ มทางกายภาพเพื. อเป็ นป้ องกันการลั กขโมยทรั พย์สินมีความ
เกี.ยวข้ องกับความเชื.อถือได้ ของการจัดทํางบการเงินและการสอบบัญชี โดยขึTนอยู่กับ
สถานการณ์ เช่น เมื.อมีข้อสงสัยอย่างมากว่าจะมีการใช้ ทรัพย์สนิ ที.ไม่เหมาะสม
การแบ่ งแยกหน้าที  การมอบหมายความรั บผิดชอบในการอนุ มัติรายการ บั นทึกรายการ
และดูแลรักษาทรัพย์สิน ให้ แก่บุคคลคนละบุคคลเพื.อลดโอกาสที.บุคคลคนเดียวจะอยู่
ในตําแหน่งที.สามารถกระทําความผิดและปกปิ ดข้ อผิดพลาดหรือทุจริตได้

10. กิจกรรมการควบคุมบางอย่างอาจขึTนอยู่กับนโยบายในระดับสูงที.กาํ หนดโดยผู้ บริ หารหรื อ
ผู้มีหน้ าที.ในการกํากับดูแล ตัวอย่างเช่น การควบคุมโดยการอนุ มัติรายการอาจมีการกระจาย
อํานาจตามแนวทางที.ได้ กาํ หนดไว้ เช่ น หลั กเกณฑ์ในการลงทุ นที.กาํ หนดโดยผู้ มีหน้ าที.ใน
การกํากับดูแล รายการที.ไม่เกิดขึTนประจํา เช่ น การลงทุนในธุรกิจหรื อการยกเลิกการลงทุน
อาจต้ องได้ รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง ซึ.งในบางกรณีอาจต้ องเป็ นการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น
การติดตามผลการควบคุม
11. ความรับผิดชอบของผู้บริหารที.สาํ คัญอีกประการหนึ.งคือ การจัดให้ มีการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื. อง การติดตามผลการควบคุมของผู้บริ หาร ได้ แก่ การพิ จารณาว่ าการควบคุ มเป็ นไป
ตามที.ตTังใจไว้ และมีการเปลี.ยนแปลงตามความเหมาะสมหรือไม่ การติดตามผลการควบคุม
อาจรวมถึงกิจกรรม เช่น การสอบทานของผู้บริหารว่ามีการจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ทันต่อเวลาหรื อไม่ การประเมินของผู้ตรวจสอบภายในเกี.ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายของ
กิจการของพนักงานขายในเรื. องเงื.อนไขในสัญญาขาย และการติดตามดูแลของฝ่ ายกฎหมาย
ในเรื.องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรื อนโยบายการปฏิบัติทางธุรกิจของกิจการ การติดตามผล
การควบคุ มมีวัตถุ ป ระสงค์ เพื. อ ให้ แน่ ใจว่ าการควบคุ มได้ ดาํ เนิ น ไปอย่ า งมี ประสิทธิผลและ
ต่อเนื.อง ตัวอย่างเช่น หากไม่มีการติดตามว่าการกระทบยอดเงินฝากธนาคารมีการจัดทําทัน
ต่อเวลาและถูกต้ องหรือไม่ บุคคลที.รับผิดชอบมักจะไม่ทาํ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
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12. ผู้ตรวจสอบภายในหรื อบุคคลที.ปฏิบัติหน้ าที.คล้ ายคลึ งกันมีส่วนช่ วยในการติดตามผลการ
ควบคุมของกิจการโดยการแยกประเมินผล โดยปกติผ้ ูตรวจสอบภายในหรื อบุคคลที.ปฏิบัติ
หน้ าที.คล้ ายคลึงกันจะให้ ข้อมูลเกี.ยวกับการควบคุมภายใน ให้ ความสนใจในการประเมินความ
มีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และสื.อสารข้ อมูลเกี.ยวกับจุ ดแข็ง และข้ อบกพร่ องของ
การควบคุมภายใน และคําแนะนําในการปรับปรุงการควบคุมภายใน
13. กิจกรรมการติดตามผลการควบคุมอาจรวมถึงการใช้ ข้อมูลจากการสื.อสารจากบุคคลภายนอก
ที.อาจแสดงถึงปั ญหาหรือความต้ องการให้ มีการปรับปรุง เช่น ลูกค้ าแสดงโดยนัยถึงการยอมรับ
ยอดหนีTท.ถี ูกเรียกเก็บด้ วยการจ่ายชําระตามใบแจ้ งหนีTหรือทักท้ วงเกี.ยวกับยอดหนีTท.ถี ูกเรียก
เก็บ นอกจากนัTน หน่วยงานกํากับดูแลอาจสื.อสารกับกิจการเกี.ยวกับประเด็นของการควบคุม
ภายใน ตัวอย่างเช่น การสื.อสารเกี.ยวกับการตรวจสอบโดยตัวแทนของหน่ วยงานกํากับดูแล
ธนาคาร ผู้ บริ หารยั งอาจพิ จารณาการสื.อสารที.ได้ รับ จากผู้ สอบบั ญ ชี เ กี.ยวกับกิจ กรรมการ
ติดตามผลการควบคุม
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ภาคผนวก 2
(อ้ างถึงย่อหน้ าที. ก40 และ ก128)
เงือนไขและเหตุการณ์ทีอาจแสดงถึงความเสียงจากการแสดงข้อมู ลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสําคัญ
ต่ อ ไปนีT เป็ นตั ว อย่ า งของเงื. อ นไขและเหตุ ก ารณ์ ท.ี อ าจแสดงถึ ง การมี อ ยู่ ข องความเสี. ย งจาก
การแสดงข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ตัวอย่างนีTครอบคลุมถึงเงื.อนไขและเหตุการณ์
ในลักษณะต่าง ๆ ซึ.งอาจจะไม่เกี.ยวข้ องกับงานสอบบัญชีในทุกงาน และตัวอย่างดังกล่าวอาจจะไม่
สมบูรณ์
•
การดําเนินงานในภูมิภาคที.สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่ม.ันคง เช่น ประเทศที.มีการลดค่าเงิน
อย่างมีนัยสําคัญ หรือเศรษฐกิจที.มีภาวะเงินเฟ้ อที.สงู
•
การดําเนินงานที.พ.ึงตลาดที.มีความผันผวนสูง เช่น การซืTอขายล่วงหน้ า
•
การดําเนินงานภายใต้ ข้อบังคับทางกฎหมายที.มีความซับซ้ อนอย่างมาก
•
การดําเนินงานต่อเนื.องและประเด็นทางสภาพคล่อง รวมถึงการสูญเสียลูกค้ ารายสําคัญ
•
ข้ อจํากัดเกี.ยวกับความเพียงพอของเงินทุนและการจัดหาเงินกู้
•
การเปลี.ยนแปลงในอุตสาหกรรมที.กจิ การดําเนินการอยู่
•
การเปลี.ยนแปลงห่วงโซ่อุปทาน
•
การพัฒนาหรือการเสนอสินค้ าหรือบริการใหม่ หรือการมุ่งสู่สายธุรกิจใหม่
•
การขยายธุรกิจไปสู่สถานที.ใหม่
•
การเปลี.ยนแปลงในกิจการ เช่ น การซืTอสินทรั พย์หรื อซืTอกิจการที.มีขนาดใหญ่ หรื อการปรั บ
โครงสร้ างองค์กร หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอ.นื
•
กิจการหรือส่วนงานทางธุรกิจกําลังจะถูกขาย
•
ความซับซ้ อนของพันธมิตรและกิจการร่วมค้ า
•
การจัดทํารายการทางการเงินนอกงบดุล การจัดตัTงกิจการที.ตTังขึTนโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ
และการจัดการทางการเงินที.มีความซับซ้ อนอื.น
•
รายการที.สาํ คัญกับบุคคลและกิจการที.เกี.ยวข้ องกัน
•
การขาดแคลนบุคลากรที.มีความชํานาญทางด้ านการบัญชีและการเงิน
•
การเปลี.ยนแปลงบุคลากรที.สาํ คัญ รวมถึงการลาออกของผู้บริหารระดับสูง
•
ข้ อบกพร่องของการควบคุมภายใน โดยเฉพาะข้ อบกพร่องที.ผ้ ูบริหารมิได้ กล่าวถึง
•
ความไม่สอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของกิจการกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
•
การเปลี.ยนแปลงสภาพแวดล้ อมทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
•
การติดตัTงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที.เกี.ยวข้ องกับการรายงานทางการเงินที.สาํ คัญใหม่
•
การสอบถามการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานทางการเงินของกิจการโดยหน่วยงานกํากับ
ดูแลหรือหน่วยงานรัฐบาล
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•
•
•
•
•
•
•

ข้ อมูลที.ขัดต่อข้ อเท็จจริ งในอดีต ประวัติของข้ อผิดพลาด หรื อการปรับปรุงที.มีนัยสําคัญเมื.อ
สิTนงวดบัญชี
รายการที.ไม่เกิดขึTนเป็ นประจํา หรื อรายการที.ไม่เป็ นระบบที.มีจาํ นวนเงินมีนัยสําคัญ รวมถึง
รายการระหว่างกัน และรายการขายที.มีขนาดใหญ่ ๆ เมื.อสิTนงวดบัญชี
รายการที.บันทึกจากความตัTงใจของผู้บริหาร เช่น การปรับเปลี.ยนโครงสร้ างหนีT สินทรัพย์ท.จี ะ
ทําการขาย และการจัดประเภทหลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาด
การใช้ มาตรฐานการบัญชีท.ปี ระกาศใหม่
การวัดมูลค่าทางการบัญชีท.เี กี.ยวข้ องกับกระบวนการที.ซับซ้ อน
เหตุการณ์หรื อรายการที.เกี.ยวข้ องกับความไม่แน่นอนของการวัดผลที.สาํ คัญ รวมถึงการประมาณการ
ทางบัญชี
การถูกฟ้ องร้ องที.ยังไม่สT นิ สุด และหนีTสนิ ที.อาจจะเกิดขึTน เช่น การรับประกันการขาย การคําT ประกัน
ทางการเงิน และการรักษาสภาพแวดล้ อม
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