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 1 TSA 540 (ปรับปรุง) 

คํานํา 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดมาตรฐานและใหแนวทางปฏิบัติ

เก่ียวกับความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีในการตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและการ

เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของในการตรวจสอบงบการเงิน มาตรฐานนี้ไดรวมขอกําหนดและแนวทาง

ซึ่งอางอิงหรือครอบคลุมถึงมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)0

1  มาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 3302 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 4503 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5004 และมาตรฐาน

การสอบบัญชีฉบับอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในการประยุกตเก่ียวกับประมาณการทางบัญชีและการ

เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของ มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ยังใหขอกําหนดและแนวทางสําหรับ

การประเมินขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ี

เก่ียวของ และขอบงช้ีถึงความลําเอียงท่ีอาจเปนไปไดของผูบริหาร 

ลักษณะของประมาณการทางบัญชี 

2. ประมาณการทางบัญชีแตกตางกันไปไดมากในเร่ืองลักษณะและเม่ือจํานวนเงินไมสามารถ

สังเกตโดยตรงได ผูบริหารตองจัดทําประมาณการทางบัญชี  การวัดมูลคาของจํานวนเงิน

ดังกลาวอยูภายใตความไมแนนอนของประมาณการซึ่งสะทอนใหเห็นขอจํากัดสืบเนื่องในเร่ือง

ความรูหรือขอมูล  ขอจํากัดนั้นกอใหเกิดการใชดุลยพินิจและความผันแปรในผลลัพทจากการ

วัดมูลคา  กระบวนการจัดทําประมาณการทางบัญชีเก่ียวของกับการเลือกและประยุกตใชวิธีการ

ท่ีใชขอสมมติและขอมูลท่ีตองใชดุลยพินิจของผูบริหารและสามารถทําใหเกิดความซับซอนใน

การวัดมูลคา  ผลกระทบจากความซับซอน, การใชดุลยพินิจ, หรือปจจัยความเส่ียงสืบเนื่องอ่ืน

ท่ีมีตอการวัดมูลคาของจํานวนเงินดังกลาวทําใหเกิดขอสงสัยตอการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริง (อางถึงยอหนาท่ี ก1-ก6, ภาคผนวก 1) 

3. แมวามาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ใชกับประมาณการทางบัญชีท้ังหมด แตระดับของความไม

แนนอนของประมาณการทางบัญชีนั้นจะแตกตางกันไปไดมาก  ลักษณะ, ระยะเวลา และ

ขอบเขตของการประเมินความเส่ียงและการตรวจสอบเพ่ิมเติมซึ่งกําหนดโดยมาตรฐานการ

สอบบัญชีฉบับนี้จะแตกตางกันไปตามความไมแนนอนของประมาณการและการประเมินความ

เส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ  ประมาณการทางบัญชีบาง

ประเภทอาจมีความไมแนนอนของประมาณการต่ํามากซึ่งข้ึนอยูกับลักษณะของประมาณการ, 

ความซับซอน และการใชดุลยพินิจในการจัดทําประมาณการท่ีต่ํามาก  สําหรับประมาณการทาง
                                                        
1  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญ โดยการทําความเขาใจกิจการและสภาพแวดลอมของกิจการ” 
2  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธีปฎิบัติของผูสอบบัญชีในการตอบสนองตอความเสี่ยงที่ไดประเมินไว” 

3 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงที่พบระหวางการตรวจสอบ” 
4 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 “หลักฐานการสอบบญัชี” 



 

 2 TSA 540 (ปรับปรุง) 

บัญชีดังกลาวนี้ วิธีการประเมินความเส่ียงและการตรวจสอบเพ่ิมเติมท่ีกําหนดโดยมาตรฐาน

การสอบบัญชีฉบับนี้จะไมถูกคาดหวังใหครอบคลุมกวาง  เม่ือความไมแนนอนของประมาณ

การหรือความซับซอนหรือการใชดุลยพินิจสูงมาก วิธีการดังกลาวจะถูกคาดหวังใหครอบคลุม

มากย่ิงข้ึน  มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ใหแนวทางวาขอกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี

สามารถวัดระดับไดอยางไร (อางถึงยอหนาท่ี ก7) 

แนวคิดที่สําคัญของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี 

4. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้กําหนดใหประเมินความเส่ียงสืบเนื่องแยกสําหรับประมาณการ

ทางบัญชีเพ่ือวัตถุประสงคของการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอัน

เปนสาระสําคัญในระดับท่ีเก่ียวกับส่ิงท่ีผูบริหารไดใหการรับรองไว  ขอสงสัยในส่ิงท่ีผูบริหารได

ใหการรับรองไวตอการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจมีสาระสําคัญข้ึนอยูกับลักษณะของ

ประมาณการทางบัญชีนั้นท่ีอยูภายใตหรือผลกระทบจากความไมแนนอนของประมาณการ, 

ความซับซอน, การใชดุลยพินิจและปจจัยความเส่ียงสืบเนื่องอ่ืน รวมถึงความสัมพันธระหวาง

ปจจัย  ตามท่ีไดอธิบายในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2005 ความเส่ียงสืบเนื่องสําหรับส่ิงท่ี

ผูบริหารไดใหการรับรองไวและของประเภทของรายการ, ยอดคงเหลือทางบัญชี และการ

เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของบางเร่ืองสูงกวาเร่ืองอ่ืน ๆ ดวยเหตุนี้ การประเมินความเส่ียงสืบเนื่อง

ข้ึนอยูกับระดับท่ีปจจัยความเส่ียงสืบเนื่องกระทบตอความเปนไปไดหรือความมีสาระสําคัญของ

การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง รวมถึงความแตกตางกันในการวัดระดับท่ีกลาวไวใน

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้เก่ียวกับความหลากหลายในระดับของความเส่ียงสืบเนื่อง (อาง

ถึงยอหนาท่ี ก8-ก9, ก65-ก66, ภาคผนวก 1) 

5. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ อางถึงขอกําหนดท่ีเก่ียวของในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

315 และ รหัส 330 และใหแนวทางท่ีเก่ียวของเพ่ือเนนถึงความสําคัญของการตัดสินใจของ

ผูสอบบัญชีเก่ียวกับการควบคุมท่ีเก่ียวของกับประมาณการทางบัญชี รวมถึงการตัดสินใจวา 

• มีการควบคุมท่ีเก่ียวของกับการสอบบัญชีซึ่งผูสอบบัญชีถูกกําหนดใหประเมินการ

ออกแบบและพิจารณาวาการควบคุมนั้นไดมีการนําไปปฏิบัติหรือไม 

• จะทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมท่ีเก่ียวของหรือไม 

6. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ยังกําหนดใหประเมินความเส่ียงจากการควบคุมแยกสําหรับ

ประมาณการทางบัญชีเพ่ือวัตถุประสงคของการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในระดับท่ีเก่ียวกับส่ิงท่ีผูบริหารไดใหการรับรองไว  ในการ

ประเมินความเส่ียงจากการควบคุม ผูสอบบัญชีตองคํานึงวามีวิธีการตรวจสอบใดเพ่ือพิจารณา

ความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมท่ีเช่ือถือตามแผนท่ีวางไว  ถาผูสอบบัญชีไม

                                                        
5
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงคโดยรวมของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี” 
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ทดสอบการควบคุมภายใน ผูสอบบัญชีไมสามารถนําความมีประสิทธิผลของการปฏิบัตติามการ

ควบคุมภายในไปลดความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ี

ผูสอบบัญชีประเมินไวในสวนท่ีเก่ียวของกับส่ิงท่ีผูบริหารใหการรับรองไวเก่ียวกับงบการเงิน

บางเร่ืองได56 (อางถึงยอหนาท่ี ก10) 

7. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้เนนวาวิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมของผูสอบบัญชี (รวมถึงการ

ทดสอบการควบคุมภายในเม่ือเหมาะสม) ตองตอบสนองตอเหตุของความเส่ียงจากการแสดง

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีประเมินไวในระดับท่ีเก่ียวกับส่ิงท่ีผูบริหารไดให

การรับรองไว และตองคํานึงถึงผลกระทบตอปจจัยความเส่ียงสืบเนื่องรายการใดรายการหนึ่ง

หรือมากกวา รวมถึงผลกระทบตอการประเมินความเส่ียงจากการควบคุมของผูสอบบัญชี 

8. การสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของผูสอบบัญชีเก่ียวกับประมาณการทางบัญชีไดรับ

ผลกระทบจากการพิจารณาของผูสอบบัญชีเก่ียวกับปจจัยความเส่ียงสืบเนื่อง และความสําคัญ

ของเร่ืองนี้เพ่ิมข้ึนเม่ือประมาณการทางบัญชีอยูภายใตระดับของความไมแนนอนของประมาณ

การท่ีสูงกวา หรือไดรับผลกระทบจากความซับซอนและการใชดุลยพินิจท่ีมากกวา รวมถึงไดรับ

ผลกระทบจากปจจัยความเส่ียงสืบเนื่องอ่ืน  ในทํานองเดียวกัน การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู

ประกอบวิชาชีพของผูสอบบัญชีเปนส่ิงสําคัญเม่ือมีขอสงสัยเก่ียวกับการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงจากความลําเอียงของผูบริหารหรือจากการทุจริตเพ่ิมสูงข้ึน (อางถึงยอหนาท่ี ก11) 

9. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ กําหนดใหผูสอบบัญชีประเมินวาประมาณการทางบัญชีและการ

เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของนั้นสมเหตุสมผล6

7หรือขัดตอแมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ

หรือไม โดยประเมินจากวิธีการตรวจสอบท่ีใชและหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับ  สําหรับ

วัตถุประสงคของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ความสมเหตุสมผลตามแมบทการรายงานทาง

การเงินท่ีเก่ียวของ หมายถึง ขอกําหนดท่ีเก่ียวของในแมบทการรายงานทางการเงินไดนํามาใช

อยางเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการนํามาใชกับ (อางถึงยอหนาท่ี ก12-ก13, ก139-ก144) 

• การจัดทําประมาณการทางบัญชี ซึ่งรวมถึงการเลือกใชวิธีการ ขอสมมติ และขอมูลเม่ือ

พิจารณาตามลักษณะของประมาณการทางบัญชี, ขอเท็จจริง และสถานการณของกิจการ  

• การเลือกคาประมาณแบบจุดของผูบริหาร 

• การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับประมาณการทางบัญชี ซึ่งรวมถึงการเปดเผยเก่ียวกับวิธีการจัดทํา

ประมาณการทางบัญชี และอธิบายลักษณะ ขอบเขต และแหลงขอมูลท่ีมีความไมแนนอน

ของประมาณการ 

                                                        
6
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 “การเลือกตวัอยางในการสอบบัญชี”, ภาคผนวก 3 

7
  ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นและการรายงานตองบการเงิน”, ยอหนาที่ 13 
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วันถือปฏิบัติ 

10. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ใหถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินสําหรับรอบบัญชีท่ีเร่ิม

ในหรือหลังวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

วัตถุประสงค 

11. วัตถุประสงคของผูสอบบัญชีคือเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการตรวจสอบท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

เก่ียวกับประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของในงบการเงินนั้นสมเหตุสมผล

ภายใตแมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของหรือไม 

คําจํากัดความ 

12. เพ่ือวัตถุประสงคของมาตรฐานการสอบบัญชี คําศัพทตอไปนี้มีความหมายตามท่ีแสดงไวดังนี้  

(ก) ประมาณการทางบัญชี หมายถึง จํานวนท่ีเปนตัวเงินซึ่งการวัดมูลคาใหเปนไปตาม

ขอกําหนดในแมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของนั้นอยูภายใตความไมแนนอน

ของประมาณการ (อางถึงยอหนาท่ี ก14) 

(ข) คาประมาณแบบจุดของผูสอบบัญชีหรือคาประมาณแบบชวงของผูสอบบัญชี หมายถึง 

จํานวนหรือชวงของจํานวน ซึ่งจัดทําโดยผูสอบบัญชีเพ่ือใชในการประเมินคาประมาณ

แบบจุดของผูบริหาร (อางถึงยอหนาท่ี ก15) 

(ค) ความไมแนนอนของประมาณการ หมายถึง ขอสงสัยเก่ียวกับการขาดความแมนยําท่ี

ควรมีในการวัดมูลคา (อางถึงยอหนาท่ี ก16, ภาคผนวก 1) 

(ง) ความลําเอียงของผูบริหาร หมายถึง การขาดความเปนกลางของผูบริหารในการจัดทําขอมูล 

(อางถึงยอหนาท่ี ก17) 

(จ) คาประมาณแบบจุดของผูบริหาร หมายถึง จํานวนท่ีผูบริหารกําหนดข้ึนเพ่ือรับรูหรือ

เปดเผยขอมูลในงบการเงินวาเปนประมาณการทางบัญชี 

(ฉ) ผลของประมาณการทางบัญชี หมายถึง จํานวนท่ีเปนตัวเงินท่ีเกิดข้ึนจริงซึ่งเกิดจากผล

จากการส้ินสุดของรายการ เหตุการณหรือสถานการณหนึ่ง หรือหลายรายการ ซึ่งกําหนด

ข้ึนจากประมาณการทางบัญชี (อางถึงยอหนาท่ี ก18) 

ขอกําหนด 

วิธีการประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมที่เกี่ยวของ 

13. เม่ือทําความเขาใจในกิจการและสภาพแวดลอมของกิจการ รวมถึงระบบการควบคุมภายในของ

กิจการตามท่ีกําหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)7

8  ผูสอบบัญชีตองทําความ

เขาใจเร่ืองตางๆ ตอไปนี้ท่ีเก่ียวของกับประมาณการทางบัญชีของกิจการ วิธีปฏิบัติของผูสอบ

บัญชีเพ่ือใหไดมาซึ่งความเขาใจนั้นตองปฏิบัติในขอบเขตท่ีจําเปนเพ่ือใหสามารถใหหลักเกณฑ

                                                        
8
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ยอหนาที่ 3, 5-6,9, 11-12, 15-17 และ 20-21  
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อยางเหมาะสมในการระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญในระดับของงบการเงินและระดบัท่ีเก่ียวกับส่ิงท่ีผูบริหารไดใหการรับรองไว (อางถึงยอ

หนาท่ี ก19-ก22) 

กิจการและสภาพแวดลอมของกิจการ 

(ก) รายการตางๆของกิจการ รวมถึงเหตุการณ และเง่ือนไขอ่ืนท่ีอาจนําไปสูความจําเปน

หรือการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีท่ีจะตองรับรูหรือเปดเผยขอมูลในงบ

การเงิน (อางถึงยอหนาท่ี ก23) 

(ข) ขอกําหนดของแมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของกับประมาณการทางบัญชี 

(รวมถึงเกณฑการรับรูรายการ, ปจจัยพ้ืนฐานในการวัดมูลคา รวมท้ังขอกําหนดในการ

แสดงรายการและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของ) และวิธีการท่ีผูสอบบัญชีนํามาใชกับ

ลักษณะและสถานการณของกิจการและสภาพแวดลอมของกิจการ รวมถึงรายการ 

เหตุการณ หรือเง่ือนไขนั้นข้ึนอยูกับหรือไดรับผลกระทบจากปจจัยความเส่ียงสืบเนื่อง

อยางไร (อางถึงยอหนาท่ี ก24-ก25) 

(ค) ปจจัยดานขอกําหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับประมาณการทางบัญชีของกิจการ ใน

กรณี ท่ีเก่ียวของ รวมถึงกรอบของกฎหมายท่ีสัมพันธกับการควบคุมดูแลอยาง

ระมัดระวัง (อางถึงยอหนาท่ี ก26) 

(ง) ลักษณะของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของท่ีผูสอบบัญชีคาดวา

รวมอยูในงบการเงินของกิจการ โดยมีพ้ืนฐานมาจากความเขาใจของผูสอบบัญชีในเร่ือง

ท่ีกลาวในยอหนาท่ี 13 (ก) – (ค) (อางถึงยอหนาท่ี ก27) 

ระบบการควบคุมภายในของกิจการ 

(จ) ลักษณะและขอบเขตของการควบคุมและการกํากับดูแลท่ีกิจการมีอยูในกระบวนการ

จัดทํารายงานทางการเงินของผูบริหารท่ีเก่ียวของกับประมาณการทางบัญชี (อางถึงยอ

หนาท่ี ก28-ก30) 

(ฉ) วิธีการท่ีผูบริหารใชระบุความจําเปนและประยุกตทักษะหรือความรูเฉพาะทางเก่ียวกับ

ประมาณการทางบญัชีมาใช รวมถึงการใชผูเช่ียวชาญของผูบริหาร (อางถึงยอหนาท่ี ก31) 

(ช) กระบวนการประเมินความเส่ียงของกิจการท่ีระบุและกําหนดความเส่ียงเก่ียวกับ

ประมาณการทางบัญชี (อางถึงยอหนาท่ี ก32-ก33) 

(ซ) ระบบสารสนเทศของกิจการท่ีเก่ียวของกับประมาณการทางบัญชี ซึ่งรวมถึง 

(1) ประเภทของรายการ เหตุการณ หรือเง่ือนไขท่ีมีนัยสําคัญตองบการเงินซึ่งอาจ

นําไปสูความจําเปนหรือการเปล่ียนแปลงในประมาณการทางบัญชีและการ

เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของ และ (อางถึงยอหนาท่ี ก34-ก35) 

(2) สําหรับประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของดังกลาว 

ผูบริหาร 



 

 6 TSA 540 (ปรับปรุง) 

(ก) ระบุวิธีการ ขอสมมติ หรือแหลงขอมูลท่ีเก่ียวของและความจําเปน

สําหรับการเปล่ียนแปลงในประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูล

ท่ีเก่ียวของอยางไร เพ่ือใหเหมาะสมกับแมบทการรายงานทางการเงิน 

รวมถึงวิธีการท่ีผูบริหาร (อางถึงยอหนาท่ี ก36-ก37) 

(1) เลือก ห รือออกแบบ และวิธีการท่ีนํ ามาใช  รวมถึงการใช

แบบจําลอง (อางถึงยอหนาท่ี ก38-ก39) 

(2) เลือกขอสมมติท่ีใช รวมถึงการพิจารณาทางเลือกและระบุขอ

สมมติท่ีมีนัยสําคัญ (อางถึงยอหนาท่ี ก40-ก43) 

(3) เลือกขอมูลท่ีใช (อางถึงยอหนาท่ี ก44) 

(ข) ทําความเขาใจระดับความไมแนนอนของประมาณการอยางไร ซึ่งรวมถึง

การพิจารณาจากชวงของผลจากการวัดมูลคาท่ีอาจเปนไปได (อางถึงยอ

หนาท่ี ก45) 

(ค) ระบุความไมแนนอนของการประมาณการอยางไร ซึ่งรวมถึงการเลือก

คาประมาณแบบจุดและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของในงบการเงิน (อาง

ถึงยอหนาท่ี ก46-ก49) 

(ฌ) กิจกรรมการควบคุมท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบกระบวนการจัดทําประมาณการทางบัญชี

ของผูบริหาร ตามท่ีไดกลาวไวในยอหนาท่ี 13 (ซ)(2) (อางถึงยอหนาท่ี ก50-ก54) 

(ญ) วิธีการท่ีผูบริหารสอบทานผลของประมาณการทางบัญชีของงวดกอนและตอบสนองตอ

ผลจากการสอบทานนั้น 

14. ผูสอบบัญชีตองสอบทานผลของประมาณการทางบัญชีของงวดกอน หรือผลจากการประมาณ

ใหมในเวลาตอมาตามท่ีควร (หากเปนไปได) เพ่ือชวยในการระบุและประเมินความเส่ียงจาก

การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงวดปจจุบัน  ผูสอบบัญชีตอง

พิจารณาถึงรูปแบบของประมาณการทางบัญชีเม่ือกําหนดลักษณะและขอบเขตของการสอบ

ทาน การสอบทานดังกลาวไมไดมีเจตนาท่ีนําไปสูการตั้งคําถามตอดุลยพินิจในการประมาณ

การทางบัญชีท่ีผานมา ซึ่งเหมาะสมตามขอมูลท่ีไดมาในชวงเวลาจัดทําประมาณการดังกลาว 

(อางถึงยอหนาท่ี ก55-ก60) 

15. ผูสอบบัญชีตองพิจารณาวากลุมผูปฏิบัติงานตรวจสอบตองมีทักษะหรือความรูเฉพาะทางเพ่ือ

ปฏิบัติตามวิธีการประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับประมาณการทางบัญชีหรือไม ตองมีทักษะ

หรือความรูเฉพาะทางเพ่ือระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง

อันเปนสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับประมาณการทางบัญชีหรือไม ตองมีทักษะหรือความรูเฉพาะ

ทางเพ่ือออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับ

ประมาณการทางบัญชีหรือไม หรือตองมีทักษะหรือความรูเฉพาะทางเพ่ือประเมินหลักฐาน

การสอบบัญชีท่ีไดรับเก่ียวกับประมาณการทางบัญชีหรือไม (อางถึงยอหนาท่ี ก61-ก63) 
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การระบุและการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่

ไดประเมินไว 

16. ในการระบุและการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของในระดับท่ี

เก่ียวกับส่ิงท่ีผูบริหารไดใหการรับรองไวซึ่งกําหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 

(ปรับปรุง)8

9  ผูสอบบัญชีตองแยกประเมินความเส่ียงสืบเนื่องและความเส่ียงจากการควบคุม 

ผูสอบบัญชีตองพิจารณาเร่ืองดังตอไปนี้ ในการระบุความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญและในการประเมินความเส่ียงสืบเนื่อง (อางถึงยอหนาท่ี ก64-

ก71) 

(ก) ระดับของประมาณการทางบัญชีภายใตความไมแนนอนของประมาณการ และ (อางถึง

ยอหนาท่ี ก72-ก75) 

(ข) ระดับของเร่ืองตอไปนี้ท่ีไดรับผลกระทบจากความซับซอน การใชดุลยพินิจ หรือปจจัย

ความเส่ียงสืบเนื่องอ่ืน (อางถึงยอหนาท่ี ก76-ก79) 

(1) การเลือกและการนําวิธีการ ขอสมมติ และขอมูลไปใชในการจัดทําประมาณการ

ทางบัญชี หรือ  

(2) การเลือกคาประมาณแบบจุดของผูบริหารและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของใน

งบการเงิน 

17. ผูสอบบัญชีตองใชดุลยพินิจในการพิจารณาวามีความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีไดระบุหรือประเมินไวตามท่ีกลาวในยอหนาท่ี 16 วาเร่ืองใดท่ี

มีนัยสําคัญ 9

10 ถาผูสอบบัญชีพิจารณาวามีความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญอยูจริง ผูสอบบัญชีตองทํา

ความเขาใจการควบคุมของกิจการ รวมถึงกิจกรรมการควบคุมที่เกี่ยวกับความเสี่ยงนั้น 10

11 

(อางถึงยอหนาท่ี ก80) 

การตอบสนองตอความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่ได

ประเมินไว 

18. ตามท่ีกําหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33012 วิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมของผูสอบ

บัญชีตองตอบสนองตอความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ

ในระดับท่ีเก่ียวกับส่ิงท่ีผูบริหารไดใหการรับรองไว 12 13และตองคํานึงถึงเหตุผลสนับสนุนการ

                                                        
9
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ยอหนาที่ 25 และ 26 

10
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ยอหนาที่ 27 

11
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ยอหนาที่ 29 

12
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ยอหนาที่ 6-15 และ 18 

13
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ยอหนาที่ 6-7 และ 21 
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ประเมินความเส่ียงดังกลาว วิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมของผูสอบบัญชีรวมถึงวิธีการอยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยางตอไปนี้ 

(ก) การไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจนถึงวันท่ีในรายงานผูสอบ

บัญชี (อางถึงยอหนาท่ี 21) 

(ข) การทดสอบวาผูบริหารจัดทําประมาณการทางบัญชีอยางไร (อางถึงยอหนาท่ี 22-27) 

(ค) การกําหนดคาประมาณแบบจุดหรือคาประมาณแบบชวงของผูสอบบัญชี (อางถึงยอ

หนาท่ี 28-29) 

วิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมของผูสอบบัญชีตองพิจารณาถึงความตองการหลักฐานการสอบบัญชี

ท่ีนาเช่ือถือมากข้ึนสําหรับความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญท่ีไดประเมินไวในระดับท่ีสูงข้ึน13

14 ผูสอบบัญชีตองออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการ

ตรวจสอบเพ่ิมเติมโดยไมอคติไปสูการไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่ีอาจสอดคลองหรือ

ไปสูการไมรวมหลักฐานการสอบบัญชีท่ีอาจขัดแยง (อางถึงยอหนาท่ี ก81-ก84) 

19. ตามท่ีกําหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33015 ผูสอบบัญชีตองออกแบบและทดสอบ

เพ่ือใหไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับความมีประสิทธิผลของการ

ปฏิบัติตามการควบคุมท่ีเก่ียวของเม่ือ 

(ก) การประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญใน

ระดับท่ีเก่ียวกับส่ิงท่ีผูบริหารไดใหการรับรองไวของผูสอบบัญชีไดคาดการณวาการ

ควบคุมมีการปฏิบัติตามอยางมีประสิทธิผล หรือ 

(ข) วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระเพียงอยางเดียวไมสามารถใหหลักฐานการสอบบัญชีท่ี

เหมาะสมอยางเพียงพอในระดับท่ีเก่ียวกับส่ิงท่ีผูบริหารไดใหการรับรองไว 

การทดสอบการควบคุมของผูสอบบัญชีดังกลาวตองตอบสนองตอเหตุผลสนับสนุนการ

ประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับ

ประมาณการทางบัญชี ในการออกแบบและดําเนินการทดสอบการควบคุม ผูสอบบัญชีตอง

ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีมีความนาเช่ือถือมากข้ึน เม่ือผูสอบบัญชีไดใหระดับความ

นาเช่ือถือในความมีประสิทธิผลของการควบคุมอยูในเกณฑท่ีสูงข้ึน15

16 (อางถึงยอหนาท่ี ก85-

ก89) 

20. วิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมของผูสอบบัญชีตองรวมการทดสอบการควบคมุในงวดปจจบุัน หาก

ผูสอบบัญชีวางแผนท่ีจะเช่ือถือการควบคุมท่ีมีตอความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญเก่ียวกับประมาณ

การทางบัญชี ในกรณีท่ีวิธีการตรวจสอบสําหรับความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญประกอบดวยวิธีการ

                                                        
14

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ยอหนาที่ 7(ข) 

15
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ยอหนาที่ 8 

16
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ยอหนาที่ 9 
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ตรวจสอบเนื้อหาสาระเพียงอยางเดียว วิธีการตรวจสอบดังกลาวตองรวมถึงการทดสอบ

เนื้อหาสาระไวดวย16

17 (อางถึงยอหนาท่ี ก90) 

การไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบญัชีจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบญัชี 

21. เม่ือวิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมของผูสอบบัญชีรวมถึงการไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีจาก

เหตุการณท่ีเกิดข้ึนจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชี ผูสอบบัญชีตองประเมินวาหลักฐาน

การสอบบัญชีดังกลาวเพียงพอและเหมาะสมตอการตอบสนองความเส่ียงจากการแสดงขอมูล

ท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับประมาณการทางบัญชีหรือไม และตอง

พิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงในสถานการณและเง่ือนไขท่ีเก่ียวของอ่ืนในระหวางเหตุการณ

และวันท่ีวัดมูลคาซึ่งอาจสงผลกระทบตอความสัมพันธของหลักฐานการสอบบัญชีดังกลาวกับ

แมบทการรายงานทางการเงิน (อางถึงยอหนาท่ี ก91-ก93) 

การทดสอบวิธีการจัดทําประมาณการของผูบริหาร 

22. เม่ือทําการทดสอบวิธีการจัดทําประมาณการของผูบริหาร วิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมของผูสอบ

บัญชีตองรวมวิธีการท่ีออกแบบและปฏิบัติตามท่ีกลาวในยอหนาท่ี 23-26 เพ่ือใหไดมาซึ่ง

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับ (อางถึงยอหนาท่ี ก94) 

(ก) การเลือกและการนําวิธีการ ขอสมมติท่ีมีนัยสําคัญ และขอมูลไปใชในการจัดทํา

ประมาณการทางบัญชีโดยผูบริหาร และ 

(ข) วิธีการท่ีผูบริหารกําหนดคาประมาณแบบจุดและจัดทําการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของกับ

ความไมแนนอนของประมาณการ 

วิธีการ 

23. ในการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับวิธีการในยอหนาท่ี 22  วิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมของ

ผูสอบบัญชีตองระบวุา 

(ก) วิธีการท่ีเลือกนั้นมีความเหมาะสมในบริบทของแมบทการรายงานทางการเงินหรือไม 

และหากมีการเปล่ียนแปลงวิธีการท่ีใชจากงวดกอน วิธีการนั้นมีความเหมาะสมหรือไม  

(อางถึงยอหนาท่ี ก95, ก97) 

(ข) การใชดุลยพินิจในการเลือกวิธีการนั้นทําใหเกิดขอบงช้ีถึงความลําเอียงของผูบริหารท่ี

อาจเกิดข้ึนหรือไม (อางถึงยอหนาท่ี ก96) 

(ค) การคํานวณท่ีนํามาใชเปนไปตามวิธีการและถูกตองตามหลักคณิตศาสตรหรือไม 

(ง) เม่ือมีการใชดุลยพินิจในการประยุกตวิธีการของผูบริหารเก่ียวกับแบบจําลองท่ีซับซอน 

ตองประเมินวามีการใชดุลยพินิจอยางสมํ่าเสมอหรือไม และในกรณีท่ีเก่ียวของ (อางถึง

ยอหนาท่ี ก98-ก100) 

                                                        
17

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ยอหนาที่ 15 และ 21 
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(1) การออกแบบแบบจําลองบรรลุวัตถุประสงคในการวัดมูลคาตามแมบทการ

รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของและเหมาะสมสําหรับสถานการณนั้นหรือไม หาก

มีการเปล่ียนแปลงแบบจําลองท่ีใชจากปกอนๆ แบบจําลองนั้นมีความ

เหมาะสมสําหรับสถานการณนั้นหรือไม  

(2) การปรับปรุงผลจากแบบจําลอง มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคในการวัด

มูลคาตามแมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของและเหมาะสมสําหรับ

สถานการณนั้นหรือไม และ 

(จ) ขอสมมติท่ีมีนัยสําคัญและขอมูลท่ีนํามาใชกับวิธีการมีความนาเช่ือถือหรือไม (อางถึง

ยอหนาท่ี ก101) 

ขอสมมติท่ีมีนัยสําคัญ 

24. ในการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับขอสมมติท่ีมีนัยสําคัญในยอหนาท่ี ก22 วิธีการ

ตรวจสอบเพ่ิมเติมของผูสอบบัญชีตองประเมินวา 

(ก) ขอสมมติท่ีมีนัยสําคัญนั้นมีความเหมาะสมในบริบทของแมบทการรายงานทางการเงิน

หรือไม และหากมีการเปล่ียนแปลงจากงวดกอน ขอสมมตินั้นมีความเหมาะสมหรือไม 

(อางถึงยอหนาท่ี ก95, ก102-ก103) 

(ข) การใชดุลยพินิจในการเลือกขอสมมติท่ีมีนัยสําคัญนั้นทําใหเกิดขอบงช้ีถึงความลําเอียง

ของผูบริหารท่ีอาจเกิดข้ึนหรือไม (อางถึงยอหนาท่ี ก96) 

(ค) ขอสมมติท่ีมีนัยสําคัญมีความสอดคลองระหวางกันและสอดคลองกับขอสมมติท่ีใชใน

ประมาณการทางบัญชีอ่ืนหรือไม หรือสอดคลองกับขอสมมติท่ีใชกับธุรกรรมอ่ืนของ

กิจการหรือไม จากความรูของผูสอบบัญชีท่ีไดในระหวางการตรวจสอบ (อางถึง 

ยอหนาท่ี ก104) และ 

(ง) ในกรณีท่ีเก่ียวของ ผูบริหารมีความตั้งใจในการดําเนินการและมีความสามารถในการ

ดําเนินการท่ีเก่ียวของนั้นหรือไม (อางถึงยอหนาท่ี ก105) 

ขอมูล 

25. ในการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับขอมูลในยอหนาท่ี 22 วิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมของ

ผูสอบบัญชีตองประเมินวา 

(ก) ขอมูลนั้นมีความเหมาะสมในบริบทของแมบทการรายงานทางการเงินหรือไม และหาก

มีการเปล่ียนแปลงขอมูลท่ีใชจากงวดกอน ขอมูลนั้นมีความเหมาะสมหรือไม (อางถึง

ยอหนาท่ี ก95-ก106) 

(ข) การใชดุลยพินิจเพ่ือเลือกขอมูลนั้นทําใหเกิดขอบงช้ีถึงความลําเอียงของผูบริหารท่ีอาจ

เกิดข้ึนหรือไม (อางถึงยอหนาท่ี ก96) 

(ค) ขอมูลนั้นเก่ียวของและนาเช่ือถือสําหรับสถานการณนั้นหรือไม (อางถึงยอหนาท่ี  

ก107) และ 
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(ง) ผูบริหารทําความเขาใจและตีความขอมูลอยางเหมาะสมหรือไม ซึ่งรวมถึงเง่ือนไขตาม

สัญญา (อางถึงยอหนาท่ี ก108) 

การเลือกคาประมาณแบบจดุและการเปดเผยท่ีเก่ียวของกับประมาณการทางบัญชีของผูบริหาร 

26. ในการปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนาท่ี 22 วิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมของผูสอบบัญชีตอง

ประเมินในบริบทของแมบทการรายงานทางการเงินวา ผูบริหารไดดําเนินการตามข้ันตอนท่ี

เหมาะสมหรือไม ในการ 

(ก) ทําความเขาใจในความไมแนนอนของการประมาณการ (อางถึงยอหนาท่ี ก109) และ 

(ข) ประเมินความไมแนนอนของการประมาณการจากการเลือกคาประมาณแบบจุดและจาก

การจัดทําการเปดเผยท่ีเก่ียวของกับความไมแนนอนของการประมาณการ (อางถึง 

ยอหนาท่ี ก110-ก114) 

27. เม่ือผูบริหารไมไดดําเนินการตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือทําความเขาใจหรือประเมินความไม

แนนอนของการประมาณการ ผูสอบบัญชีตองใชดุลยพินิจบนพ้ืนฐานของหลักฐานการสอบ

บัญชีท่ีไดรับและตอง (อางถึงยอหนาท่ี ก115-ก117) 

(ก) รองขอผูบริหารใหใชวิธีการอ่ืนเพ่ือทําความเขาใจในความไมแนนอนของการประมาณ

การหรือเพ่ือประเมินเร่ืองดังกลาวโดยการพิจารณาการเลือกคาประมาณการแบบจุด

ของผูบริหารใหมหรือการพิจารณาการเปดเผยขอมูลท่ีใหเพ่ิมเติมเก่ียวกับความไม

แนนอนของการประมาณการ และประเมินการตอบสนองของผูบริหารตามท่ีกลาวใน 

ยอหนาท่ี 26 

(ข) หากผูสอบบัญชีสรุปวาการตอบสนองของผูบริหารตอการรองขอจากผูสอบบัญชีไมอาจ

ประเมินความไมแนนอนของการประมาณการไดอยางเพียงพอ ใหจัดทําคาประมาณ

การแบบจุดหรือคาประมาณการแบบชวงของผูสอบบัญชีในขอบเขตท่ีสามารถปฏิบัติได 

ตามท่ีไดกลาวไวในยอหนาท่ี 28-29 

(ค) ประเมินวามีขอบกพรองของการควบคุมภายในอยูหรือไม และถามี ไดส่ือสารตามท่ี

กลาวไดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 26518 

การจัดทําคาประมาณแบบจดุหรือคาประมาณแบบชวงของผูสอบบัญชี 

28. เม่ือผูสอบบัญชีจัดทําคาประมาณแบบจุดหรือคาประมาณแบบชวงเพ่ือประเมินคาประมาณ

แบบจุดและการเปดเผยขอมูลของผูบริหารท่ีเก่ียวของกับความไมแนนอนของการประมาณ

การ รวมถึงเม่ือเปนไปตามท่ีกําหนดโดยยอหนาท่ี 27(ข)  วิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมของ

ผูสอบบัญชีตองรวมวิธีการท่ีประเมินวิธีการ ขอสมมติ หรือขอมูลท่ีใชวาเหมาะสมในบริบท

ของแมบทการรายงานทางการเงินหรือไม  โดยไมตองคํานึงถึงวาผูสอบบัญชีใชวิธีการ  
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 “การสื่อสารขอบกพรองของการควบคมุภายในไปยังผูมีหนาที่ในการกํากับดแูลและผูบรหิาร

ของกิจการ” 
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ขอสมมติ หรือขอมูลของผูบริหารหรือผูสอบบัญชีหรือไม วิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมนี้ตอง

ออกแบบและจัดทําเพ่ือประเมินเร่ืองในยอหนาท่ี 23-25 (อางถึงยอหนาท่ี ก118-ก123) 

29. หากผูสอบบัญชีจัดทําคาประมาณแบบชวง ผูสอบบัญชีตอง 

(ก) พิจารณาวาชวงดังกลาวรวมจํานวนท่ีสนับสนุนดวยหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสม

อยางเพียงพอเทานั้นและไดรับการประเมินจากผูสอบบัญชีวาสมเหตุสมผลในบริบท

ของวัตถุประสงคของการวัดมูลคาและขอกําหนดอ่ืนของแมบทการรายงานทางการเงิน 

และ (อางถึงยอหนาท่ี ก124-ก125) 

(ข) ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบ

บัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีไดประเมินไวซึ่งเก่ียวของกับการเปดเผยขอมูลใน 
งบการเงินในการอธิบายความไมแนนอนของการประมาณการ 

ขอพิจารณาอ่ืนเก่ียวกับหลักฐานการสอบบัญชี 

30. เม่ือไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง

อันเปนสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับประมาณการทางบัญชี โดยไมคํานึงถึงแหลงท่ีมาของขอมูลท่ี

ใชเปนหลักฐานการสอบบัญชี ผูสอบบัญชีตองปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีเก่ียวของในมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 500 

เม่ือใชผลงานของผูเช่ียวชาญของผูบริหาร ขอกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ใน 

ยอหนาท่ี 21-29 อาจชวยผูสอบบัญชีในการประเมินความเหมาะสมของผลงานของ

ผูเช่ียวชาญซึ่งเปนหลักฐานการสอบบัญชีสําหรับส่ิงท่ีผูบริหารไดใหการรับรองไวตามท่ีไดกลาว

ไวในยอหนาท่ี 8(ค) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500  ในการประเมินผลงานของ

ผูเช่ียวชาญของผูบริหาร ลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมไดรับ

ผลกระทบจากการประเมินของผูสอบบัญชีตอความรูความสามารถและความเท่ียงธรรมของ

ผู เช่ียวชาญ, ความเขาใจของผูสอบบัญชีในลักษณะของงานท่ีทําโดยผู เช่ียวชาญ  และ

ความคุนเคยของผูสอบบัญชีกับความชํานาญเฉพาะทางของผูเช่ียวชาญ (อางถึงยอหนาท่ี ก

126-ก132) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับประมาณการทางบัญชี 

31. ผูสอบบัญชีตองออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบ

บัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญท่ีไดประเมินไวในระดับท่ีเก่ียวกับส่ิงท่ีผูบริหารไดใหการรับรองไวสําหรับการเปดเผย

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับประมาณการทางบัญชี นอกเหนือจากท่ีเก่ียวของกับความไมแนนอนของประมาณ

การท่ีไดประเมินไวตามยอหนาท่ี 26(ข) และ 29(ข) 



 

 13 TSA 540 (ปรับปรุง) 

ขอบงช้ีถึงความลําเอียงของผูบริหารที่อาจเกิดขึ้น 

32. ผูสอบบัญชีตองประเมินวาการใชดุลยพินิจและการตัดสินใจโดยผูบริหารในการจัดทําประมาณการ

ทางบัญชีซึ่งรวมอยูในงบการเงินนั้นวามีขอบงช้ีถึงความลําเอียงของผูบริหารท่ีอาจเกิดข้ึนหรือไม 

แมวาขอบงช้ีนั้นสมเหตุสมผลในแตละเร่ือง  เม่ือระบุไดวามีขอบงช้ีถึงความลําเอียงของผูบริหารท่ี

อาจเกิดข้ึน ผูสอบบัญชีตองประเมินผลกระทบตอการตรวจสอบ  หากผูบริหารมีเจตนาท่ีจะบิดเบือน 

จะถือวาความลําเอียงของผูบริหารเปนการกระทําทุจริต  (อางถึงยอหนาท่ี ก133-ก136) 

หลักการประเมินวิธีการตรวจสอบที่ใชโดยรวม 

33. ในการปฏิบัติมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33019 สําหรับประมาณการทางบัญชี ผูสอบบัญชีตอง

ประเมินจากวิธีการตรวจสอบท่ีไดปฏิบตัิและจากหลักฐานการสอบบญัชีท่ีไดรับวา (อางถึงยอหนาท่ี ก

137-ก138) 

(ก) การประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญใน

ระดับท่ีเก่ียวกับส่ิงท่ีผูบริหารไดใหการรับรองไวมีความเหมาะสมหรือไม รวมถึงเม่ือ

ระบุวามีขอบงช้ีถึงความลําเอียงของผูบริหารท่ีอาจเกิดข้ึน การประเมินนั้นยังเหมาะสม

หรือไม 

(ข) การตัดสินใจของผูบริหารเก่ียวกับการรับรูรายการ, การวัดมูลคา, การแสดงรายการและ

การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับประมาณการทางบัญชีในงบการเงินนั้นเปนไปตามแมบทการ

รายงานทางการเงินหรือไม 

(ค) ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอหรือไม 

34. ในการประเมินตามขอกําหนดในยอหนาท่ี 33(ค)  ผูสอบบัญชีตองพิจารณาหลักฐานการสอบบญัชีท่ี

เก่ียวของท้ังหมดท่ีไดรับมาไมวาจะสอดคลองกันหรือขัดแยงกัน19

20  หากผูสอบบัญชีไมสามารถไดมา

ซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอ ผูสอบบัญชีตองประเมินผลกระทบตอการ

ตรวจสอบหรือตอการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีตองบการเงินตามท่ีกลาวไวในมาตรฐานการสอบ

บัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)20

21 

การพิจารณาวาประมาณการทางบัญชีสมเหตุสมผลหรือขัดตอขอเท็จจริงหรือไม 

35. ผูสอบบัญชีตองพิจารณาวาประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของนั้นสมเหตุสมผล

ในบริบทของแมบทการรายงานทางการเงินหรือขัดตอขอเท็จจริงหรือไม  มาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 45022 ใหแนวทางเก่ียวกับวิธีการจําแนกการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงของผูสอบบัญชี 

                                                        
19

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ยอหนาที่ 25-26 

20
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ยอหนาที่ 11 

21
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไปในรายงานของผูสอบบัญชีรับ

อนุญาต” 
22

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 ยอหนาที่ ก6 



 

 14 TSA 540 (ปรับปรุง) 

(จําแนกเปนการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอยางแทจริง, การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงจาก

การใชดุลยพินิจ และการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงจากท่ีประมาณไวหรือไม) เพ่ือการประเมิน

ของผูสอบบัญชีถึงผลกระทบตองบการเงินจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงซึ่งยังไมไดรับการ

แกไข (อางถึงยอหนาท่ี ก12-ก13, ก139-ก144) 

36. สําหรับประมาณการทางบัญชี ผูสอบบัญชีตองประเมิน  

(ก) ในกรณีของแมบทการนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามท่ีควร ผูบริหารไดรวมการเปดเผย

ขอมูลนอกเหนือไปจากท่ีกําหนดเฉพาะในแมบทซึ่งจําเปนสําหรับการนําเสนองบ

การเงินใหถูกตองตามท่ีควรแลวหรือไม2223 

(ข) ในกรณีของแมบทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ การเปดเผยขอมูลท่ีจําเปนสําหรับงบการเงิน

นั้นไมทําใหเกิดการเขาใจผิด ใชหรือไม2324 

หนังสือรับรอง 

37. ผูสอบบัญชีตองรองขอหนังสือรับรองจากผูบริหาร24

25 และในกรณีท่ีเหมาะสมตองรองขอจากผูมีหนาท่ี

ในการกํากับดูแลวา วิธีการ, ขอสมมติท่ีมีนัยสําคัญและขอมูลท่ีใชในการจัดทําประมาณการทางบัญชี

และการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของนั้นเหมาะสมเพ่ือการรับรูรายการ, การวัดมูลคา และการเปดเผย

ขอมูลตามท่ีกลาวในแมบทการรายงานทางการเงิน  ผูสอบบัญชียังตองพิจารณาถึงความจําเปนในการ

ไดมาซึ่งการรับรองเก่ียวกับประมาณการทางบัญชีท่ีเฉพาะเจาะจง รวมถึงท่ีเก่ียวของกับวิธีการ, ขอ

สมมติ และขอมูลท่ีใช (อางถึงยอหนาท่ี ก145) 

การสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล, ผูบริหาร หรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของ 

38. ในการปฏิบัติมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง)25

26 และมาตรฐานการสอบบัญชี 26527  

ผูสอบบัญชีตองส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลหรือผูบริหารเก่ียวกับบางเร่ือง  ซึ่งรวมถึงแงมุม

เชิงคุณภาพท่ีสําคัญในแตละเร่ืองของวิธีปฏิบัติทางบัญชีและขอบกพรองของการควบคุมภายในท่ีมี

นัยสําคัญของกิจการ ในการนี้ หากมีเร่ืองท่ีตองส่ือสารเก่ียวกับประมาณการทางบัญชี ผูสอบบัญชีตอง

พิจารณาวาเร่ืองดังกลาวเปนเหตใุหเกิดการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญเก่ียวกับ

ความไมแนนอนของประมาณการหรือผลของความซับซอน, การใชดุลยพินิจ, หรือปจจัยความเส่ียง

สืบเนื่องอ่ืนตอการจัดทําประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของหรือไม  นอกจากนี้ 

ในบางสถานการณ กฎหมายและขอบังคับกําหนดใหผูสอบบัญชีตองส่ือสารเก่ียวกับบางเร่ืองกับ

                                                        
23

  ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ยอหนาที่ 14 

24
  ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ยอหนาที่ 19 

25
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 “หนังสือรับรอง” 

26
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) “การสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดแูล” 

27
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 ยอหนาที่ 9 
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บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน หนวยงานท่ีมีอํานาจในการกํากับดูแลหรือท่ีปรึกษา/ผูควบคุมดูแลท่ีมี

ความรอบคอบท่ีไมเก่ียวของกับสายงาน (อางถึงยอหนาท่ี ก146-ก148) 

เอกสารหลักฐาน 

39. ผูสอบบัญชีตองรวบรวมหลักฐานเก่ียวกับเร่ืองดังตอไปนี2้728 (อางถึงยอหนาท่ี ก149-ก152) 

(ก) องคประกอบสําคัญตอความเขาใจของผูสอบบัญชีในกิจการและสภาพแวดลอมของ

กิจการ รวมถึงระบบการควบคุมภายในของกิจการท่ีเก่ียวกับประมาณการทางบัญชี 

(ข) การเช่ือมโยงระหวางวิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมของผูสอบบัญชีกับความเส่ียงจากการ

แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีไดประเมินไวในระดับท่ีเก่ียวกับส่ิงท่ี

ผูบริหารไดใหการรับรองไว2829 และพิจารณาถึงเหตุผลท่ีทําใหเกิดการประเมินความเส่ียง

ดังกลาววาเก่ียวของกับความเส่ียงสืบเนื่องหรือความเส่ียงจากการควบคุมหรือไม 

(ค) การตอบสนองของผูสอบบัญชีเม่ือผูบริหารไมไดดําเนินการตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือ

ทําความเขาใจและประเมินความไมแนนอนของการประมาณการ 

(ง) การประเมินผลกระทบตอการตรวจสอบของผูสอบบัญชีตามท่ีกําหนดในยอหนาท่ี 32 

หากมีขอบงช้ีถึงความลําเอียงของผูบริหารท่ีอาจเกิดข้ึนเก่ียวกับประมาณการทางบัญชี 

และ 

(จ) การใชดุลยพินิจท่ีมีนัยสําคัญท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาของผูสอบบัญชีวาประมาณการ

ทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของนั้นสมเหตุสมผลในบริบทของแมบทการ

รายงานทางการเงินหรือขัดตอขอเท็จจริงหรือไม 
 

                                                        
28

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ยอหนาที่ 8-11, ก6, ก7 และ ก10 

29
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ยอหนาที่ 28(ข) 
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การนําไปปฏิบัติและคําอธิบายอื่น 

ลักษณะของประมาณการทางบัญชี (อางถึงยอหนาท่ี 2) 

ตัวอยางของประมาณการทางบัญชี 

ก1. ตัวอยางของประมาณการทางบัญชีท่ีเก่ียวของกับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี 

และการเปดเผยขอมูล รวมถึง 

• คาเผื่อสินคาลาสมัย 

• คาเส่ือมราคาของสินทรัพยและอุปกรณ 

• การวัดมูลคาของสินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน 
• การวัดมูลคาของเคร่ืองมือทางการเงิน 

• ผลลัพธของคดีความท่ียังไมส้ินสุด 

• คาเผื่อสําหรับผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

• การวัดมูลคาของหนี้สินตามสัญญาประกันภัย 

• ภาระผูกพันจากการรับประกัน 

• หนี้สินผลประโยชนพนักงานเม่ือเกษียณ 

• การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

• มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีไดรับมาจากการซื้อธุรกิจ รวมถึงคาความนิยม

และสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีระบุได 

• การดอยคาของสินทรัพยท่ีใชไดนานหรือ สินทรัพยหรืออุปกรณท่ีถือไวเพ่ือจําหนาย 

• การแลกเปล่ียนสินทรัพยหรือหนี้สินระหวางผูท่ีเปนอิสระตอกัน 

• การรับรูรายไดสําหรับสัญญาระยะยาว 

วิธีการ 

ก2. วิธีการ หมายถึง เทคนิคการวัดมูลคาท่ีผูบริหารใชในการจัดทําประมาณการทางบัญชีตามท่ี

กลาวไวในหลักเกณฑในการวัดมูลคาท่ีกําหนด ตัวอยางเชน วิธีการหนึ่งท่ียอมรับใหใชในการ

จัดทําประมาณการทางบัญชีเก่ียวกับการจายโดยใชหุนเปนเกณฑคือระบุราคาเสนอซื้อสัญญา

สิทธิทางทฤษฎีโดยใชสูตรของ Black-Scholes  วิธีการเปนการปรับใชเคร่ืองมือหรือ

กระบวนการคํานวณ ซึ่งบางคร้ังอางอิงถึงแบบจําลองและการใชขอสมมติและขอมูล รวมท้ัง

พิจารณาความสัมพันธระหวางเร่ืองเหลานั้น 

ขอสมมติและขอมูล 

ก3. ขอสมมติเก่ียวของกับการใชดุลยพินิจบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีมีอยูเก่ียวกับเร่ือง เชน ทางเลือก

ของอัตราดอกเบี้ย, อัตราคิดลด หรือการใชดุลยพินิจเก่ียวกับเหตุการณหรือเง่ือนไขในอนาคต  

ขอสมมติอาจถูกเลือกโดยผูบริหารจากชวงของทางเลือกท่ีเหมาะสม  ขอสมมติท่ีจัดทําหรือระบุ
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โดยผูเช่ียวชาญของผูบริหารกลายเปนขอสมมติของผูบริหารเม่ือถูกนําไปใชในการจัดทํา

ประมาณการทางบัญชีโดยผูบริหาร 

ก4. เพ่ือวัตถุประสงคของมาตรฐานการสอบบัญชี  ขอมูล หมายถึง ขอมูลท่ีสามารถไดมาจากการ

สังเกตโดยตรงหรือจากบุคคลซึ่งอยูภายนอกกิจการ  ขอมูลท่ีไดมาจากการใชเทคนิควิเคราะห

เปรียบเทียบหรือการตีความเหมือนกับขอมูลท่ีไดมาเม่ือเทคนิคดังกลาวมีหลักเกณฑทาง

ทฤษฎีท่ี กําหนดไวอยางดี  ดั งนั้นความตองการใชดุลยพินิจของผูบ ริหารจึงนอยลง  

นอกเหนือจากนี้ขอมูลนั้นถือเปนขอสมมติ 

ก5. ตัวอยางของขอมูล รวมถึง 

• ราคาท่ีตกลงกันสําหรับรายการในตลาด 
• เวลาดําเนินการหรือปริมาณของผลผลิตจากเคร่ืองจักรท่ีใชในกระบวนการผลิต 
• ราคาในอดีตหรือขอตกลงอ่ืนท่ีรวมอยูในสัญญา เชน อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา, ตารางการ

จายชําระ และเง่ือนไขในสัญญาเงินกู 
• ขอมูลท่ีเก่ียวกับอนาคตขางหนา เชน ประมาณการเชิงเศรษฐกิจหรือผลกําไรซึ่งไดรับจาก

แหลงขอมูลภายนอก 
• อัตราดอกเบี้ยในอนาคตท่ีกําหนดโดยใชเทคนิคการประมาณคาในชวงจากอัตราดอกเบี้ยใน

อนาคต (ขอมูลท่ีไดมา) 

ก6. ขอมูลไดมาจากแหลงท่ีมาหลายแหลง ตัวอยางเชน ขอมูลอาจ 

• เกิดข้ึนภายในหรือภายนอกองคกร 
• ไดรับจากระบบท้ังท่ีอยูในหรือนอกบัญชีแยกประเภทหรือสมุดแยกประเภทยอย 
• สังเกตเห็นไดจากสัญญา 
• สังเกตเห็นไดจากประกาศตามกฎหมายหรือกฎเกณฑตาง ๆ 

การวัดระดบั (อางถึงยอหนาท่ี 3) 

ก7. ตัวอยางของยอหนาท่ีใหแนวทางวาขอกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้สามารถใชวัด

ระดับได ประกอบดวยยอหนาท่ี ก20 – ก22, ก63, ก67 และ ก84 

แนวคิดที่สําคญัของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี 

ปจจัยความเส่ียงสืบเนื่อง (อางถึงยอหนาท่ี 4)  

ก8. ปจจัยความเส่ียงสืบเนื่องเปนรูปแบบของเง่ือนไขและเหตุการณท่ีอาจสงผลใหเกิดขอสงสัยวา

ส่ิงท่ีผูบริหารไดใหการรับรองไวแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงกอนการพิจารณาการควบคุม

ภายใน  ภาคผนวก 1 อธิบายเพ่ิมเติมถึงลักษณะของปจจัยความเส่ียงสืบเนื่องดังกลาวและ

ความสัมพันธระหวางกันของปจจัยนั้นในบริบทของการจัดทําประมาณการทางบัญชีและการ

แสดงรายการในงบการเงิน 
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ก9. นอกจากปจจัยความเส่ียงสืบเนื่องของความไมแนนอนของประมาณการ, ความซับซอนหรือ

การใชดุลยพินิจ หรือปจจัยความเส่ียงสืบเนื่องอ่ืนท่ีผูสอบบัญชีอาจพิจารณาในการระบุและ

ประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ อาจรวมถึง

ประมาณการทางบัญชีท่ีอยูภายใตหรือไดรับผลกระทบจาก 

• การเปล่ียนแปลงในลักษณะหรือสถานการณของรายการในงบการเงินท่ีเก่ียงของ หรือ

การเปล่ียนแปลงของขอกําหนดในแมบทการรายงานทางการเงิน ซึ่งอาจทําใหมีความ

จําเปนตองเปล่ียนแปลงวิธีการ, ขอสมมติ หรือขอมูลท่ีใชจัดทําประมาณการทางบัญชี 

• ขอสงสัยตอการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงท่ีเกิดจากความลําเอียงของผูบริหารหรือ

การทุจริตในการจัดทําประมาณการทางบัญชี 

ความเส่ียงจากการควบคุม (อางถึงยอหนาท่ี 6) 

ก10. ขอพิจารณาท่ีสําคัญสําหรับผูสอบบัญชีในการประเมินความเส่ียงจากการควบคุมในระดับท่ี

เก่ียวกับส่ิงท่ีผูบริหารไดใหการรับรองไว คือ ประสิทธิผลของการออกแบบการควบคุมท่ี

ผูสอบบัญชีตั้งใจจะเช่ือถือและขอบเขตท่ีการควบคุมตอบสนองตอความเส่ียงสืบเนื่องท่ีได

ประเมินไวในระดับท่ีเก่ียวกับส่ิงท่ีผูบริหารไดใหการรับรองไว  การประเมินของผูสอบบัญชีวา

การควบคุมไดถูกออกแบบอยางมีประสิทธิผลและไดนําไปปฏิบัติสนับสนุนความคาดหวัง

เก่ียวกับประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมในการพิจารณาวาจะทดสอบการควบคุม

นั้นหรือไม 

การสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ (อางถึงยอหนาท่ี 8) 

ก11. ยอหนาท่ี ก60, ก95, ก96, ก137 และ ก139 เปนตัวอยางของยอหนาท่ีอธิบายถึงวิธีท่ี

ผูสอบบัญชีใชการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ  ยอหนาท่ี ก152 ใหแนวทาง

เก่ียวกับวิธีการจัดทําเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของ

ผูสอบบัญชี และรวมถึงตัวอยางของยอหนาท่ีระบุในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ซึ่งเอกสาร

หลักฐานจะใหหลักฐานแสดงการใชการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ 

แนวคดิของ “ความสมเหตุสมผล” (อางถึงยอหนาท่ี 9, 35) 

ก12. ขอพิจารณาอ่ืนท่ีอาจเก่ียวของกับการพิจารณาของผูสอบบัญชีวาประมาณการทางบัญชีและ

การเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของมีความสมเหตุสมผลในบริบทของแมบทการรายงานทางการเงิน 

รวมถึง 

• ขอมูลและขอสมมติท่ีใชในการจัดทําประมาณการทางบัญชีนั้นมีความสอดคลองระหวาง

กันและสอดคลองกับขอสมมติท่ีใชในประมาณการทางบัญชีอ่ืนหรือไม หรือสอดคลองกับ

ขอสมมติท่ีใชกับธุรกรรมอ่ืนของกิจการหรือไม 
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• การประมาณการทางบัญชีคํานึงถึงขอมูลท่ีเหมาะสมตามท่ีกําหนดโดยแมบทการรายงาน

ทางการเงินหรือไม 

ก13. คําวา “ประยุกตใชอยางเหมาะสม” ในยอหนาท่ี 9 หมายถึง การกระทําท่ีไมแคเพียงปฏิบัติ

ตามขอกําหนดของแมบทการรายงานทางการเงินแตรวมถึงการตระหนักถึงการใชดุลยพินิจท่ี

สอดคลองกับวัตถุประสงคของเกณฑในการวัดมูลคาตามท่ีระบุในแมบทดังกลาว 

คําจํากัดความ 

ประมาณการทางบัญชี (อางถึงยอหนาท่ี 12(ก)) 

ก14. ประมาณการทางบัญชีเปนจํานวนท่ีเปนตัวเงินซึ่งอาจเก่ียวของกับประเภทของรายการหรือ

ยอดคงเหลือทางบัญชีท่ีรับรูหรือเปดเผยในงบการเงิน  ประมาณการทางบัญชียังรวมถึง

จํานวนท่ีเปนตัวเงินซึ่งรวมอยูในการเปดเผยขอมูลหรือซึ่งใชในการตัดสินใจเก่ียวกับการรับรู

หรือเปดเผยขอมูลเก่ียวกับประเภทของรายการหรือยอดคงเหลือทางบัญชี 

คาประมาณแบบจดุของผูสอบบญัชีหรือคาประมาณแบบชวงของผูสอบบญัชี (อางถึงยอหนาท่ี 12(ข)) 

ก15. คาประมาณแบบจุดของผูสอบบัญชีหรือคาประมาณแบบชวงของผูสอบบัญชีอาจนําไปใชเพ่ือ

ประเมินประมาณการทางบัญชีโดยตรง (ตัวอยางเชน ผลขาดทุนจากการดอยคาหรือมูลคา

ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินหลายประเภท) หรือโดยออม (ตัวอยางเชน จํานวนท่ี

นําไปใชเปนขอสมมติท่ีมีนัยสําคัญสําหรับประมาณการทางบัญชี)  ผูสอบบัญชีอาจใชวิธีการท่ี

คลายคลึงกันในการกําหนดจํานวนหรือชวงของจํานวนท่ีใชในการประเมินจํานวนท่ีไมเปนตัว

เงินของขอมูลหรือขอสมมติ (ตัวอยางเชน ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพย) 

ความไมแนนอนของประมาณการ (อางถึงยอหนาท่ี 12(ค)) 

ก16. ประมาณการทางบัญชีทุกรายการไมจําเปนตองมีความไมแนนอนในประมาณการท่ีระดับสูง

เสมอไป ตัวอยางเชน บางรายการในงบการเงินอาจมีตลาดซื้องายขายคลองซึ่งใหขอมูลราคาท่ี

หาไดท่ัวไปและเช่ือถือไดจากการซื้อขายท่ีเกิดข้ึนจริง  อยางไรก็ตาม แมวาวิธีการวัดมูลคาและ

ขอมูลจะมีความชัดเจน ความไมแนนอนของประมาณการก็อาจเกิดข้ึนได ตัวอยางเชน การ

ประเมินมูลคาตราสารทางการเงินท่ีอางอิงในตลาดซื้องายขายคลองในราคาตลาดท่ีระบุไวนั้น

อาจตองมีการปรับปรุง หากการถือตราสารนั้นมีนยัสําคัญตอตลาดหรือมีขอจํากัดในการซื้อขาย  

นอกจากนั้น สภาพเศรษฐกิจโดยท่ัวไปในขณะนั้น เชน สภาวะของตลาดท่ีไมมีสภาพคลองอาจ

กระทบตอความไมแนนอนของประมาณการ 

ความลําเอียงของผูบริหาร (อางถึงยอหนาท่ี 12(ง)) 

ก17. แมบทการรายงานทางการเงินมักจะเรียกรองใหมีความเปนกลาง คือ ปราศจากความลําเอียง  

ซึ่งการท่ีตองใชความคดิเห็นทําใหตองมีการใชดุลยพินิจของผูบริหารและทําใหเกิดขอสงสัยถึง

ความลําเอียงท้ังท่ีตั้งใจหรือไมตั้งใจของผูบริหาร (ตัวอยางเชน ผลจากการโนมนาวเพ่ือให
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บรรลุตามเปาหมายกําไรท่ีตองการหรืออัตราสวนเงินกองทุนท่ีตองการ) ขอสงสัยถึงความ

ลําเอียงของผูบริหารตอประมาณการทางบัญชีนั้นเพ่ิมข้ึนตามขอบเขตของการใชดุลยพินิจใน

การจัดทําประมาณการทางบัญชี 

ผลของประมาณการทางบญัชี (อางถึงยอหนาท่ี 12(จ)) 

ก18. ตามลักษณะของประมาณการทางบัญชีนั้น บางรายการไมมีผลของประมาณการทางบัญชีท่ี

เก่ียวของกับการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ตัวอยางเชน 

ประมาณการทางบัญชีอาจข้ึนอยูกับการรับรูของผูรวมตลาด ณ ขณะนั้น ดังนั้น ราคาท่ีรับรู

เม่ือขายสินทรัพยหรือเม่ือโอนหนี้สินอาจแตกตางจากประมาณการทางบัญชีท่ีเก่ียวของซึ่ง

จัดทํา ณ วันท่ีในรายงาน เพราะการรับรูเก่ียวกับมูลคาของผูรวมตลาดมีการเปล่ียนแปลงตาม

เวลาท่ีผานไป 

วิธีการประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมที่เกี่ยวของ 

การทําความเขาใจในกิจการและสภาพแวดลอมของกิจการ (อางถึงยอหนาท่ี 13) 

ก19. ยอหนาท่ี 11–24 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) กําหนดใหผูสอบบัญชี

ตองไดมาซึ่งความเขาใจบางเร่ืองเก่ียวกับกิจการและสภาพแวดลอมของกิจการ รวมถึงการ

ควบคุมภายในของกิจการ  ขอกําหนดในยอหนาท่ี 13 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้

เก่ียวของอยางเฉพาะเจาะจงมากข้ึนกับประมาณการทางบัญชีและใชเปนพ้ืนฐานสําหรับ

พัฒนาขอกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ตอได 

การวัดระดบั 

ก20. ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบของผูสอบบัญชีเพ่ือใหไดมาซึ่งความ

เขาใจในกิจการและสภาพแวดลอมของกิจการ รวมถึงการควบคุมภายในของกิจการเก่ียวกับ

ประมาณการทางบัญชีของกิจการ อาจข้ึนอยูกับขอบเขตท่ีแตละเร่ืองนั้นนํามาใชกับ

สถานการณในระดับท่ีมากข้ึนหรือนอยลง  ตัวอยางเชน กิจการอาจมีรายการหรือเหตุการณ

และเง่ือนไขอ่ืนท่ีทําใหเกิดความจําเปนท่ีจะตองมีประมาณการทางบัญชีเพียงเล็กนอย 

ขอกําหนดของแมบทการรายงานทางการเงินท่ีประยุกตใชจึงอาจไมซับซอนและอาจไมมี

ปจจัยดานขอกําหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ  นอกจากนั้นประมาณการทางบัญชีอาจไมตอง

มีขอสมมติท่ีมีนัยสําคัญและกระบวนการในการจัดทําประมาณการทางบัญชีอาจซับซอนนอย

กวา  ในสถานการณนี้ ประมาณการทางบัญชีอาจอยูภายใตหรือไดรับผลกระทบจากความไม

แนนอนของประมาณการ, ความซับซอน, การใชดุลยพินิจ หรือปจจัยความเส่ียงสืบเนื่องอ่ืน

ในระดับท่ีนอยกวา และอาจมีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบท่ีนอยกวา  

หากเปนเชนนั้นวิธีการประเมินความเส่ียงของผูสอบบัญชีอาจครอบคลุมนอยกวาและ

สวนมากเปนการสอบถามผูบริหารเก่ียวกับความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมตองบการเงินและการ

ใชวิธีเดินตามผังทางเดินเอกสารในกระบวนการจัดทําประมาณการทางบัญชีของผูบริหาร 
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ก21. ในทางกลับกันประมาณการทางบัญชีอาจตองมีขอสมมติท่ีมีนัยสําคัญของผูบริหารและ

กระบวนการในการจัดทําประมาณการทางบัญชีอาจซับซอนและเกี่ยวของกับการใช

แบบจําลองท่ีซับซอน นอกจากนั้นกิจการอาจมีระบบสารสนเทศท่ีซับซอนและมีการควบคุม

ภายในเก่ียวกับประมาณการทางบัญชีจํานวนมาก  ในสถานการณนี้ ประมาณการทางบัญชี

อาจอยูภายใตหรือไดรับผลกระทบจากความไมแนนอนของประมาณการ, ความซับซอน, 

การใชดุลยพินิจ หรือปจจัยความเส่ียงสืบเนื่องอ่ืนในระดับท่ีสูงกวา  หากเปนเชนนั้นลักษณะ

หรือระยะเวลาของวิธีการประเมินความเส่ียงของผูสอบบัญชีอาจแตกตางและครอบคลุม

มากกวาสถานการณในยอหนาท่ี ก20 

ก22. ขอพิจารณาตอไปนี้อาจเก่ียวของกับกิจการท่ีมีการดําเนนิธุรกิจเพียงแบบงายๆ ซึ่งอาจรวมถึง

กิจการขนาดเล็กหลายแหง 

• กระบวนการเก่ียวกับประมาณการทางบัญชีอาจไมซับซอนเพราะธุรกรรมไมซับซอนหรือ 

ประมาณการท่ีกําหนดข้ึนอาจมีระดับความไมแนนอนของประมาณการท่ีต่ํากวา 

• ประมาณการทางบัญชีอาจเกิดข้ึนภายนอกบัญชีแยกประเภทหรือสมุดแยกประเภทยอย 

การควบคุมภายในเก่ียวกับการจัดทําประมาณการนั้นอาจมีจํานวนไมมากและเจาของ

กิจการมักมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอการพิจารณานั้น เม่ือระบุความเส่ียงจากการแสดง

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญและพิจารณาความเส่ียงจากความลําเอียงของ

ผูบริหาร ผูสอบบัญชีอาจจําเปนตองนําบทบาทของเจาของกิจการในการจัดทําประมาณ

การทางบัญชีมาพิจารณา 

กิจการและสภาพแวดลอมของกิจการ 

รายการ เหตุการณ หรือเง่ือนไขของกิจการ (อางถึงยอหนาท่ี 13 (ก)) 

ก23. การเปล่ียนแปลงในสถานการณท่ีทําใหทราบวามีความจําเปนหรือมีการเปล่ียนแปลงท่ีจะตอง

มีประมาณการทางบัญชี ซึ่งอาจรวมถึง 

• กิจการมีรายการใหมหรือไม 

• เง่ือนไขของรายการเปล่ียนแปลงไปหรือไม 

• เหตุการณหรือเง่ือนไขใหมไดเกิดข้ึนหรือไม 

ขอกําหนดของแมบทการรายงานทางการเงิน (อางถึงยอหนาท่ี 13 (ข)) 

ก24. การไดมาซึ่งความเขาใจในขอกําหนดของแมบทการรายงานทางการเงินชวยผูสอบบัญชีใน

การสอบถามผูบริหารและผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล (ถามี) วาผูบริหารนําขอกําหนดท่ี

เก่ียวของกับประมาณการทางบัญชีมาประยุกตใชอยางไร และชวยใหผูสอบบัญชีพิจารณาได

วาผูบริหารประยุกตใชอยางเหมาะสมหรือไม  ความเขาใจนี้ยังอาจชวยผูสอบบัญชีในการ

ส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเม่ือผูสอบบัญชีพิจารณาวาวิธีปฏิบัติทางบัญชีท่ีสําคัญ
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และเปนท่ียอมรับตามแมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของนั้น ไมเปนวิธีปฏิบัติ ท่ี

เหมาะสมท่ีสุดภายใตสถานการณเฉพาะสําหรับกิจการ29

30 

ก25. การไดมาซึ่งความเขาใจนี้ ผูสอบบัญชีอาจคนหาเพ่ือใหเขาใจวา 

• แมบทการรายงานทางการเงิน 

o มีการกําหนดเง่ือนไขบางประการในการรับรูรายการ หรือวิธีการวัดมูลคาสําหรับ

ประมาณการทางบัญชีหรือไม 

o มีการระบุถึงเง่ือนไขบางประการ ซึ่งอนุญาตหรือกําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรมหรือไม ตัวอยางเชน มีการอางถึงความตั้งใจของผูบริหารท่ีจะดําเนินการ

บางอยางเก่ียวกับสินทรัพยหรือหนี้สิน 

o มีการระบุขอกําหนดหรือขอเสนอแนะเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลหรือไม ซึ่งรวมถึง

การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการใชดุลยพินิจ, ขอสมมติ หรือท่ีมาของความไมแนนอน

ของประมาณการเก่ียวกับประมาณการทางบัญชี 

• การเปล่ียนแปลงในแมบทการรายงานทางการเงินทําใหเกิดการเปล่ียนนโยบายการบัญชี

ของกิจการเก่ียวกับประมาณการทางบัญชี  

ปจจัยดานขอกําหนดทางกฎหมาย (อางถึงยอหนาท่ี 13 (ค)) 

ก26. การไดมาซึ่งความเขาใจในปจจัยดานขอกําหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับประมาณการทาง

บัญชี (ถามี) อาจชวยผูสอบบัญชีในการระบุกรอบของกฎหมายท่ีเก่ียวของ (ตัวอยางเชน 

กรอบของกฎหมายท่ีกําหนดโดยผูควบคุมดูแลท่ีมีความรอบคอบของอุตสาหกรรมธนาคาร

หรือประกันภัย) และการระบุวากรอบของกฎหมายดังกลาวนั้น 

• ระบุเง่ือนไขสําหรับการรับรูรายการ หรือวิธกีารวัดมูลคาสําหรับประมาณการทางบญัชี 

หรือใหแนวทางท่ีเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวหรือไม 

• ระบุหรือใหแนวทางเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลนอกเหนือจากขอกําหนดของแมบทการ

รายงานทางการเงินหรือไม 

• ใหขอบงช้ีในสวนท่ีอาจมีความลําเอียงของผูบริหารเพ่ือใหบรรลุขอกําหนดทางกฎหมาย 

• มีขอกําหนดตามจุดประสงคทางกฎหมายซึ่งไมสอดคลองกับขอกําหนดของแมบทการ

รายงานทางการเงินหรือไม ซึ่งอาจแสดงถึงความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ตัวอยางเชน หนวยงานท่ีมีอํานาจในการกํากับดูแลบาง

แหงอาจหาวิธีเพ่ือใหมีอิทธิพลอยางนอยตอคาเผื่อสําหรับผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวา

จะเกิดข้ึนซึ่งเกินกวาขอกําหนดของแมบทการรายงานทางการเงิน 
                                                        
30

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ยอหนาที่ 16(ก) 
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ลักษณะของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งผูสอบบัญชีคาดวารวมอยูใน

งบการเงิน (อางถึงยอหนาท่ี 13 (ง)) 

ก27. การไดมาซึ่งความเขาใจในลักษณะของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ี

เก่ียวของซึ่งผูสอบบัญชีคาดวารวมอยูในงบการเงินของกิจการ รวมถึงลักษณะและขอบเขต

ของการเปดเผยขอมูลท่ีอาจเก่ียวของ ชวยผูสอบบัญชีในการทําความเขาใจหลักเกณฑในการ

วัดมูลคาของประมาณการทางบัญชีดังกลาว ความเขาใจนั้นชวยผูสอบบัญชีในการสอบถาม

ผูบริหารเก่ียวกับวิธีการจัดทําประมาณการทางบัญชีของผูบริหาร 

ระบบการควบคุมภายในของกิจการท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ 

ลักษณะและขอบเขตของการควบคุมและกํากับดูแล (อางถึงยอหนาท่ี 13 (จ)) 

ก28. ในการนํามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) 30

31 มาประยุกตใช ความเขาใจของ

ผูสอบบัญชีในลักษณะและขอบเขตของการควบคุมและกํากับดูแลซึ่งกิจการมีอยูใน

กระบวนการจัดทําประมาณการทางบัญชีของผูบริหารอาจมีความสําคัญตอการประเมินของ

ผูสอบบัญชีท่ีตองจัดทําเนื่องจากเก่ียวของกับ 

• ผูบริหารโดยการกํากับดูแลของผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลไดสรางและดํารงไวซึ่ง

วัฒนธรรมในเร่ืองความซื่อสัตยและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณ และ 

• ความเขมแข็งขององคประกอบของสภาพแวดลอมการควบคุมโดยรวมเปนพ้ืนฐานท่ีดี

ตอองคประกอบของการควบคุมภายในอ่ืน และในกรณีท่ีสภาพแวดลอมการควบคุมมี

ขอบกพรอง ขอบกพรองนั้นมีผลกระทบตอองคประกอบของการควบคุมภายในอ่ืน

หรือไม 

ก29. ผูสอบบญัชีอาจไดมาซึ่งความเขาใจเกี่ยวกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลวา 

• มีทักษะหรือความรูเพ่ือทําความเขาใจรูปแบบของวิธีการหรือแบบจําลองเฉพาะท่ีใช

จัดทําประมาณการทางบญัชี หรือความเส่ียงเก่ียวกับประมาณการทางบัญชี  ตัวอยางเชน 

ความเส่ียงเก่ียวกับวิธีการหรือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชในการจัดทําประมาณการทาง

บัญชีหรือไม 

• มีทักษะและความรูเพ่ือทําความเขาใจวาผูบริหารจัดทําประมาณการทางบัญชีตามท่ีกลาว

ไวในแมบทการรายงานทางการเงินหรือไม 

• มีความเปนอิสระจากผูบริหารหรือไม, มีขอมูลท่ีตองใชในการประเมินวาผูบริหารจัดทํา

ประมาณการทางบัญชีในเวลาท่ีเหมาะสมหรือไม และมีอํานาจในการสอบถามถึงการ

กระทําของผูบริหารเม่ือการกระทําท่ีเกิดข้ึนไมเพียงพอหรือไมเหมาะสมหรือไม 
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• กํากับดูแลกระบวนการจัดทําประมาณการทางบัญชีรวมถึงการใชแบบจําลองของ

ผูบริหารหรือไม 

• กํากับดูแลกิจกรรมการติดตามผลไดดําเนินการโดยผูบริหารหรือไม กิจกรรมนี้รวมถึง

การควบคุมดูแลและกระบวนการสอบทานท่ีออกแบบมาเพ่ือปองกันและแกไข

ขอบกพรองท่ีอาจมีในการออกแบบการควบคุม และความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติ

ตามการควบคุมท่ีเก่ียวกับประมาณการทางบัญชี 

ก30. การไดมาซึ่งความเขาใจในการกํากับดูแลโดยผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลอาจมีความสําคัญ 

เม่ือมีประมาณการทางบัญชีซึ่ง 

• ตองใชการพิจารณาท่ีมีนัยสําคัญโดยผูบริหารเพ่ือประเมินถึงการใชดุลยพินิจ 

• มีความไมแนนอนของประมาณการสูง 

• มีความซับซอนในการจัดทํา ตัวอยางเชน เนื่องจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครอบคลุมกวางขวาง, ใชขอมูลจํานวนมาก หรือใชแหลงท่ีมาของขอมูลหลากหลาย หรือ

ใชขอสมมติท่ีมีความสัมพันธกันแบบซับซอน 

• เปรียบเทียบกับงวดกอนแลวมีการเปล่ียนแปลงหรือควรจะไดรับการเปล่ียนแปลงใน

วิธีการ, ขอสมมติ หรือขอมูล หรือ 

• เก่ียวของกับขอสมมติท่ีมีนัยสําคัญ 

การนําทักษะหรือความรูเฉพาะทางของผูบริหารมาใช รวมถึงการใชผูเช่ียวชาญของผูบริหาร (อางถึง

ยอหนาท่ี 13 (ฉ)) 

ก31. ผูสอบบัญชีอาจพิจารณาวาสถานการณตอไปนี้เพ่ิมความเปนไปไดท่ีผูบริหารตองการใช

ผูเช่ียวชาญหรือไม3132 

• ลักษณะเฉพาะของรายการซึ่งตองมีการจัดทําประมาณการ เชน ประมาณการทางบัญชีท่ี

เก่ียงของกับการวัดมูลคาของแรธาตุหรือไฮโดรคารบอนในอุตสาหกรรมแร หรือการ

ประเมินผลลัพธท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประยุกตใชเง่ือนไขในสัญญาท่ีซับซอน 

• ลักษณะของความซับซอนในแบบจําลองถูกกําหนดเพ่ือใหประยุกตใชตามขอกําหนดของ

แมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ ซึ่งอาจเปนกรณีท่ีตองใชการวัดมูลคาดวย

มูลคายุติธรรม เชน การวัดมูลคายุติธรรมระดับ 333 
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• ลักษณะของสถานการณ รายการหรือเหตุการณท่ีผิดปกติหรือเกิดข้ึนไมบอย ซึ่งเปนเหตุ

ใหตองมีการจัดทําประมาณการทางบัญชี 

กระบวนการประเมินความเส่ียงของกิจการ (อางถึงยอหนาท่ี 13 (ช)) 

ก32. ความเขาใจวากระบวนการประเมินความเส่ียงของกิจการระบุและประเมินความเส่ียงเก่ียวกับ

ประมาณการทางบัญชีอยางไร อาจชวยผูสอบบัญชีในการพิจารณาการเปล่ียนแปลงใน 

• ขอกําหนดของแมบทการรายงานทางการเงินเก่ียวกับประมาณการทางบัญชี 

• ความพรอมหรือลักษณะของแหลงท่ีมาของขอมูลซึ่งเก่ียวของกับการจัดทําประมาณการ

ทางบัญชีหรือซึ่งอาจสงผลกระทบตอความนาเช่ือถือของขอมูลท่ีใช 

• ระบบสารสนเทศหรือสภาพแวดลอมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกิจการ 

• บุคลากรหลัก 

ก33. เร่ืองท่ีผูสอบบัญชีอาจพิจารณาเพ่ือใหไดมาซึ่งความเขาใจในวิธีการท่ีผูบริหารใชระบุและ

ประเมินขอสงสัยตอการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงเนื่องจากความลําเอียงของผูบริหาร

หรือการทุจริตในการจัดทําประมาณการทางบัญชี รวมถึงพิจารณาวาผูบริหารดําเนินการตาม

วิธีการนั้นหรือไม และอยางไร 

• ใหความสําคัญเปนพิเศษในการเลือกใชหรือประยุกตใชวิธีการ, ขอสมมติ และขอมูลท่ีใช

ในการจัดทําประมาณการทางบัญชี 

• ติดตามดัชนีช้ีวัดผลการดําเนินงานท่ีสําคัญซึ่งบงบอกถึงการดําเนินงานท่ีไมเปนไปตามท่ี

คาดหวังหรือการดําเนินงานท่ีไมสมํ่าเสมอ โดยเปรียบเทียบกับการดําเนินงานในอดีต

หรือท่ีประมาณไว หรือปจจัยท่ีทราบอ่ืน 

• ระบุแรงจูงใจทางการเงินหรือแรงจูงใจอ่ืนซึ่งอาจเปนเหตุจูงใจสําหรับความลําเอียง 

• ติดตามความจําเปนท่ีตองเปล่ียนแปลงวิธีการ, ขอสมมติท่ีมีนัยสําคัญ หรือขอมูลท่ีใชใน

การจัดทําประมาณการทางบัญชี 

• กําหนดการกํากับดูแลท่ีเหมาะสมและกําหนดการสอบทานแบบจําลองท่ีใชในการจัดทํา

ประมาณการทางบัญชี 

• กําหนดการบันทึกเหตุผลสําหรับขอสมมติท่ีมีนัยสําคัญในการจัดทําประมาณการทาง

บัญชี หรือการบันทึกการสอบทานขอสมมตินั้นแบบอิสระ 

ระบบสารสนเทศของกิจการท่ีเก่ียวของกับประมาณการทางบัญชี (อางถึงยอหนาท่ี 13 (ซ)(1)) 

ก34. ประเภทของรายการ เหตุการณ หรือเง่ือนไขตามขอบเขตของยอหนาท่ี 13 (ซ) เปนประเภท

ของรายการ เหตุการณ หรือเง่ือนไขท่ีเก่ียวกับประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ี
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เก่ียวของเหมือนกับท่ีกลาวไวในยอหนาท่ี 18 (ก) และ (ง) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

315 (ปรับปรุง)  การไดมาซึ่งความเขาใจในระบบสารสนเทศของกิจการเทาท่ีเก่ียวกับ

ประมาณการทางบัญชี ผูสอบบัญชีอาจพิจารณาวา 

• มีประมาณการทางบัญชีท่ีเกิดข้ึนจากการบันทึกรายการทางบัญชีท่ีเกิดข้ึนเปนประจํา 

หรือเกิดจากรายการท่ีไมไดเกิดข้ึนเปนประจํา หรือรายการผิดปกติหรือไม 

• สวนมากสําหรับประมาณการทางบัญชีท่ีเก่ียวกับหนี้สิน ระบบสารสนเทศไดประเมิน

ความครบถวนของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของอยางไร  

ก35. ระหวางการตรวจสอบ ผูสอบบัญชีอาจระบุประเภทของรายการ เหตุการณ หรือเง่ือนไข ซึ่งทํา

ใหเกิดความจําเปนในการจัดทําประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียงของซึ่ง

ผูบริหารไมสามารถระบุได  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) เก่ียวของกับ

สถานการณซึ่งผูสอบบัญชีระบุความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญท่ีผูบริหารไมสามารถระบุได รวมถึงการพิจารณาวามีขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญใน

การควบคุมภายในจากกระบวนการประเมินความเส่ียงของกิจการหรือไม3334 

การระบุวิธีการ ขอสมมติ หรือแหลงขอมูลท่ีเก่ียวของของผูบริหาร (อางถึงยอหนาท่ี 13 (ซ)(2)(ก)) 

ก36. หากผูบริหารเปล่ียนวิธีการจัดทําประมาณการทางบัญชี ขอพิจารณาอาจรวมถึงวิธีการใหมนั้น

เหมาะสมกวาหรือไม เชน วิธีการใหมนั้นตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอม

หรือสถานการณท่ีกระทบตอกิจการหรือไม หรือตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในขอกําหนด

ของแมบทการรายงานทางการเงินหรือสภาพแวดลอมของขอบังคับทางกฎหมายหรือไม หรือ

ผูบริหารมีเหตุผลอ่ืนสนับสนุนหรือไม 

ก37. หากผูบริหารไมเปล่ียนวิธีการจัดทําประมาณการทางบัญชี ขอพิจารณาอาจรวมถึงการใช

วิธีการ, ขอสมมติ และขอมูลเดิมตอนั้นเหมาะสมหรือไม ในแงมุมของสภาพแวดลอมหรือ

สถานการณปจจุบัน 

วิธีการ (อางถึงยอหนาท่ี 13 (ซ)(2)(ก)(1)) 

ก38. แมบทการรายงานทางการเงินอาจใหรายละเอียดวิธีการท่ีใชในการจัดทําประมาณการทาง

บัญชี  อยางไรก็ตาม ในหลายกรณีท่ีแมบทการรายงานทางการเงินไมไดใหรายละเอียดเพียง

วิธีการเดียว หรือหลักเกณฑในการวัดมูลคาท่ีกําหนดไวใหรายละเอียดหรืออนุญาตการใช

วิธีการทางเลือก 
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แบบจําลอง  

ก39. ผูบริหารอาจออกแบบและนําการควบคุมเฉพาะมาปฏิบัติกับแบบจําลองท่ีใชในการจัดทํา

ประมาณการทางบัญชี ไมวาจะเปนแบบจําลองท่ีทําโดยผูบริหารเองหรือแบบจําลองจาก

ภายนอก  เม่ือแบบจําลองนั้นมีระดับความซับซอนหรือการใชดุลยพินิจท่ีสูงข้ึน (เชน 

แบบจําลองวัดมูลคาผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนหรือแบบจําลองวัดมูลคา

ยุติธรรมซึ่งใชขอมูลระดับ 3) การควบคุมท่ีเก่ียวของกับการสอบบัญชีซึ่งจัดการความซับซอน

หรือการใชดุลยพินิจดังกลาวอาจตองระบุใหมากข้ึน เม่ือมีความซับซอนท่ีเก่ียวกับแบบจําลอง 

การควบคุมท่ีเก่ียวของกับการสอบบัญชีเพ่ือความถูกตองของขอมูลตองระบุใหมากข้ึนเชนกัน  

ปจจัยท่ีผูสอบบัญชีอาจพิจารณาเพ่ือใหไดมาซึ่งความเขาใจในแบบจําลองและกิจกรรมการ

ควบคุมท่ีเก่ียวของกับการสอบบัญชีรวมถึงเร่ืองตอไปนี้ 

• วิธีการท่ีผูบ ริหารใชในการพิจารณาถึงความเก่ียวของกันและความถูกตองของ

แบบจําลอง 

• กระบวนการตรวจสอบหรือการยอนทดสอบแบบจําลอง รวมถึงแบบจําลองนั้นไดรับ

การตรวจสอบกอนนําไปใชและไดตรวจสอบซ้ําในรอบระยะเวลาปกติเพ่ือพิจารณาวา

แบบจําลองยังคงเหมาะสมกับวัตถุประสงคท่ีจะนําไปใชหรือไม กระบวนการตรวจสอบ

แบบจําลองของกิจการอาจรวมถึงการประเมิน 

o ความสมบูรณทางทฤษฎีของแบบจําลอง 

o ความเช่ือถือไดของการคํานวณของแบบจําลอง 

o ความถูกตองและความครบถวนของขอมูล และความเหมาะสมของขอมูลและขอ

สมมติท่ีใชในแบบจําลอง 

• แบบจําลองไดปรับเปล่ียนหรือปรับปรุงในเวลาท่ีเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงในตลาด

หรือการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขอ่ืนอยางไร และมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการควบคุมท่ี

เหมาะสมตอแบบจําลองนั้นหรือไม 

• มีการปรับปรุงผลลัพธจากแบบจําลองหรือไม โดยการปรับปรุงนั้นเหมาะสมกับ

สถานการณตามท่ีกลาวไวในแมบทการรายงานทางการเงินหรือไม รวมท้ังอางอิงโดย

เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมนั้นหรือไม  เม่ือการปรับปรุงไมเหมาะสม การปรับปรุงนั้น

อาจเปนขอบงช้ีถึงความลําเอียงของผูบริหารท่ีอาจเกิดข้ึน 

• แบบจําลองมีการจัดทําเอกสารหลักฐานอยางเพียงพอหรือไม ซึ่งรวมถึงการใช

แบบจําลอง, ขอจํากัดของแบบจําลอง, ขอมูลนําเขาตัวแปรสําคัญ, ขอมูลและขอสมมติ

ท่ีจําเปน, ผลจากการวิเคราะหผลการตรวจสอบแบบจําลอง และลักษณะของการ

ปรับปรุง รวมท้ังพ้ืนฐานของการปรับปรุงผลลัพธจากแบบจําลอง 
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ขอสมมติ (อางถึงยอหนาท่ี 13 (ซ)(2)(ก)(2)) 

ก40. เร่ืองท่ีผูสอบบัญชีอาจพิจารณาเพ่ือการไดมาซึ่งความเขาใจในวิธีการเลือกขอสมมติของ

ผูบริหารท่ีใชในการจัดทําประมาณการทางบัญชีรวมถึง ตัวอยางเชน 

• พ้ืนฐานในการเลือกของผูบริหารและเอกสารหลักฐานท่ีสนับสนุนการเลือกขอสมมติ 

แมบทการรายงานทางการเงินอาจใหเกณฑหรือแนวทางท่ีใชในการเลือกขอสมมติ 

• วิธีการท่ีผูบริหารใชประเมินวาขอสมมติเก่ียวของและครบถวนหรือไม 

• ในกรณีท่ีเก่ียวของ วิธีการท่ีผูบริหารใชในการพิจารณาวาขอสมมติมีความสอดคลอง

ระหวางกันและสอดคลองกับขอสมมติท่ีใชในประมาณการทางบัญชีอ่ืนหรือไม หรือ

สอดคลองกับธุรกรรมอ่ืนของกิจการ หรือสอดคลองกับเร่ืองอ่ืน ซึ่งไดแก 

o ภายใตการควบคุมของผูบริหาร (เชน ขอสมมติเก่ียวกับโปรแกรมการบํารุงรักษา

ซึ่งอาจกระทบตอประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพย) ขอสมมตินั้น

สอดคลองกับแผนทางธุรกิจและสภาพแวดลอมภายนอกหรือไม 

o นอกเหนือการควบคุมของผูบริหาร (เชน ขอสมมติเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ย, อัตรา

การเสียชีวิต, การตัดสินท่ีอาจเปนไปไดหรือการกระทําทางกฎหมาย) 

• ขอกําหนดของแมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ

ขอสมมติ 

ก41. สําหรับการประมาณการมูลคายุติธรรมทางบัญชีนั้น ขอสมมติอาจมีความแตกตางกันไปตาม

แหลงขอมูลและตามพ้ืนฐานการใชดุลยพินิจท่ีสนับสนุนขอสมมตินั้น ดังตอไปนี้ 

(ก) ขอสมมติท่ีสะทอนถึงรายการท่ีผูซื้อผูขายในตลาดอาจใชในการกําหนดราคาสินทรัพย

หรือหนี้สิน ซึ่งไดมาจากขอมูลทางการตลาดท่ีไดรับจากแหลงขอมูลอิสระของกิจการท่ี

รายงาน 

(ข) ขอสมมติท่ีสะทอนดุลยพินิจของกิจการเก่ียวกับขอสมมติท่ีผูซื้อผูขายในตลาดอาจใชใน

การกําหนดราคาสินทรัพยหรือหนี้สิน ซึ่งไดมาจากขอมูลท่ีดีท่ีสุดท่ีหาไดในสถานการณ

นั้น 

อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การแยกความแตกตางระหวาง (ก) และ (ข) ไมสามารถทําได

เสมอไปและความแตกตางระหวางขอสมมตินั้นข้ึนอยูกับความเขาใจในแหลงขอมูลและ

พ้ืนฐานการใชดุลยพินิจท่ีสนับสนุนขอสมมตินั้น นอกจากนี้ผูบริหารอาจมีความจําเปนท่ีตอง

เลือกขอสมมติจากหลายขอสมมติท่ีมีความแตกตางกันท่ีใชโดยผูซื้อผูขายในตลาดตางรายกัน 
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ก42. ขอสมมติท่ีใชในการจัดทําประมาณการทางบัญชีเปนเหมือนขอสมมติท่ีมีนัยสําคัญตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ถาความผันผวนในขอสมมติท่ีสมเหตุสมผลสงผลกระทบตอ

การวัดมูลคาของประมาณการทางบัญชีอยางมีสาระสําคัญ  การวิเคราะหความออนไหวอาจใช

ประโยชนในการแสดงระดับของการวัดมูลคาท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับขอสมมติใดขอสมมติหนึ่ง

หรือหลายขอสมมติซึ่งใชในการจัดทําประมาณการทางบัญชี 

ตลาดท่ีไมมีการซื้อขายหรือท่ีไมมีสภาพคลอง 

ก43. เม่ือไมมีการซื้อขายหรือท่ีไมมีสภาพคลองในตลาด ความเขาใจของผูสอบบัญชีในวิธีการ

เลือกขอสมมติของผูบริหารอาจรวมถึงความเขาใจวาผูบริหารมี 

• การนํานโยบายท่ีเหมาะสมมาประยุกตใชกับวิธีการท่ีเก่ียวของกับสถานการณนั้น การ

ประยุกตใชดังกลาวอาจรวมถึงการปรับปรุงแบบจําลองเดิมหรือการพัฒนาแบบจําลอง

ใหมใหเหมาะสมกับสถานการณ 

• ผูท่ีมีทักษะหรือความรูท่ีจําเปนในการประยุกตหรือพัฒนาแบบจําลองท่ีอาจจําเปนใน

ภาวะเรงดวน รวมถึงการเลือกเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับสถานการณนั้น 

• ผูท่ีพิจารณาชวงของผลลัพธและความไมแนนอนท่ีเก่ียวของ ตัวอยางเชน การวิเคราะห

ความออนไหว 

• วิธีการประเมินอยางไร ในกรณีท่ีมีการลดลงในเง่ือนไขของตลาดซึ่งกระทบตอการ

ดําเนินงานของกิจการ, สภาพแวดลอม และความเส่ียงทางธุรกิจท่ีเก่ียวของ และการ

ประเมินผลกระทบตอประมาณการทางบัญชีของกิจการในสถานการณดังกลาว 

• ความเขาใจท่ีเหมาะสมเก่ียวกับวิธีการกําหนดราคาและเร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวของจาก

แหลงขอมูลภายนอกท่ีเฉพาะเจาะจงซึ่งอาจแตกตางกันในสถานการณนั้น 

ขอมูล (อางถึงยอหนาท่ี 13 (ซ)(2)(ก)(3)) 

ก44. เร่ืองท่ีผูสอบบัญชีอาจพิจารณาเพ่ือการไดมาซึ่งความเขาใจในวิธีการเลือกขอมูลของผูบริหาร

ท่ีใชในการจัดทําประมาณการทางบัญชี รวมถึง  

• ลักษณะและแหลงขอมูล รวมถึงขอมูลท่ีไดมาจากแหลงขอมูลภายนอก 

• วิธีการท่ีผูบริหารประเมินวาขอมูลนั้นเหมาะสมหรือไม 

• ความถูกตองและความครบถวนของขอมูล 

• ความสอดคลองของขอมูลท่ีใชกับขอมูลซึ่งใชในงวดกอน 

• ความซับซอนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลและเพ่ือ

ประมวลผลขอมูล รวมถึงเม่ือตองเก่ียวของกับการจัดการขอมูลจํานวนมาก 
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• วิธีการไดมาซึ่งขอมูล, วิธีการถายโอนขอมูล, วิธีการประมวลผลขอมูล และวิธีการรักษา

ความเช่ือถือไดของขอมูล 

 

วิธีการท่ีผูบริหารทําความเขาใจและประเมินความไมแนนอนของประมาณการ (อางถึงยอหนาท่ี 13 

(ซ)(2)(ข) - (ซ)(2)(ค)) 

ก45. เร่ืองท่ีผูสอบบัญชีอาจพิจารณาเก่ียวกับวิธีการท่ีผูบริหารท่ีใชเพ่ือทําความเขาใจถึงระดับของ

ความไมแนนอนของประมาณการ รวมถึง ตัวอยางเชน  

• ผูบริหารมีการระบุวิธีการทางเลือก, ขอสมมติท่ีมีนัยสําคัญ หรือแหลงขอมูลท่ีเหมาะสม

ซึ่งสอดคลองกับแมบทการรายงานทางการเงินหรือไม และอยางไร 

• ผูบริหารมีการพิจารณาผลท่ีเปนทางเลือกอ่ืน โดยการจัดทําการวิเคราะหความออนไหว

เพ่ือพิจารณาผลกระทบจากความเปล่ียนแปลงในขอสมมติท่ีมีนัยสําคัญหรือจากขอมูลท่ี

ใชในการจัดทําประมาณการทางบัญชี หรือไม และอยางไร 

ก46. ขอกําหนดของแมบทการรายงานทางการเงินอาจกําหนดวิธีการเลือกคาประมาณแบบจุดของ

ผูบริหารจากผลจากการวัดมูลคาท่ีเปนไปไดอยางสมเหตุสมผล  แมบทการรายงานทาง

การเงินอาจยอมรับจํานวนท่ีเหมาะสมเพียงจํานวนเดียวท่ีเลือกจากผลจากการวัดมูลคาท่ี

เปนไปไดอยางสมเหตุสมผล และในบางกรณี จํานวนท่ีเก่ียวของมากท่ีสุดอาจกําหนดไดจาก

คากลางของชวง  

ก47. ตัวอยางเชน สําหรับการประมาณการมูลคายุติธรรม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1335 

กําหนดวา หากเทคนิคการประเมินมูลคาหลายวิธีถูกนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ผลลัพธ 

(คือ ตัวบ งช้ี มูลค ายุติธรรมท่ีไดจากแตละวิธี) ตองถูกประเมินโดยพิจารณาความ

สมเหตุสมผลของชวงของราคาท่ีระบุโดยผลลัพธเหลานั้น  การวัดมูลคายุติธรรมเปนราคาใด

ราคาหนึ่งในระหวางชวงราคาซึ่งเปนตัวแทนท่ีดีท่ีสุดของมูลคายุติธรรมในสถานการณนั้น  ใน

กรณีอ่ืน แมบทการรายงานทางการเงินอาจกําหนดใหใชคาความนาจะเปนถ่ัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก

ของผลจากการวัดมูลคาท่ีเปนไปไดอยางสมเหตุสมผล หรือผลจากการวัดมูลคาท่ีนาจะเปนไป

ไดมากท่ีสุด หรือผลจากการวัดมูลคาท่ีมีความเปนไปไดมากกวาท่ีจะเปนไปไมได 

ก48. แมบทการรายงานทางการเงินอาจกําหนดใหเปดเผยขอมูลหรือเปดเผยวัตถุประสงคเก่ียวกับ

ประมาณการทางบัญชี และบางกิจการอาจเลือกเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติม  ตัวอยางของการ

เปดเผยขอมูลหรือการเปดเผยวัตถุประสงคอาจมีดังนี้ 

• วิธีการท่ีใชในการประมาณการ รวมถึงแบบจําลองท่ีใช และพ้ืนฐานสําหรับการเลือก

วิธีการและแบบจําลองนั้น 
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• ขอมูลท่ีไดรับจากแบบจําลอง หรือจากการคํานวณอ่ืนท่ีใชกําหนดประมาณการซึ่งบันทึก

หรือเปดเผยขอมูลในงบการเงิน รวมถึงขอมูลเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานและขอสมมติท่ีใชใน

แบบจําลองนั้น เชน 

o ขอสมมติท่ีพัฒนาจากภายใน หรือ 

o ขอมูลท่ีไดรับผลกระทบจากปจจัยท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของกิจการ 

• ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงวิธีการท่ีใชในการประมาณการในงวดกอน 

• แหลงขอมูลของความไมแนนอนของประมาณการ 

• ขอมูลมูลคายุติธรรม 

• ขอมูลเก่ียวกับการวิเคราะหความออนไหวท่ีไดมาจากแบบจําลองทางการเงิน ซึ่งแสดงวา

ผูบริหารไดพิจารณาถึงขอสมมติอ่ืนๆ 

ก49. ในบางกรณี แมบทการรายงานทางการเงินอาจกําหนดการเปดเผยขอมูลท่ีเฉพาะเจาะจง

เก่ียวกับความไมแนนอนของประมาณการ ตัวอยางเชน 

• การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับขอสมมติท่ีจัดทําเก่ียวกับอนาคตและแหลงท่ีมาหลักของความ

ไมแนนอนของประมาณการซึ่งทําใหความเปนไปไดหรือความมีสาระสําคัญของการ

ปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินหลังส้ินงวดเพ่ิมสูงข้ึน ขอกําหนด

ดังกลาวอาจอธิบายโดยใชคําวา “แหลงขอมูลหลักของความไมแนนอนของประมาณ

การ” หรือ “ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ”  การเปดเผยขอมูลนั้นอาจเก่ียวกับ

ประมาณการทางบัญชีท่ีผูบริหารมีความยุงยากท่ีสุด, มีการใชดุลยพินิจหรือความซับซอน

ของดุลยพินิจ  การใชดุลยพินิจนั้นอาจมีความคิดสวนตัวและความซับซอนมากข้ึน เปน

ผลใหอาจเกิดการปรับปรุงท่ีมีสาระสําคัญกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน

เพ่ิมข้ึน และจํานวนรายการของขอมูลและขอสมมติสงผลกระทบตอผลท่ีอาจเปนไปไดใน

อนาคตของความไมแนนอนของประมาณการ  ขอมูลท่ีอาจเปดเผยรวมถึง 

o ลักษณะของขอสมมติหรือแหลงท่ีมาของความไมแนนอนของประมาณการ 

o ความออนไหวของมูลคาตามบัญชีตอวิธีการและขอสมมติท่ีใช รวมถึงเหตุผลของ

ความออนไหว 

o ผลส้ินสุดท่ีคาดหวังของความไมแนนอนและชวงท่ีอาจเปนไปไดอยางสมเหตุสมผล

ของผลลัพธในกรณีท่ีมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินไดรับผลกระทบ 

o คําอธิบายของความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดกับขอสมมติในอดีตเก่ียวกับสินทรัพยและ

หนี้สิน หากความไมแนนอนยังคงมีอยู 
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• การเปดเผยขอมูลชวงท่ีอาจเปนไปไดของผลและขอสมมติท่ีใชในการพิจารณาชวงของ

การประมาณการ 

• การเปดเผยขอมูลท่ีเฉพาะเจาะจง เชน 

o ขอมูลเก่ียวกับนัยสําคัญของประมาณการมูลคายุติธรรมทางบัญชีตอฐานะทาง

การเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ 

o การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับตลาดท่ีมีความเคล่ือนไหวนอยหรือไมมีสภาพคลอง 

• การเปดเผยขอมูลเชิงคุณภาพ เชน การเปดเผยความเส่ียงและความเส่ียงเกิดข้ึนได

อยางไร วัตถุประสงคของกิจการ นโยบายและวิธีการสําหรับการจัดการความเส่ียง วิธีท่ี

ใชในการวัดความเส่ียงและการเปล่ียนแปลงจากงวดกอนในเชิงคุณภาพ  

• การเปดเผยขอมูลเชิงปริมาณ เชน ขอบเขตท่ีกิจการจะเกิดความเส่ียงข้ึนอยูกับขอมูลท่ี

ใหไวกับผูบริหารหลักของกิจการ รวมถึงความเส่ียงทางดานสินเช่ือ ความเส่ียงทางดาน

สภาพคลอง และความเส่ียงทางดานการตลาด 

กิจกรรมการควบคุมท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบกระบวนการจัดทําประมาณการทางบัญชีของ

ผูบริหาร (อางถึงยอหนาท่ี 13 (ฌ)) 

ก50. การใชดุลยพินิจของผูสอบบัญชีในการระบุการควบคุมท่ีเก่ียวของกับการสอบบัญชีซึ่งเก่ียวกับ

กระบวนการของผูบริหารตามท่ีกลาวในยอหนาท่ี 13 (ซ)(2) ทําใหเกิดความตองการในการ

ประเมินการออกแบบและพิจารณาวาการควบคุมนั้นไดมีการนําไปปฏิบัติหรือไม ผูสอบบัญชี

อาจไมระบุกิจกรรมการควบคุมท่ีเก่ียวของซึ่งเก่ียวกับองคประกอบท้ังหมดตามท่ีกลาวในยอ

หนาท่ี 13 (ซ)(2) ข้ึนอยูกับความซับซอนของประมาณการทางบัญชี 

ก51. สวนหนึ่งของการไดมาซึ่งความเขาใจในกิจกรรมการควบคุมท่ีเก่ียวของกับการสอบบัญชี 

ผูสอบบัญชีอาจพิจารณาถึง 

• วิธีการท่ีผูบริหารพิจารณาความเหมาะสมของขอมูลท่ีใชในการจัดทําประมาณการทาง

บัญชี รวมถึงเม่ือผูบริหารใชแหลงขอมูลภายนอกหรือขอมูลจากนอกบัญชีแยกประเภท

และสมุดแยกประเภทยอย 

• การสอบทานและการอนุมัติประมาณการทางบัญชี รวมถึงขอสมมติหรือขอมูลท่ีใชในการ

จัดทําประมาณการดังกลาว โดยผูบริหารและผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลในระดับท่ี

เหมาะสม 

• การแบงแยกหนาท่ีระหวางผูรับผิดชอบในการจัดทําประมาณการทางบัญชีและผูทํา

รายการ รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบมีความเหมาะสมกับลักษณะของกิจการ 

สินคาหรือบริการของกิจการหรือไม ตัวอยางเชน ในสถาบันทางการเงินขนาดใหญ การ

แบงแยกหนาท่ีสวนท่ีเก่ียวของอาจรวมถึงความเปนอิสระของหนวยงานท่ีรับผิดชอบใน
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การประมาณการและตรวจสอบมูลคายุติธรรมของผลิตภัณฑทางการเงินของกิจการ ซึ่งทํา

โดยผูท่ีไมมีสวนไดเสียกับผลิตภัณฑนั้น 

• ความมีประสิทธิผลของการออกแบบกิจกรรมการควบคุม โดยท่ัวไปเปนเร่ืองยากท่ี

ผูบริหารจะออกแบบการควบคุมซึ่งใชจัดการเร่ืองการใชดุลยพินิจและความไมแนนอน

ของประมาณการในลักษณะปองกัน หรือคนพบและแกไขการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ กวาการออกแบบการควบคุมซึ่งใชจัดการเร่ืองความ

ซับซอน  การควบคุมซึ่งใชจัดการเร่ืองการใชดุลยพินิจและความไมแนนอนของประมาณ

การอาจรวมถึงสวนท่ีปฏิบัติงานดวยมือซึ่งอาจนาเช่ือถือนอยกวาการควบคุมโดยอัตโนมัติ 

เพราะผูบริหารสามารถขามข้ันตอน, เพิกเฉย, หรือแทรกแซงการควบคุมท่ีปฏิบัติงาน

ดวยมือไดงายกวา  การออกแบบการควบคุมท่ีมีประสิทธิผลในการจัดการกับความ

ซับซอนอาจแตกตางกันข้ึนอยูกับเหตุท่ีทําใหซับซอนและลักษณะของความซับซอน  
ตัวอยางเชน อาจเปนเร่ืองงายกวาในการออกแบบการควบคุมท่ีมีประสิทธิผลย่ิงข้ึน

เก่ียวกับวิธีท่ีใชเปนประจําหรือการควบคุมเร่ืองความเช่ือถือไดของขอมูล 

ก52. เม่ือผูบริหารมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวนมากในการจัดทําประมาณการทางบัญชี การ

ควบคุมท่ีเก่ียวของกับการสอบบัญชีอาจรวมการควบคุมท่ัวไปและการควบคุมระบบงานของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  การควบคุมดังกลาวอาจระบุความเส่ียงเก่ียวกับ 

• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีความสามารถและถูกเขียนไวรองรับการประมวลผล

ขอมูลจํานวนมากหรือไม 

• การคํานวณโดยประยุกตใชวิธีการท่ีซับซอน เม่ือธุรกรรมท่ีมีความซับซอนจําเปนตองใช

ระบบท่ีมีความหลากหลายและซับซอน และตองกระทบยอดระหวางขอมูลในแตละระบบ 

โดยเฉพาะเม่ือระบบเหลานั้นไมเช่ือมโยงกันโดยอัตโนมัติหรืออาจตองใชการทํางานดวยมือ 

• การออกแบบและความเขากันไดของแบบจําลองไดรับการประเมินผลในระยะเวลาท่ี

กําหนดหรือไม 

• ความครบถวนและความถูกตองในการดึงขอมูลเก่ียวกับประมาณการทางบัญชีจากบันทึก

ของกิจการเองหรือจากแหลงขอมูลภายนอก 

• ขอมูล เร่ืองความเหมาะสมของการเปล่ียนแปลงใดท่ีเกิดข้ึนกับขอมูลท่ีใชในการจัดทํา

ประมาณการทางบัญชีและการรักษาความเช่ือถือไดและความปลอดภัยของขอมูล รวมถึง

ความครบถวนและความถูกตองของการไหลของขอมูลผานระบบสารสนเทศของกิจการ 

• ความเส่ียงเก่ียวกับการประมวลผลหรือการบันทึกขอมูลเม่ือมีการใชแหลงขอมูลภายนอก 

• ผูบริหารมีการควบคุมการเขาถึง การเปล่ียนแปลงและการบํารุงรักษาแบบจําลองแตละตัว

หรือไม เพ่ือเก็บขอมูลรองรอยการแกไขเปล่ียนแปลงของแบบจําลองใหครบถวน เพ่ือ

ปองกันการบุกรุกหรือแกไขแบบจําลองเหลานั้น 



 

 34 TSA 540 (ปรับปรุง) 

• มีการควบคุมท่ีเหมาะสมในการโอนยายขอมูลเก่ียวกับประมาณการทางบัญชีไปยังบัญชี

แยกประเภทหรือไม รวมถึงการควบคุมท่ีเหมาะสมในการบันทึกรายการในสมุดรายวัน 

ก53. ในบางอุตสาหกรรม เชน สถาบันการเงินหรือประกันภัย เง่ือนไขในการกํากับดูแลอาจใชใน

การอธิบายกิจกรรมภายในสภาพแวดลอมการควบคุม, การติดตามการควบคุม, และ

องคประกอบอ่ืนของการควบคุมภายใน ตามท่ีไดอธิบายไวในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

315 (ปรับปรุง) 36 

ก54. สําหรับกิจการท่ีมีหนวยงานตรวจสอบภายใน งานของหนวยงานนั้นอาจเปนประโยชนตอ

ผูสอบบัญชีในการไดมาซึ่งความเขาใจใน 

• ลักษณะและขอบเขตของการใชประมาณการทางบัญชีของผูบริหาร 

• การออกแบบและการนํากิจกรรมการควบคมุไปปฏิบัติซึ่งระบุถึงความเส่ียงเก่ียวกับขอมูล, 

ขอสมมติ และแบบจําลองท่ีใชจัดทําประมาณการทางบัญชี 

• ลักษณะของระบบสารสนเทศของกิจการซึ่งกอใหเกิดขอมูลท่ีเปนพ้ืนฐานของประมาณการ

ทางบัญชี 

• วิธกีารระบุ, ประเมิน และจัดการความเส่ียงใหมเก่ียวกับประมาณการทางบัญชี 

การสอบทานผลหรือการประมาณการใหมสําหรับประมาณการทางบัญชีของงวดกอน (อางถึง 

ยอหนาท่ี 14) 

ก55. การสอบทานผลหรือการประมาณการใหมสําหรับประมาณการทางบัญชีของงวดกอน (การ

สอบทานยอนหลัง) ชวยในการระบุและการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญเม่ือประมาณการทางบัญชีของงวดกอนมีผลลัพธผานการโอน

หรือการรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินในงวดปจจุบัน หรือเปนการประมาณการใหมสําหรับ

วัตถุประสงคของงวดปจจุบัน โดยการสอบทานยอนกลับ ผูสอบบัญชีอาจไดมาซึ่ง 

• ขอมูลเก่ียวกับความมีประสิทธิผลของกระบวนการประมาณการของผูบริหารในงวดกอน 

ซึ่งผูสอบบัญชีสามารถไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับความมีประสิทธิภาพท่ี

เปนไปไดของการประมาณการของผูบริหารในงวดปจจุบัน 

• หลักฐานการตรวจสอบซึ่งอาจตองเปดเผยในงบการเงิน เชน เหตุผลสําหรับการ

เปล่ียนแปลง 

• ขอมูลเก่ียวกับความซับซอนหรือความไมแนนอนของประมาณการท่ีเก่ียวของกับประมาณ

การทางบัญชี 
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ยอหนาที่ ก77 
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• ขอมูลเก่ียวกับขอสงสัยตอประมาณการทางบัญชี ซึ่งอาจเปนขอบงช้ีถึงความลําเอียงท่ีอาจ

เปนไปไดของผูบริหาร  การสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของผูสอบบัญชีชวยใน

การระบุสถานการณหรือเง่ือนไข และชวยในการพิจารณาลักษณะ, ระยะเวลา และ

ขอบเขตการตรวจสอบเพ่ิมเติม 

ก56. การสอบทานยอนหลังอาจใหหลักฐานการสอบบัญชีท่ีสนับสนุนการระบุและการประเมินความ

เส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงวดปจจุบัน  การสอบทาน

ยอนหลังดังกลาวอาจนําไปปฏิบัติกับประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําข้ึนสําหรับงบการเงินงวด

กอน หรืออาจปฏิบัติครอบคลุมหลายงวดหรืองวดท่ีส้ันกวา (เชน คร่ึงปหรือไตรมาส)  ใน

บางกรณี การสอบทานยอนหลังท่ีครอบคลุมหลายงวดอาจเหมาะสมเม่ือผลลัพธของประมาณ

การทางบัญชีนั้นสรุปไดจากงวดท่ียาวกวา 

ก57. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 24037 กําหนดใหมีการสอบทานยอนหลังถึงการตัดสินใจของ

ผูบริหารและขอสมมติท่ีเก่ียวของกับประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ  ในทางปฏิบัติการสอบทาน

ประมาณการทางบัญชีในงวดกอนของผูสอบบัญชีเพ่ือประเมินความเส่ียงใหสอดคลองกับ

มาตรฐานการสอบบัญชีอาจทําโดยการทําตามขอกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 

ก58. ผูสอบบัญชีอาจตัดสินใจวาจําเปนตองสอบทานยอนหลังในรายละเอียดเพ่ิมเติมข้ึนอยูกับการ

ประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของผูสอบบัญชี

ในงวดกอน ตัวอยางเชน หากความเส่ียงสืบเนื่องท่ีประเมินไวสูงกวาสําหรับความเส่ียงใดหรือ

หลายความเส่ียง  ในกรณีท่ีเก่ียวของ ผูสอบบัญชีอาจใหความใสใจเปนพิเศษในผลกระทบ

ของขอมูลและขอสมมติท่ีมีนัยสําคัญท่ีใชในการจัดทําประมาณการทางบัญชีงวดกอนเปนสวน

หนึ่งของการสอบทานยอนกลับรายละเอียด   ในทางตรงกันขาม สําหรับประมาณการทาง

บัญชีท่ีเกิดจากการบันทึกรายการท่ีเกิดข้ึนเปนประจํา ผูสอบบัญชีอาจพิจารณาวาการใชวิธี

วิเคราะหเปรียบเทียบเพ่ือประเมินความเส่ียงก็เพียงพอแลวสําหรับการสอบทาน 

ก59. วัตถุประสงคของการวัดมูลคาสําหรับการประมาณมูลคายุติธรรมทางบัญชีและประมาณการ

ทางบัญชีอื่น ซึ่งประมาณจากสถานการณปจจุบัน ณ วันท่ีมีการวัดมูลคาและเก่ียวเนื่องกับการ

รับรูมูลคา ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญและรวดเร็วเม่ือ

สภาพแวดลอมในการดําเนินงานเปล่ียนแปลงไป ดังนั้น ผูสอบบัญชีอาจใหความสําคัญกับ

การสอบทานเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลท่ีอาจเก่ียวของกับการระบุหรือการประเมินความเส่ียงจาก

การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ  ตัวอยางเชน ในบางกรณี การทําความ

เขาใจการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับขอสมมติของผูซื้อผูขายในตลาด ซึ่งสงผลตอผลของประมาณ

การมูลคายุติธรรมทางบัญชีในงวดกอนอาจจะไมใหหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเก่ียวของ  ในบาง

กรณี หลักฐานการสอบบัญชีอาจไดมาโดยการทําความเขาใจผลของขอสมมติ (เชน ประมาณ
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผดิชอบของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบ 

งบการเงิน” ยอหนาที่ 32(ข)(2) 



 

 36 TSA 540 (ปรับปรุง) 

การกระแสเงินสด) และความเขาใจในประสิทธิภาพของกระบวนการประมาณการของ

ผูบริหารในงวดกอนซึ่งชวยในการระบุหรือการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงวดปจจุบัน 

ก60. ผลตางระหวางผลจากประมาณการทางบัญชีและจํานวนท่ีรับรูในงบการเงินงวดกอนอาจไมได

แสดงถึงการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงของงบการเงินในงวดกอนเสมอไป  อยางไรก็ตาม 

ผลตางนั้นอาจแสดงถึงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง เชน ผลตางซึ่งเกิดข้ึนจากขอมูลซึ่งผูบริหาร

สามารถหามาไดในขณะท่ีงบการเงินงวดกอนไดรับการสรุปผลแลวหรือมีความคาดหวังอยาง

สมเหตุสมผลวาตองไดรับขอมูลดังกลาวและมีการพิจารณาถึงเนื้อหาของแมบทการรายงาน

ทางการเงิน 37

38  ผลตางดังกลาวอาจทําใหเกิดคําถามตอกระบวนการของผูบริหารในการ

พิจารณาขอมูลท่ีใชจัดทําประมาณการทางบัญชี เปนผลใหผูสอบบัญชีอาจตองประเมินความ

เส่ียงจากการควบคุมใหมและอาจพิจารณาถึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับเร่ืองนั้นท่ี

ตองการมากข้ึน  ในแมบทการรายงานทางการเงินหลายแมบทอาจกําหนดแนวทางในการแยก

ความแตกตางระหวางการเปล่ียนแปลงในประมาณการทางบัญชี ซึ่งกอใหเกิดหรือไม

กอใหเกิดการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง และใหแนวทางปฏิบัติทางบัญชีท่ีกําหนดให

ปฏิบัติสําหรับแตละกรณี 

ทักษะหรือความรูเฉพาะทาง (อางถึงยอหนาท่ี 15) 

ก61. เร่ืองท่ีอาจสงผลกระทบตอการพิจารณาของผูสอบบัญชีวากลุมผูปฏิบัติงานตรวจสอบ

จําเปนตองมีทักษะและความชํานาญเฉพาะดานหรือไม ตัวอยางเชน38

39 

• ลักษณะของประมาณการทางบัญชีสําหรับบางธุรกิจหรือบางอุตสาหกรรม (ตัวอยางเชน 

สินแร, สินทรัพยทางการเกษตร, เคร่ืองมือทางการเงินท่ีซับซอน, หนี้สินตามสัญญา

ประกันภัย) 

• ระดับความไมแนนอนของประมาณการ 

• ความซับซอนของขอกําหนดในแมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของกับประมาณการ

ทางบัญชี ซึ่งรวมถึงรายการท่ีมีความแตกตางของการตีความหรือการนําไปปฏิบัติหรือ

สวนท่ีไมสมํ่าเสมอในวิธีการจัดทําประมาณการทางบัญชี 

• วิธีการท่ีผูสอบบัญชีตั้งใจท่ีจะใชในการตอบสนองตอผลการประเมินความเส่ียงจากการ

แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ 

• ความจําเปนในการใชดุลยพินิจเก่ียวกับเร่ืองท่ีไมไดระบุโดยแมบทการรายงานทางการเงิน 
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณภายหลังวนัที่ในงบการเงิน” ยอหนาที่ 14 
39

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ยอหนาที่ 14 และมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 300 “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” ยอหนาที่ 8(จ) 



 

 37 TSA 540 (ปรับปรุง) 

• ระดับของดุลยพินิจท่ีจําเปนตองใชในการเลือกขอมูลและขอสมมติ 

• ความซับซอนและขอบเขตการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทําประมาณการทางบัญชี

ของกิจการ 

ลักษณะ, ระยะเวลาและขอบเขตของความเก่ียวของของแตละคนท่ีมีทักษะและความรูเฉพาะ

ทาง อาจหลากหลายตลอดการตรวจสอบ 

ก62. ผูสอบบัญชีอาจไมมีทักษะและความรูเฉพาะดานนั้นๆ หากมีปจจัยท่ีเก่ียวเนื่องกับดานอ่ืนๆ ท่ี

มิใชการบัญชีหรือการตรวจสอบ (ตัวอยางเชน ทักษะการประเมินมูลคา) และอาจจําเปนตอง

ใชผูเช่ียวชาญของผูสอบบัญชี39

40 

ก63. ประมาณการทางบัญชีหลายเร่ืองไมจําเปนตองใชทักษะและความรูเฉพาะทาง ตัวอยางเชน 

ทักษะและความรูเฉพาะทางอาจไมจําเปนสําหรับการคํานวณคาเผื่อสินคาลาสมัยแบบงาย 

อยางไรก็ตาม สําหรับผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนของสถาบันการเงินหรือหนี้สิน

ตามสัญญาประกันภัยของกิจการประกันภัย ผูสอบบัญชีอาจสรุปวามีความจําเปนตองใชทักษะ

และความรูเฉพาะทาง 

การระบุและการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่

ไดประเมินไว (อางถึงยอหนาที ่4, 16) 

ก64. การระบุและการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ

ในระดับท่ีเก่ียวกับส่ิงท่ีผูบริหารไดใหการรับรองไวซึ่งเก่ียวของกับประมาณการทางบัญชีเปน

ส่ิงสําคัญสําหรับทุกประมาณการทางบัญชี  ซึง่ไมเพียงรวมถึงการรับรูประมาณการดังกลาวใน

งบการเงิน แตรวมถึงการเปดเผยขอมูลดวย 

ก65. ยอหนาท่ี ก42 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 กลาววา มาตรฐานการสอบบัญชีมักไม

กลาวถึงความเส่ียงสืบเนื่องและความเส่ียงจากการควบคุมแยกตางหากจากกัน อยางไรก็ตาม 

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้กําหนดใหแยกประเมินความเส่ียงสืบเนื่องและความเส่ียงจาก

การควบคุมเพ่ือใชเปนพ้ืนฐานสําหรับการออกแบบและการปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติม

เพ่ือตอบสนองตอความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญใน

ระดับท่ีเก่ียวกับส่ิงท่ีผูบริหารไดใหการรับรองไวสําหรับประมาณการทางบัญชีตามท่ีกลาวไวใน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33041 รวมถึงความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญ 
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620 “การใชผลงานของผูเช่ียวชาญของผูสอบบัญชี” 
41

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ยอหนาที่ 7(ข) 



 

 38 TSA 540 (ปรับปรุง) 

ก66. ในการระบุความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญและการ

ประเมินความเส่ียงสืบเนื่อง ผูสอบบัญชีตองพิจารณาระดับท่ีประมาณการทางบัญชีนั้นอยู

ภายใตหรือไดรับผลกระทบจากความไมแนนอนของประมาณการ, ความซับซอน, การใชดุลย

พินิจ หรือปจจัยความเส่ียงสืบเนื่องอ่ืน  การพิจารณาปจจัยความเส่ียงสืบเนื่องของผูสอบบัญชี

อาจใหขอมูลท่ีใชในการพิจารณา 

• เม่ือความเส่ียงสืบเนื่องถูกประเมินบนความหลากหลายในระดับของความเส่ียงสืบเนื่อง 

• เหตุผลสนับสนุนการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญในระดับท่ีเก่ียวกับส่ิงท่ีผูบริหารไดใหการรับรองไว และวิธีการตรวจสอบ

เพ่ิมเติมของผูสอบบัญชีตามท่ีกลาวไวในยอหนาท่ี 18 ซึ่งตอบสนองตอเหตุผลดังกลาว 

ความสัมพันธกันระหวางปจจัยความเส่ียงสืบเนื่องอธิบายเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 

ก67. เหตุผลสนับสนุนการประเมินความเส่ียงสืบเนื่องในระดับท่ีเก่ียวกับส่ิงท่ีผูบริหารไดใหการ

รับรองไวของผูสอบบัญชี อาจเปนผลจากปจจัยความเส่ียงสืบเนื่องของความไมแนนอนของ

ประมาณการ, ความซับซอน, การใชดุลยพินิจ หรือปจจัยความเส่ียงสืบเนื่องอ่ืนปจจัยใด

ปจจัยหนึ่งหรือหลายปจจัย ตัวอยางเชน 

(ก) ประมาณการทางบัญชีของผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนนั้นเปนไปไดท่ีมี

ความซับซอนเพราะผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนไมสามารถสังเกตได

โดยตรงและอาจตองใชแบบจําลอง  แบบจําลองนั้นอาจใชชุดของขอมูลในอดีตท่ี

ซับซอนและขอสมมติเก่ียวกับอนาคตซึ่งการจัดทํานั้นมีความหลากหลายตาม

สถานการณเฉพาะกิจการจึงอาจเปนอุปสรรคในการคาดการณ  ประมาณการทางบัญชี

ของผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนยังอาจอยูภายใตความไมแนนอนของ

ประมาณการท่ีสูงและการใชดุลยพินิจเก่ียวกับเหตุการณหรือเง่ือนไขในอนาคตซึ่งอาจ

มีความคิดสวนตัวท่ีมีนัยสําคัญ  ขอพิจารณาท่ีคลายคลึงกันประยุกตใชกับหนี้สินตาม

สัญญาประกันภัย 

(ข) ประมาณการทางบัญชีสําหรับคาเผื่อสินคาลาสมัยของกิจการซึ่งมีประเภทของสินคาท่ี

แตกตางหลากหลายอาจจําเปนตองมีระบบและกระบวนการท่ีซับซอน แตอาจเก่ียวของ

กับการใชดุลยพินิจนอย และระดับของความไมแนนอนของประมาณการต่ํา ข้ึนอยูกับ

ลักษณะของสินคาคงเหลือ 

(ค) ประมาณการทางบัญชีอ่ืนอาจไมซับซอนในการจัดทําแตอาจมีความไมแนนอนของ

ประมาณการสูงและจําเปนตองใชดุลยพินิจอยางมีนัยสําคัญ ตัวอยางเชน จํานวนหนี้สิน

ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากผลของคดีความ เปนประมาณการทางบัญชีท่ีจําเปนตองใชดุลย

พินิจท่ีสําคัญเพียงอยางเดียว  

ก68. ความเก่ียวของกันและนัยสําคัญของปจจัยความเส่ียงสืบเนื่องของประมาณการหนึ่งอาจ

แตกตางจากประมาณการอ่ืน ดังนั้น ปจจัยความเส่ียงสืบเนื่องท้ังแยกและรวมแตละปจจัย 



 

 39 TSA 540 (ปรับปรุง) 

อาจสงผลกระทบตอประมาณการทางบัญชีใหลดระดับความซับซอนลง และผูสอบบัญชีอาจ

ระบุความเส่ียงนอยกวาหรือประเมินความเส่ียงสืบเนื่องไวต่ําสุดของความหลากหลายในระดับ

ความเส่ียงสืบเนื่อง 

ก69. ในทางตรงกันขาม ปจจัยความเส่ียงสืบเนื่องท้ังแยกและรวมแตละปจจัยอาจสงผลกระทบตอ

ประมาณการทางบัญชีทําใหเพ่ิมระดับความซับซอนมากข้ึน และอาจสงผลใหผูสอบบัญชี

ประเมินความเส่ียงสืบเนื่องไวสูงสุดของความหลากหลายในระดับความเส่ียงสืบเนื่อง  สําหรับ

ประมาณการทางบัญชีดังกลาว การพิจารณาผลกระทบจากปจจัยความเส่ียงสืบเนื่องของ

ผูสอบบัญชีเปนไปไดท่ีจะกระทบโดยตรงตอจํานวนและลักษณะของความเส่ียงจากการแสดง

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีระบุไว, การประเมินความเส่ียงดังกลาว, และ

ทายท่ีสุดกระทบตอความนาเช่ือถือของหลักฐานการสอบบัญชีท่ีตองการเพ่ือตอบสนองตอ

ความเส่ียงท่ีไดประเมินไว  การประยุกตใชการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของ

ผูสอบบัญชีเปนส่ิงสําคัญโดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับประมาณการทางบัญชีดังกลาวก็เชนกัน 

ก70. เหตุการณท่ีเกิดข้ึนภายหลังวันท่ีในงบการเงินอาจใหขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการประเมินความ

เส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในระดับท่ีเก่ียวกับส่ิงท่ีผูบริหาร

ไดใหการรับรองไวของผูสอบบัญชี  ตัวอยางเชน ผลของประมาณการทางบัญชีท่ีอาจพบ

ระหวางการตรวจสอบ ในกรณีดังกลาว ผูสอบบัญชีอาจประเมินหรือทบทวนการประเมิน

ความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในระดับท่ีเก่ียวกับส่ิงท่ี

ผูบริหารไดใหการรับรองไว4142 โดยไมตองคํานึงถึงระดับท่ีประมาณการทางบัญชีนั้นอยูภายใต

หรือไดรับผลกระทบจากความไมแนนอนของประมาณการ, ความซับซอน, การใชดุลยพินิจ 

หรือปจจัยความเส่ียงสืบเนื่องอ่ืน  เหตุการณท่ีเกิดข้ึนภายหลังวันท่ีในงบการเงินยังอาจสงผล

ตอการเลือกวิธีการทดสอบประมาณการทางบัญชีของผูสอบบัญชีตามท่ีกลาวไวในยอหนาท่ี 

18  ตัวอยางเชน โบนัสคางจายท่ัวไปซึ่งข้ึนอยูกับอัตรารอยละของผลตอบแทนสําหรับ

พนักงานท่ีเลือกไวแบบตรงไปตรงมา ผูสอบบัญชีอาจสรุปวามีความซับซอนและการใชดุลย

พินิจในการจัดทําประมาณการทางบัญชีคอนขางนอย ดังนั้นอาจประเมินความเส่ียงสืบเนื่อง

ในระดับท่ีเก่ียวกับส่ิงท่ีผูบริหารไดใหการรับรองไวในระดับต่ําสุดของความหลากหลายใน

ระดับความเส่ียงสืบเนื่อง  การจายโบนัสภายหลังจากส้ินงวดบัญชีอาจใหหลักฐานการสอบ

บัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอัน

เปนสาระสําคัญในระดับท่ีเก่ียวกับส่ิงท่ีผูบริหารไดใหการรับรองไวซึ่งไดประเมินไว 

ก71. การประเมินความเส่ียงจากการควบคุมของผูสอบบัญชีอาจทําไดหลายวิธีข้ึนอยูกับเทคนิคหรือ

วิธีการทางการสอบบัญชี  การประเมินความเส่ียงจากการควบคุมอาจแสดงโดยใชลําดับข้ันเชิง

ปริมาณ (ตัวอยางเชน ความเส่ียงจากการควบคุมท่ีประเมินไว เชน สูงสุด, ปานกลาง, ต่ําสุด) 

หรือในรูปแบบของคําอธิบายของผูสอบบัญชีวาการควบคุมนั้นมีประสิทธิผลในการตอบสนอง
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ตอความเส่ียงท่ีระบุไวอยางไร ดังนั้นเปนการเช่ือถือท่ีวางแผนไวตอการปฏิบัติตามการ

ควบคุมท่ีมีประสิทธิผล  ตัวอยางเชน หากความเส่ียงจากการควบคุมไดประเมินไวสูงสุด 
ผูสอบบัญชีพิจารณาไมเช่ือถือตอประสิทธิผลในการปฏิบัติตามการควบคุม  หากความเส่ียง

จากการควบคุมไดประเมินไวนอยกวาระดับสูงสุด ผูสอบบัญชีพิจารณาเช่ือถือตอประสิทธิผล

ในการปฏิบัติตามการควบคุม 

ความไมแนนอนของประมาณการ (อางถึงยอหนาท่ี 16(ก)) 

ก72. ในการพิจารณาระดับท่ีประมาณการทางบัญชีอยูภายใตความไมแนนอนของประมาณการ 

ผูสอบบัญชีอาจพิจารณา 

• แมบทการรายงานทางการเงินท่ีใชกําหนด 

o วิธีการท่ีใชในการจัดทําประมาณการทางบัญชีซึ่งโดยปกติมีความไมแนนอนของ

ประมาณการในระดับสูงหรือไม ตัวอยางเชน แมบทการรายงานทางการเงินอาจ

กําหนดใหใชขอมูลนําเขาท่ีไมสามารถสังเกตได 

o การใชขอสมมติซึ่งโดยปกติมีความไมแนนอนของประมาณการในระดับสูงหรือไม 

เชน ขอสมมติท่ีมีชวงการประมาณยาว, ขอสมมติท่ีเกิดจากขอมูลท่ีไมสามารถสังเกต

ไดจึงยากสําหรับผูบริหารในการจัดทํา หรือการใชขอสมมติหลากหลายท่ีสัมพันธกัน 

o การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความไมแนนอนของประมาณการหรือไม 

• สภาพแวดลอมทางธุรกิจ  กิจการอาจมีสภาพคลองในตลาดท่ีประสบกับความผันผวนหรือ

มีโอกาสหยุดชะงัก (ตัวอยางเชน การเคล่ือนไหวของคาเงินท่ีสําคัญมาก หรือตลาดท่ีไมมี

สภาพคลอง) ดังนั้น ประมาณการทางบัญชีตองอางอิงขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดงาย  

• มีความเปนไปไดหรือไม (หรือปฏิบัติได ตราบเทาท่ีอนุญาตโดยแมบทการรายงานทาง

การเงินท่ีใช) สําหรับผูบริหาร 

o ในการจัดทําการคาดการณท่ีแนนอนและนาเช่ือถือเก่ียวกับการรับรูในอนาคตของ

รายการในอดีต (ตัวอยางเชน จํานวนท่ีจะจายภายใตเง่ือนไขของสัญญาท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน) หรือเก่ียวกับขอบเขตและผลกระทบของเหตุการณหรือเง่ือนไขในอนาคต 

(ตัวอยางเชน จํานวนของผลขาดทุนดานเครดิตในอนาคตหรือจํานวนท่ีคาสินไหม

ทดแทนจากการประกันภัยจะถูกจายชําระและเวลาการจายชําระจํานวนดังกลาว) หรือ 

o ในการไดมาซึ่งขอมูลท่ีแนนอนและครบถวนเก่ียวกับเง่ือนไขในปจจุบัน (ตัวอยางเชน 

ขอมูลเก่ียวกับการวัดมูลคาเพ่ือจัดทําประมาณการมูลคายุติธรรมท่ีแสดงวาขอมูลนั้น

จะสะทอนมุมมองของผูรวมตลาด ณ วันท่ีในงบการเงิน) 
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ก73. ขนาดของจํานวนท่ีรับรูหรือเปดเผยในงบการเงินสําหรับประมาณการทางบัญชีไมเปนเหตุให

เกิดขอบงช้ีของขอสงสัยตอการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง เชน มีขอสงสัยเพราะประมาณ

การทางบัญชีอาจต่ําไป 

ก74. ในบางสถานการณ ความไมแนนอนของประมาณการอาจมีระดับสูงจนไมสามารถจัดทํา

ประมาณการทางบัญชีท่ีสมเหตุสมผลได ดังนั้น แมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของอาจ

ไมใหรับรูประมาณการในงบการเงินหรือไมใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ในกรณีนี้ความ

เส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมเพียงเก่ียวของวาควรรับรู

ประมาณการทางบัญชีหรือควรวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหรือไม หากรวมถึงความ

สมเหตุสมผลของการเปดเผยขอมูลในงบการเงินดวย  แมบทการรายงานทางการเงินท่ี

เก่ียวของอาจกําหนดใหเปดเผยขอมูลเก่ียวกับประมาณการทางบัญชีและความไมแนนอนของ

ประมาณการท่ีเก่ียวของกับประมาณการนั้น (ดูยอหนาท่ี ก112-ก113, ก143-ก144) 

ก75. ในบางกรณี ความไมแนนอนของการประมาณการท่ีเก่ียวของกับประมาณการทางบัญชีอาจ

กอใหเกิดความสงสัยอยางมากเก่ียวกับความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของกิจการ 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) 42

43 ไดใหขอกําหนดและใหแนวทางใน

สถานการณดังกลาว 

ความซับซอนและการใชดุลยพินิจ (อางถึงยอหนาท่ี 16(ข)) 

ระดับท่ีความซับซอนกระทบตอการเลือกและการนําวิธีการไปปฏิบัติ 

ก76. ในการพิจารณาระดับท่ีการเลือกและการนําวิธีการไปใชจัดทําประมาณการทางบัญชีไดรับ

ผลกระทบจากความซับซอน ผูสอบบัญชีอาจพิจารณา 

• ความตองการทักษะและความรูเฉพาะทางโดยผูบริหารอาจแสดงใหเห็นวาวิธีการท่ีใช

จัดทําประมาณการทางบัญชีมีความซับซอนสืบเนื่อง ดังนั้นประมาณการทางบัญชีอาจมีขอ

สงสัยตอการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงสูงกวา  เม่ือผูบริหารจัดทําแบบจําลองเองโดย

มีประสบการณท่ีเก่ียวของเพียงเล็กนอยหรือใชแบบจําลองท่ีประยุกตใชวิธีการท่ีไมได

สรางข้ึนหรือโดยท่ัวไปไมไดใชสําหรับอุตสาหกรรมหรือสภาพแวดลอมนั้นๆ อาจมีขอ

สงสัยตอการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงสูงกวา 

• ลักษณะของหลักเกณฑในการวัดมูลคากําหนดโดยแมบทการรายงานทางการเงินท่ี

เก่ียวของ ซึ่งอาจเปนผลใหมีความตองการวิธีการท่ีซับซอนซึ่งจําเปนตองมีแหลงท่ีมาอัน

หลากหลายของขอมูลหรือขอสมมติในอดีตและขอมูลหรือขอสมมติท่ีเก่ียวกับอนาคต

ขางหนา ดวยความสัมพันธกันท่ีหลากหลายระหวางขอมูลหรือขอสมมติ  ตัวอยางเชน คา

เผื่อสําหรับผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนอาจจําเปนตองใชดุลยพินิจเก่ียวกับ

ความนาเช่ือถือตอการจายชําระในอนาคตและกระแสเงินสดอ่ืนอยูบนพ้ืนฐานการ
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พิจารณาของขอมูลจากประสบการณในอดีตและการนําขอสมมติท่ีเก่ียวกับอนาคต

ขางหนามาใช  ในทํานองเดียวกัน การประเมินมูลคาของหนี้สินตามสัญญาประกันภัยอาจ

จําเปนตองใชดุลยพินิจเก่ียวกับการจายเงินตามสัญญาประกันภัยในอนาคตท่ีถูกประมาณ

การไวบนพ้ืนฐานของประสบการณในอดีตและแนวโนมในปจจุบันและอนาคตท่ีตั้งขอ

สมมติไว 

ระดับท่ีความซับซอนกระทบตอการเลือกและการนําขอมูลมาใช 

ก77. ในการพิจารณาระดับท่ีการเลือกและการนําขอมูลไปใชจัดทําประมาณการทางบัญชีไดรับ

ผลกระทบจากความซับซอน ผูสอบบัญชีอาจพิจารณา 

• ความซับซอนของกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลและการพิจารณาความสัมพันธและความ

นาเช่ือถือของแหลงท่ีมาของขอมูล  ขอมูลจากแหลงท่ีมาบางแหลงอาจนาเช่ือถือมากกวา

แหลงอ่ืนๆ  สําหรับการรักษาความลับหรือการมีสวนไดเสีย แหลงท่ีมาของขอมูลภายนอก

บางแหลงยังคงไมเปดเผยขอมูล(หรือไมเปดเผยขอมูลท้ังหมด) ซึ่งอาจเก่ียวของกับการ

พิจารณาความนาเช่ือถือของขอมูลท่ีมาจากแหลงนั้น เชน แหลงท่ีมาของขอมูลพ้ืนฐานท่ี

นํามาใชหรือวิธีการท่ีขอมูลถูกรวบรวมและประมวลผล 

• ความซับซอนสืบเนื่องในการรักษาความถูกตองของขอมูล เม่ือขอมูลมีจํานวนมากและมี

แหลงท่ีมาหลากหลาย ก็อาจมีความซับซอนสืบเนื่องในการรักษาความนาเช่ือถือของ

ขอมูลซึ่งใชในการจัดทําประมาณการทางบัญชี 

• ความจําเปนในการตีความเง่ือนไขของสัญญาท่ีซับซอน ตัวอยางเชน การกําหนดกระแส

เงินสดเขาหรือกระแสเงินสดออกท่ีเกิดจากเจาหนี้เชิงพาณิชยหรือสวนลดท่ีใหลูกคาอาจ

ข้ึนอยู กับเง่ือนไขของสัญญาท่ีซับซอนอยางมาก ซึ่ งจําเปนตองมีประสบการณ ท่ี

เฉพาะเจาะจงหรือความรูความสามารถในการทําความเขาใจหรือตีความ  

ระดับท่ีการใชดุลยพินิจกระทบตอการเลือกและการนําวิธีการไปปฏิบัติหรือนําขอมูลและขอสมมติมาใช 

ก78. ในการพิจารณาระดับท่ีการเลือกและการนําวิธีการไปปฏิบัติหรือนําขอมูลและขอสมมติมาใช

จัดทําประมาณการทางบัญชีไดรับผลกระทบจากการใชดุลยพินิจ ผูสอบบัญชีอาจพิจารณา 

• ระดับท่ีแมบทการรายงานทางการเงินไมเจาะจงวิธีการประเมินมูลคา, หลักการ, เทคนิค 

และปจจัยท่ีใชในวิธีการประมาณการ 

• ความไมแนนอนท่ีเก่ียวของกับจํานวนหรือเวลา รวมถึงชวงเวลาท่ีมีการประมาณ  จํานวน

และเวลาเปนท่ีมาของความไมแนนอนของประมาณการซึ่งมีอยูเปนปกติ และกอใหเกิด

ความจําเปนสําหรับการใชดุลยพินิจของผูบริหารในการเลือกคาประมาณแบบจุด ซึ่ง

นําไปสูโอกาสใหเกิดความลําเอียงของผูบริหาร  ตัวอยางเชน ประมาณการทางบัญชีท่ีรวม

ขอสมมติท่ีเก่ียวกับอนาคตขางหนาไวดวย อาจมีระดับของการใชดุลยพินิจสูงซึ่งอาจทําให

เกิดขอสงสัยตอความลําเอียงของผูบริหาร  
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ปจจัยความเส่ียงสืบเนื่องอ่ืน (อางถึงยอหนาท่ี 16(ข)) 

ก79. ระดับของการใชดุลยพินิจท่ีเก่ียวของกับประมาณการทางบัญชีมีอิทธิพลตอขอสงสัยวา

ประมาณการทางบัญชีขัดตอขอเท็จจริงซึ่งเปนผลมาจากความลําเอียงของผูบริหารหรือการ

ทุจริต  ตัวอยางเชน เม่ือประมาณการทางบัญชีอยูภายใตการใชดุลยพินิจระดับสูง อาจเปนไป

ไดท่ีเกิดขอสงสัยวาประมาณการทางบัญชีนั้นขัดตอขอเท็จจริงซึ่งเปนผลมาจากความลําเอียง

ของผูบริหารหรือการทุจริตและอาจเปนเหตุใหผลท่ีอาจเปนไปไดจากการวัดมูลคามีความ

หลากหลาย  ผูบริหารอาจเลือกคาประมาณแบบจุดจากชวงผลลัพธดังกลาวซึ่งไมเหมาะสมใน

สถานการณนั้น หรือไดรับอิทธิพลอยางไมเหมาะสมจากความลําเอียงของผูบริหารท้ังท่ีตั้งใจ

หรือไมตั้งใจ ดังนั้นประมาณการจึงแสดงขัดตอขอเท็จจริง  สําหรับการตรวจสอบปถัดไป ขอ

บงช้ีถึงความลําเอียงของผูบริหารท่ีอาจเปนไปไดในงวดกอนอาจมีผลตอการวางแผนและ

วิธีการประเมินความเส่ียงในงวดปจจุบัน 

ความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญ (อางถึงยอหนาท่ี 17) 

ก80. การประเมินความเส่ียงสืบเนื่องของผูสอบบัญชี ซึ่งพิจารณาระดับท่ีประมาณการทางบัญชีอยู

ภายใตหรือไดรับผลกระทบจากความไมแนนอนของประมาณการ, ความซับซอน, การใชดุลย

พินิจ หรือปจจัยความเส่ียงสืบเนื่องอ่ืน ชวยผูสอบบัญชีในการพิจารณาวาความเส่ียงจากการ

แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญใดท่ีระบุไวและประเมินไวนั้น เปนความ

เส่ียงท่ีมีนัยสําคัญหรือไม 

การตอบสนองตอความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่ได

ประเมินไว 

วิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมของผูสอบบัญชี (อางถึงยอหนาท่ี 18) 

ก81. ในการออกแบบและปฏิบัติกระบวนการตรวจสอบเพ่ิมเติม ผูสอบบัญชีอาจใชหลักการ

ทดสอบ 3 อยาง (หลักการใดหลักการหนึ่งหรือรวมกัน) ท่ีระบุในยอหนาท่ี 18 ยกตัวอยางเชน 

เม่ือขอสมมติตางๆถูกนํามาใชเพ่ือประมาณการทางบัญชี ผูสอบบัญชีอาจตัดสินใจใชหลักการ

ทดสอบท่ีแตกตางกันสําหรับการทดสอบขอสมมติแตละขอ  

การไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเก่ียวของวาชวยสนับสนุนหรือขัดแยงหรือไม 

ก82. หลักฐานการสอบบัญชีประกอบดวยขอมูลท่ีสนับสนุนและยืนยันการรับรองของผูบริหาร และ

ขอมูลใด ๆ ท่ีขัดแยงกับการรับรองดังกลาว43

44 การไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีในลักษณะท่ี

เปนกลางอาจเก่ียวของกับการไดมาซึ่งหลักฐานจากหลายแหลง ท้ังภายในและภายนอกกิจการ 

อยางไรก็ตาม ผูสอบบัญชีไมจําเปนตองทําการคนหาทุกส่ิงอยางละเอียดเพ่ือระบุแหลงท่ีมา

ของหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเปนไปไดท้ังหมด 
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ก83. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 กําหนดใหผูสอบบัญชีตองไดรับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีมี

ความนาเช่ือถือมากข้ึนตามการประเมินความเส่ียงของผูสอบบัญชีท่ีสูงข้ึน 44

45 ดังนั้นการ

พิจารณาลักษณะหรือปริมาณของหลักฐานการสอบบัญชีอาจมีความสําคัญมากข้ึนเม่ือความ

เส่ียงสืบเนื่องท่ีเก่ียวของกับการประมาณการทางบัญชีถูกประเมินไวในระดับสูงท่ีสุดของความ

หลากหลายของระดับความเส่ียงสืบเนื่อง 

การวัดระดับ 

ก84. ลักษณะ เวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมของผูสอบบัญชีนั้นไดรับผลกระทบ

จากตัวอยางตอไปนี ้

• การประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งมีผลตอ

ความนาเช่ือถือของหลักฐานการสอบบัญชีท่ีจําเปนและมีอิทธิพลตอวิธีการท่ีผูสอบบัญชี

เลือกเพ่ือตรวจสอบประมาณการทางบัญชี ตัวอยางเชน ความเส่ียงท่ีประเมินจากการแสดง

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญเก่ียวกับความมีอยูจริงหรือการประเมินมูลคา

อาจต่ํากวาสําหรับโบนัสคางจายแบบตรงไปตรงมาท่ีจายใหกับพนักงานหลังจากส้ินงวด ใน

สถานการณเชนนี้ อาจเปนการเหมาะสมมากกวาหากผูสอบบัญชีอาจไดรับหลักฐานการสอบ

บัญชีท่ีเหมาะสมเพียงพอจากการประเมินเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบ

บัญชีแทนท่ีจะใชวิธีการทดสอบอ่ืน 

• เหตุผลของการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ 

เม่ือผูสอบบัญชีตั้งใจท่ีจะพ่ึงพาความมีประสิทธิผลของการนําการควบคุมเก่ียวของไปปฏิบัติ (อางอิง

ยอหนาท่ี19) 

ก85. การทดสอบประสิทธิผลของการนําการควบคุมเก่ียวของไปปฏิบัติอาจเหมาะสมเม่ือความเส่ียง

สืบเนื่องถูกประเมินในระดับท่ีสูงในความหลากหลายของระดับความเส่ียงสืบเนื่องรวมถึง

ความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญซึ่งอาจเกิดข้ึนเม่ือการประมาณการทางบัญชีข้ึนอยูกับหรือไดรับ

ผลกระทบจากความซับซอนในระดบัสูง  เม่ือประมาณการทางบัญชีไดรับผลกระทบจากการใช

ดุลยพินิจในระดับสูง และจําเปนตองมีการตัดสินใจท่ีมีความสําคัญโดยผูบริหาร ขอจํากัดของ

ความเส่ียงสืบเนื่องในเร่ืองการออกแบบการควบคุมท่ีมีประสิทธิผลอาจทําใหผูสอบบัญชีตอง

มุงเนนไปท่ีกระบวนการตรวจสอบเนื้อหาสาระมากกวาการตรวจสอบความมีประสิทธิผลของ

การควบคุม 

ก86. ในการกําหนดลักษณะ เวลา และขอบเขตของการตรวจสอบความมีประสิทธิผลของการนําการ

ควบคุมเก่ียวของกับประมาณการทางบัญชีไปปฏิบัติ ผูสอบบัญชีอาจพิจารณาปจจัยตางๆ เชน 

• ลักษณะ ความถ่ี และปริมาณของรายการ 
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• ประสิทธิผลของการออกแบบการควบคุม รวมถึงการควบคุมไดรับการออกแบบอยาง

เหมาะสมเพ่ือตอบสนองตอความเส่ียงสืบเนื่องท่ีประเมินและทําใหการกํากับดูแลดีข้ึน

หรือไม 

• ความสําคัญของการควบคุมเฉพาะท่ีมีตอวัตถุประสงคการควบคุมในภาพรวมและ

กระบวนการท่ีกิจการมีอยู รวมถึงความซับซอนของระบบขอมูลเพ่ือสนับสนุนการทํา

รายการ 

• การติดตามผลการควบคุมและการระบุขอบกพรองในการควบคุมภายใน 

• ลักษณะของความเส่ียงท่ีการควบคุมมีไวเพ่ือปองกันหรือแกไข ยกตัวอยางเชน การ

ควบคุมท่ีเก่ียวของกับการใชดุลยพินิจเปรียบเทียบกับการควบคุมขอมูลสนับสนุน 

• ความสามารถของผูท่ีเก่ียวของในกิจกรรมการควบคุม 

• ความถ่ีในการปฏิบัติงานของกิจกรรมควบคุม และ 

• หลักฐานการปฏิบัติงานของกิจกรรมการควบคุม 

กระบวนการตรวจสอบเนื้อหาสาระเพียงอยางเดียวไมสามารถใหหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอ 

ก87. ในบางประเภทธุรกิจ เชน การใหบริการทางการเงิน ผูบริหารใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง

กวางขวางในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดสูงท่ีจะมีความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับ

ประมาณการทางบัญชีบางประการซึ่ง กระบวนการตรวจสอบเนื้อหาสาระเพียงอยางเดียวไม

สามารถใหหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอ 

ก88. ในกรณีท่ีมีความเส่ียงซึ่งกระบวนการตรวจสอบเนื้อหาสาระเพียงอยางเดียวไมสามารถให

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอในระดับท่ีเก่ียวกับส่ิงท่ีผูบริหารไดใหการรับรองไว อาจ

รวมถึง 

• เม่ือการควบคุมมีความจําเปนเพ่ือท่ีจะลดความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการเร่ิมตน การบันทึก 

การประมวลผล หรือการรายงานขอมูลท่ีไดรับจากภายนอกของบัญชีแยกประเภทท่ัวไป

และบัญชีแยกประเภทยอย 

• ขอมูลสนับสนุนส่ิงท่ีผูบริหารไดใหการรับรองไวหนึ่งอยางหรือมากกวานั้นมีการ เร่ิมตน 

บันทึก ประมวลผล หรือรายงานผานทางอิเล็กทรอนิกส กรณีนี้มักจะเกิดข้ึนเม่ือรายการ

หรือขอมูลมีจํานวนมาก หรือมีการใชแบบจําลองท่ีซับซอน และตองใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีครอบคลุมเพ่ือใหม่ันวามีความถูกตองและครบถวนของขอมูล สถาบัน

การเงินหรือหนวยงานสาธารณูปโภคอาจจําเปนตองมีการตั้งสํารองการสูญเสียท่ีมีความ

ซับซอน ตัวอยางเชน ในกรณีของหนวยงานสาธารณูปโภค ขอมูลท่ีใชในการคํานวณ

ประมาณการการตั้งสํารองการสูญเสียท่ีคาดวาจะเกิดอาจประกอบดวยยอดคงเหลือของ

บัญชีขนาดเล็กจํานวนมากท่ีเกิดจากปริมาณรายการท่ีสูง ในสถานการณเชนนี้ ผูสอบ

บัญชีอาจสรุปไดวาไมสามารถหาหลักฐานการตรวจสอบท่ีเหมาะสมไดโดยไมมีการ
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ทดสอบการควบคุมท่ีเก่ียวของกับแบบจําลองท่ีใชในการคํานวณประมาณการการตั้ง

สํารองการสูญเสียท่ีคาดวาจะเกิด 

ในกรณีดังกลาว ความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีอาจข้ึนอยูกับ

ประสิทธผิลของการควบคุมในเร่ืองความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล 

ก89. ผูสอบบัญชีอาจถูกบังคับตามกฎหมายหรือขอบังคับอ่ืนเพ่ือใหดําเนินการตามกระบวนการ

เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของหรือเพ่ือใหขอสรุปเก่ียวกับความเช่ือม่ันของการควบคุมภายใน ซึ่งถือเปน

สวนหนึ่งของการตรวจสอบงบการเงินสําหรับหนวยงานบางหนวยงาน (เชนธนาคารหรือ

บริษัทประกัน) ในสถานการณเชนนี้และสถานการณอ่ืนๆท่ีคลายคลึงกัน ผูสอบบัญชีอาจใช

ขอมูลท่ีไดจากการปฏิบัติตามข้ันตอนดังกลาวเปนหลักฐานการสอบบัญชี ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการ

พิจารณาวามีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในภายหลังวันท่ีในงบการเงินหรือไมซึ่งอาจสงผลกระทบ

ตอการสอบบัญชี 

ความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญ (อางอิงยอหนาท่ี 20)  

ก90. เม่ือวิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมของผูสอบบัญชีท่ีตอบสนองตอความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญมีเพียง

กระบวนการตรวจสอบเนื้อหาสาระ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 45

46 กําหนดใหข้ันตอน

เหลานั้นตองรวมถึงการทดสอบรายละเอียด การทดสอบรายละเอียดดังกลาวอาจไดรับการ

ออกแบบและปฏิบัติตามแตละวิธีท่ีอธิบายไวในยอหนาท่ี 18 ของมาตรฐานการสอบบัญชีนี้

ตามการใชดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพตามแตละสถานการณ ตัวอยางของการทดสอบ

รายละเอียดสําหรับความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญท่ีเก่ียวของกับประมาณการทางบัญชีรวมถึง 

• การตรวจสอบ ยกตัวอยางเชน การตรวจสอบสัญญาเพ่ือยืนยันขอกําหนดหรือขอสมมต ิ

• การคํานวณซ้ํา ยกตัวอยางเชน การตรวจสอบความถูกตองทางคณิตศาสตรของ

แบบจําลอง 

• การสอบทานขอสมมติท่ีใชในการสนับสนุนเอกสารวามีความสอดคลองกัน เชน ขอมูลท่ี

เผยแพรโดยบุคคลท่ีสาม 

การไดรับหลักฐานการสอบบัญชีจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชี (อางถึง

ยอหนาท่ี 21) 

ก91. ในบางสถานการณ การไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจนถึงวันท่ีใน

รายงานของผูสอบบัญชีอาจใหหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมเพียงพอเพ่ือระบุความเส่ียง

ของการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ตัวอยางเชน การขายสินคาคงคลัง

ของผลิตภัณฑท่ีถูกยกเลิกหลังจากส้ินสุดงวดของรายงานอาจใหหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
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เหมาะสมเพียงพอเก่ียวกับการประมาณการของมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ ณ วันส้ินงวด ในกรณี

อ่ืนๆ อาจจําเปนตองใชวิธีทดสอบนี้เพ่ือเช่ือมตอกับแนวทางอ่ืนในยอหนาท่ี 18 

ก92. สําหรับประมาณการทางบัญชีบางรายการ เหตุการณท่ีเกิดข้ึนจนถึงวันท่ีในรายงานผูสอบบัญชี

อาจไมไดหลักฐานการตรวจสอบเก่ียวกับประมาณการทางบัญชีท่ีเพียงพอเหมาะสม 

ยกตัวอยางเชน สถานการณหรือเหตุการณท่ีเก่ียวของกับประมาณการทางบัญชีท่ีเกิดข้ึนใน

ชวงเวลาท่ีเนิ่นนานไป นอกจากนั้น เนื่องจากวัตถุประสงคของการวัดมูลคาประมาณการมูลคา

ยุติธรรมทางบัญชี ขอมูลหลังจากวันส้ินงวดอาจไมสะทอนเหตุการณหรือสถานการณท่ีมีอยู ณ 

วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนั้นจึงอาจไมเก่ียวของกับการวัดมูลคาประมาณการมูลคา

ยุติธรรมทางบัญชี  

ก93. ถึงแมวาผูสอบบัญชีอาจตัดสินใจท่ีจะไมเลือกใชวิธีการทดสอบนี้เปนการเฉพาะในการ

ประมาณการทางบัญชี ผูสอบบัญชียังตองปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 กําหนดใหผูสอบบัญชีตองปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให

ไดมาซึ่งหลักฐานการตรวจสอบท่ีเพียงพอและเหมาะสมวาเหตุการณท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนระหวาง

วันท่ีในงบการเงินและวันท่ีในรายงานผูสอบบัญชีทุกรายการ ท่ีเปนรายการท่ีตองปรับปรุงหรือ

เปดเผยในงบการเงินไดรับการระบุ4647 และปรากฏในงบการเงินอยางเหมาะสม47

48 เนื่องจากการ

วัดมูลคาประมาณการทางบัญชีในหลายๆกรณีท่ีนอกเหนือไปจากการวัดประมาณการมูลคา

ยุติธรรมทางบัญชี ซึ่งโดยปกติจะข้ึนอยูกับผลของสถานการณรายการหรือเหตุการณใน

อนาคต ผูสอบบัญชีจึงตองปฏิบัติงานตรวจสอบภายใตมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 

การทดสอบวิธีการจัดทําประมาณการของผูบริหาร (อางอิงยอหนาท่ี 22) 

ก94. การทดสอบวิธีการจัดทําประมาณการของผูบริหารอาจเปนวิธีการท่ีเหมาะสมเม่ือเปนไปตาม

ตัวอยางตอไปนี้ 

• การสอบทานของผูสอบบัญชีสําหรับประมาณการทางบัญชีท่ีมีลักษณะเดียวกันใน 

งบการเงินในงวดบัญชีกอนทําใหเช่ือไดวากระบวนการของผูบริหารในปจจุบันนาจะมี

ความเหมาะสม 

• ประมาณการทางบัญชีข้ึนอยูกับประชากรท่ีมีขนาดใหญซึ่งมีลักษณะคลายกันโดยท่ีความ

แตกตางของประชากรแตละรายไมมีนัยสําคัญ 

• แมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของไดระบุวิธีท่ีผูบริหารควรใชเพ่ือประมาณการทาง

บัญชี ตัวอยางเชน อาจเปนกรณีของประมาณการการตั้งสํารองการสูญเสียท่ีคาดวาจะเกิด 

• ประมาณการทางบัญชีจัดทําจากการประมวลผลของขอมูลตามปกติ 
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การทดสอบวิธีการจัดทําประมาณการของผูบริหารยังอาจเปนวิธีการท่ีเหมาะสมเม่ือไมมีวิธี

ทดสอบท่ีทําไดในทางปฏิบัติ หรืออาจเปนวิธีท่ีเหมาะสมในการรวมเปนสวนหนึ่งกับวิธี

ทดสอบอ่ืนๆ  

การเปล่ียนแปลงวิธีการ ขอสมมติท่ีมีนัยสําคัญ และขอมูลจากการตรวจสอบในงวดกอนหนา 

(อางอิงยอหนาท่ี 23 (ก) 24 (ก) และ 25 (ก)) 

ก95. เม่ือการเปล่ียนแปลงวิธีการ ขอสมมติท่ีมีนัยสําคัญ หรือขอมูล จากงวดกอนหนาไมไดข้ึนอยู

กับสถานการณใหมหรือขอมูลใหม หรือเม่ือขอสมมติท่ีมีนัยสําคัญไมสอดคลองกับสวนอ่ืนๆ

และสวนท่ีใชในการประมาณการทางบัญชีอ่ืนๆ หรือขอสมมติท่ีเก่ียวของท่ีถูกใชในสวนอ่ืน

ของกิจกรรมดานธุรกิจของกิจการ ผูสอบบัญชีอาจจําเปนตองมีการหารือกับผูบริหารเพ่ิมเติม

เก่ียวกับสถานการณและสอบถามผูบริหารเก่ียวกับความเหมาะสมของขอสมมติท่ีใช 

ขอบงช้ีถึงความลําเอียงของผูบริหาร (อางอิงยอหนาท่ี 23 (ข) 24 (ข) และ 25 (ข)) 

ก96. เม่ือผูสอบบัญชีระบุขอบงช้ีถึงความลําเอียงของผูบริหารท่ีอาจเกิดข้ึน ผูสอบบัญชีอาจ

จําเปนตองหารือเพ่ิมเติมกับผูบริหารและอาจจําเปนตองพิจารณาอีกคร้ังวามีหลักฐานการ

ตรวจสอบท่ีเหมาะสมเพียงพอซึ่งไดรับมาจากวิธีการ ขอสมมติ และขอมูลท่ีใชวามีความ

เหมาะสมและสามารถสนับสนุนในเหตุการณดังกลาวหรือไม ตัวอยางของขอบงช้ีถึงความ

ลําเอียงของผูบริหารสําหรับประมาณการทางบัญชีท่ีเฉพาะเจาะจงอาจเกิดข้ึนเม่ือผูบริหารได

จัดทําชวงท่ีเหมาะสมสําหรับขอสมมติท่ีแตกตางกัน และในแตละกรณี ขอสมมติท่ีใชมาจาก

จุดส้ินสุดของชวงท่ีทําใหเกิดผลการวัดมูลคาท่ีดีท่ีสุด 

วิธีการ 

การเลือกวิธีการ (อางอิงยอหนาท่ี 23 (ก)) 

ก97. ขอพิจารณาท่ีเก่ียวของสําหรับผูสอบบัญชีเก่ียวกับความเหมาะสมของวิธีการท่ีเลือกในบริบท

ของแมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ และหากมีความเหมาะสม ความเหมาะสมของ

การเปล่ียนแปลงดังกลาวจากงวดกอนอาจรวมถึง 

• เหตุผลของผูบริหารในการเลือกวิธกีารนั้นเหมาะสมหรือไม 

• วิธีการมีความเหมาะสมหรือไมในแตละลักษณะสถานการณของการประมาณการทาง

บัญชี ขอกําหนดของแมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ แนวคิดหรือเทคนิคการ

ประเมินมูลค าอ่ืน ท่ี มีอยูขอ กําหนดดานกฎระเบียบ ธุรกิจ อุตสาหกรรม และ

สภาพแวดลอมท่ีกิจการดําเนินงานอยู 

• เม่ือผูบริหารไดพิจารณาแลววาวิธีการท่ีแตกตางกันสงผลใหมีการประมาณการในชวงท่ี

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ผูบริหารมีวิธีการในการสืบหาสาเหตุของความแตกตาง

เหลานี้อยางไร และ 
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• การเปล่ียนแปลงข้ึนอยูกับสถานการณใหมหรือขอมูลใหมหรือไม เม่ือไมเปนเชนนั้น การ

เปล่ียนแปลงอาจไมสมเหตุสมผลหรือไมเปนไปตามขอกําหนดของแมบทการรายงาน

ทางการเงินท่ีเก่ียวของ การเปล่ียนแปลงโดยปราศจากเหตุผลท่ีไมสอดคลองกับงบ

การเงินเปนเวลานานและอาจทําใหงบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงหรืออาจเปน

ขอบงช้ีถึงความลําเอียงของผูบริหารท่ีอาจเกิดข้ึน (ดูเพ่ิมเติมท่ียอหนา ก133 – ก136) 

ประเด็นเหลานี้มีความสําคัญเม่ือขอกําหนดของแมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ

ไมไดกําหนดวิธีการวัดมูลคาหรือไมอนุญาตใหใชหลายวิธี 

การใชแบบจําลองท่ีมีความซับซอน (อางอิงยอหนาท่ี 23 (ง)) 

ก98. แบบจําลองและแบบจําลองท่ีเก่ียวของมีแนวโนมท่ีจะซับซอนมากข้ึนเม่ือ 

• การทําความเขาใจ การนําวิธีการมาใช รวมถึงการออกแบบแบบจําลอง การเลือก และ

การใชขอมูลรวมถึงขอสมมติท่ีเหมาะสมนั้นจําเปนตองใชทักษะหรือความรูเฉพาะทาง 

• เปนการยากท่ีจะไดรับขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการใชงานในรูปแบบจําลองดังกลาว 

เนื่องจากมีขอจํากัดเก่ียวกับความพรอมใชงานหรือความสามารถในการเขาถึงหรือ

ตรวจสอบขอมูล หรือ 

• เปนการยากท่ีจะรักษาความถูกตองของขอมูลและขอสมมติท่ีใชในแบบจําลองเนื่องจาก

ลักษณะของการประเมินคามีความหลากหลาย ความสัมพันธของแตละปจจัยมีจํานวน

มาก หรือมีการคํานวณซ้ําหลายคร้ัง (เชน ความถูกตอง ความสอดคลอง หรือความ

ครบถวน) 

ก99. เร่ืองท่ีผูสอบบัญชีอาจพิจารณาเม่ือผูบริหารใชแบบจําลองท่ีซับซอนอาจรวมถึงตัวอยาง

ตอไปนี้ เชน 

• แบบจําลองไดรับการตรวจสอบกอนนําไปใชหรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงแบบจําลอง โดย

มีการสอบทานเปนระยะเพ่ือใหม่ันใจวามีความเหมาะสมกับวัตถุประสงคท่ีจะนําไปใช 

กระบวนการตรวจสอบของกิจการ รวมถึงการประเมินดังตอไปนี้ 

O ความสมบูรณทางทฤษฎีของแบบจําลอง 

O ความเช่ือถือไดของการคํานวณของแบบจําลอง 

O ความถูกตองและครบถวนของขอมูลและขอสมมติของแบบจําลอง และ 

O ผลของแบบจําลองเปรียบเทียบกับรายการท่ีเกิดข้ึนจริง 

• นโยบายเก่ียวกับการควบคุมการเปล่ียนแปลงมีความเหมาะสมและมีข้ันตอนอยูจริง 

• ผูบริหารใชทักษะและความรูท่ีเหมาะสมในการใชแบบจําลอง 

ขอพิจารณาเหลานี้อาจเปนประโยชนสําหรับวิธีการท่ีไมไดใชแบบจําลองท่ีซับซอนดวยเชนกัน 
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ก100. ผูบริหารอาจทําการปรับปรุงผลของแบบจําลองเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของแมบทการ

รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ ในบางธุรกิจการปรับปรุงเหลานี้เรียกวาการปรับผลกระทบ

รายการ ในกรณีของการประมาณการมูลคายุติธรรมทางบัญชี อาจจะตองพิจารณาวาการ

ปรับปรุงผลของแบบจําลองนั้น (ถามี) สะทอนถึงขอสมมติของผูซื้อผูขายในตลาดภายใต

สถานการณเดียวกันหรือไม 

การรักษาความนาเช่ือถือของขอสมมติท่ีมีนัยสําคัญและขอมูลท่ีนําไปใชในแบบจําลอง (อางอิง 

ยอหนาท่ี 23 (จ)) 

ก101. ในการรักษาความนาเช่ือถือของขอสมมติท่ีมีนัยสําคัญและขอมูลท่ีนําไปใชในแบบจําลองนั้น

หมายถึงการรักษาความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลและขอสมมติ ผานการ

ประมวลผลขอมูลทุกข้ันตอน ความลมเหลวในการรักษาความนาเช่ือถือดังกลาวอาจสงผล

ใหเกิดความเสียหายของขอมูลและขอสมมติ และอาจทําใหเกิดการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริง ในกรณีนี้ขอพิจารณาท่ีเก่ียวของกับผูสอบบัญชีอาจรวมถึงขอมูลและขอสมมติท่ี

อาจมีการเปล่ียนแปลงท้ังหมดท่ีเปนความตั้งใจของผูบริหาร และไมมีเปล่ียนแปลงใดๆท่ี

เกิดข้ึนโดยไมตั้งใจในระหวางกิจกรรมตางๆ เชน การปอน การจัดเก็บ การสง หรือการ

ประมวลผลขอมูล 

ขอสมมติท่ีมีนัยสําคัญ (อางอิงยอหนาท่ี 24) 

ก102. ขอพิจารณาท่ีมีความเก่ียวของกับผูสอบบัญชีเก่ียวกับความเหมาะสมของขอสมมติท่ีมี

นัยสําคัญในบริบทของแมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ และความเหมาะสมความ

เหมาะสมของการเปล่ียนแปลงจากงวดกอนหนา (หากมี) อาจรวมถึง: 

• เหตุผลของผูบริหารในการเลือกขอสมมติ 

• ขอสมมติมีความเหมาะสมในแตละลักษณะสถานการณของการประมาณการทางบัญชี 

ขอกําหนดของแมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ ธุรกิจ อุตสาหกรรม และ

สภาพแวดลอมท่ีกิจการดําเนินงานหรือไม และ 

• การเปล่ียนแปลงจากงวดกอนในการเลือกขอสมมตข้ึินอยูกับสถานการณใหมหรือขอมูล

ใหมหรือไม หากไมมีการเปล่ียนแปลงก็อาจไมสมเหตุสมผลหรือไมเปนไปตามแมบท

การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ การเปล่ียนแปลงการประมาณทางบัญชีโดย

ปราศจากเหตุผลอาจทําใหเกิดการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ

ของงบการเงินหรืออาจเปนขอบงช้ีถึงความลําเอียงของผูบริหารท่ีอาจเกิดข้ึน (ดู

เพ่ิมเติมท่ียอหนา ก133 – ก136) 

ก103. ผูบริหารอาจประเมินขอสมมติทางเลือกหรือผลของการประมาณการทางบัญชีท่ีเปน

ทางเลือก ซึ่งอาจทําไดโดยใชวิธีการท่ีหลากหลายข้ึนอยูกับสถานการณ แนวทางหนึ่งท่ี

เปนไปไดคือการวิเคราะหความไว ซึ่งอาจเก่ียวของกับการพิจารณาวาจํานวนเงินของ
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ประมาณการทางบัญชีแตกตางกันไปตามขอสมมติท่ีแตกตางกันอยางไร แมวาประมาณการ

ทางบัญชีท่ีวัดมูลคายุติธรรมก็อาจมีความแตกตางเนื่องจากผูซื้อผูขายในตลาดท่ีแตกตางกัน

ก็ใชขอสมมติท่ีแตกตางกันดวย การวิเคราะหความไวอาจนําไปสูการจัดทําสถานการณ

ผลลัพธจํานวนหนึ่ง ซึ่งบางคร้ังมีลักษณะเปนชวงของผลลัพธโดยผูบริหาร และประกอบดวย 

'สถานการณในแงราย' และ 'สถานการณในแงดี' 

ก104. ผูสอบบัญชีอาจรับรูหรือไดรับความเขาใจในขอสมมติท่ีถูกนํามาใชในดานอ่ืนของธุรกิจของ

กิจการ ผานความรูท่ีไดรับในการปฏิบติังานตรวจสอบ เร่ืองดังกลาวอาจรวมถึง โอกาสทาง

ธุรกิจขอสมมติในเชิงกลยุทธ และกระแสเงินสดในอนาคต เปนตน นอกจากนี้หากผูสอบ

บัญชีท่ีรับผิดชอบงานไดดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือกิจการ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 

(ปรับปรุง) 48

49 ไดกําหนดใหผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานพิจารณาวาขอมูลท่ีไดรับจากการ

ปฏิบัติงานอ่ืนมีความเก่ียวของหรือไมเพ่ือระบุความเส่ียงของการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอมูลนี้อาจเปนประโยชนในการพิจารณาเพ่ือระบุวาขอสมมติ

ท่ีมีนัยสําคัญมีความสอดคลองกันและสอดคลองกับขอสมมติท่ีใชในการประมาณการทาง

บัญชีอ่ืนหรือไม 

ก105. ความเหมาะสมของขอสมมติท่ีมีนัยสําคัญในบริบทของขอกําหนดของแมบทการรายงานทาง

การเงินท่ีเก่ียวของอาจข้ึนอยูกับความตั้งใจและความสามารถในการปฏิบัติงานของผูบริหาร 

ผูบริหารจัดทําเอกสารเก่ียวกับแผนงานและความตั้งใจท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินท่ี

เฉพาะอยาง และแมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของอาจกําหนดใหผูบริหารทําเชนนั้น

ดวย ลักษณะและขอบเขตของหลักฐานการตรวจสอบท่ีจะไดรับเก่ียวกับความตั้งใจและ

ความสามารถของผูบริหารเปนเร่ืองของการใชดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ การ

ตรวจสอบของผูสอบบัญชีอาจรวมถึงกระบวนการตอไปนี้ (หากเปนไปได) 

• การสอบทานเหตุการณในอดีตเก่ียวกับการทําตามความตั้งใจของผูบริหาร 

• การตรวจสอบแผนงานหรือเอกสารอ่ืนซึ่งรวมถึง แผนงบประมาณท่ีผานการอนุมัติแลว

หรือรายงานการประชุม (หากเปนไปได) 

• การสอบถามผูบริหารเก่ียวกับเหตุผลสําหรับการดําเนินการท่ีมีลักษณะเฉพาะนั้น 

• การสอบทานเหตุการณท่ีเกิดภายหลังวันท่ีในงบการเงินจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชี 

• การประเมินความสามารถของกิจการในการทําตามส่ิงท่ีกําหนดไวภายใตสภาพ

เศรษฐกิจของกิจการรวมถึงผลกระทบของภาระผูกพันท่ีมี และขอจํากัดทางกฎหมาย 

ขอบังคับ หรือสัญญาท่ีอาจสงผลกระทบตอความเปนไปไดของขอเท็จจริงของผูบริหาร 
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• การพิจารณาวาผูบริหารไดปฏิบัติตามขอกําหนดของแมบทการรายงานทางการเงินท่ี

เก่ียวของหรือไม (หากมี) 

อยางไรก็ตามแมบทการรายงานทางการเงินบางแมบทอาจไมอนุญาตใหใชความตั้งใจของ

ผูบริหารหรือแผนงานในการจัดทําประมาณการทางบัญชี สวนใหญเปนกรณีของการ

ประมาณมูลคายุติธรรมทางบัญชีเนื่องจากวัตถุประสงคของการวัดมูลคากําหนดใหตอง

สะทอนใหเห็นถึงขอสมมติท่ีมีนัยสําคัญท่ีใชโดยผูซื้อและผูขายในตลาด 

ขอมูล (อางอิงยอหนาท่ี 25 (ก)) 

ก106. ขอพิจารณาท่ีเก่ียวของสําหรับผูสอบบัญชีเก่ียวกับความเหมาะสมของขอมูลท่ีเลือกเพ่ือใชใน

บริบทของแมบทการรายงานทางการเงิน ท่ีเก่ียวของ และความเหมาะสมของการ

เปล่ียนแปลงจากงวดกอนหนา (หากมี) อาจรวมถึง 

• เหตุผลของผูบริหารในการเลือกขอมูล 

• ขอมูลมีความเหมาะสมหรือไมในแตละลักษณะสถานการณของการประมาณการทาง

บัญชี ขอกําหนดของแมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ และธุรกิจ อุตสาหกรรม 

และสภาพแวดลอมท่ีกิจการดําเนินงานอยู และ 

• การเปล่ียนแปลงจากงวดกอนในเร่ืองแหลงท่ีมาหรือรายการขอมูลท่ีเลือกหรือขอมูลท่ี

เลือกข้ึนอยูกับสถานการณใหมหรือขอมูลใหมหรือไม หากไมมีการเปล่ียนแปลงก็อาจ

ไมสมเหตุสมผลหรือไมเปนไปตามแมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ การ

เปล่ียนแปลงการประมาณทางบัญชีโดยปราศจากเหตุผลอาจทําใหเกิดการแสดงขอมูลท่ี

ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินหรืออาจเปนขอบงช้ีถึงความลําเอียง

ของผูบริหารท่ีอาจเกิดข้ึน (ดูเพ่ิมเติมท่ียอหนา ก133 – ก136) 

ความเก่ียวของและความนาเช่ือถือของขอมูล (อางอิงยอหนาท่ี 25 (ค)) 

ก107. เม่ือใชขอมูลท่ีทําโดยกิจการ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 กําหนดใหผูสอบบัญชี

ประเมินวาขอมูลมีความนาเช่ือถือเพียงพอสําหรับวัตถุประสงคของผูสอบบัญชีหรือไม 

รวมถึงความจําเปนตามแตสถานการณเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการตรวจสอบเก่ียวกับความ

ถูกตองและครบถวนของขอมูลและประเมินวาขอมูลมีความแมนยําและมีรายละเอียด

เพียงพอสําหรับวัตถุประสงคของผูสอบบัญชีหรือไม4950 

ขอกําหนดทางกฎหมายหรือสัญญาท่ีมีความซับซอน (อางอิงยอหนาท่ี 25 (ง)) 

ก108. วิธีการท่ีผูสอบบัญชีอาจพิจารณาเม่ือประมาณการทางบัญชีข้ึนอยูกับขอกําหนดทางกฎหมาย

หรือสัญญาท่ีมีความซับซอนรวมถึง 
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• พิจารณาวาจําเปนตองมีทักษะหรือความรูเฉพาะทางเพ่ือทําความเขาใจหรือตีความ

สัญญาหรือไม 

• การสอบถามท่ีปรึกษาทางกฎหมายของนิติบุคคลเก่ียวกับขอกําหนดทางกฎหมายหรือ

สัญญา และ 

• สอบทานพ้ืนฐานของสัญญาเพ่ือ 

o ประเมินวัตถุประสงคพ้ืนฐานทางธุรกิจสําหรับการทํารายหารหรือขอตกลง และ 

o พิจารณาวาขอกําหนดของสัญญาสอดคลองกับคําอธิบายของผูบริหารหรือไม 

การเลือกคาประมาณแบบจุดและการเปดเผยท่ีเก่ียวของของผูบริหารเก่ียวกับความไมแนนอนของ

ประมาณการ 

ข้ันตอนเพ่ือทําความเขาใจและระบุความไมแนนอนของการประมาณการของผูบริหาร (อางอิงยอ

หนาท่ี 26 (ก)) 

ก109. ขอพิจารณาท่ีเก่ียวของเก่ียวกับผูบริหารวาไดดําเนินการตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือทําความ

เขาใจและระบุความไมแนนอนของการประมาณการหรือไม อาจรวมถึงวาผูบริหารได

ดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้หรือไม 

(ก) ทําความเขาใจเร่ืองความไมแนนอนของการประมาณการโดยการระบุแหลงท่ีมาและ

ประเมินระดับความแปรผันสืบเนื่องในการวัดมูลคาผลลัพธและชวงผลลัพธของการวัด

มูลคาผลลัพธท่ีเปนไปไดอยางสมเหตุสมผล 

(ข) ระบุระดับของกระบวนการวัดมูลคา ความซับซอน หรือการใชดุลยพินิจวาสงผลตอ

ความเส่ียงของการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ และมีการระบุผล

ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการแสดงขอมูลผิดพลาดโดยใช 

(1) ทักษะและความรูท่ีเหมาะสมในการประมาณการทางบัญชี และ 

(2) การใชดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ รวมถึงการระบุและแกไขส่ิงท่ีทําใหเกิด

อคติของผูบริหาร และ 

(ค) ระบุความไมแนนอนของการประมาณการโดยการเลือกคาประมาณแบบจุดและการ

เปดเผยท่ีเก่ียวของของผูบริหารเก่ียวกับความไมแนนอนของประมาณการ 

การเลือกคาประมาณแบบจุดและการเปดเผยท่ีเก่ียวของของผูบริหารเก่ียวกับความไมแนนอนของ

ประมาณการ (อางอิงยอหนาท่ี 26 (ข)) 

ก110. เร่ืองท่ีอาจเก่ียวของกับการเลือกคาประมาณแบบจุดของผูบริหารและการจัดทําการเปดเผย

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับความไมแนนอนของการประมาณการรวมถึง 
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• วิธีการและขอมูลท่ีใชถูกเลือกอยางเหมาะสมหรือไม รวมถึงมีวิธีการทางเลือกสําหรับ

การทําประมาณการทางบัญชีและแหลงขอมูลทางเลือกอยู 

• คุณลักษณะการประเมินมูลคาท่ีใชมีความเหมาะสมและครบถวนหรือไม 

• ขอสมมติท่ีใชถูกเลือกจากชวงของจํานวนท่ีเปนไปไดอยางสมเหตุสมผล และไดรับการ

สนับสนุนโดยขอมูลซึ่งเหมาะสมท่ีเก่ียวของและเช่ือถือไดหรือไม 

• ขอมูลท่ีใชมีความเหมาะสม เก่ียวของ และเช่ือถือไดหรือไม รวมถึงความสมบูรณของ

ขอมูลนั้นไดรับการดูแลหรือไม 

• การคํานวณถูกนําไปใชตามวิธีการและมีการคํานวณท่ีแมนยําหรือไม 

• การประมาณแบบจุดของผูบริหารไดรับการคัดเลือกอยางเหมาะสมจากผลการวัดมูล

คาท่ีเปนไปไดอยางสมเหตุสมผลหรือไม 

• การเปดเผยท่ีเก่ียวของไดมีการอธิบายตัวเลขประมาณการอยางเหมาะสม และอธิบาย

ลักษณะรวมถึงขอจํากัดของกระบวนการประเมิน รวมถึงความแปรผันของผลการวัดมูล

คาท่ีเปนไปไดอยางสมเหตุสมผลหรือไม 

ก111. ขอพิจารณาท่ีเก่ียวของสําหรับผูสอบบัญชีเก่ียวกับความเหมาะสมของคาประมาณแบบจุด

ของผูบริหารอาจรวมถึง 

• เม่ือขอกําหนดของแมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของไดกําหนดคาประมาณแบบ

จุดท่ีจะใชหลังจากการพิจารณาผลลัพธและขอสมมติทางเลือกหรือไดกําหนดวิธีการวัด

มูลคาท่ีเฉพาะเจาะจง ผูบริหารไดปฏิบัติตามขอกําหนดของแมบทการรายงานทาง

การเงินท่ีเก่ียวของหรือไม 

• เม่ือแมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของไมไดระบุวิธีเลือกจํานวนเงินจากผลการวัด

มูลคาท่ีเปนไปไดอยางสมเหตุสมผล ผูบริหารไดใชดุลยพินิจโดยพิจารณาตาม

ขอกําหนดของแมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของหรือไม 

ก112. ขอพิจารณาท่ีเก่ียวของสําหรับผูสอบบัญชีเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลของผูบริหารเก่ียวกับ

ความไมแนนอนของการประมาณการรวมถึงขอกําหนดของแมบทการรายงานทางการเงินท่ี

เก่ียวของซึ่งอาจตองมีการเปดเผย 

• เพ่ืออธิบายจํานวนเงินท่ีเปนการประมาณและอธิบายลักษณะและขอจํากัดของ

กระบวนการในการทํารวมถึงความผันแปรของผลการวัดมูลคาท่ีเปนไปไดอยาง

สมเหตสุมผล แมบทอาจกําหนดใหมีการเปดเผยเพ่ิมเติมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคการ

เปดเผย50
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• เก่ียวกับนโยบายการบัญชีท่ีมีนัยสําคัญท่ีเก่ียวของกับประมาณการทางบัญชี นโยบาย

การบัญชีท่ีเก่ียวของอาจรวมถึงเร่ืองตางๆ เชน หลักการเฉพาะ ปจจัยพ้ืนฐาน ประเพณี

นิยม กฎและวิธีปฏิบัติท่ีใชในการจัดทําและนําเสนอประมาณการทางบัญชีในงบการเงิน

ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสถานการณ 

• เก่ียวกับการใชดุลยพินิจท่ีมีนัยสําคัญหรือมีความเส่ียงสูง (ตัวอยางเชน การใชดุลยพินิจ

ท่ีมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญท่ีสุดกับจํานวนเงินท่ีรับรูในงบการเงิน) รวมถึง ขอสมมติ

เก่ียวกับการคาดการณลวงหนาท่ีมีนัยสําคัญหรือความไมแนนอนของการประมาณการ

จากแหลงอ่ืน 

ในบางสถานการณการเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในแมบทการ

รายงานทางการเงินอาจมีความจําเปนเพ่ือใหบรรลุการนําเสนอท่ีเปนธรรม หรือตองปฏิบัติ

ตามแมบท เพ่ือไมทําใหเกิดความเขาใจงบการเงินท่ีคลาดเคล่ือน 

ก113. ย่ิงประมาณการทางบัญชีไดรับผลจากความไมแนนอนในการประมาณการมากเทาใด ความ

เส่ียงของการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงท่ีอันเปนสาระสําคัญก็จะถูกประเมินใหสูงข้ึน

เทานั้น ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการสอบทานหลักฐานการตรวจสอบตามยอหนาท่ี 35 วาการ

ประมาณคาแบบจุดและการเปดเผยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับความไมแนนอนของการประมาณ

การของผูบริหารมีความสมเหตุสมผลในบริบทของแมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ

หรือมีส่ิงท่ีขัดตอขอเท็จจริงหรือไม 

ก114. หากขอพิจารณาของผูสอบบัญชีเก่ียวกับความไมแนนอนของการประมาณการท่ีเก่ียวของกับ

การประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยท่ีเก่ียวของนั้นเปนเร่ืองท่ีจําเปนตองไดรับความ

สนใจอยางมีนัยสําคัญจากผูสอบบัญชี ส่ิงนี้อาจเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ51

52 

เม่ือผูบริหารไมไดดําเนินการตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือทําความเขาใจและแกไขความไมแนนอน

ของการประมาณการ (อางอิงยอหนาท่ี 27) 

ก115. เม่ือผูสอบบัญชีพบวาผูบริหารไมไดดําเนินการตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือทําความเขาใจ

และและแกไขความไมแนนอนของการประมาณการ ข้ันตอนเพ่ิมเติมท่ีผูสอบบัญชีอาจขอให

ผูบริหารดําเนินการเพ่ือทําความเขาใจกับความไมแนนอนของการประมาณการอาจรวมถึง

การพิจารณาขอสมมติทางเลือกหรือทําการวิเคราะหความไว 

ก116. ในการพิจารณาวาเปนไปไดหรือไมท่ีจะจัดทําการประมาณแบบจุดหรือแบบชวง ประเด็นท่ี

ผูสอบบัญชีอาจตองคํานึงถึงนั้นรวมถึงการท่ีผูสอบบัญชีสามารถทําไดโดยไมกระทบตอ

ขอกําหนดดานความเปนอิสระหรือไม ซึ่งอาจรวมถึงขอกําหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของซึ่ง

ระบุถึงขอหามเก่ียวกับการทําหนาท่ีท่ีเปนความรับผิดชอบของผูบริหาร 
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ก117. หากหลังจากพิจารณาคําตอบของผูบริหารแลว ผูสอบบัญชีพิจารณาแลวเห็นวาไมสามารถ

จัดทําการประมาณแบบจุดหรือแบบชวงได ผูสอบบัญชีจะตองประเมินผลกระทบของการ

ตรวจสอบหรือความเห็นของผูสอบบัญชีตองบการเงินตามยอหนาท่ี 34 

การจัดทําคาประมาณแบบจุดของผูสอบบัญชีหรือการใชคาประมาณแบบชวงของผูสอบบัญชี 

(อางอิงยอหนาท่ี 28 - 29) 

ก118. ในการจัดทําคาประมาณแบบจุดหรือแบบชวงของผูสอบบัญชีในการประเมินคาประมาณ

แบบจุดและการเปดเผยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับความไมแนนอนของการประมาณการของ

ผูบริหารอาจมีวิธีการท่ีเหมาะสม ในกรณีท่ี 

• การสอบทานของผูสอบบัญชีในประมาณการทางบัญชีท่ีคลายคลึงกันในงวดกอนทําให

เช่ือไดวากระบวนการประมาณการของผูบริหารในงวดปจจุบันมีแนวโนมท่ีจะไมมี

ประสิทธิภาพ 

• การควบคุมภายในของกิจการท่ีอยูภายใตกระบวนการของผูบริหารในการจัดทํา

ประมาณการทางบัญชีมีการออกแบบท่ีไมดีพอหรือไมมีการนําไปใช 

• เหตุการณหรือรายการระหวางวันส้ินงวดและวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีนั้นไมไดถูก

นํามาพิจารณาอยางเหมาะสมเม่ือผูบริหารควรจะพิจารณา และเหตุการณหรือรายการ

ดังกลาวดูเหมือนจะขัดแยงตอคาประมาณแบบจุดของผูบริหาร 

• มีแหลงขอมูลหรือขอสมมติอ่ืนท่ีเหมาะสมท่ีสามารถใชในการจัดทําคาประมาณแบบจุด

หรือคาประมาณแบบชวงของผูสอบบัญชี 

• ผูบริหารไมไดดําเนินการตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือทําความเขาใจหรือแกไขความไม

แนนอนของการประมาณการ (ดูเพ่ิมเติมยอหนาท่ี 27) 

ก119. การตัดสินใจในการจัดทําคาประมาณแบบจุดหรือแบบชวงอาจไดรับอิทธิพลจากแมบทการ

รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของซึ่งอาจกําหนดประมาณการแบบจุดท่ีจะใชหลังจากพิจารณา

ผลและขอสมมติทางเลือก หรือกําหนดวิธีการวัดมูลคาโดยเฉพาะ (ตัวอยางเชน การใชการ

คิดลดความนาจะเปน-คาท่ีคาดไวถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักหรือผลท่ีมีความเปนไปไดมากท่ีสุด) 

ก120. การตัดสินใจของผูสอบบัญชีวาจะจัดทําการประเมินแบบจุดแทนท่ีจะเปนแบบชวงหรือไม 

ข้ึนอยูกับลักษณะของการประมาณการและดุลยพินิจของผูสอบบัญชีตามแตละสถานการณ 

ตัวอยางเชน ลักษณะของการประมาณการอาจคาดวาผลท่ีเปนไปไดอยางสมเหตุสมผลมี

ความแปรผันนอย ในสถานการณ เชนนี้การจัดทําประมาณแบบจุดอาจเปนวิธี ท่ี มี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือสามารถจัดทําดวยความแมนยําในระดับสูง 
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ก121. ผูสอบบัญชีอาจจัดทําคาประมาณแบบจุดหรือคาประมาณแบบชวงไดหลายวิธี เชน 

• การใชแบบจําลองท่ีแตกตางจากแบบจําลองท่ีใชโดยผูบริหาร ตัวอยางเชน แบบจําลอง

ท่ีใชในเฉพาะภาคสวนหรืออุตสาหกรรมนั้นหรือแบบจําลองท่ีผูสอบบัญชีจัดทําข้ึน 

• การใชแบบจําลองของผูบริหารแตจัดทําขอสมมติหรือแหลงขอมูลทางเลือกท่ีแตกตาง

กับท่ีผูบริหารใช 

• การใชแบบจําลองของผูสอบบัญชีเองแตจัดทําดวยขอสมมติทางเลือกท่ีแตกตางกับท่ี

ผูบริหารใช 

• การจางหรือใชผูเช่ียวชาญในการจัดทําแบบจําลองหรือใหขอสมมติท่ีมีความเก่ียวของ 

• การพิจารณาถึงเง่ือนไข รายการ หรือเหตุการณหรือตลาดท่ีเก่ียวของของสินทรัพยหรือ

หนี้สินท่ีสามารถเปรียบเทียบกันได 

ก122. ผูสอบบัญชีอาจจัดทําคาประมาณแบบจุดหรือคาประมาณแบบชวงสําหรับการประมาณการ

ทางบัญชีเพียงบางสวน (ตัวอยางเชน สําหรับขอสมมติโดยเฉพาะหรือเม่ือมีเพียงบางสวน

ของประมาณการทางบัญชีท่ีทําใหเกิดความเส่ียงตอการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอัน

เปนสาระสําคัญ) 

ก123. เม่ือใชวิธีการ ขอสมมติ หรือขอมูลของผูสอบบัญชีเพ่ือจัดทําคาประมาณแบบจุดหรือ

คาประมาณแบบชวง ผูสอบบัญชีอาจไดรับหลักฐานเก่ียวกับความเหมาะสมของวิธีการ ขอ

สมมติ หรือขอมูลของผูบริหาร ตัวอยางเชน หากผูสอบบัญชีใชขอสมมติของผูสอบบัญชีใน

การจัดทําชวงเพ่ือประเมินความสมเหตุสมผลของคาประมาณแบบจุดของผูบริหาร ผูสอบ

บัญชีอาจพิจารณาวาการใชดุลยพินิจของผูบริหารในการเลือกขอสมมติท่ีมีนัยสําคัญท่ีถูกใช

ในการประมาณการทางบัญชีทําใหพบตัวช้ีวัดความเปนไปไดท่ีจะเกิดอคติของผูบริหาร 

ก124. ขอกําหนดในยอหนาท่ี 29 (ก) สําหรับผูสอบบัญชีเพ่ือระบุวาชวงดังกลาวรวมถึงเฉพาะ

จํานวนท่ีไดรับการสนับสนุนโดยหลักฐานการตรวจสอบท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอ ไมได

หมายความวาผูสอบบัญชีถูกคาดหวังวาจะไดรับหลักฐานการตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนผลท่ี

เปนไปไดในแตละชวง แตผูสอบบัญชีมีแนวโนมท่ีจะไดรับหลักฐานเพ่ือตรวจสอบจุดท่ีปลาย

ท้ังสองของชวงดังกลาววามีความเหมาะสมในสถานการณนั้น และเปนการสนับสนุนวา

จํานวนท่ีอยูระหวางท้ังสองจุดก็มีความสมเหตุสมผลเชนกัน 

ก125. ขนาดของชวงของผูสอบบัญชีอาจทวีคูณความมีนัยสําคัญสําหรับงบการเงินโดยรวม 

โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือสาระสําคัญข้ึนอยูกับผลการดําเนินงาน (ตัวอยางเชน รายไดกอนหัก

ภาษี) และมาตรการนี้มีสัดสวนคอนขางเล็กเม่ือเทียบกับสินทรัพยหรือมูลคาของงบดุลอ่ืน 

ในกรณีนี้มีแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือการประเมินความไมแนนอนท่ีเก่ียวของกับการประมาณ

การทางบัญชีนั้นทวีคูณความมีนัยสําคัญข้ึน อยางมาก ซึ่งเปนเร่ืองปกติสําหรับการประมาณ

การทางบัญชีบางประเภทหรือในอุตสาหกรรมบางประเภท เชน ธุรกิจการประกันภัยหรือ
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การธนาคาร ซึ่งมีความไมแนนอนของการประมาณการเปนเร่ืองปกติและอาจมีขอกําหนด

เฉพาะในแมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของในเร่ืองนั้น ผูสอบบัญชีอาจสรุปไดวาชวง

ท่ีทวีคูณความมีนัยสําคัญตามดุลยพินิจของผูสอบบัญชีมีความเหมาะสมในสถานการณนั้น 

ข้ึนอยูกับข้ันตอนการดําเนินการและหลักฐานการตรวจสอบท่ีไดรับตามขอกําหนดของ

มาตรฐานการสอบบัญชีนี้ เม่ือเปนกรณีเชนนี้ การประเมินของผูสอบบัญชีเก่ียวกับความ

สมเหตุสมผลของการเปดเผยเก่ียวกับความไมแนนอนของการประมาณการจึงมีความสําคัญ

มากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงวาการเปดเผยดังกลาวจะเปดเผยความไมแนนอนของการ

ประมาณคาในระดับสูง และชวงของผลท่ีเปนไปไดอยางเหมาะสมหรือไม ยอหนาท่ี ก139 

– ก144 มีขอควรพิจารณาเพ่ิมเติมท่ีอาจเก่ียวของในสถานการณนี้ดวย 

ขอพิจารณาอ่ืนเก่ียวกับหลักฐานการสอบบัญชี (อางอิงยอหนาท่ี 30) 

ก126. ขอมูลท่ีถูกใชเปนหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับความเส่ียงของการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับประมาณการทางบัญชีอาจจัดทําข้ึนโดยกิจการ 

จัดทําโดยผูเช่ียวชาญของผูบริหาร หรือจัดทําโดยแหลงขอมูลจากภายนอก 

แหลงขอมูลจากภายนอก 

ก127. ดังท่ีอธิบายไวในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 52

53 ความนาเช่ือถือของขอมูลจาก

แหลงขอมูลภายนอกนั้นไดรับอิทธิพลจากแหลงท่ีมา ลักษณะ และสถานการณท่ีไดรับมา 

ดังนั้นลักษณะและขอบเขตของข้ันตอนการตรวจสอบเพ่ิมเติมของผูสอบบัญชีในการ

พิจารณาความนาเช่ือถือของขอมูลท่ีใชในการประมาณการทางบัญชีอาจแตกตางกันไปตาม

ลักษณะของปจจัยเหลานี้ ตัวอยางเชน: 

• เม่ือขอมูล ราคา หรือขอมูลท่ีเก่ียวของกับการกําหนดราคาของตลาดหรืออุตสาหกรรม

ไดมาจากแหลงขอมูลภายนอกเพียงแหลงเดียวซึ่งมีความเช่ียวชาญในขอมูลดังกลาว 

ผูสอบบัญชีอาจขอราคาจากแหลงขอมูลอิสระอ่ืนเพ่ือท่ีจะทําการเปรียบเทียบ 

• เม่ือขอมูล ราคา หรือขอมูลท่ีเก่ียวของกับการกําหนดราคาของตลาดหรืออุตสาหกรรม

ไดมาจากแหลงขอมูลภายนอกหลายแหลง และขอมูลเหลานั้นช้ีใหเห็นถึงความ

สอดคลองกัน ผูสอบบัญชีอาจมีความจําเปนตองไดรับหลักฐานเก่ียวกับความนาเช่ือถือ

ของขอมูลจากแหลงบุคคลนอยลง 

• เม่ือขอมูลท่ีไดจากแหลงขอมูลหลายแหลงช้ีใหเห็นมุมมองของตลาดท่ีแตกตางกัน 

ผูสอบบัญชีอาจตองทําเขาใจเหตุผลของความหลากหลายในมุมมอง ความหลากหลาย

อาจเปนผลมาจากการใชวิธีการขอสมมติ หรือขอมูลท่ีแตกตางกัน ตัวอยางเชน 

แหลงท่ีมาหนึ่งอาจใชราคาปจจุบันและแหลงท่ีมาอีกแหลงใชราคาในอนาคต เม่ือเกิด

ความหลากหลายเก่ียวกับความไมแนนอนในการประมาณการ ผูสอบบัญชีจะตองได
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หลักฐานการตรวจสอบท่ีเหมาะสมเพียงพอวาในบริบทของแมบทการรายงานทาง

การเงินท่ีเก่ียวของ ไดการเปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ีอธิบายถึงความไมแนนอนของ

การประมาณการอยางสมเหตุสมผลหรือไม ตามยอหนาท่ี 26 (ข) ในกรณีเชนนี้การใช

ดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพก็เปนส่ิงท่ีมีความสําคัญในการพิจารณาขอมูลเก่ียวกับ

วิธีการ ขอสมมติ หรือขอมูลท่ีใช 

• เม่ือขอมูลท่ีไดรับจากแหลงขอมูลภายนอกไดรับการจัดทําโดยแหลงขอมูลนั้นโดยท่ี

แหลงดังกลาวใชแบบจําลองของตัวเอง ยอหนาท่ี ก33ฉ ของมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 500 ใหใหแนวทางท่ีเก่ียวของไว 

ก128. สําหรับการประมาณการทางบัญชีท่ีเก่ียวกับมูลคายุติธรรม ขอควรพิจารณาเพ่ิมเติมเก่ียวกับ

ความเก่ียวของและความนาเช่ือถือของขอมูลท่ีไดรับจากแหลงขอมูลภายนอกอาจรวมถึง: 

(ก) มูลคายุติธรรมนั้นข้ึนอยูกับการซื้อขายของตราสารเดียวกันหรือการเสนอราคาใน

ตลาดท่ีมีการแขงขันหรือไม 

(ข) เม่ือมูลคายุติธรรมอางอิงจากธุรกรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีเทียบเคียงกันได 

วิธีการท่ีรายการเหลานั้นถูกระบุและพิจารณาวาสามารถเทียบเคียงกันได  

(ค) เม่ือไมมีธุรกรรมสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินหรือสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีเทียบเคียงกัน

ได วิธีการท่ีขอมูลดังกลาวไดถูกจัดทําข้ึน รวมท้ังขอมูลท่ีถูกจัดทําและนํามาใชเปน

ตัวแทนของขอสมมติท่ีผูซื้อผูขายในตลาดใชเม่ือมีการกําหนดราคาสินทรัพยหรือ

หนี้สินหรือไม (หากสามารถใชได) และ 

(ง) เม่ือการวัดมูลคายุตธิรรมอางอิงตามใบเสนอราคาของตัวแทน 

(1) ตัวแทนดังกลาวเปนผูดูแลสภาพคลองท่ีทําธุรกรรมในตราสารทางการเงิน

ประเภทเดียวกันหรือไม 

(2) การเสนอราคาของตัวแทนดังกลาวมีผลผูกพันหรือไมมีผลผูกพันโดยมีการให

น้ําหนักมากกวาหากเปนขอเสนอท่ีมีผลผูกพัน และ 

(3) การเสนอราคาของตัวแทนดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงสภาวะตลาด ณ วันท่ีในงบ

การเงินเม่ือมีความจําเปนตามแมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ   

ก129. เม่ือขอมูลจากแหลงขอมูลภายนอกถูกนํามาใชเปนหลักฐานการสอบบัญชี ขอพิจารณาท่ี

เก่ียวของสําหรับผูสอบบัญชีอาจรวมถึง ขอมูลสามารถหาไดหรือไม หรือขอมูลมีรายละเอียด

เพียงพอหรือไมเพ่ือท่ีจะทําความเขาใจวิธีการ ขอสมมติ และขอมูลอ่ืน ท่ีใชโดยแหลงขอมูล

ภายนอก ส่ิงเหลานี้อาจถูก จํากัดในบางประเด็นและมีอิทธิพลตอการพิจารณาของผูสอบ

บัญชีเก่ียวกับลักษณะ เวลา และขอบเขตของข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตัวอยางเชน การ

กําหนดราคางานบริการมักจะใหขอมูลเก่ียวกับวิธีการและขอสมมติตามประเภทสินทรัพย
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มากกวาหลักทรัพยแตละรายการ ตัวแทนมักจะใหขอมูลท่ีจํากัด เก่ียวกับปจจัยการผลิตและ

ขอสมมติของพวกเขาเม่ือมีการเสนอราคาเบื้องตนสําหรับหลักทรัพยแตละรายการ ยอ

หนาท่ี ก33ช ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ไดใหแนวทางเกี่ยวกับขอจํากัดจาก

แหลงขอมูลภายนอกไวในเร่ืองการจัดหาขอมูลสนับสนุน 

ผูเช่ียวชาญของผูบริหาร 

ก130. ขอสมมติเก่ียวกับประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําหรือระบุโดยผูเช่ียวชาญของผูบริหาร

กลายเปนขอสมมติของผูบริหารเม่ือถูกใชโดยผูบริหารในการประมาณการทางบัญชี ดังนั้น

ผูสอบบัญชีจะตองใชขอกําหนดท่ีเก่ียวของในมาตรฐานการสอบบัญชีนี้กับขอสมมติเหลานั้น 

ก131. หากงานของผูเช่ียวชาญของผูบริหารเก่ียวของกับการใชวิธีการหรือแหลงขอมูลท่ีเก่ียวกับ

การประมาณการทางบัญชีหรือการจัดทําหรือการให ผลลัพธหรือขอสรุปท่ีเก่ียวของกับการ

ประมาณแบบจุดหรือการเปดเผยท่ีเก่ียวของเพ่ือรวมไวในงบการเงิน ขอกําหนดในยอหนาท่ี 

21–29 ของมาตรฐานการสอบบัญชีนี้อาจชวยผูตรวจสอบในการนํายอหนาท่ี 8 (ค) ของ

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ไปปฏิบัติได 

องคกรท่ีใหบริการ 

ก132. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 40254 เก่ียวของกับความเขาใจของผูสอบบัญชีเก่ียวกับการ

บริการท่ีไดรับจากองคกรท่ีใหบริการ รวมถึงการควบคุมภายใน และการตอบสนองของ

ผูสอบบัญชีตอการประเมินความเส่ียงของการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญ เม่ือกิจการใชบริการขององคกรท่ีใหบริการในการประมาณการทางบัญชี 

ขอกําหนดและแนวทางในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 402 อาจชวยผูสอบบัญชีในการนํา

ขอกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีไ้ปปฏิบัติได 

ขอบงช้ีถึงความลําเอียงของผูบริหารที่อาจเกิดขึ้น (อางถึงยอหนาที่ 32) 

ก133. ความลําเอียงของผูบริหารอาจยากท่ีจะตรวจพบในระดับของบัญชีใดบัญชีหนึ่ง และอาจระบุ

ไดโดยผูสอบบัญชีเม่ือพิจารณากลุมของประมาณการทางบัญชี, หรือเม่ือพิจารณาประมาณ

การทางบัญชีท้ังหมดในภาพรวม หรือเม่ือสังเกตจากหลายๆ งวดบัญชี  ตัวอยางเชน หาก

ประมาณการทางบัญชีท่ีรวมอยูในงบการเงินไดรับการพิจารณาวาสมเหตุสมผลในแตละ

บัญชีแตคาประมาณแบบจุดของผูบริหารมักโนมเอียงไปทางคาสุดทายของคาประมาณแบบ

ชวงของผลลัพธท่ีสมเหตุสมผลของผูสอบบัญชี ซึ่งสงผลตอรายงานทางการเงินในลักษณะท่ี

เปนประโยชนสําหรับผูบริหารมากข้ึน สถานการณดังกลาวอาจแสดงถึงความลําเอียงท่ีอาจ

เกิดข้ึนโดยผูบริหาร 
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ก134. ตัวอยางของขอบงช้ีถึงความลําเอียงของผูบริหารท่ีอาจเกิดข้ึนเก่ียวกับประมาณการทางบัญชี 

รวมถึง 

• การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีหรือการเปล่ียนแปลงวิธีจัดทําประมาณการ

ทางบัญชี ซึ่งผูบริหารไดทําการประเมินโดยใชดุลยพินิจแลววามีการเปล่ียนแปลงใน

สภาพแวดลอม 

• การเลือกหรือจัดทําขอสมมติท่ีมีนัยสําคัญ หรือการเลือกขอมูล ซึ่งทําใหผลการ

ประมาณการสอดรับกับวัตถุประสงคของผูบริหาร 

• การเลือกคาประมาณแบบจุดท่ีอาจมีขอบงช้ีถึงรูปแบบของการมองในแงดีและการ

มองในแงราย 

เม่ือขอบงช้ีดังกลาวถูกระบุไว อาจมีความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญท้ังในระดับท่ีเก่ียวกับส่ิงท่ีผูบริหารไดใหการรับรองไวและระดับของงบการเงิน  

ขอบงช้ีถึงความลําเอียงของผูบริหารท่ีอาจเกิดข้ึนไมไดแปลวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงสําหรับวัตถุประสงคในการหาขอสรุปเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของประมาณ

การทางบัญชีเสมอไป อยางไรก็ตาม ในบางกรณีหลักฐานการสอบบัญชีอาจช้ีใหเห็นถึงการ

แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงมากกวาเพียงระบุถึงขอบงช้ีถึงความลําเอียงของผูบริหาร  

ก135. ขอบงช้ีถึงความลําเอียงของผูบริหารท่ีอาจเกิดข้ึนอาจกระทบตอขอสรุปของผูสอบบัญชี 

ข้ึนอยูกับวาการประเมินความเส่ียงของผูสอบบัญชีและการตอบสนองท่ีเก่ียวของยังคง

เหมาะสมอยูหรือไม  ผูสอบบัญชีอาจยังจําเปนตองพิจารณาผลกระทบสําหรับแงมุมอ่ืนใน

การตรวจสอบของผูสอบบัญชี รวมถึงความจําเปนในการตั้งคําถามเพ่ิมเติมในความ

เหมาะสมของการใชดุลยพินิจของผูบริหารในการจัดทําประมาณการทางบัญชี  นอกจากนี้ 

ขอบงช้ีถึงความลําเอียงของผูบริหารท่ีอาจเกิดข้ึนอาจกระทบตอขอสรุปของผูสอบบัญชี 

ข้ึนอยูกับวางบการเงินโดยรวมปราศจากขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

ตามท่ีอธิบายไวในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)54
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ก136. นอกจากนี้ การประยุกตใชมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ผูสอบบัญชีจําเปนตอง

ประเมินวาการใชดุลยพินิจและการตัดสินใจของผูบริหารในการจัดทําประมาณการทางบัญชี

ซึ่งรวมอยูในงบการเงินนั้น ระบุถึงความลําเอียงท่ีอาจเกิดข้ึนซึ่งเปนขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง

อันเปนสาระสําคัญท่ีเปนผลมาจากการทุจริต 55

56  การจัดทํารายงานทางการเงินท่ีทุจริตมัก

เกิดจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงของประมาณการทางบัญชีซึ่งกระทําอยางตั้งใจ 

โดยอาจรวมถึงประมาณการทางบัญชีท่ีบันทึกต่ําไปหรือสูงไปโดยตั้งใจ  ขอบงช้ีถึงความ

ลําเอียงของผูบริหารท่ีอาจเกิดข้ึนซึ่งอาจเปนปจจัยเส่ียงของการทุจริต อาจเปนเหตุใหผูสอบ
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ยอหนาที่ 11 
56

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ยอหนาที่ 32(ข) 
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บัญชีตองประเมินใหมวาการประเมินความเส่ียงของผูสอบบัญชีโดยเฉพาะการประเมินความ

เส่ียงจากการทุจริตและการตอบสนองท่ีเก่ียวของยังคงเหมาะสมอยูหรือไม 

หลักการประเมินวิธีการตรวจสอบที่ใชโดยรวม (อางถึงยอหนาที่ 33) 

ก137. หลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดมาจากท่ีผูสอบบัญชีปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบท่ีวางแผนไว 

อาจเปนเหตุใหผูสอบบัญชีตองเปล่ียนแปลงลักษณะ, ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการ

ตรวจสอบอ่ืนจากท่ีไดวางแผนไว 5657  สําหรับประมาณการทางบัญชี ขอมูลอาจทําใหผูสอบ

บัญชี  ผูสอบบัญชีอาจไดรับขอมูลท่ีเปนหลักฐานการสอบบัญชีซึ่งมีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญจากขอมูลท่ีใชในการประเมินความเส่ียง  ตัวอยางเชน ผูสอบบัญชีอาจระบุไววา

การใชดุลยพินิจในการจัดทําประมาณการทางบัญชีเปนเพียงสาเหตุเดียวของความเส่ียงจาก

การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีประเมินไว อยางไรก็ตาม ในขณะท่ี

ปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีประเมินไว ผูสอบบัญชีอาจพบวาประมาณการทางบัญชีนั้น

ซับซอนกวาท่ีพิจารณาไวเดิม ซึ่งอาจทําใหเกิดคําถามตอการประเมินความเส่ียงจากการ

แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ (ตัวอยางเชน ความเส่ียงสืบเนื่องอาจตอง

ถูกประเมินใหมไปท่ีจุดสูงสุดของความหลากหลายในระดับความเส่ียงสืบเนื่องเพราะ

ผลกระทบจากความซับซอน) ดังนั้น ผูสอบบัญชีอาจจําเปนตองปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบ

เพ่ิมเติมเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอ57

58 

ก138. ในกรณีท่ีประมาณการทางบัญชีไมไดมีการรับรู ผูสอบบัญชีจะมุงเนนประเมินวารายการ

เปนไปตามเง่ือนไขการรับรูในแมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของหรือไม เม่ือประมาณ

การทางบัญชีไมไดมีการรับรูและผูสอบบัญชีสรุปวาวิธีการนี้มีความเหมาะสม บางแมบทการ

รายงานทางการเงินยังอาจกําหนดใหเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสถานการณนั้นในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 

การพิจารณาวาประมาณการทางบัญชีสมเหตุสมผลหรือขัดตอขอเท็จจริงหรือไม (อางถึงยอหนาท่ี 9, 35) 

ก139. ในการพิจารณาวาคาประมาณแบบจุดของผูบริหารและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของ

สมเหตุสมผลหรือขัดตอขอเท็จจริงหรือไม ข้ึนอยูกับวิธีการตรวจสอบท่ีปฏิบัติและหลักฐาน

การสอบบัญชีท่ีไดรับ 

• เม่ือหลักฐานการสอบบัญชีสนับสนุนคาประมาณแบบชวง ในบางสถานการณ ขนาด

ของชวงอาจกวางและอาจมีสาระสําคัญตองบการเงินโดยรวมหลายเทา (อางถึงยอ

หนาท่ี ก125)  แมวาชวงท่ีกวางนั้นอาจเหมาะสมในสถานการณนั้น แตส่ิงนี้อาจ
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ยอหนาที่ ก60 
58

  ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ยอหนาที่ 31 
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ช้ีใหเห็นวาเปนส่ิงสําคัญสําหรับผูสอบบัญชีในการพิจารณาใหมวามีหลักฐานการสอบ

บัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของจํานวนในชวงหรือไม  

• หลักฐานการสอบบัญชีอาจสนับสนุนคาประมาณแบบจุดซึ่งแตกตางจากคาประมาณ

การแบบจุดของผูบริหาร  ในสถานการณดังกลาว ผลตางระหวางคาประมาณการแบบ

จุดของผูสอบบัญชีและคาประมาณการแบบจุดของผูบริหารกอใหเกิดการแสดงขอมูล

ท่ีขัดตอขอเท็จจริง 

• หลักฐานการสอบบัญชีอาจสนับสนุนคาประมาณแบบชวงซึ่งไมรวมคาประมาณการ

แบบจุดของผูบริหารไว ในสถานการณดังกลาว การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง 

คือ ผลตางระหวางคาประมาณการแบบจุดของผูบริหารกับจุดท่ีใกลเคียงท่ีสุดจาก

คาประมาณการแบบชวงของผูสอบบัญชี 

ก140. ยอหนาท่ี ก110 – ก114 ใหแนวทางเพ่ือชวยผูสอบบัญชีในการประเมินการเลือก

คาประมาณการแบบจุดของผูบริหารและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งรวมอยูใน 

งบการเงิน  

ก141. เม่ือวิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมของผูสอบบัญชีรวมถึงการทดสอบวิธีท่ีผูบริหารจัดทําประมาณ

การทางบัญชีหรือการจัดทําคาประมาณการแบบจุดหรือแบบชวงของผูสอบบัญชี  ผูสอบ

บัญชีจําเปนตองไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับการ

เปดเผยขอมูลท่ีอธิบายถึงความไมแนนอนของประมาณการตามท่ีกําหนดไวในยอหนาท่ี 

26(ข) และ 29(ข) และการเปดเผยขอมูลอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในยอหนาท่ี 31 ผูสอบบัญชี

จึงตองพิจารณาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดมาเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลเหมือนเปนสวน

หนึ่งของการประเมินภาพรวมตามท่ีกําหนดไวในยอหนาท่ี 35 โดยพิจารณาวาประมาณการ

ทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของนั้นมีความสมเหตุสมผลตามแมบทการรายงาน

ทางการเงินหรือขัดตอขอเท็จจริงหรือไม  

ก142. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 ยังใหแนวทางเก่ียวกับการเปดเผยเชิงคุณภาพ58

59และเม่ือ

มีการเปดเผยขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงซึ่งสามารถบงช้ีถึงการทุจริต59

60 

ก143. ในกรณีท่ีงบการเงินไดจัดทําข้ึนตามแมบทการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควร การ

ประเมินของผูสอบบัญชีวางบการเงินดังกลาวแสดงอยางถูกตองตามท่ีควรหรือไมนั้น 60

61ให

รวมถึงการพิจารณาในเร่ืองการแสดงรายการโดยรวม โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงิน 

ตลอดจนงบการเงินนั้น ซึ่งรวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ไดแสดงใหเห็นถึงรายการ

และเหตุการณท่ีสําคัญในบริบทท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคของการนําเสนอขอมูลโดยถูกตอง
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 ยอหนาที่ ก17 
60

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 ยอหนาที่ ก22 
61

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ยอหนาที่ 14 
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ตามท่ีควร  ตัวอยางเชน เม่ือประมาณการทางบัญชีอยูภายใตความไมแนนอนของประมาณ

การในระดับท่ีสูงกวา ผูสอบบัญชีอาจพิจารณาวาการเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมเปนส่ิงจําเปน

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควร  หากผูบริหารไมรวม

การเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมดังกลาว ผูสอบบัญชีอาจสรุปวางบการเงินนั้นแสดงขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงอยางมีสาระสําคัญ 

ก144. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)61

62 ใหแนวทางของนัยตอการแสดงความเห็น

ของผูสอบบัญชี เม่ือผูสอบบัญชีเช่ือวาการเปดเผยขอมูลในงบการเงินของผูบริหาร ซึ่ง

รวมถึงการเปดเผยเก่ียวกับความไมแนนอนของประมาณการไมเพียงพอหรืออาจกอใหเกิด

ความเขาใจผิด  

หนังสือรับรอง (อางถึงยอหนาที่ 37) 

ก145. หนังสือรับรองเก่ียวกับประมาณการทางบัญชีท่ีเฉพาะเจาะจงอาจรวมถึงการรับรอง 

• วาการใชดุลยพินิจท่ีมีนัยสําคัญในการจัดทําประมาณการทางบัญชีไดพิจารณาขอมูลท่ี

เก่ียวของท้ังหมดซึ่งผูบริหารรับทราบแลว 

• เก่ียวกับความสมํ่าเสมอและความเหมาะสมในการเลือกหรือการนําไปใช ท้ังวิธีการ, 

ขอสมมติ และขอมูลท่ีผูบริหารใชในการจัดทําประมาณการทางบัญชี 

• วาขอสมมติไดสะทอนอยางเหมาะสมถึงความตั้งใจและความสามารถของผูบริหารใน

การดําเนินการเฉพาะในนามของกิจการท่ีเก่ียวของกับประมาณการทางบัญชีและการ

เปดเผยขอมูล 

• การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับประมาณการทางบัญชี รวมถึงการเปดเผยเพ่ืออธิบายความ

ไมแนนอนของประมาณการ มีความครบถวนและสมเหตุสมผลภายใตแมบทการ

รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ 

• วาทักษะเฉพาะทางหรือความเช่ียวชาญท่ีเหมาะสมไดนํามาประยุกตใชในการจัดทํา

ประมาณการทางบัญชี 

• ไมมีเหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงินท่ีทําใหตองปรับปรุง หรือเปดเผยขอมูล

เพ่ิมเติมเก่ียวกับประมาณการทางบัญชีในงบการเงิน 

• วามีความเหมาะสมในการตัดสินใจของผูบริหารวาไมเขาเง่ือนไขของการรับรูหรือการ

เปดเผยขอมูลตามแมบทการรายงานทางการเงิน เม่ือไมรับรูประมาณการทางบัญชี

หรือไมเปดเผยขอมูลในงบการเงิน 
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) ยอหนาที่ 22-23 
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การสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล, ผูบริหาร หรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของ (อางถึงยอหนาที่ 38) 

ก146. ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ผูสอบบัญชีส่ือสารกับผูมี

หนาท่ีในการกํากับดูแลถึงความคิดเห็นของผูสอบบัญชีเก่ียวกับแงมุมเชิงคุณภาพท่ีสําคัญใน

วิธีปฏิบัติทางบัญชีท่ีเก่ียวของกับประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของ 62

63  

ภาคผนวก 2 ประกอบดวยเร่ืองท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับประมาณการทางบัญชีซึ่งผูสอบบัญชี

อาจพิจารณาถึงการส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล 

ก147. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 กําหนดใหผูสอบบัญชีตองส่ือสารเปนลายลักษณอักษร

กับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลถึงขอบกพรองของการควบคุมภายในท่ีพบในระหวางการ

ตรวจสอบ63

64  ขอบกพรองดังกลาวอาจรวมถึงเร่ืองท่ีเก่ียวของกับการควบคุม 

• การเลือกและการนํานโยบายการบัญชีท่ีมีนัยสําคัญไปปฏิบัติ และการเลือกและการ

นําไปใชท้ังวิธีการ, ขอสมมติและขอมูล 

• การบริหารความเส่ียงและระบบท่ีเก่ียวของ 

• ความถูกตองของขอมูล รวมถึงเม่ือขอมูลไดรับมาจากแหลงขอมูลภายนอก และ 

• การใช, การจัดทํา และการตรวจสอบความสมบูรณของแบบจําลอง รวมถึง

แบบจําลองท่ีไดมาจากผูใหบริการภายนอก และการปรับปรุงใดๆ ท่ีอาจจําเปน 

ก148. นอกจากการส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล ผูสอบบัญชีอาจไดรับอนุญาตหรือถูก

กําหนดใหส่ือสารไปยังหนวยงานท่ีมีอํานาจในการกํากับดูแลหรือผูควบคุมดูแลท่ีมีความ

รอบคอบท่ีไมเก่ียวของกับสายงานโดยตรง  การส่ือสารดังกลาวอาจเปนประโยชนในระหวาง

การตรวจสอบหรือ ณ บางชวงของการตรวจสอบ เชน เม่ือวางแผนการตรวจสอบหรือเม่ือ

สรุปผลตอรายงานของผูสอบบัญชี  ตัวอยางเชน ใบบางประเทศ หนวยงานท่ีมีอํานาจในการ

กํากับดูแลสถาบันการเงินขอความรวมมือจากผูสอบบัญชีเพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลเก่ียวกับการ

ดําเนินงานและการปฏิบัติตามการควบคุมในกิจกรรมท่ีเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน, การ

ตรวจสอบการประเมินมูลคาของเคร่ืองมือทางการเงินในตลาดท่ีไมมีการซื้อขาย, ผลขาดทุน

ดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน, และสํารองประกันภัย ในขณะท่ีบางหนวยงานอาจขอความ

รวมมือเพ่ือทําความเขาใจความคิดเห็นของผูสอบบัญชีเก่ียวกับแงมุมท่ีสําคัญของการ

ดําเนินงานของกิจการ รวมถึงการประมาณการตนทุนของกิจการ  การส่ือสารนี้อาจชวย

ผูสอบบัญชีในการระบุ, การประเมิน และการตอบสนองตอความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ี

ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ 

                                                        
63

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ยอหนาที่ 16(ก) 

64
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 ยอหนาที่ 9 
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เอกสารหลักฐาน (อางถึงยอหนาที่ 39) 

ก149. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) 64

65 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33066 

ใหขอกําหนดและแนวทางในการบันทึกความเขาใจในกิจการของผูสอบบัญชี และบันทึกการ

ประเมินความเส่ียงและการตอบสนองตอความเส่ียงท่ีไดประเมินไว แนวทางนี้อยูบนพ้ืนฐาน

ของขอกําหนดและแนวทางในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 23067  ในการตรวจสอบ

ประมาณการทางบัญชี ผูสอบบัญชีจําเปนตองจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ

เก่ียวกับองคประกอบสําคัญตอความเขาใจของผูสอบบัญชีในกิจการและสภาพแวดลอมของ

กิจการเก่ียวกับประมาณการทางบัญชี นอกจากนี้ การใชดุลยพินิจของผูสอบบัญชีเก่ียวกับ

ความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีไดประเมินไวเก่ียวกับ

ประมาณการทางบัญชีและการตอบสนองของผูสอบบัญชี อาจไดรับสนับสนุนจากเอกสาร

หลักฐานของการส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลและผูบริหาร 

ก150. ในการบันทึกความเช่ือมโยงของวิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมของผูสอบบัญชีกับความเส่ียงจาก

การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีไดประเมินไวในระดับท่ีเก่ียวกับส่ิงท่ี

ผูบริหารไดใหการรับรองไวตามท่ีกลาวไวในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330  มาตรฐาน

การสอบบัญชีฉบับนี้กําหนดใหผูสอบบัญชีพิจารณาเหตุผลท่ีทําใหเกิดความเส่ียงจากการ

แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในระดับท่ีเก่ียวกับส่ิงท่ีผูบริหารไดใหการ

รับรองไว เหตุผลดังกลาวอาจเก่ียวของกับปจจัยความเส่ียงสืบเนื่องปจจัยใดปจจัยหนึ่งหรือ

หลายปจจัยหรือการประเมินความเส่ียงจากการควบคุมของผูสอบบัญชี  อยางไรก็ตาม 

ผูสอบบัญชีไมจําเปนตองบันทึกทุกปจจัยความเส่ียงสืบเนื่องท่ีใชพิจารณาในการระบุและ

การประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีเก่ียวของ

กับแตละประมาณการทางบัญชี 

ก151. ผูสอบบัญชียังอาจพิจารณาการบันทึก 

• เม่ือการใชวิธีการของผูบริหารเก่ียวของกับแบบจําลองท่ีความซับซอน ดุลยพินิจของ

ผูบริหารนําไปประยุกตใชอยางสมํ่าเสมอหรือไม และในกรณี ท่ีเก่ียวของ การ

ออกแบบแบบจําลองนั้นเหมาะกับวัตถุประสงคการวัดมูลคาของแมบทการรายงาน

ทางการเงินหรือไม 

• เม่ือการเลือกและการนําวิธีการ, ขอสมมติท่ีมีนัยสําคัญ หรือขอมูลมาใช ไดรับ

ผลกระทบจากความซับซอนในระดับท่ีสูงกวา การใชดุลยพินิจของผูสอบบัญชีในการ

พิจารณาวาจําเปนตองใชทักษะหรือความรูเฉพาะทางในการปฏิบัติตามวิธีการ

                                                        
65

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ยอหนาที่ 32 และ ก152-ก155 
66

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ยอหนาที่ 28 และ ก63 
67

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ยอหนาที่ 8(ค) 
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ประเมินความเส่ียงหรือไม ตองใชในการออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตอบสนอง

ตอความเส่ียงนั้นหรือไม ตองใชในการประเมินหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับหรือไม  

ในสถานการณนี้ เอกสารหลักฐานยังอาจรวมถึงวิธีประยุกตใชทักษะและความรูท่ี

จําเปน 

ก152. ยอหนาท่ี ก7 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ระบุวา แมวาไมไดมีวิธีเฉพาะท่ีใชเพ่ือ

บันทึกการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของผูสอบบัญชี แตกระนั้นเอกสาร

หลักฐานของงานตรวจสอบอาจใหหลักฐานท่ีแสดงถึงการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบ

วิชาชีพของผูสอบบัญชี  ตัวอยางเชน เม่ือหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดมาเก่ียวกับประมาณ

การทางบัญชีรวมหลักฐานท้ังท่ีสอดคลองและขัดแยงกับส่ิงท่ีผูบริหารไดใหการรับรองไว 

เอกสารหลักฐานอาจรวมถึงวิธีท่ีผูสอบบัญชีใชประเมินหลักฐานดังกลาว รวมถึงการใชดุลย

พินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพในการจัดทําขอสรุปจากความเพียงพอและความเหมาะสมของ

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับมา  ตัวอยางของขอกําหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้

สําหรับเอกสารหลักฐานซึ่งอาจใหหลักฐานท่ีแสดงถึงการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบ

วิชาชีพโดยผูสอบบัญชี รวมถึง 

• ยอหนาท่ี 13(ง) เก่ียวกับวิธีท่ีผูสอบบัญชีประยุกตใชความเขาใจในการจัดทําคา

คาดหมายของผูสอบบัญชีสําหรับประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ี

เก่ียวของซึ่งรวมอยูในงบการเงิน และวิธีเปรียบเทียบคาคาดหมายนั้นกับงบการเงิน

ของกิจการท่ีจัดทําโดยผูบริหาร 

• ยอหนาท่ี 18 ซึ่งกําหนดวิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมท่ีไดออกแบบและกําหนดใหปฏิบัติ

ตามเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอโดยไมอคติไปสูการไดมาซึ่ง

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีอาจสอดคลองหรือไปสูการไมรวมหลักฐานการสอบบัญชีท่ี

อาจขัดแยง 

• ยอหนาท่ี 23(ข), 24(ข), 25(ข) และ 32 ซึ่งประเมินถึงขอบงช้ีถึงความลําเอียงของ

ผูบริหารท่ีอาจเกิดข้ึน 

• ยอหนาท่ี 34 ซึ่งประเมินขอพิจารณาของผูสอบบัญชีตอหลักฐานการสอบบัญชีท่ี

เก่ียวของท้ังหมด ไมวาจะสอดคลองกันหรือขัดแยงกัน 
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ภาคผนวก 1 

(อางถึงยอหนาท่ี 2, 4, 12(ค), ก8, ก66) 

ปจจัยความเสี่ยงสืบเน่ือง 

คํานํา 

1. ในการระบุ การประเมิน และการตอบสนองตอความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในระดับท่ีเก่ียวกับส่ิงท่ีผูบริหารไดใหการรับรองไวสําหรับ

ประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของ มาตรฐานการสอบบัญชีนี้ได

กําหนดใหผูสอบบัญชีตองคํานึงถึงระดับของประมาณการทางบัญชีท่ีไดรับผลกระทบจาก

ความไมแนนอนของการประมาณการ และระดับของการเลือก การนําวิธีการมาใช ขอสมมติ 

และขอมูลท่ีใชในการจัดทําประมาณการทางบัญชีและการเลือกคาประมาณแบบจุดและการ

เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของของผูบริหารเพ่ือนํามารวมอยูในงบการเงินวาไดรับผลกระทบจาก

ความซับซอน การใชดุลยพินิจ หรือปจจัยเส่ียงอ่ืนหรือไม 

2. ความเส่ียงสืบเนื่องท่ีเก่ียวกับประมาณการทางบัญชีคือขอสงสัยตอส่ิงท่ีผูบริหารไดใหการ

รับรองไวเก่ียวกับประมาณการทางบัญชีตอการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญกอนจะมีการพิจารณาเร่ืองการควบคุม ความเส่ียงสืบเนื่องเปนผลมาจากปจจัย

เส่ียงซึ่งกอใหเกิดความทาทายในการประมาณการทางบัญชีอยางเหมาะสม ภาคผนวกนี้ให

คําอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับลักษณะของปจจัยความเส่ียงสืบเนื่องของความไมแนนอนในการ

ประมาณการ การใชดุลยพินิจความซับซอน และความสัมพันธระหวางกัน ในบริบทของการ

จัดทําประมาณการทางบัญชีและการเลือกคาประมาณแบบจุดและการเปดเผยท่ีเก่ียวของของ

ผูบริหารเพ่ือนํามารวมอยูในงบการเงิน 

หลักเกณฑในการวัดมูลคา 

3. หลักเกณฑในการวัดมูลคาและลักษณะ เง่ือนไข และสถานการณของรายการในงบการเงิน

กอใหเกิดคุณลักษณะการประเมินมูลคาท่ีเก่ียวของ เม่ือไมสามารถหาตนทุนหรือราคาของ

รายการไดโดยตรงจําเปนตองทําการประมาณการทางบัญชีโดยใชวิธีการท่ีเหมาะสมและใช

ขอมูลและขอสมมติท่ีเหมาะสม วิธีการอาจถูกระบุโดยแมบทการรายงานทางการเงินท่ี

เก่ียวของหรือถูกเลือกโดยผูบริหารเพ่ือสะทอนความรูท่ีมีอยูเก่ียวกับวิธีการประเมินมูลคาท่ี

เก่ียวของท่ีคาดวาจะมีผลตอตนทุนหรือราคาของรายการตามหลักเกณฑในการวัดมูลคา 

ความไมแนนอนของการประมาณการ 

4. ขอสงสัยตอการขาดความแมนยําในการวัดมูลคามักถูกอางถึงในแมบทการบัญชีวามีความไม

แนนอนในการวัดมูลคา ความไมแนนอนของการประมาณการถูกกําหนดไวในมาตรฐานการ

สอบบัญชีนี้เนื่องจากขอสงสัยตอการขาดความแมนยําในการวัดมูลคาสืบเนื่อง มันเกิดข้ึนเม่ือ

จํานวนเงินท่ีถูกกําหนดสําหรับรายการในงบการเงินท่ีถูกรับรูหรือเปดเผยในงบการเงินไม
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สามารถวัดมูลคาไดอยางแมนยําจากการหาตนทุนหรือราคาโดยตรง เม่ือไมสามารถหาได

โดยตรง กลยุทธการวัดมูลคาทางเลือกท่ีแมนยําท่ีสุดถัดไปคือการใชวิธีการท่ีสะทอนความรูท่ี

มีอยูเก่ียวกับตนทุนหรือราคาสําหรับรายการตามเกณฑการวัดท่ีเก่ียวของ โดยใชขอมูลท่ี

สามารถหาไดเก่ียวกับคุณลักษณะการประเมินมูลคาท่ีเก่ียวของ 

5. อยางไรก็ตาม ขอจํากัดเก่ียวกับการมีอยูของความรูหรือขอมูลดังกลาวอาจจํากัดความสามารถ

ในการตรวจสอบขอมูลนําเขาในกระบวนการวัดมูลคาดังกลาว ดังนั้นจึงทําใหความแมนยํา

ของการวัดมูลคาผลลัพธถูกจํากัด นอกจากนี้แมบทการบัญชีสวนใหญรับทราบวามีขอจํากัด

ในทางปฏิบัติเก่ียวกับขอมูลท่ีควรนํามาพิจารณา เชน เม่ือคาใชจายในการใหไดมานั้นจะสูง

กวาผลประโยชน การขาดความแมนยําในการวัดมูลคาท่ีเกิดจากขอจํากัดเหลานี้เปนเร่ืองปกติ

เพราะไมสามารถกําจัดออกไปจากกระบวนการวัดมูลคาได ดังนั้นขอจํากัดดังกลาวจึงเปนท่ีมา

ของความไมแนนอนในการประมาณการ แหลงท่ีมาอ่ืนของความไมแนนอนในการวัดมูลคาท่ี

อาจเกิดข้ึนในกระบวนการวัดมูลคาสามารถกําจัดไดหากวิธีการนั้นถูกนําไปใชอยางเหมาะสม 

อยางนอยท่ีสุดก็ตามหลักการ และดังนั้นจึงอาจเปนแหลงท่ีมาของการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงมากกวาจะเปนความไมแนนอนของประมาณการ 

6. เม่ือความไมแนนอนของการประมาณการเก่ียวของกับกระแสการไหลเขาหรือออกในอนาคต

ของผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึนในท่ีสุดเปนผลมาจากสินทรัพยหรือหนี้สิน ผลของ

กระแสเหลานี้จะสามารถเห็นไดหลังจากวันท่ีงบการเงิน ข้ึนอยูกับลักษณะของเกณฑการวัดมูล

คาท่ีเก่ียวของและลักษณะ เง่ือนไข และสถานการณของรายการในงบการเงิน ผลลัพธนี้อาจ

สังเกตเห็นไดโดยตรงกอนท่ีงบการเงินจะไดรับการสรุปหรืออาจสังเกตเห็นไดโดยตรงใน

ภายหลัง สําหรับประมาณการทางบัญชีบางรายการอาจไมมีผลลัพธท่ีสังเกตเห็นไดโดยตรง

เลย 

7. ความไมแนนอนของผลลัพธบางอยางอาจงายตอการคาดเดาดวยความแมนยําในระดับสูง

สําหรับแตละรายการ ตัวอยางเชน อายุการใชงานของเคร่ืองจักรสําหรับผลิตอาจคาดการณได

งายถามีขอมูลทางเทคนิคเพียงพอเก่ียวกับอายุการใชงานโดยเฉล่ีย เม่ือไมสามารถคาดการณ

ผลลัพธในอนาคตได เชน อายุขัยของแตละบุคคลตามสมมติฐานตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัยดวยความแมนยําท่ีสมเหตุสมผล อาจเปนไปไดท่ีจะทํานายผลลัพธสําหรับกลุม

บุคคลดวยความแมนยําท่ีมากข้ึน ในบางกรณี หลักเกณฑในการวัดมูลคาอาจระบุระดับของ

พอรตโฟลิโอเปนหนวยบัญชีท่ีเก่ียวของเพ่ือวัตถุประสงคในการวัดมูลคา ซึ่งอาจลดความไม

แนนอนสืบเนื่องของการประมาณการได 

ความซับซอน 

8. ความซับซอน (เชน ความซับซอนท่ีมีอยูในกระบวนการจัดทําประมาณการทางบัญชีกอนการ

พิจารณาเร่ืองการควบคุม) กอใหเกิดความเส่ียงสืบเนื่อง ความซับซอนสืบเนื่องอาจเกิดข้ึน

เม่ือ: 
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• มีคุณลักษณะการประเมินมูลคาจํานวนมากท่ีมีความสัมพันธจํานวนมากหรือไมเปนเชิง

เสนระหวางกัน 

• การกําหนดมูลคาท่ีเหมาะสมสําหรับคุณลักษณะการประเมินมูลคาหนึ่งรายการหรือ

มากกวาจะตองมีชุดขอมูลหลายชุด 

• ตองใชขอสมมติเพ่ิมเติมในการประมาณการทางบัญชีหรือเม่ือมีความสัมพันธระหวาง

ขอสมมติท่ีถูกกําหนด 

• ขอมูลท่ีใชนั้นยากตอการระบุ เห็น เขาถึง หรือทําความเขาใจโดยธรรมชาต ิ

9. ความซับซอนอาจเก่ียวของกับความซับซอนของวิธีการและกระบวนการคํานวณหรือ

แบบจําลองท่ีนํามาใช ตัวอยางเชน ความซับซอนของแบบจําลองอาจสะทอนถึงความจําเปน

ในการใชแนวคิดหรือเทคนิคการประเมินมูลคาโดยมีความนาจะเปนเปนพ้ืนฐาน สูตรการ

กําหนดราคาสัญญาสิทธิ หรือเทคนิคการจําลองเพ่ือทํานายผลลัพธในอนาคตท่ีไมแนนอน 

หรือพฤติกรรมตามสมมุติฐาน ในลักษณะเดียวกันกระบวนการคํานวณท่ีอาจตองการขอมูล

จากหลายแหลงหรือหลายชุดขอมูลเพ่ือสนับสนุนการสรางขอสมมติหรือการประยุกตใช

แนวคิดทางคณิตศาสตรหรือสถิติท่ีซับซอน 

10. ย่ิงมีความซับซอนมากเทาใดก็ย่ิงมีความเปนไปไดมากข้ึนท่ีผูบริหารจะตองใชทักษะหรือ

ความรูเฉพาะทางในการประมาณการทางบัญชีหรือวาจางผูเช่ียวชาญของผูบริหาร ยกตัวอยาง

เชนท่ีเก่ียวของกับ: 

• แนวคิดและเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีสามารถใชในบริบทของหลักเกณฑในการวัด

มูลคาและวัตถุประสงค หรือขอกําหนดอ่ืนๆ ของแมบทการรายงานทางการเงินท่ี

เก่ียวของ และวิธีการนําแนวคิดหรือเทคนิคเหลานั้นมาใช 

• คุณลักษณะการประเมินมูลคาท่ีเก่ียวของซึ่งอาจมีความเก่ียวของเนื่องจากลักษณะของ

หลักเกณฑในการวัดมูลคา และลักษณะ เง่ือนไข และสถานการณของรายการในงบ

การเงินท่ีใชประมาณการทางบัญชี หรือ 

• ระบุแหลงขอมูลท่ีเหมาะสมจากแหลงขอมูลภายใน (รวมถึงจากแหลงภายนอกบัญชี

แยกประเภทท่ัวไปหรือบัญชีแยกประเภทยอย) หรือจากแหลงขอมูลภายนอก การ

กําหนดวิธีแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการไดมาซึ่งขอมูลจากแหลงดังกลาวหรือในการ

รักษาความนาเช่ือถือในการใชวิธ ีหรือความเขาใจถึงความเก่ียวของและความนาเช่ือถือ

ของขอมูลนั้น 

11. ความซับซอนท่ีเก่ียวของกับขอมูลอาจเกิดข้ึนในสถานการณตอไปนี้ เชน: 

(ก) เม่ือขอมูลยากท่ีจะไดรับมาหรือเม่ือเก่ียวของกับธุรกรรมท่ีไมสามารถเขาถึงไดโดยท่ัวไป 

แมวาขอมูลดังกลาวจะสามารถเขาถึงได เชน ผานแหลงขอมูลภายนอก มันอาจเปนเร่ือง
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ยากท่ีจะพิจารณาความเก่ียวของและความนาเช่ือถือของขอมูล เวนแตแหลงขอมูล

ภายนอกจะเปดเผยขอมูลท่ีเพียงพอเก่ียวกับแหลงขอมูลพ้ืนฐานท่ีใชและการ

ประมวลผลขอมูลท่ีไดถูกนําไปปฏิบัติ 

(ข) เม่ือขอมูลท่ีสะทอนแงมุมของแหลงขอมูลภายนอกเก่ียวกับเง่ือนไขหรือเหตุการณใน

อนาคตซึ่งอาจมีความเก่ียวของในการจัดทําขอสนับสนุนสําหรับขอสมมตินั้นยากท่ีจะ

เขาใจโดยไมมีความโปรงใสเก่ียวกับเหตุผลและขอมูลท่ีนํามาพิจารณาในการจัดทํา

แงมุมเหลานั้น  

(ค) เม่ือขอมูลบางประเภทยากท่ีจะเขาใจโดยธรรมชาติเพราะจําเปนตองความเขาใจในธุรกิจ

ท่ีซับซอนทางเทคนิคหรือแนวคิดทางกฎหมาย เชน อาจจําเปนตองเขาใจขอมูลท่ี

ประกอบดวยเง่ือนไขของขอตกลงทางกฎหมายเก่ียวกับธุรกรรมท่ีเก่ียวของกับตราสาร

ทางการเงินท่ีซับซอนหรือผลิตภัณฑประกันภัย 

การใชดุลยพินิจ 

12. การใชดุลยพินิจ (เชน การใชดุลยพินิจท่ีอยูในกระบวนการจัดทําประมาณการทางบัญชี

ตามปกติกอนการพิจารณาเก่ียวกับการควบคุม) สะทอนถึงขอจํากัดสืบเนื่องของความรูหรือ

ขอมูลท่ีมีอยูเก่ียวกับคุณลักษณะการประเมินมูลคาอยางสมเหตุสมผล เม่ือมีขอจํากัดดังกลาว

แมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของอาจลดระดับการใชดุลยพินิจโดยหลักเกณฑท่ี

เก่ียวของสําหรับการตัดสินใจบางอยาง  ตัวอยางเชน ขอกําหนดดังกลาวอาจกําหนด

วัตถุประสงคท่ีชัดเจนหรือโดยนัยเก่ียวกับการวัดมูลคา การเปดเผย หนวยบัญชี หรือการ

ขอจํากัดดานตนทุนในการนําไปใช แมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของอาจเนน

ความสําคัญของการตัดสินใจดังกลาวผานขอกําหนดสําหรับการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการ

ตัดสินใจดังกลาว 

13. โดยท่ัวไปผูบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการพิจารณาเร่ืองตอไปนี้บางสวนหรือท้ังหมดซึ่ง

มักเก่ียวของกับการใชดุลยพินิจ 

• ขอบเขตท่ีไมไดระบุไวภายใตขอกําหนดของแมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ 

วิธีการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสม แนวคิด เทคนิค และปจจัยท่ีจะใชในวิธีการประมาณ

การโดยคํานึงถึงความรูท่ีมีอยู 

• ขอบเขตท่ีคุณลักษณะการประเมินมูลคาสามารถสังเกตเห็นไดเม่ือมีแหลงขอมูลท่ีมี

ศักยภาพหลากหลายแหลงขอมูลท่ีเหมาะสมท่ีจะใช 

• ขอบเขตท่ีคุณลักษณะการประเมินมูลคาไมสามารถสังเกตเห็นได ขอสมมติท่ีเหมาะสม

หรือชวงของขอสมมติท่ีจัดทํา โดยคํานึงถึงขอมูลท่ีดีท่ีสุดท่ีมีอยูรวมถึงเร่ืองอ่ืนเชน

มุมมองของตลาด 
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• ชวงของผลลัพธท่ีเปนไปไดอยางสมเหตุสมผลท่ีจะเลือกคาประมาณแบบจุดของ

ผูบริหาร และโอกาสท่ีขอมูลบางจุดในชวงนั้นจะสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

หลักเกณฑในการวัดมูลคาตามแมยทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ และ 

• การเลือกคาประมาณแบบจุดของผูบริหารและการเปดเผยท่ีเก่ียวของท่ีจะเปดเผยในงบ

การเงิน 

14. การจัดทําขอสมมติเก่ียวกับเหตุการณหรือเง่ือนไขในอนาคตเก่ียวของกับการใชดุลยพินิจ 

ความยากซึ่งแตกตางกันไปตามระดับความไมแนนอนของเหตุการณหรือเง่ือนไขเหลานั้น 

ความแมนยําท่ีเปนไปไดในการทํานายเหตุการณหรือเง่ือนไขในอนาคตท่ีไมแนนอนข้ึนอยูกับ

ระดับท่ีเหตุการณหรือเง่ือนไขเหลานั้นจะถูกกําหนดซึ่งข้ึนอยูกับความรู รวมถึงความรูเก่ียวกับ

เง่ือนไขในอดีต เหตุการณ และผลลัพธท่ีเก่ียวของ การขาดความแมนยํายังกอใหเกิดความไม

แนนอนของการประมาณการดังท่ีอธิบายไวขางตน 

15. ในสวนของผลลัพธในอนาคตจะตองมีการตั้งขอสมมติสําหรับคุณลักษณะของผลลัพธท่ีไม

แนนอนเหลานั้น ตัวอยางเชน ในการพิจารณาการวัดการดอยคาท่ีเปนไปไดของลูกหนี้สําหรับ

การขายสินคา ณ วันท่ีในงบดุล จํานวนเงินของลูกหนี้อาจจะถูกกําหนดอยางชัดเจนและ

สังเกตเห็นไดโดยตรงในเอกสารการทําธุรกรรมท่ีเก่ียวของ ส่ิงท่ีอาจไมแนนอนคือจํานวนเงิน

สําหรับการสูญเสียเนื่องจากการดอยคา (หากมี) ในกรณีนี้อาจจําเปนตองมีการตั้งขอสมมติ

เก่ียวกับความเปนไปไดของการสูญเสียและเก่ียวกับจํานวนเงินและเวลาของการสูญเสีย

ดังกลาว 

16. อยางไรก็ตามในกรณีอ่ืนๆ กระแสเงินสดท่ีรวมอยูในสิทธิท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยอาจไมมี

ความแนนอน ในกรณีเหลานั้นอาจตองมีการตั้งขอสมมติเก่ียวกับท้ังจํานวนเงินของสิทธิท่ี

อางอิงสําหรับกระแสเงินสดและเก่ียวกับการสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดอยคา 

17. ผูบริหารอาจจําเปนตองพิจารณาขอมูลเก่ียวกับเง่ือนไขและเหตุการณในอดีต รวมถึงแนวโนม

และความคาดหวังในปจจุบันเก่ียวกับการพัฒนาในอนาคต เง่ือนไขและเหตุการณท่ีผานมาให

ขอมูลทางประวัติศาสตรท่ีอาจเนนรูปในอดีตซึ่งเกิดข้ึนซ้ําท่ีสามารถคาดการณไดในการ

ประเมินผลลัพธในอนาคต ขอมูลในอดีตดังกลาวอาจบงบอกถึงรูปแบบการเปล่ียนแปลงของ

พฤติกรรมดังกลาวเม่ือเวลาผานไป (เปนรอบหรือเปนสมัย) ส่ิงเหลานี้อาจช้ีใหเห็นวารูปแบบ

พฤติกรรมท่ีอางอิงในอดีตมีการเปล่ียนแปลงดวยวิธีท่ีคาดการณไดคอนขางมากซึ่งอาจ

นํามาใชในการประเมินผลลัพธในอนาคต อาจมีขอมูลประเภทอ่ืนท่ีมีอยูท่ีบงบอกถึงการ

เปล่ียนแปลงท่ีเปนไปไดในรูปแบบในอดีตของพฤติกรรมดังกลาวหรือในรอบหรือสมัยท่ี

เก่ียวของ อาจจําเปนตองใชดุลยพินิจท่ียากลําบากในการทํานายมูลคาของขอมูลดังกลาว 

18. ขอบเขตและลักษณะ (รวมถึงระดับของการใชดุลยพินิจท่ีเก่ียวของ) ของการใชดุลยพินิจใน

การจัดทําประมาณการทางบัญชีอาจเปดโอกาสใหเกิดอคติของผูบริหารในการตัดสินใจ
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เก่ียวกับการดําเนินการ ตามท่ีฝายบริหารเห็นวามีความเหมาะสมในการประมาณการทางบัญชี 

เม่ือมีความซับซอนสูงหรือมีความไมแนนอนของการประมาณการในระดับสูง หรือท้ังสอง

อยาง ความเส่ียงและโอกาสท่ีเกิดอคติของผูบริหารหรือการทุจริตก็อาจเพ่ิมข้ึนเชนกัน 

ความสัมพันธของความไมแนนอนของการประมาณกับการใชดุลยพินิจและความซับซอน 

19. ความไมแนนอนของการประมาณการกอใหเกิดความแปรผันสืบเนื่องในวิธีการ แหลงขอมูล 

และขอสมมติท่ีเปนไปไดท่ีสามารถใชในการประมาณการทางบัญชี เร่ืองนี้กอใหเกิดการใช

ดุลยพินิจและดวยเหตุนี้ ความจําเปนในการใชดุลยพินิจในการทําประมาณการทางบัญชี การ

ตัดสินใจดังกลาวจําเปนตองใชในการเลือกวิธีการและแหลงขอมูลท่ีเหมาะสมในการตั้งขอ

สมมติ และในการเลือกคาประมาณแบบจุดและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ือเปดเผยใน

งบการเงินของผูบริหาร การใชดุลยพินิจเหลานี้ถูกจัดทําข้ึนตามบริบทของการรับรู การวัด

มูลคา การนําเสนอ และการเปดเผยตามขอกําหนดของแมบทการรายงานทางการเงินท่ี

เก่ียวของ อยางไรก็ตามเนื่องจากมีขอจํากัดเก่ียวกับการมีอยูและการเขาถึงความรูหรือขอมูล

เพ่ือสนับสนุนการตัดสินเหลานี้ทําใหมีการใชดุลพินิจเปนเร่ืองปกติ 

20. การใชดุลยพินิจในการตัดสินใจเปดโอกาสใหเกิดการมีอคติของผูบริหารโดยไมเจตนาหรือ

โดยเจตนาในการจัดทําประมาณการ แมบทการบัญชีจํานวนมากกําหนดใหขอมูลท่ีจัดทําข้ึน

เพ่ือเปดเผยไวในงบการเงินควรเปนกลาง (กลาวคือไมควรมีอคติ) อยางนอยตามหลักการ

แลว อคติสามารถกําจัดออกไปจากกระบวนการประมาณการได แหลงท่ีมาของอคติท่ีอาจ

เกิดข้ึนในการตัดสินใจท่ีทําเพ่ือตอบสนองตอการใชดุลยพินิจเปนแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีอาจ

ทําใหเกิดส่ิงท่ีขัดตอขอเท็จจริงมากกวาจะเปนแหลงท่ีมาของความไมแนนอนของการประมาณ

การ 

21. ความแปรผันโดยธรรมชาติในวิธกีาร แหลงขอมูล และขอสมมติท่ีเปนไปไดท่ีสามารถนํามาใช

ในการจัดทําประมาณการทางบัญชี (ดูยอหนาท่ี 19) ทําใหเกิดความแปรผันในผลการวัดมูล

คาท่ีเปนไปได  ขนาดของชวงผลลัพธการวัดมูลคาท่ีเปนไปไดอยางสมเหตุสมผลเปนผลมา

จากระดับความไมแนนอนของการประมาณการ และมักถูกอางถึงวาเปนความออนไหวของ

การประมาณการทางบัญชี  นอกเหนือจากการกําหนดผลลัพธการวัดมูลคาแลว กระบวนการ

ประมาณการยังเก่ียวของกับการวิเคราะหผลกระทบของการแปรผันโดยธรรมชาติในวิธีการ 

แหลงขอมูล และขอสมมติท่ีเปนไปไดเก่ียวกับชวงของผลการวัดมูลคาท่ีเปนไปไดอยาง

สมเหตุสมผล (เรียกวาการวิเคราะหความออนไหว) 

22. การจัดทําการเปดเผยขอมูลในงบการเงินสําหรับการประมาณการทางบัญชีซึ่งบังคับตาม

แมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของจะมีการเปดเผยท่ีนาเช่ือถือ (เชน สมบูรณ เปนกลาง 

และปราศจากขอผิดพลาด) ประกอบดวย การใชดุลยพินิจท่ีเหมาะสมในการเลือกคาประมาณ

แบบจุดของผูบริหารท่ีถูกเลือกมาจากชวงของผลลัพธการวัดมูลคาท่ีเปนไปไดอยาง

สมเหตุสมผล และการเปดเผยท่ีเก่ียวของซึ่งไดมีการอธิบายความไมแนนอนของการประมาณ
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การอยางเหมาะสม การตัดสินใจเหลานี้อาจเก่ียวของกับการใชดุลยพินิจซึ่งข้ึนอยูกับลักษณะ

ของขอกําหนดในแมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของซึ่งตอบสนองตอเร่ืองเหลานี ้

ตัวอยางเชน แมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของอาจจําเปนตองมีเกณฑเฉพาะ (เชน 

คาเฉล่ียถวงน้ํ าหนักของความนาจะเปนหรือคาประมาณท่ีดี ท่ี สุด) สําหรับการเลือก

คาประมาณแบบจุดของผูบริหาร ในลักษณะเดียวกันอาจตองมีการเปดเผยโดยเฉพาะหรือการ

เปดเผยท่ีตรงตามวัตถุประสงคการเปดเผยโดยเฉพาะ หรือการเปดเผยเพ่ิมเติมท่ีจําเปน

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคการนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองตามท่ีควรในสถานการณนั้น 

23. แมวาการประมาณการทางบัญชีท่ีไดรับผลกระทบจากระดับความไมแนนอนของการประมาณ

การท่ีสูงข้ึนอาจวัดมูลคาไดแมนยํานอยกวาประมาณการทางบัญชีท่ีมีระดับความไมแนนอน

ของการประมาณการท่ีต่ํากวา การประมาณการทางบัญชีดังกลาวอาจยังมีความเก่ียวของ

เพียงพอสําหรับผูใชงบการเงินเพ่ือท่ีจะใหรวมอยูในรายงานทางการเงินถาหากถูกกําหนดไว

ตามแมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ และบรรลุวัตถุประสงคการนําเสนอขอมูลท่ี

ถูกตองตามท่ีควร ในบางกรณีความไมแนนอนของการประมาณการอาจมีมากจนไมเปนไป

ตามเกณฑการรับรูในแมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของและไมสามารถรับรูประมาณ

การทางบัญชีในงบการเงินได แมในสถานการณเหลานี้ก็อาจมีขอกําหนดเร่ืองการเปดเผยท่ี

เก่ียวของ เชน การเปดเผยคาประมาณแบบจุดหรือแบบชวงของผลการวัดมูลคาท่ีเปนไปได

อยางสมเหตุสมผลและขอมูลท่ีอธิบายถึงความไมแนนอนของประมาณการและขอจํากัดใน

การรับรูรายการ ขอกําหนดของแมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของซึ่งมีผลบังคับใชใน

สถานการณเหลานี้อาจระบุไดในระดับท่ีมากหรือนอยกวานั้น ดังนั้นในสถานการณเหลานี้อาจ

ตองมีการตัดสินเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชดุลยพินิจ 
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ภาคผนวก 2 

(อางถึงยอหนาท่ี ก146) 

การส่ือสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล 

เร่ืองท่ีผูสอบบัญชีอาจพิจารณาถึงการส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเพ่ือสะทอนความคิดเห็น

ของผูสอบบัญชีเก่ียวกับแงมุมเชิงคุณภาพท่ีสําคัญในวิธีปฏิบัติทางบัญชีท่ีเก่ียวของกับประมาณการ

ทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของ รวมถึง 

(ก) วิธีการท่ีผูบริหารระบุรายการ, เหตุการณและเง่ือนไขอ่ืน ท่ีอาจทําใหเกิดความจําเปนหรือมี

การเปล่ียนแปลงในประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของ 

(ข) ความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ 

(ค) ความมีสาระสําคัญของประมาณการทางบญัชีตองบการเงินโดยรวม 

(ง) ความเขาใจของผูบริหาร (หรือไมมีความเขาใจ) เก่ียวกับลักษณะและขอบเขตของประมาณ

การทางบัญชี และความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับประมาณการทางบัญชี 

(จ) ผูบริหารไดประยุกตใชทักษะหรือความรูเฉพาะทางท่ีเหมาะสมหรือวาจางผูเช่ียวชาญท่ี

เหมาะสมหรือไม 

(ฉ) ความคิดเห็นของผูสอบบัญชีเก่ียวกับผลตางระหวางคาประมาณการแบบจุดหรือแบบชวงของ

ผูสอบบัญชีกับคาประมาณการแบบจุดของผูบริหาร 

(ช) ความคิดเห็นของผูสอบบัญชีเก่ียวกับความเหมาะสมของการเลือกนโยบายการบัญชีเก่ียวกับ

ประมาณการทางบัญชีและการแสดงรายการของประมาณการทางบัญชีในงบการเงิน 

(ซ) ขอบงช้ีถึงความลําเอียงของผูบริหารท่ีอาจเกิดข้ึน 

(ฌ) มีการเปล่ียนแปลงหรือควรจะไดรับการเปล่ียนแปลงในวิธีการสําหรับจัดทําประมาณการทาง

บัญชีจากงวดกอนหรือไม 

(ญ) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงจากงวดกอนในวิธีการสําหรับจัดทําประมาณการทางบัญชี เหตุผลของ

การเปล่ียนแปลง อีกท้ังผลของประมาณการทางบัญชีของงวดกอน  

(ฎ) วิธีการสําหรับจัดทําประมาณการทางบัญชีของผูบริหารรวมถึงเม่ือผูบริหารใชแบบจําลองนั้น

เหมาะสมกับวัตถุประสงคการวัดมูลคาหรือไม เหมาะสมกับลักษณะ, เง่ือนไข และสถานการณ

หรือไม เหมาะสมกับขอกําหนดอ่ืนในแมบทการรายงานทางการเงินหรือไม 

(ฏ) ลักษณะและผลท่ีตามมาจากการใชขอสมมติท่ีมีนัยสําคัญในประมาณการทางบัญชี และระดับ

ของการใชดุลยพินิจเก่ียวกับการพัฒนาขอสมมติ 
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(ฐ) ขอสมมติท่ีมีนัยสําคัญนั้นมีความสอดคลองระหวางกันและสอดคลองกับขอสมมติท่ีใชใน

ประมาณการทางบัญชีอ่ืนหรือไม หรือสอดคลองกับขอสมมติท่ีใชในธุรกรรมอ่ืนของกิจการ

หรือไม 

(ฑ) เม่ือเก่ียวของกับความเหมาะสมของขอสมมติท่ีมีนัยสําคัญหรือแมบทการรายงานทางการเงิน

ท่ีเหมาะสม ผูบริหารมีความตั้งใจในการดําเนินการเร่ืองนั้นและมีความสามารถในการทํา

เชนนั้นหรือไม 

(ฒ) วิธีการท่ีผูบริหารใชพิจารณาขอสมมติทางเลือกหรือผลลัพธ และเหตุท่ีไมใชขอสมมติดังกลาว 

หรือไมเชนนั้นก็วิธีการท่ีผูบริหารประเมินความไมแนนอนของประมาณการในการจัดทํา

ประมาณการทางบัญชี 

(ณ) ขอมูลและขอสมมติท่ีมีนัยสําคัญท่ีใชจัดทําประมาณการทางบัญชีโดยผูบริหารนั้นเหมาะสมกับ

เนื้อหาของแมบทการรายงานทางการเงินหรือไม 

(ด) ความเก่ียวของและความนาเช่ือถือของขอมูลท่ีไดมาจากแหลงขอมูลภายนอก 

(ต) อุปสรรคสําคัญท่ีพบเม่ือการไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอนั้น

เก่ียวของกับขอมูลท่ีไดจากแหลงขอมูลภายนอกหรือการวัดมูลคาท่ีจัดทําโดยผูบริหารหรือ

ผูเช่ียวชาญของผูบริหาร 

(ถ) ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเส่ียงท่ีมีสาระสําคัญตองบการเงินของกิจการ และการ

เปดเผยท่ีกําหนดใหแสดงในงบการเงิน รวมถึงความไมแนนอนของประมาณการท่ีเก่ียวของ

กับประมาณการทางบัญชี 

(ท) ความสมเหตุสมผลของการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความไมแนนอนของประมาณการในงบ

การเงิน 

(ธ) การตัดสินใจของผูบริหารเก่ียวกับการรับรู, การวัดมูลคา, การแสดงรายการ และการเปดเผย

ขอมูลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของในงบการเงินนั้นเปนไปตาม

แมบทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของหรือไม 
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