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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 501 “หลักฐานการสอบบัญชี - ข้ อพิจารณาเพิ่มเติมเฉพาะรายการ” ควร
อ่านร่วมกับ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี”
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คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
1.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้เกี่ยวข้ องกับสิ่งที่ผ้ ูสอบบัญชีควรพิจารณาโดยเฉพาะเพื่อให้ ได้ มา
ซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่ างเพียงพอสอดคล้ องตามมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 3301 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5002 และมาตรฐานการสอบบัญชีอ่ืนที่เกี่ยวข้ อง
สําหรับการตรวจสอบงบการเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับสินค้ าคงเหลือ คดีความและการฟ้ องร้ องที่
กิจการเข้ าไปมีส่วนเกี่ยวข้ อง และข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน

วันถือปฏิบตั ิ
2.

1
2

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

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธปี ฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้ ”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 “หลักฐานการสอบบัญชี”
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วัตถุประสงค์
3.

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีคือการได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอ
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(ก) ความมีอยู่จริงและสภาพของสินค้ าคงเหลือ
(ข) ความครบถ้ วนของคดีความและการฟ้ องร้ องที่กจิ การเข้ าไปมีส่วนเกี่ยวข้ อง และ
(ค) การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานให้ เป็ นไปตาม
แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง

ข้อกําหนด
สินค้าคงเหลือ
4.

หากสินค้ าคงเหลือมีสาระสําคัญต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี
ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับความมีอยู่จริงและสภาพของสินค้ าคงเหลือโดย
(ก) การเข้ าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้ าคงเหลือ เว้ นแต่ในกรณีท่ไี ม่สามารถทําได้ ใน
ทางปฏิบัติ เพื่อ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก1-ก3)
(1) ประเมินแผนการตรวจนับและวิธกี ารของผู้บริหารที่ใช้ ในการบันทึกและการควบคุม
ผลการตรวจนับสินค้ าคงเหลือของกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก4)
(2) สังเกตการณ์ผลการปฏิบัติงานตามวิธกี ารตรวจนับของผู้บริหาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก5)
(3) ตรวจตราสินค้ าคงเหลือ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก6) และ
(4) ทดสอบการตรวจนับ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก7-ก8) และ
(ข) การปฏิบัติวิธกี ารตรวจสอบสําหรับบันทึกรายการสินค้ าคงเหลือฉบับสุดท้ ายของกิจการ
เพื่ อพิ จารณาว่ า บันทึกดังกล่ าวได้ แสดงข้ อมูลถูกต้ องตรงกับผลการตรวจนับสินค้ า
คงเหลือจริงหรือไม่

5.

หากการตรวจนับสินค้ าคงเหลือได้ ถูกจัดให้ มีข้ นึ ณ วันอื่นที่ไม่ใช่วันที่ในงบการเงิน ผู้สอบบัญชี
ต้ องปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมจากวิธีการที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 4 เพื่อให้ ได้ มาซึ่ง
หลักฐานการสอบบัญชีท่เี กี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสินค้ าคงเหลือระหว่างวันที่ตรวจนับกับ
วันที่ในงบการเงินว่าได้ มีการบันทึกอย่างเหมาะสมหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก9-ก11)

6.

หากผู้สอบบัญชีไม่สามารถเข้ าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้ าคงเหลือได้ เนื่องจากเหตุสดุ วิสยั
ผู้ สอบบัญชี ต้องทําการตรวจนั บหรื อสังเกตการณ์การตรวจนั บสิน ค้ าคงเหลื อ บางรายการ
ในวันที่เป็ นทางเลือกอื่น และปฏิบัติวิธกี ารตรวจสอบสําหรับรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลา
ดังกล่าว
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7.

หากการเข้ าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้ าคงเหลือไม่สามารถทําได้ ในทางปฏิบัติ ผู้สอบบัญชี
ต้ องปฏิบัติวิธีการตรวจสอบที่เป็ นทางเลือกเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสม
อย่างเพียงพอในเรื่องความมีอยู่จริงและสภาพของสินค้ าคงเหลือ หากไม่มีความเป็ นไปได้ ท่จี ะ
ปฏิบัติวิธกี ารตรวจสอบดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องเปลี่ยนแปลงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชี
ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 7053 (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก12-ก14)

8.

หากสินค้ าคงเหลือที่อยู่ภายใต้ การดูแลและการควบคุมของบุคคลภายนอกนั้นมีสาระสําคัญต่อ
งบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่ างเพียงพอในเรื่อง
ความมีอยู่จริงและสภาพของสินค้ าคงเหลือดังกล่ าวโดยการปฏิบัติวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ
ทั้งสองวิธดี ังต่อไปนี้
(ก) ขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอกเกี่ยวกับจํานวนและสภาพของสินค้ าคงเหลือที่ได้ เก็บ
รักษาไว้ แทนกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก15)
(ข) ปฏิบั ติการตรวจตราหรื อ ใช้ วิธีการตรวจสอบอื่น ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก16)

คดีความและการฟ้ องร้อง
9.

ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเพื่อระบุถึงคดีความและการฟ้ องร้ องที่
กิจการเข้ าไปมีส่วนเกี่ยวข้ องซึ่งอาจทําให้ เพิ่มความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญ โดยรวมถึง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก17-ก19)
(ก) การสอบถามผู้บริหารและบุคคลอื่นภายในกิจการ (กรณีท่ีเกี่ยวข้ อง) รวมถึงที่ปรึกษา
กฎหมายภายในของกิจการ
(ข) การสอบทานรายงานการประชุมที่เกี่ยวกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลและเอกสารที่
โต้ ตอบระหว่างกิจการกับที่ปรึกษากฎหมายภายนอกของกิจการ และ
(ค) การสอบทานบัญชีค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับกฎหมาย (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก20)

10. หากผู้สอบบัญชีทาํ การประเมินแล้ วพบว่ามีการระบุถึงความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญเกี่ยวกับคดีความหรือการฟ้ องร้ อง หรือเมื่อวิธกี ารตรวจสอบบัญชี
ที่ใช้ ช้ ีให้ เห็นว่าอาจยังคงมีคดีความหรือการฟ้ องร้ องที่มีสาระสําคัญรายการอื่นอีก ผู้สอบบัญชี
ต้ องทําการติดต่ อโดยตรงไปยังที่ปรึกษากฎหมายภายนอกของกิจการเพิ่มเติมจากวิธีการที่
กําหนดไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชีอ่นื ซึ่งผู้สอบบัญชีต้องทําการติดต่อโดยให้ ผ้ ูบริหารจัดทํา
หนังสือสอบถามและผู้สอบบัญชีเป็ นผู้จัดส่งด้ วยตนเอง โดยหนังสือดังกล่าวควรแจ้ งให้ ท่ปี รึกษา
กฎหมายภายนอกของกิจการตอบกลับมายังผู้สอบบัญชีโดยตรง หากกฎหมาย ข้ อบังคับ หรือ
เนื้อความของกฎหมายทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้ อง ห้ ามไม่ให้ ท่ปี รึกษากฎหมายภายนอกของกิจการ
ทําการติอต่ อโดยตรงกับผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติวิธีการตรวจสอบที่เป็ นทางเลือก
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก21-ก25)
3

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 “การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต”
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11. หาก
(ก) ผู้บริหารปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ ผ้ ูสอบบัญชีทาํ การติดต่อหรือประชุมกับที่ปรึกษากฎหมาย
ภายนอกของกิจการ หรือ ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกของกิจการปฏิเสธที่จะตอบหนังสือ
สอบถามอย่างเหมาะสมหรือถูกห้ ามไม่ให้ ตอบหนังสือสอบถาม และ
(ข) ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ม่ ส ามารถได้ ม าซึ่ ง หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ีเ หมาะสมอย่ า งเพี ย งพอ
โดยการปฏิบัติวิธกี ารตรวจสอบที่เป็ นทางเลือกได้
ผู้สอบบัญชีต้องเปลี่ยนแปลงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 705
หนังสือรับรอง
12. ผู้สอบบัญชีต้องร้ องขอให้ ผ้ ูบริหารและผู้ท่มี ีหน้ าที่ในการกํากับดูแล (ตามความเหมาะสม) ให้
หนังสือรับรองว่าผลกระทบของทุกคดีความและการฟ้ องร้ องเท่าที่ทราบทั้งหมดทั้งที่เกิดขึ้น
แล้ ว หรื อ ที่ค าดว่ า จะเกิด ขึ้ นซึ่ ง ควรนํา มาพิ จ ารณาในขณะจั ด ทํา งบการเงิ น ได้ ถู ก เปิ ดเผย
ต่อผู้สอบบัญชี และได้ มีการบันทึกบัญชีและเปิ ดเผยข้ อมูลให้ เป็ นไปตามแม่ บทการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
ข้อมูลทางการเงินจํ าแนกตามส่วนงาน
13. ผู้สอบบัญชีต้องได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่ างเพียงพอเกี่ยวกับการแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานให้ เป็ นไปตามแม่บทการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้ องโดย (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก26)
(ก) ทําความเข้ าใจวิธีการที่ผ้ ูบริหารใช้ ในการกําหนดข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
และ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก27)
(1) ประเมินว่าวิธีการดังกล่าวน่ าจะมีผลต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ เป็ นไปตามแม่บท
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องหรือไม่ และ
(2) ทดสอบการประยุกต์ใช้ วิธกี ารดังกล่าว (ตามความเหมาะสม)
(ข) ปฏิบั ติ วิ ธีก ารวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเทีย บหรื อ วิ ธีก ารตรวจสอบอื่น ที่เ หมาะสมในแต่ ล ะ
สถานการณ์
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การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอื่น
สินค้าคงเหลือ
การเข้าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 4 (ก))
ก1. โดยปกติ ผู้บริหารจะกําหนดวิธกี ารตรวจนับสินค้ าคงเหลืออย่างน้ อยปี ละครั้งเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูล
พื้นฐานในการจัดทํางบการเงินและเพื่อให้ แน่ ใจในความน่ าเชื่อถือของระบบสินค้ าคงเหลือ
แบบต่อเนื่องของกิจการ (กรณีท่เี กี่ยวข้ อง)
ก2. การเข้ าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้ าคงเหลือจะเกี่ยวข้ องกับ
• การตรวจตราสินค้ าคงเหลือเพื่ อให้ แน่ ใจในความมีอยู่ จริ งและประเมินสภาพของสินค้ า
คงเหลือ และการทดสอบการตรวจนับ
• การสัง เกตการณ์ ก ารปฏิบั ติ ต ามแผนการตรวจนั บ ของผู้ บ ริ ห ารและผลการปฏิบั ติ ง าน
ตามวิธกี ารที่ใช้ ในการบันทึกและการควบคุมผลการตรวจนับสินค้ าคงเหลือ และ
• การได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีในเรื่องความน่าเชื่อถือในวิธก
ี ารตรวจนับของผู้บริหาร
วิธกี ารเหล่านี้อาจใช้ เป็ นวิธกี ารทดสอบการควบคุมหรือวิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระก็ได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่ กับการประเมินความเสี่ยงของผู้ สอบบัญชี รูปแบบการตรวจสอบที่วางแผนไว้ และ
วิธกี ารเฉพาะเรื่องที่ได้ ดาํ เนินการไปแล้ ว
ก3. เรื่ อ งที่เ กี่ย วข้ อ งในการวางแผนการเข้ า สัง เกตการณ์ก ารตรวจนับ สิน ค้ า คงเหลือ (หรือใน
การออกแบบและการปฏิบัติวิธีการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 4-8 ของมาตรฐาน
การสอบบัญชีฉบับนี้) รวมถึงเรื่องตามตัวอย่างดังต่อไปนี้
• ความเสี่ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อัน เป็ นสาระสํา คั ญ ที่เ กี่ย วกับ สิน ค้ า
คงเหลือ
• ลักษณะของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับสินค้ าคงเหลือ
• มีการกําหนดวิธก
ี ารตรวจนับสินค้ าคงเหลืออย่างเพียงพอและจัดทําเป็ นแผนการตรวจนับ
สินค้ าคงเหลืออย่างเหมาะสมหรือไม่
• ช่วงเวลาของการตรวจนับสินค้ าคงเหลือ
• กิจการมีการดํารงไว้ ซ่ ึงระบบสินค้ าคงเหลือแบบต่อเนื่องหรือไม่
• สถานที่จัดเก็บสินค้ าคงเหลือ รวมถึงความมีสาระสําคัญของสินค้ าคงเหลือและความเสี่ยง
จากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในสถานที่จัดเก็บสินค้ าคงเหลือ
แต่ละแห่ง เพื่อใช้ ในการตัดสินใจว่าควรเข้ าสังเกตการณ์ ณ สถานที่จัดเก็บสินค้ าคงเหลือ
แห่งใดถึงจะเหมาะสม โดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 6004 มีการกล่าวถึงการเข้ ามามี
4

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 “ข้ อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของ
ผู้สอบบัญชีอ่นื ”
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•

ส่วนเกี่ยวข้ องของผู้สอบบัญชีอ่ืนและอาจเกี่ยวข้ องกับการวางแผนการเข้ าสังเกตการณ์
การตรวจนับสินค้ าคงเหลือหากการเข้ ามามีส่วนเกี่ยวข้ องของผู้สอบบัญชีอ่นื ดังกล่าวเป็ น
เรื่องเกี่ยวกับการเข้ าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้ าคงเหลือ ณ สถานที่อ่นื อันห่างไกล
ต้ องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีหรือไม่ โดยมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 6205 จะมีการกล่าวถึงการใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีเพื่อช่วยให้ ผ้ ูสอบบัญชีได้ มา
ซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอ

ประเมินแผนการตรวจนับและวิธกี ารของผู้บริหาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 4 (ก) (1))
ก4. เรื่องที่เกี่ยวข้ องในการประเมินแผนการตรวจนับและวิธกี ารของผู้บริหารที่ใช้ ในการบันทึกและ
การควบคุมการตรวจนับสินค้ าคงเหลือได้ มีการรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้ องเหล่ านี้ไว้ แล้ วหรือไม่
ตัวอย่างเช่น
• การนํากิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ เช่ น การรวบรวมบันทึกการตรวจนับ
สินค้ าคงเหลือที่ใช้ แล้ ว การจัดการในส่วนของบันทึกการตรวจนับสินค้ าคงเหลือที่ยังไม่ได้ ใช้
วิธกี ารตรวจนับ และ วิธกี ารตรวจนับซํา้
• ความถูกต้ องในการกําหนดระดับขั้นความสําเร็จของงานระหว่างทํา สินค้ าที่มีการเคลื่อนไหวช้ า
สินค้ าล้ าสมัยหรือชํารุดเสียหาย และสินค้ าที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น
สินค้ าฝากขาย
• วิธก
ี ารที่ใช้ ในการประมาณจํานวนสินค้ าคงเหลือ (กรณีท่เี กี่ยวข้ อง) เช่น อาจมีความจําเป็ น
ที่ต้องใช้ การประมาณจํานวนถ่านหินที่เก็บไว้ เป็ นกอง
• การควบคุมเรื่องการเคลื่อนย้ ายสินค้ าคงเหลือระหว่ างพื้นที่จัดเก็บสินค้ าและการส่งและ
รับสินค้ าก่อนและหลังวันตัดยอด
สังเกตการณ์ผลการปฏิบัติงานตามวิธกี ารตรวจนับของผู้บริหาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 4 (ก) (2))
ก5. การสังเกตการณ์ผลการปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจนับของผู้บริ หาร ตัวอย่ างเช่ น วิธีการที่
เกี่ยวข้ องกับการควบคุมเรื่ องการเคลื่อนย้ ายสินค้ าคงเหลือช่ วงก่อน ระหว่าง และหลังการ
ตรวจนับ จะช่วยผู้สอบบัญชีในการได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับเรื่องแผนการตรวจนับ
และวิธีการตรวจนับของผู้บริหารว่าได้ ถูกออกแบบและนําไปปฏิบัติอย่างเพียงพอ นอกจากนี้
ผู้สอบบัญชีอาจได้ มาซึ่งสําเนาของข้ อมูลการตัดยอด เช่น รายละเอียดการเคลื่อนไหวของสินค้ า
คงเหลือ เพื่ อ ช่ ว ยผู้ ส อบบัญ ชีใ นการปฏิบัติวิธีก ารตรวจสอบเรื่ อ งการบัน ทึก บัญ ชีสาํ หรั บ
การเคลื่อนไหวของสินค้ าคงเหลือดังกล่าวในภายหลัง

5

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620 “การใช้ ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี”
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ตรวจตราสินค้ าคงเหลือ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 4 (ก) (3))
ก6. การตรวจตราสินค้ าคงเหลือระหว่างการเข้ าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้ าคงเหลือจะช่วยให้
ผู้ ส อบบั ญ ชี มีค วามแน่ ใ จในความมี อยู่ จ ริ งของสิน ค้ าคงเหลื อ (ไม่ รวมถึงการเป็ นเจ้ า ของ
กรรมสิทธิ์ในสินค้ าคงเหลือนั้ น) และจะช่ วยผู้ สอบบัญชีในการระบุถึงสินค้ าล้ าสมัย ชํารุด
เสียหาย หรือ อายุของสินค้ าคงเหลือ
ทดสอบการตรวจนับ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 4 (ก) (4))
ก7. การทดสอบการตรวจนับ ตัวอย่ างเช่ น การติดตามรายการที่เลือกจากบันทึกการตรวจนั บ
สินค้ าคงเหลือของผู้บริหารไปยังสินค้ าคงเหลือ และ การติดตามรายการที่เลือกจากสินค้ า
คงเหลือไปยังบันทึกการตรวจนับสินค้ าคงเหลือของผู้บริหาร จะให้ หลักฐานการสอบบัญชีท้งั ที่
เกี่ยวกับความครบถ้ วนและความถูกต้ องของบันทึกการตรวจนับสินค้ าคงเหลือดังกล่าว
ก8. นอกจากการบันทึกผลการทดสอบการตรวจนับของผู้สอบบัญชีแล้ ว การได้ มาซึ่งสําเนาของ
บันทึกการตรวจนับสินค้ าคงเหลือฉบับสมบูรณ์ของผู้บริหารจะช่วยผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติ
วิ ธี ก ารตรวจสอบในภายหลั ง เพื่ อ พิ จ ารณาว่ า บั น ทึก รายการสิ น ค้ า คงเหลื อ ฉบั บ สุ ด ท้ า ย
ของกิจการได้ แสดงข้ อมูลถูกต้ องตรงกับผลการตรวจนับสินค้ าคงเหลือจริงหรือไม่
การตรวจนับสินค้าคงเหลือได้ถกู จัดขึ้น ณ วันอืน่ ทีไ่ ม่ใช่วนั ทีใ่ นงบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 5)
ก9. ในทางปฏิบัติ การตรวจนับสินค้ าคงเหลืออาจถูกจัดขึ้น ณ วันใดวันหนึ่งหรือหลายวันที่ไม่ ใช่
วันที่ในงบการเงิน ไม่ ว่าผู้บริหารจะกําหนดจํานวนสินค้ าคงเหลือโดยใช้ การตรวจนับสินค้ า
คงเหลือประจําปี หรือใช้ การดํารงไว้ ซ่ึงระบบสินค้ าคงเหลือแบบต่อเนื่อง และไม่ว่าในกรณีใดก็
ตาม ความมีประสิทธิผลของการออกแบบ การนําไปปฏิบัติจริง และการดํารงไว้ ซ่ึงการควบคุม
เรื่องการเปลี่ยนแปลงในสินค้ าคงเหลือเป็ นสิ่งที่ตัดสินว่าการดําเนินการตรวจนับสินค้ าคงเหลือ
ณ วันใดวันหนึ่งหรือหลายวันที่ไม่ใช่วันที่ในงบการเงินนั้นเหมาะสมหรือไม่ มาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 330 ได้ มีการกําหนดข้ อกําหนดและให้ แนวทางปฏิบัติสาํ หรับการตรวจสอบเนื้อหาสาระที่
ได้ ปฏิบัติในช่วงการตรวจสอบระหว่างกาล6
ก10. ในกรณีท่รี ะบบสินค้ าคงเหลือแบบต่อเนื่องถูกดํารงไว้ ผู้บริหารอาจปฏิบัติการตรวจนับหรือ
การทดสอบอื่นเพื่อให้ แน่ ใจในความน่ าเชื่อถือของข้ อมูลจํานวนสินค้ าคงเหลือที่ระบุอยู่ ใน
บันทึกสินค้ าคงเหลือที่บันทึกบัญชีแบบต่อเนื่องของกิจการ ในบางกรณี ผู้บริหารหรือผู้สอบบัญชี
อาจเป็ นผู้ ระบุ ถึ งผลแตกต่ างระหว่ า งบั น ทึกสิน ค้ าคงเหลื อที่บั น ทึกบั ญชี แ บบต่ อเนื่ องกับ
ปริมาณสินค้ าคงเหลือที่มีอยู่จริงในมือ ซึ่งผลแตกต่างดังกล่าวอาจชี้ให้ เห็นว่าการควบคุมเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงในสินค้ าคงเหลือนั้นไม่ได้ มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล
6

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้ าที่ 22-23
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ก11. เรื่องที่เกี่ยวข้ องซึ่งควรพิจารณาขณะทําการออกแบบวิธกี ารตรวจสอบเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐาน
การสอบบัญชีท่เี กี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในจํานวนของสินค้ าคงเหลือระหว่างวันที่ตรวจนับวัน
ใดวันหนึ่งหรือหลายวันกับบันทึกรายการสินค้ าคงเหลือฉบับสุดท้ ายว่ าได้ มีการบันทึกอย่าง
เหมาะสมหรือไม่ โดยรวมถึง
•
บันทึกสินค้ าคงเหลือที่บันทึกบัญชีแบบต่อเนื่องได้ ถูกปรับปรุงอย่างเหมะสมหรือไม่
•
ความน่าเชื่อถือของบันทึกสินค้ าคงเหลือที่บันทึกบัญชีแบบต่อเนื่องของกิจการ
•
เหตุผลสําหรับผลต่างที่มีนัยสําคัญระหว่างข้ อมูลที่ได้ รับระหว่างการตรวจนับกับบันทึก
สินค้ าคงเหลือที่บันทึกบัญชีแบบต่อเนื่อง
การเข้าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือไม่สามารถทําได้ในทางปฏิบตั ิ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 7)
ก12. ในบางกรณี การเข้ าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้ าคงเหลืออาจไม่สามารถทําได้ ในทางปฏิบัติ
ซึ่งอาจเกิดจากปั จจัยบางประการ เช่ น ลักษณะของสินค้ าคงเหลือและสถานที่จัดเก็บสินค้ า
คงเหลือ ตัวอย่างเช่ น สินค้ าคงเหลือถูกจัดเก็บอยู่ในสถานที่ซ่ึ งอาจก่อให้ เกิดการคุกคาม
ในความปลอดภัยของผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม ถ้ าเป็ นเรื่องความไม่สะดวกโดยทั่วไปของ
ผู้สอบบัญชีจะไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะสนับสนุนการตัดสินใจของผู้สอบบัญชีท่สี รุปว่าการเข้ า
สังเกตการณ์น้ันไม่สามารถทําได้ ในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ ตามที่อธิบายในมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 2007 ประเด็นในเรื่องความยากลําบาก ระยะเวลา หรือ ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องไม่เป็ นเหตุ
อันสมควรให้ ผ้ ูสอบบัญชีละเว้ นวิธกี ารตรวจสอบที่ไม่มีวิธกี ารตรวจสอบอื่นมาทดแทนได้ หรือ
ยอมรับหลักฐานการสอบบัญชีท่ใี ห้ ความน่าเชื่อถือในระดับที่น้อยกว่าระดับที่ทาํ ให้ เชื่อถือได้
ก13. ในบางกรณี เมื่อการเข้ าสังเกตการณ์ไม่สามารถทําได้ ในทางปฏิบัติ วิธีการตรวจสอบที่เป็ น
ทางเลือก เช่น การตรวจสอบเอกสารรายการขายสินค้ าที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงในงวดถัดมา
เฉพาะรายการที่ได้ รับหรือซื้อก่อนการตรวจนับสินค้ าคงเหลือ อาจให้ หลักฐานการสอบบัญชีท่ี
เหมาะสมอย่างเพียงพอในเรื่องความมีอยู่จริงและสภาพของสินค้ าคงเหลือ
ก14. แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีกรณีท่ไี ม่มีทางเป็ นไปได้ ท่จี ะได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่หี มาะสม
อย่ า งเพี ย งพอในเรื่ อ งความมี อ ยู่ จ ริ ง และสภาพของสิน ค้ า คงเหลื อ โดยการปฏิบั ติ วิ ธีก าร
ตรวจสอบที่เป็ นทางเลือก ซึ่งในกรณีดังกล่ าว มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 กําหนดให้
ผู้สอบบัญชีทาํ การเปลี่ยนแปลงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอันเป็ นผลมาจากการถูก
จํากัดขอบเขต8

7

8

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี รับอนุ ญาตและการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้ าที่ ก48
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 ย่อหน้ าที่ 13
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สินค้าคงเหลือทีอ่ ยู่ภายใต้การดูแลและการควบคุมของบุคคลภายนอก
การขอคํายืนยัน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 8 (ก))
ก15. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5059 ได้ มีการกําหนดข้ อกําหนดและให้ แนวทางการปฏิบัติ
สําหรับขั้นตอนการขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอก
วิธกี ารตรวจสอบอื่น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 8 (ข))
ก16. ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เช่ น เมื่อได้ รับข้ อมูลแล้ วเกิดข้ อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตย์และ
ความเที่ยงธรรมของบุคคลภายนอก ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะปฏิบัติ
วิธกี ารตรวจสอบอื่นเพื่อทดแทนหรือเพิ่มเติมจากการขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอก ตัวอย่าง
ของวิธกี ารตรวจสอบอื่นจะรวมถึง
• การเข้ าสังเกตการณ์หรือการจัดการให้ ผ้ ูสอบบัญชีอ่ น
ื เข้ าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้ า
คงเหลือของบุคคลภายนอก (ถ้ าสามารถทําได้ ในทางปฏิบัติ)
• การได้ รับรายงานจากผู้สอบบัญชีอ่ ืนหรื อรายงานจากผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้ บริ การ
เกี่ยวกับความเพียงพอของการควบคุมภายในของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อให้ แน่ใจว่า
สินค้ าคงเหลือได้ ถูกตรวจนับอย่างเหมาะสมและมีการดูแลรักษาอย่างเพียงพอ
• การตรวจตราเอกสารหลั ก ฐานเกี่ย วกับ สิ น ค้ า คงเหลื อ ที่ถู ก ถื อ อยู่ โ ดยบุ ค คลภายนอก
ตัวอย่างเช่น ใบรับสินค้ าของคลังสินค้ า
• การขอคํา ยื น ยั น จากบุ ค คลภายนอกในกรณี ท่ ี สิ น ค้ า คงเหลื อ ได้ ถู ก นํ า ไปวางไว้ เ ป็ น
หลักประกัน
คดีความและการฟ้ องร้อง
ความครบถ้วนของคดีความและการฟ้ องร้อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 9)
ก17. คดีความและการฟ้ องร้ องที่กจิ การเข้ าไปมีส่วนเกี่ยวข้ องอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อ
งบการเงิน ดังนั้น รายการดังกล่าวอาจจําเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลหรือบันทึกบัญชีในงบการเงิน
ก18. นอกเหนือจากวิธีการที่ได้ ระบุไว้ ในย่ อหน้ าที่ 9 ผู้ สอบบัญชีอาจใช้ วิธีการอื่นที่เกี่ยวข้ องร่ วม
ปฏิบัติด้วย เช่ น การใช้ ข้อมูลที่ได้ รับจากวิธีการประเมินความเสี่ยงที่ได้ ปฏิบัติเป็ นส่วนหนึ่ง
ของการได้ มาซึ่งความเข้ าใจในกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการเพื่อช่วยให้ ผ้ ูสอบบัญชีได้
ตระหนักถึงคดีความและการฟ้ องร้ องที่กจิ การเข้ าไปมีส่วนเกี่ยวข้ อง

9

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 505 “การขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอก”
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ก19. หลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุถึงคดีความและการฟ้ องร้ องซึ่ง
อาจก่อให้ เกิดความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญนั้น อาจให้
หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับข้ อควรพิจารณาอื่นที่เกี่ยวข้ องกับคดีความและการฟ้ องร้ อง
เช่ น การตีราคา หรื อ การวัดมู ลค่ า มาตรฐานการสอบบัญชี รหั ส 54010 ได้ มีการกําหนด
ข้ อกําหนดและให้ แนวทางปฏิบัติท่เี กี่ยวข้ องกับการพิจารณาของผู้สอบบัญชีเรื่องคดีความและ
การฟ้ องร้ อ งที่จํา เป็ นต้ อ งมี ก ารประมาณการทางบั ญ ชี ห รื อ เปิ ดเผยข้ อ มู ล ที่เ กี่ย วข้ อ งใน
งบการเงิน
การสอบทานบัญชีค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับกฎหมาย (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 9 (ค))
ก20. ในบางสถานการณ์ ผู้ ส อบบัญ ชีอ าจพิจ ารณาถึง ความเหมาะสมในการตรวจสอบเอกสาร
ต้ นฉบับที่เกี่ยวข้ อง เช่น ใบแจ้ งหนี้สาํ หรับค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับกฎหมาย ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของ
การสอบทานบัญชีค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับกฎหมายของผู้สอบบัญชี
การติดต่อไปยังทีป่ รึกษากฎหมายภายนอกของกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 10-11)
ก21. การติดต่อโดยตรงไปยังที่ปรึกษากฎหมายภายนอกของกิจการจะช่วยผู้สอบบัญชีในการได้ มา
ซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอว่าได้ รับทราบถึงคดีความและการฟ้ องร้ อง
ที่มีสาระสํา คั ญ ที่อ าจเกิด ขึ้น แล้ วหรื อ ไม่ และการประมาณการผลกระทบทางการเงินของ
ผู้บริหาร รวมถึงค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ มีความสมเหตุสมผลหรือไม่
ก22. ในบางกรณี ผู้สอบบัญชีอาจทําการติดต่อโดยตรงไปยังที่ปรึกษากฎหมายภายนอกของกิจการ
โดยผ่านหนังสือสอบถามในเรื่องทั่วไป และเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์จากการติดต่อดังกล่ าว
หนังสือสอบถามในเรื่องทั่วไปควรร้ องขอให้ ท่ปี รึกษากฎหมายภายนอกของกิจการแจ้ งเรื่อง
คดี ค วามและการฟ้ องร้ อ งใดก็ต ามที่ ท่ี ป รึ ก ษาได้ รั บ ทราบให้ แ ก่ ผู้ ส อบบั ญ ชี พร้ อมทั้ง
การประเมินผลของคดีความและการฟ้ องร้ อง และประมาณการผลกระทบทางการเงิน รวมถึง
ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ก23. หากพิจารณาแล้ วพบว่ าอาจเป็ นไปได้ ค่อนข้ างยากที่ท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกของกิจการ
จะตอบหนังสือสอบถามในเรื่องทั่วไปอย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น มีเนื้อความทางวิชาชีพซึ่ง
ห้ ามที่ปรึกษากฎหมายภายนอกตอบหนังสือสอบถามดังกล่ าว ผู้สอบบัญชีอาจทําการติดต่ อ
โดยตรงโดยผ่านหนังสือสอบถามในเรื่องใดโดยเฉพาะ และเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์จาก
การติดต่อดังกล่าว หนังสือสอบถามในเรื่องใดโดยเฉพาะควรประกอบไปด้ วย

10

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีรวมถึงประมาณการทางบัญชีท่เี กี่ยวกับ
มูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง”
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(ก) รายการของคดีความและการฟ้ องร้ อง
(ข) การประเมินของผู้บริหารสําหรับผลของแต่ละคดีความและการฟ้ องร้ องตามที่ได้ ระบุไว้
และการประมาณการผลกระทบทางการเงิน รวมถึงค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง (กรณี
ที่สามารถประเมินได้ ) และ
(ค) การร้ องขอให้ ท่ปี รึกษากฎหมายภายนอกของกิจการยืนยันถึงความสมเหตุสมผลของ
การประเมินของผู้บริหาร และให้ ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผ้ ูสอบบัญชีหากที่ปรึกษากฎหมาย
ภายนอกของกิจการพิจารณารายการของคดีความและการฟ้ องร้ องดังกล่าวแล้ วพบว่า
ไม่ครบถ้ วนหรือไม่ถูกต้ อง
ก24. ในบางสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาแล้ วพบว่ามีความจําเป็ นที่ต้องประชุมกับที่ปรึกษา
กฎหมายภายนอกของกิจ การเพื่ อ หารื อ ถึ ง ผลที่น่ า จะเป็ นของคดี ค วามหรื อ การฟ้ องร้ อ ง
ตัวอย่างสถานการณ์ท่อี าจเกิดกรณีดังกล่าว เช่น
•
ผู้สอบบัญชีประเมินว่าเหตุการณ์น้ันเป็ นความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ
•
เหตุการณ์น้ันมีความซับซ้ อน
•
มีข้อโต้ แย้ งระหว่างผู้บริหารและที่ปรึกษากฎหมายภายนอกของกิจการ
โดยปกติ การประชุมดังกล่าวจําเป็ นต้ องขออนุญาตจากผู้บริหารและต้ องมีตัวแทนของผู้บริหาร
เข้ าร่วมประชุมด้ วย
ก25. ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 70011 กล่าวว่า ผู้สอบบัญชีถูกกําหนดไม่ให้ ลงวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีก่อนวันที่ท่ผี ้ ูสอบบัญชีได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอที่
ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน ดังนั้น หลักฐานการสอบบัญชี
เกี่ยวกับสถานะของคดีความและการฟ้ องร้ องจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีอาจได้ มา
โดยการสอบถามผู้บริหาร รวมถึงที่ปรึกษากฎหมายภายในของกิจการที่มีหน้ าที่รับผิดชอบ
ในการจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้ อง ในบางกรณี ผู้สอบบัญชีอาจจําเป็ นต้ องได้ รับข้ อมูลล่าสุดจากที่
ปรึกษากฎหมายภายนอกของกิจการ
ข้อมูลทางการเงินจํ าแนกตามส่วนงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 13)
ก26. กิจการอาจถูกกําหนดหรือได้ รับอนุญาตให้ เปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานใน
งบการเงิน ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง ส่วนความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
นั้นเป็ นสิ่งที่เกี่ยวข้ องกับงบการเงินในภาพรวม ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงไม่ได้ ถูกกําหนดให้ ต้องใช้
วิธีการตรวจสอบที่จาํ เป็ นต่อการแสดงความเห็นต่อข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานที่
แยกแสดงออกมาต่างหาก
11

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 “การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้ าที่ 41
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ความเข้าใจในวิธีการทีผ่ บู ้ ริหารใช้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 13 (ก))
ก27. ในบางสถานการณ์ ตัวอย่างของเรื่องที่อาจเกี่ยวข้ องกับการทําความเข้ าใจในวิธกี ารที่ผ้ ูบริหาร
ใช้ ในการกําหนดข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน ซึ่งวิธกี ารดังกล่าวอาจมีผลต่อการเปิ ดเผย
ข้ อมูลให้ เป็ นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องหรือไม่ ได้ แก่
•
การขาย การโอน และการคิดค่าใช้ จ่ายระหว่างส่วนงาน และการตัดบัญชีรายการระหว่าง
ส่วนงาน
•
การเปรีย บเทีย บกับ งบประมาณและผลที่ค าดการณ์ไ ว้ อ่ืน ๆ ตัวอย่ างเช่น ผลกําไร
จากการดําเนินงานคิดเป็ นร้ อยละของยอดขาย
•
การจัดสรรสินทรัพย์และต้ นทุนระหว่างส่วนงาน
•
ความสมํ่าเสมอกับงวดก่อน และความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความไม่
สมํ่าเสมอกับงวดก่อน
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