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มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
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1

TSA 540

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่ างประเทศ รหัส 540 - การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี รวมถึง
ประมาณการทางบัญชีท่ีเกี่ยวกับมู ลค่ ายุ ติธรรมและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง ที่เผยแพร่เป็ น
ภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 โดย International Auditing and Assurance Standards
Board (IAASB) ของ International Federation of Accountants (IFAC) ได้ แปลเป็ นภาษาไทยโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และทําซํา้ โดยได้ รับอนุญาต
จาก IFAC ทั้งนี้ข้ันตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้ รับการพิจารณาจาก
IFAC และการแปลนี้ได้ ดาํ เนินการตาม “แถลงการณ์นโยบาย-นโยบายในการแปลและทําซํา้ มาตรฐาน
ทีอ่ อกโดย IFAC” ข้ อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้งหมดที่ได้ รับการอนุมัติ
คือข้ อความที่เผยแพร่เป็ นภาษาอังกฤษโดย IFAC
ข้ อความภาษาอังกฤษของ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่ างประเทศ รหัส 540 - การตรวจสอบ
ประมาณการทางบัญชี รวมถึงประมาณการทางบัญชีท่เี กี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ อง © 2010 สงวนลิขสิทธิ์โดย the International Federation of Accountants (IFAC)
ข้ อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 - การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี
รวมถึงประมาณการทางบัญชีท่เี กี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง © 2012
สงวนลิขสิทธิ์โดย the International Federation of Accountants (IFAC)
ต้ นฉบับ : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance,
and Related Services Pronouncements ISBN: 978-1-60815-052-6
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540
การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี รวมถึงประมาณการทางบัญชี
ทีเ่ กีย่ วกับมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
สารบัญ
ย่อหน้าที่

คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
ลักษณะของประมาณการทางบัญชี
วันถือปฏิบัติ

1
2-4
5
6
7

วัตถุประสงค์
คําจํ ากัดความ
ข้อกําหนด
วิธกี ารประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
การระบุและการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญที่ได้ ประเมินไว้
การตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญที่ได้ ประเมินไว้
การขยายการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย งที่เ ป็ น
นัยสําคัญ
การประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการระบุถงึ
การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริง
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับประมาณการทางบัญชี
ข้ อบ่งชี้ท่แี สดงถึงความลําเอียงที่อาจเป็ นไปได้ ของผู้บริหาร
หนังสือรับรอง
เอกสารหลักฐาน

8–9
10–11
12-14
15-17
18
19-20
21
22
23

การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอื่น
ลักษณะของประมาณการทางบัญชี
วิธกี ารประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญ
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การตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูล
ที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่ได้ ประเมินไว้
การขยายการตรวจสอบเนื้อหาสาระเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
ที่เป็ นนัยสําคัญที่ได้ ประเมินไว้
การประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การระบุถงึ การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริง
การเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับประมาณการทางบัญชี
ข้ อบ่งชี้ท่แี สดงถึงความลําเอียงที่อาจเป็ นไปได้ ของผู้บริหาร
หนังสือรับรอง
เอกสารหลักฐาน
ภาคผนวก การวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้ อมูล
ภายใต้ แม่บทการรายงานทางการเงินที่แตกต่างกัน

ก52–ก101
ก102–ก115
ก116–ก119
ก120–ก123
ก124–ก125
ก126–ก127
ก128

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี รวมถึงประมาณการทางบัญชี
ที่เกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง” ควรอ่านร่วมกับ มาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี”
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คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
1. มาตรฐานการสอบบัญ ชี ฉบั บนี้ มีวัต ถุ ประสงค์เพื่ อกําหนดมาตรฐานและให้ แนวทางปฏิบั ติ
เกี่ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ส อบบั ญ ชี ใ นการตรวจสอบประมาณการทางบั ญ ชี ร วมถึ ง
การประมาณการมูลค่ ายุติธรรมทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในการตรวจสอบ
งบการเงิน มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3151 มาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 3302และมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องในการประยุกต์เกี่ยวกับประมาณ
การทางบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ยังให้ ข้อกําหนดและแนวทางสําหรับข้ อมูลที่ขัดต่อ
ข้ อเท็จจริงของประมาณการทางบัญชีและข้ อบ่งชี้ถงึ ความลําเอียงที่อาจเป็ นไปได้ ของผู้บริหาร
ลักษณะของประมาณการทางบัญชี
2. รายการในงบการเงิ น บางรายการไม่ ส ามารถวั ด มู ล ค่ า ได้ อ ย่ า งแน่ น อนแต่ ท าํ ได้ เ พี ย งการ
ประมาณการ สําหรับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ จะเรียกรายการในงบการเงิน
ดังกล่าวว่าประมาณการทางบัญชี ลักษณะและความเชื่อถือได้ ของข้ อมูลที่ฝ่ายบริหารใช้ ในการ
ประกอบการจัดทําประมาณการทางบัญชีน้ันอาจแตกต่างกันไปได้ มาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อระดับ
ของความไม่แน่นอนของประมาณการทางบัญชี ซึ่งระดับของความไม่แน่นอนของประมาณการ
นั้ นจะกระทบต่ อความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมู ลที่ขัด ต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของ
ประมาณการทางบัญชี ซึ่งรวมถึงข้ อสงสัยต่อความลําเอียงของผู้บริหารทั้งที่ต้ังใจหรือไม่ต้ังใจ
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก1-ก11)
3. วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าของประมาณการทางบัญชีจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแม่บทการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องและรายการทางการเงินที่รายงาน วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่า
สําหรับประมาณการทางบัญชีบางรายการเพื่อคาดการณ์ถึงผลการทํารายการหนึ่งรายการหรือ
มากกว่าหนึ่งรายการ เหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่ก่อให้ เกิดความจําเป็ นในการประมาณการทาง
บัญชี สําหรับประมาณการทางบัญชีอ่ นื ซึ่งรวมถึงการประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีน้ัน
วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าอาจต่างไปและแสดงในรูปของมูลค่าของรายการในปัจจุบันหรือ
รายการในงบการเงินซึ่งมีเงื่อนไข ณ วันที่วัดมูลค่า เช่ น ประมาณการราคาตลาดของสินทรัพย์
หรือหนี้สนิ นั้น ๆ ตัวอย่างเช่น ในการนําแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องไปใช้
อาจกําหนดให้ มีการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ การตั้งข้ อสมมติเกี่ยวกับรายการระหว่างผู้ท่มี ีความ
รอบรู้และความเต็มใจและสามารถต่อรองราคากันได้ อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผู้ไม่มีความ
1

2

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญ โดยการทําความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธปี ฎิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้ ”
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เกี่ยวข้ องกัน (บางครั้งเรียกว่า “ผู้เข้ าร่วมซื้อขายในตลาด” หรือเทียบเท่า) มากกว่ามาจากการ
ทํารายการที่ผ่านมาหรือในอนาคต3
4. ผลต่างระหว่างผลจากประมาณการทางบัญชีและจํานวนเงินที่เคยรับรู้หรือเปิ ดเผยในงบการเงิน
อาจไม่ใช่ข้อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงในงบการเงินเสมอไป กรณีน้ ีจะเป็ นกรณีสาํ หรับการประมาณ
มูลค่ายุติธรรมทางบัญชี ซึ่งผลจากการสังเกตนั้นจะได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์หรือเงื่อนไข
ภายหลังจากวันที่มีการวัดมูลค่าซึ่งเป็ นผลจากการประมาณการเพื่อวัตถุประสงค์ของงบการเงิน
วันถือปฏิบตั ิ
5. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ให้ ถือปฏิบัติกบั การตรวจสอบงบการเงินสําหรับรอบบัญชีท่เี ริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

3

ความแตกต่างของคํานิยามของมูลค่าปัจจุบันอาจแตกต่างกันในแต่ละแม่บทการรายงานทางการเงิน
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วัตถุประสงค์
6.

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีคือเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการตรวจสอบที่เพียงพอและเหมาะสม
เกี่ยวกับ
(ก) ประมาณการทางบัญชี รวมถึงประมาณการมูลค่ ายุติธรรมทางบัญชีในงบการเงินว่ ามี
การรับรู้และเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ และ
(ข) มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในงบการเงินอย่างเพียงพอหรือไม่
ภายใต้ แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง

คําจํ ากัดความ
7.

เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คําศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายตามที่แสดงไว้ ดังนี้
(ก) ประมาณการทางบัญชี หมายถึง การประมาณเกี่ยวกับจํานวนที่เป็ นตัวเงินของรายการที่
ยังไม่ สามารถกําหนดเป็ นจํานวนเงินที่แน่ นอนได้ ซึ่งใช้ สาํ หรับจํานวนที่วัดโดยมูลค่ า
ยุ ติ ธ รรมเมื่ อ มี ค วามไม่ แ น่ น อนในการประมาณ รวมถึ ง จํา นวนอื่น ๆ ที่ต้ อ งมี ก าร
ประมาณการ หากมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ระบุถึงการประมาณการทางบัญชีท่ี
เกี่ยวข้ องกับการวัดมูลค่ายุติธรรม นั่นหมายถึงการประมาณมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี
(ข) ค่าประมาณแบบจุ ดของผู้สอบบัญชีหรือค่าประมาณแบบช่วงของผู้สอบบัญชีหมายถึง
จํานวนหรือช่วงของจํานวน ซึ่งได้ รับจากหลักฐานการตรวจสอบเพื่อใช้ ในการประเมิน
ค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร
(ค) ความไม่แน่นอนของประมาณการ หมายถึง ข้ อสงสัยต่อประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวกับการขาดความแม่นยําที่ควรมีในการวัดมูลค่า
(ง) ความลําเอียงของผู้บริหาร หมายถึง การขาดความเป็ นกลางของผู้บริหารในการจัดทํา
ข้ อมูล
(จ) ค่าประมาณแบบจุ ดของผู้บริหาร หมายถึง จํานวนที่ผ้ ูบริหารกําหนดขึ้นเพื่อรับรู้หรือ
เปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินว่าเป็ นประมาณการทางบัญชี
(ฉ) ผลของประมาณการทางบัญชี หมายถึง จํานวนที่เป็ นตัวเงินที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเกิดจากผล
จากการสิ้นสุดของรายการ เหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่ง หรือหลายรายการ ซึ่งกําหนด
ขึ้นจากประมาณการทางบัญชี
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ข้อกําหนด
วิธีการประเมินความเสีย่ งและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
8.

เมื่อทําการประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ ได้ มาซึ่งความเข้ าใจในกิจการ
และสภาพแวดล้ อมของกิจการ รวมถึงระบบการควบคุมภายในของกิจการตามที่กาํ หนดโดย
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3154 ผู้สอบบัญชีต้องทําความเข้ าใจเรื่องดังต่ อไปนี้ เพื่อให้
สามารถให้ หลั ก เกณฑ์ ใ นการระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญสําหรับประมาณการทางบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก12)
(ก) ข้ อกําหนดของแม่ บทการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้ องกับประมาณการทางบัญ ชี
รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก13-ก15)
(ข) ผู้บริหารระบุถึงรายการ เหตุการณ์ หรือเงื่อนไขเหล่านั้นอย่างไรเพื่อให้ ทราบว่ามีความ
จําเป็ นที่จะต้ องมีการจัดทําประมาณการทางบัญชีเพื่ อรับรู้หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลในงบ
การเงิน การได้ มาซึ่งความเข้ าใจนี้ผ้ ูสอบบัญชีต้องสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับการเปลี่ยน
แปลงในสถานการณ์ท่ีอาจก่อให้ เกิดการจัดทําประมาณการทางบัญชีใหม่ หรือความ
จําเป็ นที่ต้องปรับปรุงประมาณการทางบัญชีท่มี ีอยู่เดิม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก16-ก21)
(ค) วิธีการที่ผ้ ู บ ริ หารใช้ ในการจัด ทําประมาณการทางบัญ ชี และความเข้ าใจของข้ อมู ล
อ้ างอิงที่ใช้ ในการจัดทําประมาณการ รวมถึง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก22-ก23)
(1) วิธีการซึ่งรวมถึงแบบจําลองที่ใช้ ในการจัดทําประมาณการทางบัญชี (อ้ างถึงย่อ
หน้ าที่ ก24-ก26)
(2) การควบคุมที่เกี่ยวข้ อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก27-ก28)
(3) ผู้บริหารมีการใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก29-ก30)
(4) ข้ อสมมติท่ใี ช้ ในการจัดทําประมาณการทางบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก31-ก36)
(5) การจัดทําประมาณการทางบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงหรือควรจะได้ รับการเปลี่ยนแปลง
จากรอบระยะเวลาบัญชีก่อน ในวิธกี ารหรือไม่ หากมีเพราะเหตุใด (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก37) และ
(6) ผู้บริหารมีการประเมินผลกระทบจากความไม่แน่นอนของประมาณการหรือไม่
และอย่างไร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก38)

9.

ผู้สอบบัญชีต้องสอบทานผลของประมาณการทางบัญชีท่รี วมอยู่ในงบการเงินงวดก่อน หรือผล
ของการประมาณการทางบัญชีในงวดก่อนใหม่หากเป็ นไปได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของงวดปัจจุบัน
ลักษณะและขอบเขตการสอบทานของผู้สอบบัญชีจะพิจารณาถึงลักษณะของประมาณการ
ทางบัญชี และประเมินว่าข้ อมูลที่ได้ รับจากการสอบทานมีความเกี่ยวข้ องกับการระบุและการ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญของประมาณการ

4

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้ าที่ 5-6 และ 11-12
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ทางบัญชีท่รี วมอยู่ในงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การสอบทาน
ดังกล่ าวมิได้ ทาํ เพื่อให้ ต้ังคําถามถึงการตัดสินใจที่ทาํ ไปแล้ วในงวดก่อนซึ่งขึ้นอยู่กับข้ อมูลที่
ได้ มาในช่วงเวลานั้น ๆ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก39-ก44)
การระบุและการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่
ได้ประเมินไว้
10. ในการระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ซึ่งกําหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3155 ผู้สอบบัญชีต้องประเมินระดับของความไม่
แน่นอนที่เกี่ยวข้ องกับประมาณการทางบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก45-ก46)
11. ผู้สอบบัญชีต้องใช้ ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีในการพิจารณาว่ามีประมาณการทางบัญชีใดที่อาจ
มีระดับความไม่แน่นอนของประมาณการสูงซึ่งจะทําให้ เกิดความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ ก47-ก51)
การตอบสนองต่ อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมู ลที่ขดั ต่ อข้อเท็ จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่ได้
ประเมินไว้
12. จากผลของการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก52)
(ก) ผู้บริหารเลือกใช้ ข้อกําหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับประมาณการ
ทางบัญชีอย่างเหมาะสมหรือไม่ และ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก53-ก56)
(ข) วิธีการที่ใช้ ในการจัดทําประมาณการทางบัญชีมีความเหมาะสมและประยุกต์ใช้ อย่าง
สมํ่าเสมอหรือไม่ และหากมีการเปลี่ยนแปลงในประมาณการทางบัญชีหรือวิธกี ารจัดทํา
ประมาณการทางบัญชีจากงวดก่อน การเปลี่ยนแปลงนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ตาม
สถานการณ์ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก57-ก58)
13. ในการตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่ได้
ประเมินไว้ ตามที่กาํ หนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3306 ผู้สอบบัญชีต้องรับรองหรือ
พิ จารณาอย่ า งใดอย่ างหนึ่ งหรื อหลายอย่ างต่ อไปนี้ ต่ อลักษณะของประมาณการทางบัญ ชี
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก59-ก61)
(ก) พิจารณาว่าเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นจนถึงวันที่ในรายงานผู้สอบบัญชีน้ันให้ หลักฐานในการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับประมาณการทางบัญชีหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก62-ก67)

5
6

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้ าที่ 25
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้ าที่ 5
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(ข) ทดสอบว่าผู้บริหารจัดทําประมาณการทางบัญชีและข้ อมูลที่ใช้ ในการจัดทําประมาณการ
อย่างไร ซึ่งผู้สอบบัญชีจะต้ องประเมินว่า (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก68-ก70)
(1) วิธกี ารวัดมูลค่าที่ใช้ มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์น้ัน ๆ และ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก71-ก76)
(2) ข้ อสมมติท่ผี ้ ูบริหารใช้ มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าภายใต้
แม่บทการรายงานทางการเงินที่ใช้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก77-ก83)
(ค) ทดสอบความมีประสิทธิภาพของการควบคุมว่าผู้บริหารจัดทําประมาณการอย่างไรและ
ทําการตรวจสอบเนื้อหาสาระอย่างเหมาะสม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก84-ก86)
(ง) กําหนดค่าประมาณแบบจุดหรือช่วงของค่าประมาณเพื่อใช้ ในการประเมินค่าประมาณ
แบบจุดของผู้บริหาร เพื่อวัตถุประสงค์น้ ี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก87-ก91)
(1) หากผู้สอบบัญชีใช้ ข้อสมมติหรือวิธีการที่แตกต่ างไปจากที่ผ้ ูบริหารใช้ ผู้สอบ
บัญชีต้องทําความเข้ าใจในข้ อสมมติของผู้บริหารหรือวิธีการที่ผ้ ูบริหารใช้ อย่าง
เพี ย งพอเพื่ อ ที่จ ะสามารถกํา หนดค่ า ประมาณของผู้ ส อบบั ญ ชี ห รื อ ช่ ว งของ
ค่าประมาณโดยพิจารณาถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้ องและการประเมินว่ามีผลต่างอย่างมี
สาระสําคัญจากค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก92)
(2) หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าช่วงของค่าประมาณมีความเหมาะสม ผู้สอบบัญชีต้องทํา
ให้ ช่วงของค่าประมาณแคบลงมา โดยอ้ างอิงจากหลักฐานการตรวจสอบที่ได้ รับ
ของช่วงของค่าประมาณนั้นมีความเหมาะสม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก93-ก95)
14. ในการพิ จารณาถึงเรื่ องที่ระบุไว้ ในย่ อหน้ าที่ 12 หรื อในการตอบสนองต่ อผลการประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในย่อหน้ าที่ 13 ผู้สอบบัญชี
ต้ องพิจารณาว่ ามีความจําเป็ นต้ องใช้ ทกั ษะและความรู้เฉพาะทางในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือหลายลักษณะหรือไม่สาํ หรับประมาณการบัญชีเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการตรวจสอบที่
เพียงพอและเหมาะสมสําหรับประมาณการทางบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก96-ก101)
การขยายการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งทีเ่ ป็ นนัยสําคัญ
ความไม่แน่นอนของประมาณการ
15. สําหรับประมาณการทางบัญชีท่กี ่อให้ เกิดความเสี่ยงที่เป็ นนัยสําคัญ นอกจากการตรวจสอบ
เนื้อหาสาระตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหั ส 3307 แล้ ว ผู้ สอบบัญชีต้อง
ประเมินเรื่องดังต่อไปนี้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก102)
(ก) ผู้บริหารพิจารณาถึงทางเลือกของข้ อสมมติหรือผลการประมาณการนั้นอย่างไร และ
เหตุผลที่ไม่ ใช้ ข้อสมมติหรือผลการประมาณการอื่นนั้น หรือผู้บริหารระบุถึงความไม่
แน่นอนของประมาณการในการจัดทําประมาณการทางบัญชีอย่างไร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก103-ก106)
7

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้ าที่ 18
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(ข) ข้ อ สมมติที่มีนัย สํา คัญ ที่ผู้ บ ริห ารใช้ มีค วามสมเหตุส มผลหรือไม่ (อ้ างถึงย่ อหน้ าที่
ก107-ก109)
(ค) ความเกี่ยวข้ องกับความสมเหตุสมผลของข้ อสมมติท่ีมีนัยสําคัญที่ผ้ ูบริหารใช้ ในการ
ประยุกต์ใช้ แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องมีความเหมาะสม ความตั้งใจของ
ผู้บริหารเพื่อดําเนินการในเรื่องนั้น และความสามารถของผู้บริหารในการทําเช่ นนั้น
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก110)
16. หากในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ผู้บริหารไม่สามารถระบุผลกระทบของความไม่แน่นอนของ
ประมาณการในประมาณการทางบัญชีท่กี ่อให้ เกิดความเสี่ยงที่เป็ นนัยสําคัญได้ อย่างเพียงพอ
ผู้สอบบัญชีต้อง (หากจําเป็ น) กําหนดช่ วงของค่าประมาณเพื่อประเมินความสมเหตุสมผล
ของประมาณการทางบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก111-ก112)
เกณฑ์การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่า
17. ผู้สอบบัญชีต้องได้ รับหลักฐานการตรวจสอบที่เพียงพอและเหมาะสมสําหรับประมาณการทาง
บัญชีท่กี ่อให้ เกิดความเสี่ยงที่เป็ นนัยสําคัญเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
(ก) การตัดสินใจของผู้บริหารที่จะรับรู้หรือไม่รับรู้ประมาณการทางบัญชีในงบการเงิน และ
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก113-ก114)
(ข) หลักเกณฑ์ในการวัดมูลค่าที่เลือกใช้ สาํ หรับประมาณการทางบัญชีน้ัน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก115)
มีความสอดคล้ องกับข้ อกําหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องหรือไม่
การประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการระบุถึงการแสดงข้อมู ลที่ขดั
ต่อข้อเท็จจริง
18. ผู้ สอบบัญ ชี ต้องประเมิน ว่ าประมาณการทางบัญชี ในงบการเงิน มีความสมเหตุ สมผลตาม
แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องหรือไม่ หรือแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงหรือไม่
จากหลักฐานการตรวจสอบที่ได้ รับ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก116–ก119)
การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับประมาณการทางบัญชี
19. ผู้สอบบัญชีต้องได้ รับหลักฐานการตรวจสอบที่เพียงพอและเหมาะสมว่ าการเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับประมาณการทางบัญชีในงบการเงินเป็ นไปตามข้ อกําหนดในแม่บทการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้ องหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก120–ก121)
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20. สําหรับประมาณการทางบัญชีท่กี ่อให้ เกิดความเสี่ยงที่เป็ นนัยสําคัญ ผู้สอบบัญชีต้องประเมิน
ความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของประมาณการในงบการเงิน
ให้ สอดคล้ องกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก122–ก123)
ข้อบ่งชี้ ทีแ่ สดงถึงความลําเอียงทีอ่ าจเป็ นไปได้ของผูบ้ ริหาร
21. ผู้สอบบัญชีต้องสอบทานว่าดุลยพินิจและการตัดสินใจของผู้บริหารในการจัดทําประมาณการ
ทางบัญชีน้ันมีข้อบ่งชี้ถึงความลําเอียงที่อาจมีของผู้บริหารหรือไม่ ข้ อบ่ งชี้ถึงความลําเอียงที่
อาจมีของผู้บริหารอาจไม่ได้ หมายความว่ามีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงในวัตถุประสงค์
ของการหาข้ อสรุปเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีเสมอไป (อ้ างถึงย่อ
หน้ าที่ ก124–ก125)
หนังสือรับรอง
22. ผู้สอบบัญชีต้องได้ รับหนังสือรับรองจากผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลว่ าผู้บริหาร
หรือผู้มีหน้ าที่ในกํากับดูแลเชื่อว่าข้ อสมมติท่ใี ช้ ในการจัดทําประมาณการมีความสมเหตุสมผล
หรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก126–ก127)
เอกสารหลักฐาน
23. ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 8
(ก) หลั ก เกณฑ์ ส ํา หรั บ การสรุ ป ผลของผู้ ส อบบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ ความสมเหตุ ส มผลและ
การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ ประมาณการบั ญ ชี ท่ีก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี่ย งที่เ ป็ น
นัยสําคัญ และ
(ข) ข้ อบ่งชี้ถงึ ความลําเอียงที่อาจเป็ นไปได้ ของผู้บริหาร (หากมี) (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก128)

8

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้ าที่ 8-11 และ ย่อหน้ าที่ ก6
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การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอื่น
ลักษณะของประมาณการทางบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 2)
ก1. รายการทางการเงินบางรายการสามารถวัดมูลค่าได้ จากการประมาณการเท่านั้น เนื่องจากมี
ความไม่แน่นอนทั่วไปในการทําธุรกรรม นอกจากนั้นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ หนี้สนิ หรือ
ส่วนของผู้ถือหุ้น หรือหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการวัดมูลค่าที่กาํ หนดโดยแม่บทการรายงาน
ทางการเงินอาจก่อให้ เกิดความจําเป็ นที่ต้องใช้ การประมาณการรายการทางการเงิน แม่บท
การรายงานทางการเงินบางแม่บทกําหนดวิธีการเฉพาะที่ใช้ ในการวัดมูลค่าและการเปิ ดเผย
ข้ อมูลในการจัดทํางบการเงิน ในขณะที่แม่บทการรายงานทางการเงินอื่นกําหนดวิธกี ารเฉพาะที่
น้ อยกว่า ภาคผนวกในมาตรฐานการสอบบัญชีน้ ีอธิบายการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผย
ข้ อมูลภายใต้ แม่บทการรายงานทางการเงินที่แตกต่างกัน
ก2. ประมาณการทางบัญชีบางรายการมีระดับของความไม่แน่นอนของประมาณการน้ อยและอาจ
ก่อให้ เกิดความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในระดับตํ่า
ตัวอย่างเช่น
• ประมาณการทางบัญชีของกิจการที่ดาํ เนินกิจกรรมทางธุรกิจซึ่งไม่ซับซ้ อน
• ประมาณการทางบัญชี ท่ ม
ี ีการจัดทําและปรับปรุงอย่างสมํ่าเสมอเนื่องจากเกี่ยวข้ องกับ
รายการที่เกิดเป็ นประจําสมํ่าเสมอ
• ประมาณการทางบัญชีท่เี กิดขึ้นจากข้ อมูลที่หาได้ ง่าย เช่น อัตราดอกเบี้ยหรือราคาซื้อขาย
แลกเปลี่ยนตราสารทางการเงินที่มีการประกาศให้ สาธารณชนรับทราบ อาจเรียกข้ อมูล
ดังกล่าวว่าเป็ นข้ อมูล “ที่สงั เกตได้ ” ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี
• ประมาณการมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมทางบั ญ ชี ซ่ ึ ง วิ ธีก ารในการวั ด มู ล ค่ า ถู ก กํา หนดโดยแม่ บ ท
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องไม่มีความซับซ้ อนและง่ายในการประยุกต์ใช้ สาํ หรับ
สินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่ต้องวัดมูลค่ายุติธรรม
• ประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีซ่ ึงมีแบบจําลองที่ใช้ ในการวัดประมาณการทางบัญชี
เป็ นที่ร้ ูจักและยอมรั บโดยทั่วไป โดยมีเงื่อนไขว่ าให้ ข้อสมมติหรือข้ อมูลนําเข้ าที่ใช้ ใน
แบบจําลองเป็ นที่สามารถสังเกตได้
ก3. อย่างไรก็ตามประมาณการทางบัญชีบางรายการอาจมีระดับความไม่แน่นอนของประมาณการสูง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประมาณการนั้นประมาณการจากข้ อสมมติท่มี ีนัยสําคัญ ตัวอย่างเช่น
• ประมาณการทางบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับผลของคดีความ
• ประมาณการมูลค่ ายุ ติธรรมทางบัญชีของตราสารอนุ พันธ์ทางการเงินซึ่งไม่ มีการซื้อขาย
ในตลาดสาธารณะ
• ประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีท่ก
ี จิ การพัฒนาแบบจําลองขึ้นใช้ เป็ นการเฉพาะเจาะจง
อย่างสูง หรือมีข้อสมมติหรือข้ อมูลเบื้องต้ นที่ไม่สามารถหาได้ ท่วั ไป
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ก4. ระดับของความไม่แน่นอนของประมาณการอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กบั ลักษณะของประมาณ
การทางบัญ ชี ซึ่งขอบเขตของวิธีการที่ยอมรั บโดยทั่วไปหรื อแบบจําลองที่ใช้ ในการจัดทํา
ประมาณการทางบัญชี และการใช้ ดุลยพินิจเกี่ยวกับข้ อสมมติท่ใี ช้ ในการจัดทําประมาณการ
ทางบัญชี ในบางกรณีระดับของความไม่แน่นอนของประมาณการในการประมาณการทางบัญชี
อาจมีมากจนกระทั่งไม่สอดคล้ องกับเงื่อนไขการรับรู้รายการในแม่บทการรายงานทางการเงิน
และไม่อาจจัดทําประมาณการทางบัญชีน้ันได้
ก5. รายการในงบการเงินทุกรายการที่ต้องวัดมูลค่ายุติธรรมไม่จาํ เป็ นต้ องมีความไม่แน่นอนของ
ประมาณการเสมอไป ตัวอย่างเช่ น กรณีท่รี ายการในงบการเงินบางรายการที่มีตลาดซื้อขาย
คล่องและตลาดเปิ ดรองรับซึ่งสามารถให้ ข้อมูลที่หาได้ ท่วั ไปและเชื่อถือได้ ซ่ึงเป็ นข้ อมูลราคา
ที่เป็ นการซื้อขายจริง ในกรณีเช่ นนี้การที่มีราคาตลาดที่ประกาศให้ สาธารณชนรับทราบเป็ น
หลักฐานการตรวจสอบมูลค่ายุติธรรมที่ดีท่สี ดุ อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าวิธกี ารวัดมูลค่าและข้ อมูล
สนับสนุนจะมีความชัดเจน ความไม่แน่นอนของการประมาณการก็อาจเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น
อาจต้ องปรับปรุงมูลค่าของตราสารทางการเงินที่มีราคาซื้อขายในตลาดซื้อง่ายขายคล่องหาก
ผู้ถือตราสารมีความเกี่ยวข้ องใกล้ ชิดกับตลาดหรือมีข้อจํากัดในตลาด นอกจากนั้น สภาพ
เศรษฐกิจ โดยทั่ว ไปในขณะนั้ น เช่ น การที่ต ลาดไม่ มีส ภาพคล่ อ งอาจกระทบต่ อความไม่
แน่นอนของประมาณการ
ก6. ตัวอย่างอื่นสําหรับเหตุการณ์ซ่ึงอาจต้ องจัดให้ มีการประมาณการทางบัญชีซ่ึงไม่ใช่ ประมาณ
การมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี
• ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
• ค่าเผื่อสินค้ าล้ าสมัย
• ภาระผูกพันจากการรับประกัน
• วิธค
ี ิดค่าเสื่อมราคาหรืออายุการใช้ งานของสินทรัพย์
• ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนที่มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนมีความไม่แน่นอน
• ผลลัพธ์ของสัญญาระยะยาว
• ต้ นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อทําให้ คดีความสิ้นสุดลง
ก7. ตัวอย่างอื่นสําหรับเหตุการณ์ซ่ึงต้ องมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี
• เครื่องมือทางการเงินที่มีความซับซ้ อนซึ่งไม่ มีการซื้อขายในตลาดซื้อง่ ายขายคล่ องและ
ตลาดเปิ ด
• การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
• สินทรัพย์หรืออุปกรณ์ท่ถ
ี อื ไว้ เพื่อจําหน่าย
• สินทรัพย์หรือหนี้สน
ิ บางประเภทที่ได้ มาจากการรวมธุรกิจ รวมถึง ค่าความนิยมและ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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•

รายการที่เกี่ยวข้ องกับการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือหนี้สินระหว่างผู้ท่ีเป็ นอิสระต่ อกัน
โดยไม่ได้ พิจารณาถึงตัวเงิน ตัวอย่างเช่น การแลกเปลี่ยนระบบสาธารณูปโภคของโรงงาน
ในกิจการที่ทาํ ธุรกิจแตกต่างกัน

ก8. การจัดทําประมาณการเกี่ยวข้ องกับการใช้ ดุลยพินิจโดยอ้ างอิงจากข้ อมูลที่ได้ รับขณะที่จัดทํางบ
การเงิ น ประมาณการทางบั ญ ชี ห ลายประมาณการจะใช้ ข้ อ สมมติ เกี่ย วกับ สิ่ง ที่มี ค วามไม่
แน่ นอน ณ เวลาที่จัดทําประมาณการ ผู้สอบบัญชีไม่ ได้ มีหน้ าที่ในการทํานายรายการหรือ
เหตุ ก ารณ์ ท่ีจ ะเกิด ขึ้ นในอนาคตที่ห ากทราบในขณะตรวจสอบอาจส่ ง ผลกระทบที่เ ป็ น
นัยสําคัญต่อการกระทําของผู้บริหารหรือข้ อสมมติท่ผี ้ ูบริหารใช้
ความลําเอียงของผูบ้ ริหาร
ก9. โดยปกติแม่ บทการรายงานทางการเงินจะต้ องมีความเป็ นกลาง หมายถึง ปราศจากความ
ลําเอียง อย่างไรก็ตามดุลยพินิจของผู้บริหารอาจทําให้ ประมาณการทางบัญชีมีความไม่ชัดเจน
ในดุ ลยพิ นิจ ซึ่งดุ ลยพิ นิจนั้ นอาจเป็ นความลําเอียงทั้งที่ต้ังใจหรื อไม่ ได้ ต้ังใจของผู้ บริ หาร
(ตัวอย่ างเช่ น ผลจากการโน้ มน้ าวเพื่อให้ บรรลุเป้ าหมาย) เมื่อมีดุลยพินิจเกี่ยวข้ องในการ
ประมาณการจะทําให้ เกิดข้ อสงสัยต่ อประมาณการทางบัญชีต่อความลําเอียงของผู้บริหาร
เพิ่มขึ้น ความลําเอียงที่ไม่ได้ ต้ังใจของผู้บริหาร และความเป็ นไปได้ ท่จี ะเกิดความลําเอียงโดย
ตั้งใจของผู้บริหารในการประมาณการทางบัญชี สําหรับการตรวจสอบปี ถัดไป ข้ อบ่งชี้ถึงความ
ลําเอียงของผู้บริหารที่อาจเป็ นไปได้ ในงวดก่อนมีผลต่อการวางแผนและการระบุความเสี่ยง
และการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีในงวดปัจจุบัน
ก10. ความลําเอียงของผู้บริหารอาจพบได้ ยากในระดับของบัญชีใดบัญชีหนึ่ง แต่ อาจพบได้ หาก
พิ จ ารณาในภาพรวมของประมาณการทางบั ญ ชี ห รื อ เมื่ อ พิ จ ารณาประมาณการทางบั ญ ชี
ทั้งหมด หรือเมื่อสังเกตจากหลาย ๆ งวดบัญชี ถึงแม้ ว่าความลําเอียงของผู้บริ หารในบาง
รูปแบบเกิดจากการตัดสินใจ ซึ่งในการตัดสินใจนั้นผู้บริหารอาจไม่มีเจตนาที่จะบิดเบือนต่อ
ผู้ใช้ งบการเงิน อย่างไรก็ตามหากผู้บริหารมีเจตนาจะบิดเบือน กรณีน้ ีถือว่า ความลําเอียงของ
ผู้บริหารเป็ นการทุจริต
ข้อพิจารณาสําหรับกิจการทีม่ ีสว่ นได้เสียต่อสาธารณะ
ก11. กิจการที่มีส่วนได้ เสียต่อสาธารณะอาจมีการถือครอบครองสินทรัพย์ท่มี ีลักษณะเฉพาะอย่างซึ่ง
สินทรัพย์น้ันไม่ มีแหล่ งข้ อมูลที่มีความเชื่อถือได้ เพื่อใช้ ในการประมาณมูลค่ ายุติธรรมหรือ
มูลค่าปัจจุบันหรือทั้งสองวิธี สินทรัพย์ท่มี ีลักษณะเฉพาะนั้นจะไม่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดและ
ไม่มีตลาดซื้อง่ายขายคล่อง ดังนั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมจึงมักต้ องการการประมาณการซึ่งอาจ
มีความซับซ้ อนและในบางกรณีอาจไม่สามารถประมาณการได้ เลยซึ่งพบได้ ไม่บ่อยนัก
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วิธีการประเมินความเสีย่ งและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 8)
ก12. วิธีการประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องในย่อหน้ าที่ 8 ของมาตรฐานการสอบบัญชี
ฉบับนี้ ช่วยผู้สอบบัญชีในการคาดการณ์ว่าน่ าจะมีลักษณะและประเภทของประมาณการทาง
บั ญ ชี ท่ีอ าจมี ใ นกิจ การ ผู้ ส อบบั ญ ชี ค วรพิ จ ารณาเบื้ องต้ น ว่ า ความเข้ า ใจของผู้ ส อบบั ญ ชี
เพียงพอหรือไม่ท่จี ะระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสําคัญเกี่ยวกับประมาณการทางบัญชี และทําการวางแผนลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขต
การตรวจสอบต่อไป
การทําความเข้าใจเกีย่ วกับข้อกําหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
8 (ก))
ก13. การทําความเข้ าใจเกี่ยวกับข้ อกําหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เหมาะสมช่วยผู้สอบ
บัญชีในการพิจารณาว่า
9
• มีการกําหนดเงื่อนไขบางประการในการรั บรู้ หรื อวิธีการวัดมู ลค่ าสําหรั บประมาณการ
ทางบัญชีหรือไม่
• มีการระบุถึงเงื่อนไขบางประการซึ่งอนุ ญาตหรื อกําหนดให้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุ ติธรรม
หรื อ ไม่ ตั วอย่ า งเช่ น มี การอ้ า งถึงความตั้งใจของผู้ บ ริ หารที่จ ะทํา กิจกรรมบางอย่ า ง
เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ
• มีการระบุข้อกําหนดหรือการอนุญาตเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลหรือไม่
การทําความเข้ าใจนี้ยังช่ วยผู้สอบบัญชีในการสอบถามผู้บริหารว่ าผู้บริหารนําข้ อกําหนดที่
เกี่ยวข้ องกับประมาณการทางบัญชีมาประยุกต์ใช้ อย่างไร และช่วยให้ ผ้ ูสอบบัญชีพิจารณาได้
ว่าผู้บริหารมีการนํามาประยุกต์ใช้ อย่างเหมาะสมหรือไม่
ก14. กรณี ท่ีมี ท างเลื อ ก แม่ บ ทการรายงานทางการเงิ น อาจให้ แ นวทางสํา หรั บ ผู้ บ ริ ห ารในการ
พิจารณาค่าประมาณแบบจุด ตัวอย่างเช่น แม่บทการรายงานทางการเงินบางแม่บทกําหนดให้
ค่าประมาณแบบจุ ดซึ่งถูกเลือกเป็ นทางเลือกสะท้ อนการตัดสินใจของผู้บริหารต่ อผลลัพธ์ท่ี
น่าจะเป็ นไปได้ มากที่สดุ 10 ในขณะที่แม่บทการรายงานทางการเงินอื่นให้ ใช้ วิธี “คิดลดความ
น่ าจะเป็ น-ค่ าที่คาดไว้ ถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก” สําหรับบางกรณีผ้ ูบริหารอาจสามารถจัดทํา
ค่าประมาณแบบจุ ดได้ โดยตรง ในกรณีอ่ ืนผู้บริหารอาจสามารถจัดทําค่าประมาณแบบจุ ดที่
เชื่อถือได้ หลังจากพิจารณาข้ อสมมติหลาย ๆ ทางเลือกหรือผลจากการพิจารณาค่าประมาณ
แบบจุด
9

10

แม่ บทการรายงานทางการเงินส่วนใหญ่ ต้ องการให้ รายงานในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนมี
เงื่อนไขการรับรู้รายการ การเปิ ดเผยนโยบายการบัญชีหรือหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่ทาํ ให้ เกิดความ
ผิดพลาดของการรับรู้รายการนั้น ซึ่งรวมถึงการประมาณการทางบัญชีด้วย
แม่บทการรายงานทางการเงินที่ต่างกันอาจใช้ คาํ ศัพท์เฉพาะทางที่ต่างกันในการบรรยายถึงค่าประมาณการนี้
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ก15. แม่บทการรายงานทางการเงินอาจกําหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อสมมติท่เี ป็ นนัยสําคัญ
ของประมาณการทางบัญชีท่เี ปลี่ยนแปลงได้ ง่าย นอกจากนั้นหากมีระดับความไม่แน่นอนของ
ประมาณการสูง แม่บทการรายงานทางการเงินบางแม่บทไม่อนุ ญาตให้ รับรู้ประมาณการ
ทางบัญชีน้ันในงบการเงิน แต่อาจกําหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลบางประการในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
การทํ า ความเข้า ใจว่า ผูบ้ ริ ห ารระบุ ว่า เมื ่อ ใดจึง จะมี ค วามจํา เป็ นในการประมาณการทางบัญ ชี
(อ้างถึงย่อหน้าที ่ 8 (ข))
ก16. ในการจัดทํางบการเงินผู้บริหารต้ องพิจารณาว่ามี รายการ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ที าํ ให้
เกิดความจําเป็ นต้ องจัดทําประมาณการทางบัญชีหรือไม่ และประมาณการทางบัญชีท่จี าํ เป็ น
ทั้งหมดนั้ นรั บรู้ วัดมู ลค่ า และเปิ ดเผยในงบการเงินตามแม่ บทการรายงานทางการเงิน ที่
เกี่ยวข้ องหรือไม่
ก17. การระบุรายการ เหตุการณ์และสถานการณ์ท่ที าํ ให้ เกิดความจําเป็ นในการจัดทําประมาณการ
ทางบัญชีของผู้บริหารขึ้นอยู่กบั
• ความรู้ของผู้บริหารเกี่ยวกับธุรกิจและอุตสาหกรรมของกิจการ
• ความรู้ของผู้บริหารเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ใช้ อยู่ในงวดปั จจุบัน
• ประสบการณ์ของผู้บริหารในการจัดทํางบการเงินของกิจการในงวดก่อน
ในกรณีน้ ี ผู้สอบบัญชีอาจทําความเข้ าใจว่าผู้บริหารระบุถึงความจําเป็ นในการประมาณการ
ทางบัญชีเบื้องต้ นอย่างไรโดยการสอบถามผู้บริหาร ในกรณีอ่นื หากกระบวนการของผู้บริหาร
มีแบบแผนมากขึ้น เช่น เมื่อผู้บริหารมีการจัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ผู้สอบบัญชีอาจ
ประเมินความเสี่ยงโดยตรง จากวิธีการและวิธีปฏิบัติตามแนวทางของผู้บริหารโดยการสอบ
ทานถึงสถานการณ์ท่คี วรมีการจัดทําประมาณการทางบัญชีและการปรับปรุงการประมาณการ
ทางบัญชีหากจําเป็ น ความครบถ้ วนของประมาณการทางบัญชีจะเป็ นส่วนที่ผ้ ูสอบบัญชีให้
ความสําคัญในการพิจารณา โดยเฉพาะประมาณการทางบัญชีท่เี กี่ยวกับหนี้สนิ
ก18. การทําความเข้ าใจของผู้สอบบัญชีในกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการในระหว่ างการ
ประเมินความเสี่ยง รวมกับหลักฐานการตรวจสอบอื่นที่ได้ รับในระหว่างการตรวจสอบจะช่วย
ให้ ผ้ ูสอบบัญชีระบุถึงสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ท่อี าจก่อให้ เกิดความ
จําเป็ นในการจัดทําประมาณการทางบัญชี
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ก19. การสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ ซึ่งอาจรวมถึงการสอบถามว่า
•
กิจการมีรายการใหม่ท่อี าจทําให้ ต้องจัดทําประมาณการทางบัญชีหรือไม่
•
มีเงื่อนไขของรายการที่ทาํ ให้ ประมาณการทางบัญชีเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่
•
นโยบายการบั ญ ชี เ กี่ย วกับ ประมาณการทางบั ญ ชี มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเนื่ อ งจากการ
เปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องหรืออื่น ๆ หรือไม่
•
มีข้อกําหนดทางกฎหมายหรือการเปลี่ยนแปลงอื่นนอกเหนือการควบคุมของผู้บริหารที่
อาจเป็ นเหตุให้ ผ้ ูบริหารต้ องปรับปรุงหรือจัดทําประมาณการทางบัญชีใหม่หรือไม่
•
มีเงื่อนไขหรือเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นซึ่งทําให้ เกิดความจําเป็ นที่จัดทําประมาณการทาง
บัญชีใหม่หรือปรับปรุงประมาณการทางบัญชีเดิมหรือไม่
ก20. ระหว่างการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีอาจระบุรายการ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ซ่ึงทําให้ เกิด
ความจําเป็ นในการจัดทําประมาณการทางบัญชีซ่ึงผู้บริหารไม่สามารถระบุได้ มาตรฐานการ
สอบบัญชี รหั ส 315 เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ซ่ึงผู้สอบบัญชี ระบุ ความเสี่ยงจากการแสดง
ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่ผ้ ูบริหารไม่สามารถระบุได้ รวมถึงการพิจารณา
ว่ามีข้อบกพร่องที่เป็ นนัยสําคัญในการควบคุมภายในจากกระบวนการประเมินความเสี่ยงของ
กิจการหรือไม่ 11
ข้ อพิจารณาสําหรับกิจการขนาดเล็ก
ก21. การทําความเข้ าใจสําหรับกิจการขนาดเล็กจะมีความซับซ้ อนน้ อย เนื่องจากธุรกรรมของกิจการ
ขนาดเล็กมีจาํ นวนไม่มากและมีรายการที่มีความซับซ้ อนน้ อยกว่า นอกจากนั้นมักจะมีบุคคล
เพียงคนเดียว เช่น เจ้ าของกิจการที่เป็ นผู้ระบุความจําเป็ นในการจัดทําประมาณการทางบัญชี
ซึ่งผู้สอบบัญชีอาจสอบถามได้ จากบุคคลนั้น
การทําความเข้าใจว่าผูบ้ ริหารจัดทําประมาณการทางบัญชีอย่างไร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 8 (ค))
ก22. ในการจัดทํางบการเงิน ผู้บริหารต้ องกําหนดกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงิน
สําหรั บประมาณการทางบัญชี รวมถึงความเพี ยงพอของการควบคุ มภายใน กระบวนการ
ดังกล่าว รวมถึง
• การเลื อ กนโยบายการบั ญ ชี แ ละการกํา หนดวิ ธีก ารจั ด ทํา ประมาณการอย่ า งเหมาะสม
รวมถึงความเหมาะสมของวิธีการประมาณการหรือการวัดมู ลค่ ารวมถึงแบบจําลองที่
เหมาะสม (ถ้ ามี)
• การจัดทําหรือการระบุข้อมูลและข้ อสมมติท่เี กี่ยวข้ องซึ่งกระทบต่อประมาณการทางบัญชี
• การสอบทานอย่างสมํ่าเสมอถึงสถานการณ์ท่ก
ี ่อให้ เกิดความจําเป็ นในการจัดทําประมาณ
การทางบัญชีและการปรับปรุงประมาณการทางบัญชีหากจําเป็ น
11

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้ าที่ 16
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ก23. สิ่ง ที่ผ้ ู ส อบบั ญ ชี อ าจพิ จ ารณาในการทํา ความเข้ า ใจเกี่ย วกับ วิ ธีท่ีผ้ ู บ ริ ห ารใช้ ใ นการจั ด ทํา
ประมาณการทางบัญชี ตัวอย่างเช่น
•
ประเภทของบัญชีหรือรายการบัญชีเกี่ยวกับประมาณการทางบัญชี (ตัวอย่ างเช่ น มี
ประมาณการทางบัญชีท่ีเกิดขึ้นจากการบันทึกรายการทางบัญชีท่ีเกิดขึ้นเป็ นประจํา
หรือเกิดจากรายการที่ไม่ได้ เกิดขึ้นเป็ นประจํา หรือรายการผิดปกติหรือไม่)
•
ผู้บริหารใช้ เทคนิคการวัดมูลค่ าที่ใช้ กันทั่วไปในการจัดทําประมาณการทางบัญชีเป็ น
พิเศษหรือไม่อย่างไร
•
ประมาณการทางบัญชีจัดทําขึ้นจากข้ อมูลที่ได้ จากการตรวจสอบระหว่ างกาลหรือไม่
หากเป็ นเช่ น นั้ น ผู้ บ ริ ห ารมี การพิ จ ารณาผลกระทบของเหตุ การณ์ รายการและการ
เปลี่ ยนแปลงในสถานการณ์ท่ีเกิด ขึ้นระหว่ า งวัน ที่ตรวจสอบระหว่ างกาลถึงสิ้นงวด
หรือไม่อย่างไร
วิธวี ัดมูลค่าและการใช้ แบบจําลอง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 8 (ค) (1))
ก24. ในบางกรณี แม่ บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องอาจกําหนดวิธีการวัดมูลค่ าสําหรั บ
ประมาณการทางบัญชี ตัวอย่ างเช่ น แบบจําลองที่ใช้ ในการวัดประมาณการมูลค่ ายุ ติธรรม
อย่างไรก็ตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องอาจไม่ได้ กาํ หนดการวัดมูลค่าหรืออาจ
กําหนดทางเลือกอื่นไว้
ก25. หากแม่ บทการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้ อ งไม่ ได้ กาํ หนดวิ ธีการเฉพาะเพื่ อ ใช้ ใ นแต่ ละ
สถานการณ์ สิ่งที่ผ้ ูสอบบัญชีต้องพิจารณาในการทําความเข้ าใจในวิธีการหรือแบบจําลองที่ใช้
ในการจัดทําประมาณการทางบัญชี ตัวอย่างเช่น
•
ผู้บริหารมีการพิจารณาลักษณะของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ถูกประมาณการอย่างไรใน
การเลือกใช้ วิธกี ารประมาณการวิธกี ารใดวิธกี ารหนึ่ง
•
กิจการดําเนินงานในธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะหรืออยู่ในอุตสาหกรรมหรือสภาพแวดล้ อม
ซึ่งมีวิธกี ารที่ใช้ กนั โดยทั่วไปในการประมาณการสําหรับประมาณการทางบัญชีบางลักษณะ
เป็ นการเฉพาะหรือไม่
ก26. ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญอาจเพิ่มมากขึ้น เช่น ใน
กรณีท่ผี ้ ูบริหารมีความตั้งใจที่จะจัดทําแบบจําลองที่ใช้ สาํ หรับจัดทําประมาณการทางบัญชีข้ ึน
เองหรือใช้ วิธกี ารที่แตกต่างไปจากที่ใช้ กนั โดยทั่วไปในอุตสาหกรรมหรือสภาพแวดล้ อมนั้น ๆ
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การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทําประมาณการทางบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 8 (ค) (2))
ก27. สิ่งที่ผ้ ูสอบบัญชีควรพิจารณาในการทําความเข้ าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับ
การจัดทําประมาณการ ตัวอย่างเช่น ประสบการณ์และความสามารถของผู้จัดทําประมาณการ
ทางบัญชีและการควบคุม ซึ่งเกี่ยวข้ องกับ
•
วิธีการที่ผ้ ูบริหารใช้ ในการพิจารณาถึงความครบถ้ วน ความเกี่ยวข้ องกัน และความ
ถูกต้ องของข้ อมูลที่ใช้ ในการจัดทําประมาณการทางบัญชี
•
การสอบทานและการอนุ มัติประมาณการทางบัญชีโดยผู้บริหารตามระดับที่เหมาะสม
รวมถึงข้ อสมมติหรือข้ อมูลนําเข้ าที่ใช้ ในการจัดทํา และหากเป็ นไปได้ อนุ มัติโดยผู้มี
หน้ าที่กาํ กับดูแล
•
การแบ่ ง แยกหน้ า ที่ร ะหว่ า งผู้ ท าํ รายการซึ่ ง มี ผ ลผู ก พั น กิจ การและผู้ มี ห น้ า ที่จั ด ทํา
ประมาณการทางบัญชี รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบมีความเหมาะสมกับลักษณะ
ของกิจการ สินค้ าหรือบริการของกิจการหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น ในสถาบันทางการเงิน
ขนาดใหญ่ การแบ่งแยกหน้ าที่อาจรวมถึงความเป็ นอิสระของหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การประมาณการและตรวจสอบมูลค่ายุติธรรมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินซึ่งทําโดยผู้ท่ี
ไม่มีส่วนได้ เสียกับผลิตภัณฑ์น้ัน)
ก28. การควบคุมอื่นอาจมีความเกี่ยวข้ องในการจัดทําประมาณการทางบัญชีข้ ึนอยู่กับสถานการณ์
เช่ น หากกิจการใช้ แบบจําลองเฉพาะในการจัดทําประมาณการทางบัญชี ผู้บริหารอาจต้ อง
กําหนดนโยบายหรือวิธกี ารเป็ นการเฉพาะสําหรับแบบจําลองนั้น เช่น การควบคุมที่เกี่ยวข้ อง
อาจรวมถึงการควบคุมเกี่ยวกับ
•
การออกแบบและจัดทําหรือการเลือกใช้ แบบจําลองที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์
ใดวัตถุประสงค์หนึ่งเป็ นการเฉพาะ
•
การใช้ แบบจําลอง
•
การบํารุงรักษาและการทดสอบความสมบูรณ์ของแบบจําลองเป็ นระยะ ๆ
การใช้ งานของผู้เชี่ยวชาญโดยผู้บริหาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 8 (ค) (3))
ก29. ผู้บริหารหรือกิจการอาจจ้ างผู้มีประสบการณ์และความสามารถที่จาํ เป็ นต้ องมีในการจัดทํา
ค่าประมาณแบบจุด อย่างไรก็ตามในบางกรณีผ้ ูบริหารอาจต้ องใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญในการจัดทําหรือ
ช่วยจัดทําประมาณการทางบัญชี ความจําเป็ นดังกล่าวเป็ นผลจาก
•
ลักษณะเฉพาะของรายการซึ่งต้ องมีการจัดทําประมาณการ เช่น การวัดมูลค่าของแร่ธาตุ
หรือไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมแร่
•
ลักษณะของเทคนิคในแบบจําลองถูกกําหนดเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ อง
ของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องซึ่งอาจเป็ นกรณีท่ตี ้ องใช้ การวัดมูลค่าด้ วย
มูลค่ายุติธรรม
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•

ลักษณะของสถานการณ์ รายการหรือเหตุการณ์ท่ผี ดิ ปกติหรือเกิดขึ้นไม่บ่อยซึ่งเป็ นเหตุ
ให้ ต้องมีการจัดทําประมาณการทางบัญชี

ข้ อพิจารณาสําหรับกิจการขนาดเล็ก
ก30. ในกิจการขนาดเล็ก สถานการณ์ท่กี าํ หนดให้ ต้องมีการประมาณการทางบัญชีมักเป็ นกรณีท่ี
เจ้ าของเป็ นผู้จัดการสามารถทําการประมาณค่าประมาณแบบจุดได้ อย่างไรก็ตามในบางกรณี
ก็อาจจําเป็ นต้ องใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ การหารือกับเจ้ าของที่เป็ นผู้จัดการในช่วงแรกของการตรวจสอบ
เกี่ยวกับลักษณะของประมาณการทางบัญชี ความครบถ้ วนของประมาณการทางบัญชีท่คี วรมี
และความเพียงพอของกระบวนการในการจัดทําประมาณการจะช่วยเจ้ าของที่เป็ นผู้จัดการใน
การประเมินว่ามีความจําเป็ นในการใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญหรือไม่
ข้ อสมมติ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 8 (ค) (4))
ก31. ข้ อสมมติเป็ นส่วนสําคัญในประมาณการทางบัญชี สิ่งที่ผ้ ูสอบบัญชีอาจต้ องพิจารณาในการทํา
ความเข้ าใจในข้ อสมมติท่ใี ช้ จัดทําประมาณการทางบัญชี มีดังนี้
•
ลักษณะของข้ อสมมติรวมถึงข้ อสมมติใดที่อาจเป็ นข้ อสมมติท่เี ป็ นนัยสําคัญ
•
ผู้บริหารประเมินถึงความเกี่ยวข้ องและความครบถ้ วนของข้ อสมมติอย่ างไร (มีการ
พิจารณาตัวแปรทั้งหมดที่เกี่ยวข้ องแล้ ว)
•
หากเป็ นไปได้ ผู้บริหารมีการพิจารณาว่าข้ อสมมติท่ใี ช้ มีความสมํ่าเสมออย่างไร
•
ข้ อสมมติน้ันเกี่ยวข้ องกับสิ่งที่อยู่ภายใต้ การควบคุมของผู้บริหารหรือไม่ (เช่น ข้ อสมมติ
เกี่ยวกับโปรแกรมการบํารุงรักษาซึ่งอาจกระทบต่ อประมาณการอายุ การใช้ งานของ
สินทรัพย์) และผู้บริหารปฏิบัติตามแผนทางธุรกิจและสภาพแวดล้ อมภายนอกหรือสิ่ง
ที่อยู่ นอกเหนือ การควบคุมอย่ า งไร (ตัวอย่างเช่น ข้ อสมมติเกี่ยวกับ อัต ราดอกเบี้ ย
อัตราการเสียชีวิต การตัดสินที่อาจเป็ นไปได้ หรือการกระทําทางกฎหมาย หรือความ
ผันผวนและช่วงของกระแสเงินสดในอนาคต)
•
ลักษณะและขอบเขตของหลักฐานการสอบบัญชี มีเพื่อสนับสนุนข้ อสมมติ (ถ้ ามี)
ผู้เชี่ยวชาญอาจช่วยผู้บริหาร ในการจัดทําหรือระบุข้อสมมติในการจัดทําประมาณการทางบัญชี
ข้ อสมมติเหล่านั้นเมื่อถูกใช้ โดยผู้บริหารก็จะถือเป็ นข้ อสมมติของผู้บริหาร
ก32. ในบางกรณี ข้ อสมมติอาจเป็ นข้ อมูลนําเข้ า เช่ น กรณีท่ผี ้ ูบริหารใช้ แบบจําลองในการจัดทํา
ประมาณการทางบัญชี แต่ข้อมูลนําเข้ าอาจถูกใช้ ในการอ้ างถึงข้ อมูลพื้นฐานที่ใช้ ข้อสมมติแบบ
เฉพาะเจาะจง
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ก33. ผู้บริหารอาจสนับสนุนข้ อสมมติด้วยข้ อมูลที่แตกต่างกันจากทั้งภายในและภายนอกกิจการที่มี
ความเกี่ยวข้ องและความน่าเชื่อถือที่แตกต่างกัน ในบางกรณีข้อสมมติอาจมีความน่ าเชื่อถือ
เนื่องจากการใช้ ข้อมูลจากแหล่ งข้ อมูลภายนอก (เช่ น อัตราดอกเบี้ยหรือข้ อมูลทางสถิติท่ี
ประกาศเป็ นสาธารณะ) หรือจากแหล่ งข้ อมูลภายใน (เช่ น ข้ อมูลในอดีตหรือสถานการณ์ท่ี
เคยเกิดขึ้นของกิจการ) ในกรณีอ่นื ๆ ข้ อสมมติอาจขึ้นกับดุลยพินิจมากขึ้น เช่น กรณีท่กี จิ การ
ไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีแหล่งข้ อมูลภายนอก
ก34. ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี ข้ อสมมติควรมีการพิจารณาถึงผู้ท่มี ีความรอบรู้
และความเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้ อย่างเป็ นอิสระในลักษณะ
ของผู้ท่ีไม่ มีความเกี่ยวข้ องกัน (บางครั้งเรียกว่ า “ผู้ซ้ ือผู้ขายในตลาด” หรือเทียบเท่า) ใช้
พิ จ ารณามู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมเมื่ อ มี ก ารแลกเปลี่ ย นสิน ทรั พ ย์ห รื อ หั ก กลบลบหนี้ ข้ อ สมมติ ท่ีมี
ลักษณะเฉพาะเช่นนี้อาจแตกต่างกันจากลักษณะของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่ถูกวัดมูลค่า วิธกี าร
วัดมูลค่าที่ใช้ (เช่ น วิธีราคาตลาดหรือวิธีรายได้ ) และข้ อกําหนดของแม่บทการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้ อง
ก35. สําหรับการประมาณการมูลค่ ายุติธรรมทางบัญชีน้ัน ข้ อสมมติหรือข้ อมูลนําเข้ าอาจมีความ
แตกต่างกันไปตามแหล่งข้ อมูลและข้ อมูลนําเข้ าดังต่อไปนี้
(ก) ข้ อสมมติหรื อข้ อมูลนําเข้ าที่สะท้ อนถึงสิ่งที่ผ้ ูซ้ ือผู้ขายในตลาดอาจใช้ ในการกําหนด
ราคาสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ซึ่งได้ มาจากข้ อมูลทางการตลาดที่ได้ รับจากแหล่งข้ อมูลอิสระ
ของกิจการที่รายงาน (บางครั้งถูกเรียกว่า “ข้ อมูลนําเข้ าที่สงั เกตได้ ” หรือเทียบเท่า)
(ข) ข้ อสมมติหรือข้ อมูลนําเข้ าที่สะท้ อนดุลยพินิจของกิจการเกี่ยวกับข้ อสมมติท่ผี ้ ูซ้ ือผู้ขาย
ในตลาดอาจใช้ ในการตั้งราคาสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ซึ่งได้ มาจากข้ อมูลที่ดีท่สี ดุ ที่หาได้ ใน
สถานการณ์น้ัน (บางครั้งถูกเรียกว่า “ข้ อมูลนําเข้ าที่สงั เกตไม่ได้ ” หรือเทียบเท่า)
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ การแยกความแตกต่ างระหว่าง (ก) และ (ข) ไม่สามารถทําได้
เสมอไป นอกจากนี้ผ้ ูบริหารอาจมีความจําเป็ นที่ต้องเลือกข้ อสมมติจากหลายข้ อสมมติท่ีมี
ความแตกต่างกันที่ใช้ โดยผู้ซ้ ือผู้ขายในตลาดต่างรายกัน
ก36. ขอบเขตของดุลยพินิจ เช่น ข้ อสมมติหรือข้ อมูลนําเข้ าสามารถสังเกตได้ หรือไม่ มีอทิ ธิพลต่อ
ระดับความไม่ แน่ นอนของประมาณการหรือไม่ และการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญสําหรับประมาณการทางบัญชีเป็ นการเฉพาะของ
ผู้สอบบัญชี
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การเปลี่ยนแปลงในวิธกี ารจัดทําประมาณการทางบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 8 (ค) (5))
ก37. ในการประเมินว่าผู้บริหารจัดทําประมาณการทางบัญชีอย่างไร ผู้สอบบัญชีต้องทําความเข้ าใจ
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือควรมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดทําประมาณการทางบัญชีจากงวด
ก่อนหรือไม่ วิธีประมาณการเฉพาะอาจต้ องเปลี่ยนแปลงให้ เป็ นไปตามการเปลี่ยนแปลงใน
สภาพแวดล้ อมหรือสภาวะการณ์ซ่ึงกระทบต่อกิจการหรือตามข้ อกําหนดในแม่บทการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง หากผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดทําประมาณการทางบัญชี
ผู้ บ ริ ห ารจํา เป็ นต้ อ งแสดงว่ า วิ ธีก ารใหม่ มี ค วามเหมาะสมกว่ า หรื อ วิ ธี ก ารใหม่ น้ ี สามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ โดยตรง ตัวอย่างเช่ น ถ้ าผู้บริหารเปลี่ยนเกณฑ์การจัดทํา
ประมาณการทางบัญชีจากวิธีราคาตลาดเป็ นการใช้ แบบจําลอง ผู้สอบบัญชีต้องพิสูจน์ว่าข้ อ
สมมติของผู้บริหารเกี่ยวกับตลาดนั้นมีความสมเหตุสมผลตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ความไม่แน่นอนของประมาณการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 8 (ค) (6))
ก38. สิ่งที่ผ้ ูสอบบัญชีอาจพิจารณาในการทําความเข้ าใจว่ าผู้บริหารมีการประเมินผลกระทบจาก
ความไม่แน่นอนของประมาณการหรือไม่ และอย่างไร ตัวอย่างเช่น
•
ผู้บริหารมีการพิจารณาข้ อสมมติหรือผลลัพธ์อ่ืนหรือไม่และอย่ างไร ตัวอย่ างเช่ น ทํา
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวเพื่อพิจารณาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในข้ อสมมติของ
ประมาณการทางบัญชี
•
ผู้บริหารกําหนดประมาณการทางบัญชีอย่ างไรเมื่อมีการวิเคราะห์ว่ามีผลลัพธ์หลาย
ผลลัพธ์ท่แี ตกต่างกันของแต่ละสถานการณ์
•
ผู้บริ หารติดตามผลลั พธ์ของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําในงวดก่อนหรื อไม่ และ
ผู้บริหารตอบสนองต่อผลที่ได้ จากกระบวนการติดตามผลอย่างเหมาะสมหรือไม่
การสอบทานประมาณการทางบัญชีในงวดก่อน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 9)
ก39. ผลที่ได้ จากประมาณการทางบัญชีมักแตกต่ างจากประมาณการทางบัญชีท่ีรับรู้ในงบการเงิน
งวดก่อน ผู้สอบบัญชีอาจประเมินความเสี่ยงเพื่อระบุและทําความเข้ าใจในเหตุผลที่เกิดความ
แตกต่าง โดยการขอข้ อมูลดังนี้
•
ข้ อมูลเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของกระบวนการประมาณการของผู้บริหารในงวดก่อน
ซึ่งผู้สอบบัญชีอาจใช้ ในการพิจารณาความมีประสิทธิภาพของการประมาณการของ
ผู้บริหารในงวดปัจจุบัน
•
หลักฐานการตรวจสอบเกี่ยวกับการปรับปรุงประมาณการทางบัญชีในงวดบัญชีปัจจุบัน
ของประมาณการทางบัญชีท่รี ับรู้ในงวดบัญชีก่อน
•
หลั กฐานการตรวจสอบซึ่งอาจต้ องเปิ ดเผยในงบการเงิน เช่ น ความไม่ แน่ นอนของ
ประมาณการ
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ก40. การสอบทานประมาณการทางบัญชีในงวดก่อนอาจช่วยผู้สอบบัญชีในงวดปัจจุบันในการระบุ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่เี พิ่มข้ อสงสัยต่อประมาณการทางบัญชีหรือช่วยระบุความลําเอียง
ที่เป็ นไปได้ ของผู้บริหารในปัจจุบัน ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีจะ
ช่ ว ยระบุ เ หตุ ก ารณ์ห รื อ สถานการณ์ ใ นการพิ จ ารณาลั ก ษณะ ระยะเวลาและขอบเขตการ
ตรวจสอบต่อไป
ก41. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 24012 กําหนดให้ มีการสอบทานย้ อนหลังถึงการตัดสินใจของ
ผู้บริหารและข้ อสมมติท่เี กี่ยวข้ องกับประมาณการทางบัญชีท่สี าํ คัญ ผู้สอบบัญชีต้องวางแผนและ
ปฏิบัติงานในการสอบทานประมาณการทางบัญชีเกี่ยวกับความลําเอียงที่อาจก่อให้ เกิดความ
เสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญเนื่องจากการทุจริตในกรณีท่มี ี
ความเสี่ยงที่ผ้ ูบริหารอาจไม่ทาํ ตามระบบการควบคุมภายใน ในทางปฏิบัติการสอบทานประมาณ
การทางบัญชีในงวดก่อนของผู้สอบบัญชีเพื่อประเมินความเสี่ยงให้ สอดคล้ องกับมาตรฐาน
การสอบบัญชีอาจทําโดยการทําตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240
ก42. ผู้สอบบัญชีอาจใช้ ดุลยพินิจว่าควรมีการสอบทานรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับประมาณการทาง
บัญชีท่พี บในการตรวจสอบงวดก่อนซึ่งได้ รับการระบุว่ามีความไม่แน่นอนของประมาณการสูง
หรือสําหรับประมาณการทางบัญชีท่มี ีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญจากงวดก่อน ในทาง
ตรงกันข้ าม สําหรับประมาณการทางบัญชีท่ีเกิดจากการบันทึกรายการที่เกิดขึ้นเป็ นประจํา
ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าการใช้ วิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อประเมินความเสี่ยงก็เพียงพอ
แล้ วสําหรับการสอบทาน
ก43. สําหรับการประมาณมูลค่ ายุติธรรมทางบัญชีและประมาณการทางบัญชีอ่ ืนซึ่งประมาณจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน ณ วันที่มีการวัดมูลค่า อาจมีผลต่างเกิดขึ้นระหว่างมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้
ในงบการเงินงวดก่อนและผลหรือจํานวนที่ได้ จากการประมาณการใหม่เพื่อวัตถุประสงค์ของ
งวดปั จจุ บัน ที่เป็ นเช่ นนี้เพราะวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่ าสําหรับประมาณการทางบัญชี
เกี่ยวเนื่องกับการรับรู้เกี่ยวกับมูลค่า ณ เวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
และรวดเร็วเมื่อสภาพแวดล้ อมในการดําเนินงานเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นผู้สอบบัญชีอาจให้
ความสําคัญกับการสอบทานเพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลซึ่งเกี่ยวข้ องกับการระบุหรือการประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ตัวอย่างเช่น ในบางกรณี
การทําความเข้ าใจการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้ อสมมติของผู้ซ้ ือผู้ขายในตลาดซึ่งส่งผลต่อผล
ของประมาณการมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมทางบั ญ ชี ใ นงวดก่ อ นอาจจะไม่ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่เ กี่ย วข้ อ งใน
วัตถุ ประสงค์ของการตรวจสอบ หากเป็ นเช่ นนั้นการพิ จาณาถึงผลของประมาณการมู ลค่ า
ยุติธรรมทางบัญชีในงวดก่อนของผู้สอบบัญชีอาจทําให้ เข้ าใจในประสิทธิภาพของกระบวนการ
12

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริต
ในการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้ าที่ 32 (ข) (2)
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ประมาณการของผู้บริหารในงวดก่อน ซึ่งคือการติดตามบันทึกของผู้บริหาร ซึ่งผู้สอบบัญชี
สามารถใช้ ดุลยพินิจเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของกระบวนการประมาณการของผู้บริหาร
ในปัจจุบัน
ก44. ผลต่ างระหว่างผลจากประมาณการทางบัญชีและจํานวนที่ถูกรับรู้ในงบการเงินงวดก่อนอาจ
ไม่ได้ แสดงถึงการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงของงบการเงินในงวดก่อนเสมอไป อย่างไร
ก็ตามผลต่างนั้นอาจแสดงถึงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงของงบการเงินงวดก่อนได้ เช่น ผลต่าง
ซึ่งเกิดขึ้นจากข้ อมูลซึ่งผู้บริ หารสามารถหามาได้ ในขณะที่งบการเงินในงวดก่อนได้ รับการ
สรุปผลแล้ วหรื อมี ความคาดหวังอย่ างสมเหตุสมผลว่ าต้ องได้ รับ ข้ อมู ลดังกล่ าวเพื่ อใช้ ใ น
การจัดทํางบการเงินในงวดก่อน ในแม่บทการรายงานทางการเงินหลายแม่บทอาจกําหนดแนวทาง
ในการแยกความแตกต่ างระหว่ างการเปลี่ยนแปลงในประมาณการทางบัญชี ซ่ึ งก่ อให้ เกิด
หรือไม่ก่อให้ เกิดการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริง และให้ แนวทางปฏิบัติทางบัญชีด้วย
การระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ความไม่แน่นอนของประมาณการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 10)
ก45. ระดับของความไม่ แน่ นอนของประมาณการที่เกี่ยวข้ องกับประมาณการทางบัญชีอาจได้ รับ
อิทธิพลจากปัจจัยดังต่อไปนี้
•
ขอบเขตของประมาณการทางบัญชีซ่ึงต้ องขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจ
•
ความอ่อนไหวของประมาณการทางบัญชีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้ อสมมติ
•
ความมีอยู่จริงของเทคนิคการวัดมูลค่าซึ่งอาจทําให้ ความไม่แน่นอนของประมาณการ
หมดไป (ถึงแม้ ว่าการให้ ดุลยพินิจสําหรับข้ อสมมติท่ใี ช้ เป็ นข้ อมูลนําเข้ าอาจก่อให้ เกิด
ความไม่แน่นอนของประมาณการ)
•
ช่วงเวลาที่มีการประมาณ และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในอดีตที่ใช้ ในการคาดการณ์เหตุการณ์
ในอนาคต
•
ความสามารถในการหาข้ อมูลที่เชื่อถือได้ จากแหล่งภายนอก
•
ขอบเขตซึ่งประมาณการทางบัญชีจัดทําจากข้ อมูลนําเข้ าที่หาได้ หรือข้ อมูลนําเข้ าที่หา
ไม่ได้
ระดับของความไม่แน่นอนของประมาณการที่เกี่ยวข้ องกับประมาณการทางบัญชีอาจมีอทิ ธิพล
ต่อข้ อสงสัยต่อความลําเอียงในการประมาณการ
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ก46. สิ่งที่ผ้ ูสอบบัญชีใช้ พิจารณาในการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญอาจรวมถึง
•
จํานวนประมาณการทางบัญชีท่เี กิดขึ้นจริงหรือคาดว่าจะเกิด
•
ประมาณการทางบัญชีท่บี นั ทึกบัญชี (ซึ่งหมายถึงค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร)
เปรียบเทียบกับประมาณการทางบัญชีท่ผี ้ ูสอบบัญชีคาดว่าจะต้ องบันทึก
•
ผู้บริหารใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญในการจัดทําประมาณการทางบัญชีหรือไม่
•
ผลจากการสอบทานประมาณการทางบัญชีในงวดก่อน
ความไม่แน่นอนของประมาณการในระดับสูงและความเสีย่ งทีเ่ ป็ นนัยสําคัญ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 11)
ก47. ตัวอย่างของประมาณการทางบัญชีท่อี าจมีความไม่แน่นอนของประมาณการสูง
•
ประมาณการทางบัญชีซ่ึงใช้ ดุลยพินิจสูง ตัวอย่างเช่น ดุลยพินิจเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น
จากคดีความที่ค้างอยู่ หรือจํานวนและช่ วงเวลาของกระแสเงินสดในอนาคตขึ้นอยู่กับ
หลายเหตุการณ์ท่มี ีความไม่แน่นอนหลายปี ในอนาคต
•
ประมาณการทางบัญชีซ่ึงไม่สามารถคํานวนได้ โดยใช้ เทคนิคการวัดมูลค่าที่ใช้ กนั
•
ประมาณการทางบัญชีท่ผี ลจากการสอบทานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับประมาณการบัญชี
ที่คล้ ายคลึงกันที่จัดทําขึ้นในงวดก่อนระบุว่ามีผลแตกต่ างอย่ างมีสาระสําคัญระหว่ าง
ประมาณการที่จัดทําขึ้นเดิมและผลที่เกิดขึ้นจริง
•
ประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีซ่ึงใช้ แบบจําลองที่กจิ การพัฒนาขึ้นเองเป็ นการเฉพาะ
หรือโดยไม่มีข้อมูลนําเข้ าที่จัดหาได้
ก48. ประมาณการทางบั ญชี ซ่ึงดู เสมือนว่ าไม่ มีนั ยสําคัญอาจก่ อให้ เกิดการแสดงข้ อมู ลที่ขัด ต่ อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญได้ เนื่องจากมีความไม่แน่ นอนของการประมาณที่เกี่ยวข้ องกับ
ประมาณการนั้ น ดัง นั้ น ขนาดของจํา นวนที่รับ รู้ ห รือ เปิ ดเผยข้ อ มูล ในงบการเงิน สํา หรับ
ประมาณการทางบัญชีอาจไม่ใช่ข้อบ่งชี้ถงึ ความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ก49. ในบางสถานการณ์ ความไม่แน่นอนของประมาณการมีระดับสูงจนไม่สามารถจัดทําประมาณ
การทางบัญชีท่สี มเหตุสมผลได้ ดังนั้นแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องอาจไม่ให้ รับรู้
ประมาณการในงบการเงินหรื อไม่ ให้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุ ติธรรม ในกรณีน้ ี ความเสี่ยงที่มี
นั ยสําคัญไม่ เพี ยงเกี่ยวข้ องว่ าควรรั บรู้ประมาณการทางบัญชีหรื อควรวัดมู ลค่ า ด้ วยมู ลค่ า
ยุติธรรมหรือไม่ หากรวมถึงความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินด้ วย แม่บทการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องอาจกําหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับประมาณการทางบัญชีและ
ความไม่ แน่ นอนของประมาณการในระดับสูงที่เกี่ยวข้ องกับประมาณการนั้น (ดูย่อหน้ าที่ ก
120-ก123)

26

TSA 540

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ก50. หากผู้ ส อบบั ญ ชี ร ะบุ ว่ า ประมาณการทางบั ญ ชี น้ั น ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี่ ย งที่ เ ป็ นนั ย สํา คั ญ
ผู้สอบบัญชีต้องทําความเข้ าใจการควบคุมภายในของกิจการรวมถึงกิจกรรมการควบคุมภายใน
ด้ วย13
ก51. ในบางกรณี ความไม่แน่นอนของการประมาณการทางบัญชีอาจก่อให้ เกิดความสงสัยอย่างมาก
เกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานต่ อเนื่องของกิจการ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส
57014 ได้ ให้ ข้อกําหนดและให้ แนวทางในสถานการณ์ดังกล่าว
การตอบสนองต่ อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมู ลที่ขดั ต่ อข้อเท็ จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่ได้
ประเมินไว้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 12)
ก52. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 กําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้องออกแบบและปฏิบัติงานตรวจสอบ
โดยระบุลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตการตรวจสอบให้ เป็ นไปตามความเสี่ยงจากการแสดง
ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่ได้ จากการประเมินประมาณการทางบัญชีท้งั ใน
ระดับงบการเงินและระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ 15 ย่อหน้ าที่ ก53-ก115
เน้ นถึงการตอบสนองเฉพาะในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ เท่านั้น
การนําไปใช้ของข้อกําหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 12 (ก))
ก53. แม่ บ ทการรายงานทางการเงิ น หลายแม่ บ ทกํา หนดเงื่ อ นไขบางประการสํา หรั บ การรั บ รู้
ประมาณการทางบัญชีและวิธกี ารเฉพาะในการจัดทําประมาณการทางบัญชี รวมถึงกําหนดการ
เปิ ดเผยข้ อมูลไว้ ด้วย ข้ อกําหนดดังกล่าวอาจมีความซับซ้ อนหรือต้ องใช้ ดุลยพินิจ จากการทํา
ความเข้ าใจการประเมินความเสี่ยง ข้ อกําหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องอาจ
ทํา ให้ ผ้ ู ส อบบัญ ชี เ กิด ข้ อ สงสัยว่ า มีก ารไม่ ป ฏิบัติต ามหรื อ การตีค วามที่แ ตกต่ า งกัน ทําให้
ผู้สอบบัญชีมุ่งให้ ความสนใจในด้ านนั้น
ก54. การพิจารณาว่ าผู้บริหารปฏิบัติตามข้ อกําหนดในแม่ บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
อย่ างเหมาะสมหรือไม่ ส่วนหนึ่งได้ มาจากการทําความเข้ าใจของผู้สอบบัญชีในกิจการและ
สภาพแวดล้ อมของกิจการ ตัวอย่างเช่น การวัดมูลค่ายุติธรรมของบางรายการ เช่น สินทรัพย์
ไม่มีตัวตนซึ่งได้ มาจากการรวมธุรกิจ อาจต้ องพิจารณาผลกระทบจากลักษณะของกิจการหรือ
การดําเนินงานของกิจการ

13
14
15

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้ าที่ 29
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 “การดําเนินงานต่อเนื่อง”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้ าที่ 5-6
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ก55. ในบางสถานการณ์ การตรวจสอบเพิ่มเติม เช่น การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับสภาพ
ด้ านกายภาพในปัจจุบันของสินทรัพย์อาจมีความจําเป็ นในการพิจารณาว่าผู้บริหารปฏิบัติตาม
ข้ อกําหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมหรือไม่
ก56. การปฏิบัติตามข้ อกําหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกําหนดให้ ผ้ ูบริหารต้ อง
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้ อมหรือสถานการณ์ท่กี ระทบต่อกิจการ ตัวอย่างเช่น
การที่เริ่มมีตลาดซื้อง่ายขายคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ บางประเภทอาจบอกได้ ว่าการ
ใช้ วิธีคิดลดกระแสเงินสดเพื่ อประมาณการมูลค่ า ยุ ติธรรมของสินทรั พย์หรื อหนี้สินนั้นไม่
เหมาะสมอีกต่อไป
ความสมํ่าเสมอในวิธีการและเกณฑ์ทีใ่ ช้ในกรณีทีม่ ีการเปลีย่ นแปลง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 12 (ข))
ก57. การพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในประมาณการทางบัญชีหรือวิธีจัดทํา
ประมาณการทางบัญชีจากงวดก่อนมีความสําคัญ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่ได้ เกิดจาก
การเปลี่ ย นแปลงในสภาพแวดล้ อ มหรื อ มี ข้ อ มู ล ใหม่ ท่ีป ราศจากเหตุ ผ ลในการพิ จ ารณา
การเปลี่ยนแปลงที่ปราศจากเหตุผลในประมาณการทางบัญชีจะส่งผลต่ อความไม่สมํ่าเสมอ
ของงบการเงินตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง และอาจทําให้ เกิดการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญหรือเป็ นข้ อบ่งชี้ถงึ ความลําเอียงที่อาจเป็ นไปได้ ของผู้บริหาร
ก58. ผู้บริหารมีเหตุผลที่ดีสาํ หรับการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีหรือเปลี่ยนวิธีการจัดทํา
ประมาณการทางบัญชีจากงวดหนึ่งไปอีกงวดหนึ่งเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้ อม
การมีเหตุผลที่ดีและความเพี ยงพอของเอกสารที่สนับสนุ นข้ อยืนยันของผู้ บริ หารว่ ามีการ
เปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้ อมซึ่งทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีหรือวิธกี าร
จัดทําประมาณการทางบัญชีต้องใช้ ดุลยพินิจในการพิจารณา
การตอบสนองต่ อความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลที ข่ ดั ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที ไ่ ด้จาก
การประเมิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 13)
ก59. การตัดสินใจของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองโดยอย่ างหนึ่งอย่ างใดหรือหลายอย่ างในย่ อ
หน้ าที่ 13 ในการตอบสนองต่ อความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมู ลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญอาจได้ รับอิทธิพลจากปัจจัยดังต่อไปนี้
•
ลักษณะของประมาณการทางบัญชี รวมถึงการเกิดของประมาณการทางบัญชีว่าเกิดจาก
รายการที่เกิดขึ้นเป็ นประจําหรือไม่ค่อยเกิดบ่อย
•
มีวิธีการที่คาดว่าจะมีประสิทธิภาพที่จะให้ หลักฐานการตรวจสอบแก่ผ้ ูสอบบัญชีอย่าง
เพียงพอและเหมาะสมหรือไม่
•
การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญรวมถึง
การประเมินว่าความเสี่ยงที่ประเมินไว้ เป็ นความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญหรือไม่
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ก60. ตั ว อย่ า งเช่ น ในการประเมิ น ความสมเหตุ ส มผลของค่ า เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ วิ ธี ก ารที่มี
ประสิทธิภาพสําหรั บผู้ สอบบัญ ชีอาจเป็ นการสอบทานการรั บชําระหนี้ในภายหลังร่ วมกับ
วิธีการอื่น ๆ หากมีความไม่แน่นอนของการประมาณการเกี่ยวข้ องกับประมาณการทางบัญชี
ในระดับสูง ตัวอย่างเช่น ประมาณการทางบัญชีข้ นึ อยู่กบั แบบจําลองที่จัดทําขึ้นเองซึ่งใช้ ข้อมูล
นําเข้ าที่สงั เกตไม่ได้ ผู้สอบบัญชีอาจต้ องใช้ การตรวจสอบหลายอย่างเพื่อตอบสนองต่อผลการ
ประเมิ น ความเสี่ย งในย่ อ หน้ า ที่ 13 เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ หลั ก ฐานการตรวจสอบที่เ พี ย งพอและ
เหมาะสม
ก61. แนวทางการปฏิบัติอ่ นื เพิ่มเติมที่อธิบายสถานการณ์ในการตอบสนองแต่ละแบบที่เหมาะสม
ได้ อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ ก62-ก95
เหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นจนถึงวันที่ในรายงานผู้สอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 13 (ก))
ก62. การพิจารณาว่าเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นจนถึงวันที่ในรายงานผู้สอบบัญชีให้ หลักฐานการตรวจสอบ
เกี่ยวกับประมาณการทางบัญชีเป็ นการตอบสนองที่เหมาะสมหรือไม่ เมื่อเหตุการณ์น้ันคาดว่า
จะ
•
เกิดขึ้น และ
•
ให้ หลักฐานการตรวจสอบเพื่อยืนยันหรือขัดแย้ งกับประมาณการทางบัญชี
ก63. เหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นจนถึงวันที่ในรายงานผู้สอบบัญชีบางกรณีอาจให้ หลักฐานการตรวจสอบที่
เพี ย งพอและเหมาะสมเกี่ย วกับ ประมาณการทางบั ญ ชี ตั ว อย่ า งเช่ น ยอดขายของสิน ค้ า
คงเหลือในช่ วงระยะเวลาที่ใกล้ หลั งจากวันสิ้นงวดอาจให้ หลักฐานการตรวจสอบเกี่ยวกับ
ประมาณการมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน ในกรณีน้ ีอาจไม่ จาํ เป็ นต้ องใช้ วิธีการตรวจสอบอื่น
สําหรั บประมาณการทางบัญชีน้ันเนื่องจากได้ รับหลักฐานการตรวจสอบอย่ างเพี ยงพอและ
เหมาะสมแล้ ว
ก64. สําหรับประมาณการทางบัญชีบางรายการ เหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นจนถึงวันที่ในรายงานผู้สอบบัญชี
อาจไม่ให้ หลักฐานการตรวจสอบเกี่ยวกับประมาณการทางบัญชี ตัวอย่างเช่น สถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ท่เี กี่ยวข้ องกับประมาณการทางบัญชีท่เี กิดขึ้นในช่วงเวลาที่เนิ่นนานไป นอกจากนั้น
เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี ข้ อมูลหลังจากวัน
สิ้นงวดอาจไม่สะท้ อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่มี ีอยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนั้น
จึงอาจไม่เกี่ยวข้ องกับการวัดมูลค่าประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี ย่อหน้ าที่ 13 ได้ ระบุ
การตอบสนองอื่นต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่
ผู้สอบบัญชีอาจเลือกใช้
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ก65. ในบางกรณี เหตุการณ์ซ่ึงขัดแย้ งกับประมาณการทางบัญชีอาจบอกได้ ว่ากระบวนการจัดทํา
ประมาณการทางบัญชีของผู้บริหารไม่มีประสิทธิภาพ หรืออาจมีความลําเอียงของผู้บริหารใน
การจัดทําประมาณการทางบัญชี
ก66. ถึงแม้ ว่าผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจที่จะไม่เลือกใช้ วิธีน้ ีเป็ นการเฉพาะในการประมาณการทาง
บัญชี ผู้ สอบบัญชี ยังต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหั ส 56016 ผู้สอบบัญชีต้อง
ปฏิบั ติ ง านตรวจสอบเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง หลั ก ฐานการตรวจสอบที่เ พี ย งพอและเหมาะสมว่ า
เหตุก ารณ์ท้ัง หมดที่เ กิด ขึ้ น ระหว่ า งวัน ที่ใ นงบการเงิ น และวั น ที่ใ นรายงานผู้ ส อบบั ญ ชี ทุ ก
รายการ17 ที่เป็ นรายการที่ต้องปรับปรุงหรือเปิ ดเผยในงบการเงินได้ ปรากฎในงบการเงินอย่าง
เหมาะสม18 เนื่องจากการวัดมูลค่าประมาณการทางบัญชีในหลาย ๆ กรณีท่นี อกเหนือไปจาก
การวัด ประมาณการมู ลค่ า ยุ ติ ธ รรมทางบัญ ชี ซึ่ ง โดยปกติ จ ะขึ้น อยู่ กับ ผลของสถานการณ์
รายการหรือเหตุการณ์ในอนาคต ผู้สอบบัญชีจึงต้ องปฏิบัติงานตรวจสอบภายใต้ มาตรฐานการ
สอบบัญชี รหัส 560
ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับกิจการขนาดเล็ก
ก67. หากระยะเวลาระหว่ างวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินและวันที่ในรายงานผู้สอบบัญชีมีระยะ
เวลานาน การสอบทานเหตุการณ์ของผู้ สอบบัญชีในช่ วงนี้ อาจเป็ นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพต่ อ
ประมาณการทางบัญชีอ่นื ที่ไม่ใช่การประมาณมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี ในกรณีน้ ีอาจเป็ นกรณี
สําหรับกิจการที่มีขนาดเล็กที่เจ้ าของบริหารเอง โดยเฉพาะเมื่อผู้บริหารไม่มีวิธีการควบคุมที่
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรสําหรับประมาณการทางบัญชี
การทดสอบวิธกี ารจัดทําประมาณการของผู้บริหาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 13 (ข))
ก68. การทดสอบวิธีการจัดทําประมาณการโดยผู้บริหารและข้ อมูลที่ใช้ ในการจัดทําอาจเหมาะสม
เมื่ อ ประมาณการทางบั ญ ชี เ ป็ นการประมาณการมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมทางบั ญ ชี ซ่ึ ง จั ด ทํา จาก
แบบจําลองที่ใช้ ข้อมูลนําเข้ าที่สงั เกตได้ และข้ อมูลนําเข้ าที่สงั เกตไม่ได้ ตัวอย่าง เช่น
•
ประมาณการทางบัญ ชี จัดทําจากการประมวลผลของข้ อมูลตามปกติของข้ อมู ลโดย
ระบบบัญชีของกิจการ
•
การสอบทานของผู้สอบบัญชีสาํ หรับประมาณการทางบัญชีท่มี ีลักษณะเดียวกันในงบ
การเงินในงวดบัญชี ก่อนทําให้ เชื่อได้ ว่ากระบวนการของผู้ บริ หารในปั จจุ บันน่ าจะมี
ประสิทธิภาพ
•
ประมาณการทางบัญชีข้ ึนอยู่ กับประชากรที่มีขนาดใหญ่ ซ่ึงมีลักษณะคล้ ายกันโดยที่
ความแตกต่างของประชากรแต่ละรายไม่มีนัยสําคัญ
16
17
18

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 ย่อหน้ าที่ 6
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 ย่อหน้ าที่ 8
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ก69. การทดสอบการจัดทําประมาณการโดยผู้บริหารอาจมีส่วนเกี่ยวข้ อง ตัวอย่างเช่น
•
การทดสอบขอบเขตของข้ อมูลซึ่งใช้ ในการประมาณการทางบัญชีว่ามีความถูกต้ อง
ครบถ้ วนและเกี่ยวข้ องกัน และประมาณการทางบัญชีได้ ถูกกําหนดอย่างเหมาะสมโดย
ใช้ ข้อมูลนั้น ๆ รวมถึงข้ อสมมติของผู้บริหาร
•
การพิ จารณาแหล่ งข้ อมูล ความเกี่ยวข้ องและความน่ าเชื่อถือของข่ าวสารหรือข้ อมูล
ภายนอก รวมถึ ง ข้ อ มู ล ที่ไ ด้ รั บ จากผู้ เ ชี่ ย วชาญภายนอกที่ผ้ ู บ ริ ห ารใช้ ใ นการจั ด ทํา
ประมาณการทางบัญชี
•
การทดสอบการคํานวณประมาณการทางบัญชี การสอบทานข้ อมูลเกี่ยวกับประมาณการ
ทางบัญชีว่ามีความสอดคล้ องซึ่งกันและกันหรือไม่
•
การพิจารณากระบวนการสอบทานและการอนุมัติของผู้บริหาร
ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับกิจการขนาดเล็ก
ก70. ในกิจการขนาดเล็ก กระบวนการในการจัดทําประมาณการทางบัญชีมักมีแบบแผนที่น้อยกว่า
กิจการขนาดใหญ่ ในกิจการขนาดเล็กที่ผ้ ูบริหารมีส่วนเกี่ยวข้ องมาก อาจมักไม่มีคาํ อธิบายใน
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธกี ารทางบัญชี ความซับซ้ อนของการบันทึกบัญชี และนโยบายที่เป็ นลาย
ลักษณ์อัก ษร แม้ ว่ากิจการจะไม่ มีกระบวนการจัดทําประมาณการทางบัญ ชี อย่ า งเป็ นลาย
ลั ก ษณ์ อัก ษรก็ไ ม่ ไ ด้ ห มายความว่ า ผู้ บ ริ ห ารไม่ มี ห ลั ก เกณฑ์ใ นการจั ด ทํา ที่ผ้ ู ส อบบั ญ ชี จ ะ
สามารถทดสอบได้ สาํ หรับประมาณการทางบัญชี
การประเมินวิธกี ารวัดค่า (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 13 (ข) (1))
ก71. เมื่อแม่ บทการรายงานทางการเงินไม่ได้ กาํ หนดวิธีการในการวัดมูลค่า ก็จะต้ องใช้ ดุลยพินิจ
เยี่ยงผู้ ประกอบวิ ชาชี พในการประเมินว่ าวิธีการที่ใช้ หรื อแบบจําลองมีค วามเหมาะสมกับ
สถานการณ์น้ัน ๆ หรือไม่
ก72. สําหรับวัตถุประสงค์น้ ี ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้
•
เหตุผลของผู้บริหารสําหรับวิธกี ารที่เลือกใช้ น้ันมีความสมเหตุสมผล
•
ผู้บริหารมีการประเมินอย่างเพียงพอและมีการประยุกต์ใช้ เกณฑ์อย่างเหมาะสม (หากมี)
ตามที่ก ํา หนดในแม่ บ ทการรายงานทางการเงิ น ที่เ กี่ย วข้ อ งเพื่ อ สนั บ สนุ น วิ ธีก ารที่
เลือกใช้
•
วิธีการที่ใช้ มีความเหมาะสมตามสถานการณ์โดยคํานึงถึงลักษณะของสินทรัพย์และ
หนี้สนิ ที่ถูกประมาณการ และเป็ นไปตามข้ อกําหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้ องกับประมาณการทางบัญชี
•
วิธกี ารที่ใช้ มีความเหมาะสมต่อธุรกิจ อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้ อมซึ่งกิจการดําเนินงาน
อยู่

31

TSA 540

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ก73. ในบางกรณี ผู้บริหารอาจพบว่าวิธกี ารที่แตกต่างกันอาจส่งผลให้ ประมาณการทางบัญชีให้ ผลที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ในกรณีเช่นนั้น การทําความเข้ าใจว่ากิจการมีเหตุผลสนับสนุ น
ความแตกต่ างนี้อย่ างไรจะช่ วยผู้สอบบัญชีในการประเมินความสมเหตุสมผลของวิธีการที่
เลือกใช้
การประเมินวิธกี ารที่เลือกใช้
ก74. ในบางกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจัดทําประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี ผู้บริหารอาจมี
การใช้ แบบจําลอง แบบจําลองที่ใช้ จะเหมาะสมตามสถานการณ์หรือไม่ อาจขึ้นอยู่ กับหลาย
ปัจจัยที่เกี่ยวข้ อง ตัวอย่างเช่น ลักษณะและสภาพแวดล้ อมของกิจการ รวมถึงอุตสาหกรรมที่
กิจการนั้นดําเนินงานอยู่ และลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่ถูกวัดมูลค่า
ก75. ขอบเขตของข้ อพิจารณาต่อไปนี้ข้ ึนอยู่กบั สถานการณ์ รวมถึงแบบจําลองไม่ว่าจะเป็ นรูปแบบ
ที่เป็ นเชิงพาณิชย์สาํ หรับการใช้ งานในเฉพาะภาคส่วน หรืออุตสาหกรรม หรือแบบจําลองซึ่ง
จดทะเบียน ในบางกรณีกจิ การอาจใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญในการจัดทําและทดสอบแบบจําลอง
ก76. สิ่งที่ผ้ ูสอบบัญชีต้องพิจารณาในการทําการทดสอบแบบจําลองขึ้นอยู่กบั สถานการณ์ เช่น
•
แบบจําลองได้ รับการตรวจสอบก่อนนําไปใช้ โดยมีการสอบทานเป็ นระยะเพื่อให้ ม่ันใจ
ว่ ามีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ท่ีจะนําไปใช้ กระบวนการตรวจสอบของกิจการ
รวมถึงการประเมินดังต่อไปนี้
o ความสมบู รณ์ทางทฤษฏีของแบบจําลองและความเชื่ อถือได้ ของการคํา นวณ
รวมถึงความเหมาะสมของตัวแปรที่ใช้ ในแบบจําลอง
o ความสมํ่า เสมอและความครบถ้ วนของข้ อมู ลนํา เข้ า ในแบบจําลองกับ วิ ธีการ
ปฏิบัติท่ใี ช้ กนั โดยทั่วไป
o ผลของแบบจําลองเปรียบเทียบกับรายการที่เกิดขึ้นจริง
•
นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมการเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมและมีข้นั ตอนอยู่จริง
•
มีการปรับแบบจําลองเป็ นระยะ ๆ และมีการตรวจสอบความถูกต้ องโดยเฉพาะเมื่อ
ข้ อมูลนําเข้ าต้ องใช้ ดุลยพินิจ
•
การปรับปรุงผลจากแบบจําลอง รวมถึงในกรณีของประมาณการมูลค่ ายุ ติธรรมทาง
บัญชี ว่ าการปรับปรุงนั้นได้ มีการสะท้ อนถึงข้ อสมมติของผู้ซ้ ือผู้ขายในตลาดภายใต้
สถานการณ์เดียวกัน
•
แบบจํา ลองมี ก ารจั ด ทํา เอกสารหลั ก ฐานอย่ า งเพี ย งพอ รวมถึง การใช้ แ บบจํา ลอง
ข้ อจํากัดของแบบจําลอง ข้ อมูลนําเข้ าตัวแปรสําคัญ ข้ อมูลนําเข้ าที่จาํ เป็ นและผลจาก
การวิเคราะห์ผลการตรวจสอบแบบจําลอง
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ข้ อสมมติท่ใี ช้ โดยผู้บริหาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 13 (ข) (2))
ก77. การประเมินของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้ อสมมติท่ใี ช้ โดยผู้บริหารขึ้นอยู่กบั ข้ อมูลที่ได้ รับขณะทํา
การตรวจสอบเท่านั้น วิธีการตรวจสอบข้ อสมมติของผู้บริหารจัดทําเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ตรวจสอบงบการเงินของกิจการเท่านั้น ไม่ ใช่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่ อข้ อ
สมมติน้ัน ๆ
ก78. สิ่งที่ผ้ ูสอบบัญชีอาจพิจารณาในการประเมินความสมเหตุสมผลของข้ อสมมติท่ใี ช้ โดยผู้บริหาร
มีดังต่อไปนี้
•
ข้ อสมมติแต่ละข้ อมีความสมเหตุสมผลหรือไม่
•
ข้ อสมมติมีความเป็ นอิสระและมีความสอดคล้ องซึ่งกันและกันอย่างสมํ่าเสมอหรือไม่
•
ข้ อสมมติค่อนข้ างมีความสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาโดยรวมหรือมีความสอดคล้ องกับ
ข้ อสมมติอ่นื ที่ใช้ สาํ หรับประมาณการทางบัญชีน้ันหรือสําหรับประมาณการทางบัญชีอ่นื
•
ในกรณีของการประมาณมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี ข้ อสมมติได้ สะท้ อนถึงข้ อสมมติทาง
การตลาดที่สงั เกตได้ อย่างเหมาะสมหรือไม่
ก79. ข้ อสมมติของประมาณการทางบัญชีอาจสะท้ อนถึงสิ่งที่ผ้ ูบริหารคาดหวังซึ่งจะเป็ นวัตถุประสงค์
และกลยุทธ์ท่เี ฉพาะเจาะจง ในกรณีเช่นนั้นผู้สอบบัญชีอาจต้ องปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อประเมิน
ความสมเหตุสมผลของข้ อสมมติน้ันโดยพิจารณาว่าข้ อสมมติสอดคล้ องกับเงื่อนไขดังนี้
•
สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปและสภาพเศรษฐกิจของกิจการ
•
แผนงานของกิจการ
•
ข้ อสมมติท่ใี ช้ ในงวดก่อน หากมีความเกี่ยวข้ อง
•
ประสบการณ์ของกิจการหรือเงื่อนไขในอดีตของกิจการ ข้ อมูลในอดีตอาจเป็ นตัวแทน
ของสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ในอนาคต
•
ข้ อสมมติอ่นื ที่ผ้ ูบริหารใช้ ท่เี กี่ยวข้ องกับงบการเงิน
ก80. ความสมเหตุสมผลของข้ อสมมติท่ผี ้ ูบริหารใช้ อาจขึ้นอยู่กับความตั้งใจและความสามารถใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร ผู้บริหารจัดทําเอกสารเกี่ยวกับแผนงานและความตั้งใจที่เกี่ยวข้ อง
กับสินทรั พย์หรือหนี้สินเฉพาะอย่ าง และแม่ บทการรายงานทางการเงินอาจกําหนดให้ ทาํ
เช่นนั้นด้ วย ถึงแม้ ว่าขอบเขตของหลักฐานการตรวจสอบที่จะได้ รับจะเกี่ยวกับความตั้งใจและ
ความสามารถของผู้บริหารเป็ นเรื่องของการใช้ ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ การตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชีกอ็ าจรวมถึง
•
การสอบทานเหตุการณ์ในอดีตเกี่ยวกับการทําตามความตั้งใจของผู้บริหาร
•
การสอบทานแผนงานหรือเอกสารอื่นซึ่งรวมถึง แผนงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติแล้ ว
หรือรายงานการประชุม (หากเป็ นไปได้ )
•
การสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับเหตุผลสําหรับการดําเนินการที่มีลักษณะเฉพาะนั้น
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•
•

การสอบทานเหตุการณ์ท่เี กิดภายหลังวันที่ในงบการเงินจนถึงวันที่ในรายงานผู้สอบบัญชี
การประเมิ น ความสามารถของกิจ การในการทํา ตามสิ่ง ที่ก ํา หนดไว้ ภ ายใต้ ส ภาพ
เศรษฐกิจของกิจการรวมถึงผลกระทบของภาระผูกพันที่มี

อย่ างไรก็ตามแม่ บทการรายงานทางการเงินบางแม่ บทอาจไม่ อนุ ญาตให้ ใช้ ความตั้งใจของ
ผู้บริหารหรือแผนงานในการจัดทําประมาณการทางบัญชี ส่วนใหญ่เป็ นกรณีของการประมาณ
มูลค่ายุติธรรมทางบัญชีเนื่องจากวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่ากําหนดให้ ต้องสะท้ อนให้ เห็น
ถึงข้ อสมมติท่ใี ช้ โดยผู้ซ้ ือและผู้ขายในตลาด
ก81. สิ่งที่ผ้ ูสอบบัญชีอาจพิจารณาในการประเมินความสมเหตุสมผลของข้ อสมมติท่ผี ้ ูบริหารใช้ ใน
การจัดทําประมาณมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ แล้ ว อาจประกอบด้ วย
•
ผู้บริหารใช้ ข้อมูลเบื้องต้ นทางการตลาดที่เฉพาะเจาะจงในการจัดทําข้ อสมมติหรือไม่
•
ข้ อ สมมติ มี ค วามสมํ่า เสมอกับ เงื่ อ นไขทางการตลาดที่สัง เกตได้ แ ละลั ก ษณะของ
สินทรัพย์หรือหนี้สนิ ถูกวัดมูลค่ายุติธรรมหรือไม่
•
แหล่งข้ อมูลของข้ อสมมติเกี่ยวกับผู้ซ้ ือผู้ขายในตลาดมีความเกี่ยวข้ องกันและเชื่อถือได้
หรือไม่ และผู้บริหารเลือกใช้ ข้อสมมติอย่างไรเมื่อข้ อสมมติของผู้ซ้ ือผู้ขายในตลาดที่มี
อยู่มีหลายข้ อที่แตกต่างกัน
•
ข้ อสมมติได้ คาํ นึงถึงสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่เปรียบเทียบกันได้ อย่างไร
ก82. การประมาณมูลค่ายุตธิ รรมทางบัญชีอาจประกอบด้ วยข้ อมูลนําเข้ าที่สงั เกตได้ และข้ อมูลนําเข้ า
ที่สังเกตไม่ได้ หากการประมาณมูลค่ายุติธรรมทางบัญชีข้ ึนอยู่กับข้ อมูลนําเข้ าที่สังเกตไม่ได้
ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าผู้บริหารสนับสนุนสิ่งต่อไปนี้อย่างไร
•
การระบุถงึ ลักษณะของผู้ซ้ ือผู้ขายในตลาดที่เกี่ยวข้ องกับการประมาณการทางบัญชี
•
การปรับเปลี่ยนข้ อสมมติเพื่อสะท้ อนมุมมองของข้ อสมมติท่ผี ้ ูซ้ ือผู้ขายในตลาดจะใช้
•
มีการรวบรวมข้ อมูลที่ดีท่สี ดุ ในสถานการณ์น้ัน ๆ หรือไม่
•
หากเป็ นไปได้ ข้ อสมมติได้ คาํ นึงถึงรายการสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เปรียบเทียบกันได้
อย่างไร
หากมีข้อมูลนําเข้ าที่สงั เกตไม่ได้ การประเมินของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้ อสมมติอาจจะต้ องถูกรวม
กับการตอบสนองอื่น ๆ ต่อความเสี่ยงตามย่อหน้ าที่ 13 เพื่อที่จะได้ รับหลักฐานการตรวจสอบ
บัญชีท่เี หมาะสม ในกรณีเช่นนั้นผู้สอบบัญชีอาจมีความจําเป็ นต้ องทําการตรวจสอบด้ วยวิธอี ่นื
ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบเอกสารสนับสนุนว่ามีการสอบทานและการอนุมัติประมาณการทาง
บัญชีโดยผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม และโดยผู้มีหน้ าที่กาํ กับดูแลหากเป็ นไปได้
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ก83. ในการประเมินความสมเหตุสมผลของข้ อสมมติท่สี นับสนุนประมาณการทางบัญชี ผู้สอบบัญชี
อาจระบุหนึ่งหรือหลายข้ อสมมติท่มี ีนัยสําคัญ ซึ่งอาจแสดงให้ เห็นว่าประมาณการทางบัญชีมี
ความไม่ แน่ นอนในการประมาณการในระดับสูงและอาจก่อให้ เกิดความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ
การตอบสนองเพิ่มเติมต่อความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญได้ อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ ก102-ก115
การทดสอบประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 13 (ค))
ก84. การทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมภายในว่าผู้บริหารจัดทําประมาณการทางบัญชีอย่างไร
อาจมีความเหมาะสมเมื่อกระบวนการของผู้บริหารมีการออกแบบมาอย่างดีและมีการนําไปใช้
และปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ ตัวอย่างเช่น
•
มีการควบคุมภายในเกี่ยวกับการสอบทานและการอนุ มัติประมาณการทางบัญชีโดย
ผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม และโดยผู้มีหน้ าที่กาํ กับดูแลหากเป็ นไปได้
•
ประมาณการทางบัญชีได้ มาจากกระบวนการที่เกิดขึ้นเป็ นประจําสมํ่าเสมอของข้ อมูล
โดยระบบบัญชีของกิจการ
ก85. ควรทําการทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมภายในเมื่อ:
(ก) การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญของ
ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ ซึ่งรวมถึงการควบคุมภายในของ
กระบวนการดําเนินงานมีการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ
(ข) การตรวจสอบเนื้อหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่อาจให้ หลักฐานการตรวจสอบที่เพียงพอ
และเหมาะสมในสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ 19
ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับกิจการขนาดเล็ก
ก86. การควบคุมภายในของกระบวนการจัดทําประมาณการทางบัญชีอาจจะมีอยู่ในกิจการขนาด
เล็กแต่จะมีลักษณะแตกต่างกันไป นอกจากนั้นกิจการขนาดเล็กอาจเห็นว่าการควบคุมภายใน
บางอย่างไม่มีความจําเป็ นเนื่องจากผู้บริหารเข้ ามาควบคุมดูแลในกระบวนการรายงานทางการ
เงินอยู่แล้ ว อย่างไรก็ตามใน กิจการขนาดเล็กหลาย ๆ กิจการ อาจจะไม่มีการควบคุมภายใน
หลายอย่างที่ผ้ ูสอบบัญชีจะสามารถระบุได้ ด้ วยเหตุน้ ีการตอบสนองของผู้สอบบัญชีต่อการ
ประเมินความเสี่ยงก็มีแนวโน้ มที่จะเป็ นการตรวจสอบอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตาม
ย่อหน้ าที่ 13

19

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้ าที่ 8
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การจัดทําค่าประมาณแบบจุดหรือค่าประมาณแบบช่วง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 13 (ง))
ก87. การจัดทําค่าประมาณแบบจุดหรือค่าประมาณแบบช่วงในการประเมินค่าประมาณแบบจุดของ
ผู้บริหารอาจมีความเหมาะสม ในกรณีท่ี
•
ประมาณการทางบัญชีไม่อาจได้ มาจากกระบวนการทางบัญชีท่เี กิดเป็ นประจําสมํ่าเสมอ
จากระบบบัญชี
•
การสอบทานของผู้สอบบัญชีในประมาณการทางบัญชีท่คี ล้ ายคลึงกันในงวดก่อนทําให้
เชื่อว่ากระบวนการประมาณการของผู้บริหารในงวดปัจจุบันอาจไม่มีประสิทธิภาพ
•
การควบคุ มภายในของกิจการที่อยู่ ภายใต้ กระบวนการของผู้บริ หารในการพิจารณา
ประมาณการทางบัญชีมีการออกแบบที่ไม่ดีพอหรือไม่มีการนําไปใช้
•
เหตุการณ์หรือรายการระหว่างวันสิ้นงวดและวันที่ในรายงานผู้สอบบัญชีมีความขัดแย้ ง
ต่อค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร
•
มี แ หล่ ง ข้ อ มู ล อื่ น ที่ ผ้ ู ส อบบั ญ ชี ส ามารถใช้ ในการจั ด ทํา ค่ า ประมาณแบบจุ ด หรื อ
ค่าประมาณแบบช่วง
ก88. ถึงแม้ ว่าการควบคุมภายในของกิจการจะมีการออกแบบที่ดีและมีการนําไปใช้ อย่างเหมาะสม
การจัดทําค่าประมาณแบบจุดหรือค่าประมาณแบบช่วงอาจมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลใน
การตอบสนองต่อผลของการประเมินความเสี่ยง ในสถานการณ์อ่นื ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่า
วิธีการนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการพิจารณาว่าจําเป็ นต้ องขยายการตรวจสอบหรือไม่ และหากมี
ความจําเป็ นจะต้ องพิจารณาลักษณะและขอบเขตการตรวจสอบ
ก89. วิธกี ารที่ผ้ ูสอบบัญชีเลือกใช้ ในการจัดทําทั้งค่าประมาณแบบจุดและค่าประมาณแบบช่วงอาจมี
ความหลากหลายขึ้ นอยู่ กับ การพิ จ ารณาว่ า สิ่ง ใดจะมี ป ระสิท ธิ ภ าพในสถานการณ์ น้ั น ๆ
ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจจัดทําค่าประมาณแบบจุดขึ้นมาเบื้องต้ น หลังจากนั้นจึงประเมิน
ความอ่อนไหวต่ อการเปลี่ยนแปลงของข้ อสมมติเพื่อจัดทําค่ าประมาณแบบช่ วงเพื่ อใช้ ใน
การประเมินค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร หรือนอกจากนั้นผู้สอบบัญชีอาจเริ่มจากจัดทํา
ค่าประมาณแบบช่วงเพื่อพิจารณาค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร หากสามารถทําได้
ก90. ความสามารถของผู้สอบบัญชีในการจัดทําค่าประมาณแบบจุดซึ่งต่างจากค่าประมาณแบบช่วง
ขึ้นอยู่กับปั จจัยหลายอย่างได้ แก่ แบบจําลองที่ใช้ ลักษณะและขอบเขตของข้ อมูลที่สามารถ
จัด หาได้ แ ละความไม่ แ น่ น อนของการประมาณการที่เ กี่ย วข้ อ งกับ ประมาณการทางบั ญ ชี
นอกจากนั้นการตัดสินใจในการจัดทําค่าประมาณแบบจุดหรือค่าประมาณแบบช่วงอาจได้ รับ
อิทธิพลจากแม่บทการรายงานทางการเงินซึ่งมีการกําหนดให้ ใช้ ค่าประมาณแบบจุดหลังจาก
พิจารณาผล และข้ อสมมติอ่ นื ๆ แล้ วหรือ กําหนดวิธีการวัดมูลค่าโดยเฉพาะ (ตัวอย่างเช่ น
การใช้ การคิดลดความน่าจะเป็ น-ค่าที่คาดไว้ ถวั เฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก)
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ก91. ผู้สอบบัญชีอาจจัดทําค่าประมาณแบบจุดหรือค่าประมาณแบบช่วงได้ หลายวิธี เช่น
•
ใช้ แบบจําลอง ตัวอย่ างเช่ น แบบจําลองที่ใช้ ในเฉพาะภาคส่วนหรืออุตสาหกรรมนั้น
หรือแบบจําลองที่จัดทําโดยผู้สอบบัญชี
•
จัดทําจากการพิจารณาข้ อสมมติหรือผลที่เป็ นทางเลือกอื่นของผู้บริหาร ตัวอย่ างเช่ น
การใช้ ข้อสมมติท่แี ตกต่างกัน
•
การจ้ างหรือใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญในการจัดทําแบบจําลองหรือให้ ข้อสมมติท่มี ีความเกี่ยวข้ อง
•
ทําการอ้ างอิงถึงเงื่อนไข รายการ หรือเหตุการณ์หรือตลาดที่เกี่ยวข้ องของสินทรัพย์หรือ
หนี้สนิ ที่สามารถเปรียบเทียบกันได้
ความเข้ าใจในข้ อสมมติหรือวิธกี ารของผู้บริหาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 13 (ง) (1))
ก92. เมื่อผู้สอบบัญชีจัดทําค่าประมาณแบบจุดหรือค่าประมาณแบบช่วงและใช้ ข้อสมมติหรือวิธกี าร
ที่แตกต่างจากที่ผ้ ูบริหารใช้ ย่อหน้ าที่ 13 (ง) (1) จะกําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้องทําความเข้ าใจ
เกี่ยวกับข้ อสมมติหรือวิธีการที่ผ้ ูบริหารใช้ อย่างเพียงพอในการจัดทําประมาณการทางบัญชี
ความเข้ าใจนี้จะให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทําค่าประมาณแบบจุดหรือค่าประมาณแบบช่วงของ
ผู้สอบบัญชี นอกจากนั้นยังช่วยให้ ผ้ ูสอบบัญชีเข้ าใจและประเมินถึงผลต่างอย่างมีสาระสําคัญ
จากค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร ตัวอย่างเช่น ผลต่างอาจเกิดขึ้นเนื่องจากผู้สอบบัญชีใช้
ข้ อสมมติท่ีแตกต่ างไป (แต่ กเ็ ป็ นไปได้ ) เมื่อเปรียบเทียบกับที่ผ้ ูบริหารใช้ ซึ่งอาจแสดงให้
เห็นว่าประมาณการทางบัญชีมีความอ่อนไหวสูงต่อข้ อสมมติบางข้ อ ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับความ
ไม่แน่นอนของประมาณการในระดับสูงและแสดงให้ เห็นว่าประมาณการทางบัญชีอาจมีความ
เสี่ยงที่เป็ นนัยสําคัญสูง นอกจากนั้นผลต่างอาจเกิดจากผลของความผิดพลาดของข้ อเท็จจริงที่
ผู้บริหารใช้ ผู้สอบบัญชีอาจพบว่าการตรวจสอบโดยการหารือกับผู้บริหารถึงหลักเกณฑ์ของ
ข้ อสมมติท่ีใช้ และความเหมาะสมของตัวเลขและความแตกต่าง (หากมี) ในวิธีการจัดทํา
ประมาณการทางบัญชีจะเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ูสอบบัญชีในการสรุปผล
การทําช่วงของค่าประมาณให้ แคบลง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 13 (ง) (2))
ก93. เมื่อผู้ สอบบั ญ ชี สรุป ว่ าการใช้ ค่า ประมาณแบบช่ วงมีความเหมาะสมในการประเมินความ
สมเหตุสมผลของค่ าประมาณแบบจุ ดของผู้ บริ หาร (ค่ าประมาณแบบช่ วงของผู้ สอบบัญชี )
ย่อหน้ าที่ 13 (ง) (2) กําหนดให้ ช่วงนั้นเป็ นกรอบของผลที่สมเหตุสมผลทั้งหมดมากกว่าผลลัพธ์ท่ี
เป็ นไปได้ ท้ังหมด ค่ าประมาณแบบช่ วงไม่ สามารถประกอบไปด้ วยผลที่เป็ นไปได้ ท้ังหมด
เนื่องจากช่วงนั้นจะกว้ างเกินกว่าจะมีประสิทธิภาพสําหรับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
ช่วงของผู้สอบบัญชีจะเป็ นประโยชน์และมีประสิทธิภาพเมื่อช่วงนั้นแคบเพียงพอที่จะช่วยให้
ผู้สอบบัญชีสรุปผลว่าประมาณการทางบัญชีน้ันมีข้อผิดพลาดหรือไม่
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ก94. โดยปกติช่วงที่ถูกทําให้ แคบลงให้ เท่ากับหรือน้ อยกว่ าระดับความมีนัยสําคัญ จะเพี ยงพอ
สําหรับการประเมินความสมเหตุสมผลของค่าประมาณแบบจุ ดของผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม
สําหรับอุตสาหกรรมบางประเภท อาจไม่สามารถทําให้ ช่วงแคบลงกว่าจํานวนดังกล่าวได้ ซึ่ง
ไม่ได้ ทาํ ให้ หมดข้ อสงสัยเกี่ยวกับการรับรู้ประมาณการทางบัญชี อย่างไรก็ตาม อาจแสดงให้
เห็นว่าความไม่แน่นอนของการประมาณการที่เกี่ยวข้ องการประมาณการทางบัญชีจะก่อให้ เกิด
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ การตอบสนองเพิ่มเติมต่ อความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญได้ อธิบายไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ ก102-ก115
ก95. การทําให้ ช่วงมีความแคบลงจนกระทั่งผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดอยู่ภายในช่วงที่มีความสมเหตุสมผล
อาจทําได้ โดย
(ก) กําจัดช่วงที่ผลห่างไกลจากสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นของการใช้ ดุลยพินิจโดยผู้สอบบัญชี และ
(ข) การทําให้ ช่วงแคบลงอย่างต่อเนื่องจากหลักฐานการตรวจสอบที่ได้ รับจนกระทั่งผู้สอบ
บัญชีสามารถสรุปได้ ว่าผลภายในช่วงนั้นมีความสมเหตุสมผล ในบางกรณีท่อี าจเกิดขึ้น
ได้ น้อย ผู้ สอบบัญชีอาจสามารถทําให้ ช่วงแคบลงจนกระทั่งหลักฐานการตรวจสอบ
สามารถระบุถงึ ค่าประมาณแบบจุดได้
การพิจารณาถึงความจําเป็ นในการใช้ทกั ษะหรือความรูเ้ ฉพาะด้าน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 14)
ก96. ในการวางแผนการตรวจสอบ ผู้ สอบบัญชีต้องจัดหาลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตการ
ตรวจสอบของทรัพยากรที่จาํ เป็ นในการปฏิบัติการตรวจสอบ20 ซึ่งอาจรวมถึงความเกี่ยวข้ อง
ของผู้ ท่ีมี ทัก ษะหรื อ ความรู้ เ ฉพาะด้ า น นอกจากนั้ น มาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 220
กําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีท่ีเป็ นหุ้นส่วนที่รับผิดชอบงานนั้น ๆ ต้ องมั่นใจในทีมตรวจสอบและ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญภายนอกของผู้ ส อบบั ญ ชี ซ่ึ ง ไม่ ไ ด้ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของทีม ตรวจสอบว่ า มี ค วาม
เหมาะสมในด้ า นความรู้แ ละความสามารถในการปฏิบัติ ง านตรวจสอบ21 ในระหว่ า งการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบประมาณการทางบัญชี ผู้สอบบัญชีอาจระบุความจําเป็ นในทักษะหรือ
ความรู้เฉพาะด้ านในการประมาณการทางบัญชี ในแง่ของประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีและ
สถานการณ์ของการปฏิบัติงานตรวจสอบนั้น

20
21

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้ าที่ 8 (จ)
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้ าที่ 14
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ก97. สิ่งที่อ าจส่ งผลกระทบต่ อการพิ จ ารณาของผู้ ส อบบั ญ ชี ว่ า จํา เป็ นต้ อ งใช้ ทัก ษะและความ
ชํานาญเฉพาะด้ านหรือไม่ ตัวอย่างเช่น
• ลั ก ษณะของสิน ทรัพ ย์ หนี้ ส ิน หรือ ส่ว นของผู้ ถ ือ หุ้ น ที่จ ํา เป็ น ในบางธุร กิจ หรือ บาง
อุตสาหกรรม (ตัวอย่ างเช่ น สินแร่ สินทรัพย์ทางการเกษตร เครื่องมือทางการเงินที่
ซับซ้ อน)
• ระดับความไม่แน่นอนของประมาณการอยู่ในระดับสูง
• การคํานวณที่ซับซ้ อนหรือเกี่ยวข้ องกับแบบจําลองเฉพาะ ตัวอย่ างเช่ น ทําการประมาณ
การมูลค่ายุติธรรมในขณะที่ไม่มีข้อมูลทางการตลาดที่สงั เกตได้
• ความซับซ้ อนของข้ อกําหนดในแม่ บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับประมาณ
การทางบัญชี ซึ่งรวมถึงรายการที่มีความแตกต่างของการตีความหรือการนําไปปฏิบัติท่ี
ไม่สมํ่าเสมอหรืออยู่ในระหว่างการพัฒนา
• วิธก
ี ารที่ผ้ ูสอบบัญชีต้งั ใจที่จะใช้ ในการตอบสนองต่อผลการประเมินความเสี่ยง
ก98. ประมาณการทางบัญชีโดยส่วนใหญ่แม้ จะมีความไม่แน่นอนของประมาณการ แต่กม็ ีความ
เป็ นไปได้ น้อยที่ต้องใช้ ทักษะและความรู้เฉพาะด้ าน ตัวอย่ างเช่ น มีความเป็ นไปได้ น้อยที่
ทักษะและความรู้เฉพาะด้ านมีความจําเป็ นสําหรับผู้สอบบัญชีในการประเมินความเพียงพอ
ของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ก99. อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีอาจไม่มีทกั ษะและความรู้เฉพาะด้ านนั้น ๆ หากมีปัจจัยที่เกี่ยวเนื่อง
กับด้ านอื่น ๆ ที่มิใช่ การบัญชีหรือการตรวจสอบและอาจจําเป็ นต้ องได้ รับจากผู้เชี่ยวชาญ
ของผู้สอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 62022 ให้ ข้อกําหนดและแนวทางในการพิจารณา
ความจําเป็ นในการจ้ างหรือใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
เมื่อมีการใช้ ผลงานของผู้เชี่ยวชาญ
ก100. ในบางกรณี ผู้สอบบัญชีอาจสรุปว่ามีความจําเป็ นต้ องได้ มาซึ่งทักษะและความรู้เฉพาะด้ านที่
เกี่ยวกับการบัญชีหรือการตรวจสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีเฉพาะซึ่งมีทักษะและความรู้เฉพาะ
ด้ านนั้นอาจถูกจ้ างโดยสํานักงานสอบบัญชีหรือจากองค์กรอื่น ๆ ภายนอกสํานักงานสอบ
บัญชี หากผู้สอบบัญชีเฉพาะนั้นปฏิบัติงานสอบบัญชีสาํ หรับงานสอบบัญชีใดให้ ถือว่าเป็ น
ส่ วนหนึ่งของกลุ่มผู้ ป ฏิบัติงานตรวจสอบและจะต้ องปฏิบั ติตามข้ อกํา หนดในมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 220

22

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620 “การใช้ ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี”
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ก101. ผู้ สอบบั ญชี อาจพิ จารณาว่ ามีค วามเหมาะสมที่จะปรึ กษาเกี่ยวกับ ข้ อกํา หนดของแม่ บ ท
การรายงานทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อกําหนดว่างานของบุคคลนั้นมีความเกี่ยวข้ อง
กับการตรวจสอบบัญชีท่เี กี่ยวข้ อง โดยขึ้นอยู่กับความเข้ าใจและประสบการณ์การทํางาน
ของผู้สอบบัญชีกบั ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่มีทกั ษะและความรู้เฉพาะด้ าน
การขยายการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพือ่ ตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เป็ นนัยสําคัญที่ได้ประเมินไว้
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 15)
ก102. ในการตรวจสอบประมาณการทางบัญชีซ่ึงก่อให้ เกิดความเสี่ยงที่เป็ นนัยสําคัญ การตรวจสอบ
เนื้อหาสาระของผู้สอบบัญชีจะเน้ นการประเมินเรื่องต่อไปนี้
(ก) ผู้บริหารประเมินผลกระทบจากความไม่แน่นอนของประมาณการในการประมาณการ
ทางบัญชีอย่างไร และผลกระทบจากความไม่แน่นอนนั้นถูกรับรู้อย่างเหมาะสมในการ
ประมาณการทางบัญชีซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินหรือไม่ และ
(ข) ความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
ความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้ อพิจารณาเกี่ยวกับความไม่แน่นอนในประมาณการของผู้บริหาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 15 (ก))
ก103. ผู้บริหารอาจประเมินทางเลือกของข้ อสมมติหรือผลของประมาณการทางบัญชีโดยวิธีการ
หลาย ๆ วิธี ขึ้นอยู่กบั สภาพแวดล้ อม วิธีท่เี ป็ นไปได้ วิธีหนึ่งซึ่งผู้บริหารใช้ คือการวิเคราะห์
ความอ่อนไหว ซึ่งอาจเกี่ยวข้ องกับการพิจารณาว่าจํานวนที่เป็ นตัวเงินของประมาณการทาง
บัญชีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจากข้ อสมมติท่แี ตกต่างกัน ถึงแม้ ว่าประมาณการทางบัญชี
จะถูกวัดด้ วยมูลค่ายุติธรรมก็อาจมีความแตกต่างกันได้ เนื่องจากผู้ซ้ ือผู้ขายในตลาดมีการใช้
ข้ อ สมมติ ท่ีแ ตกต่ า งกั น การวิ เ คราะห์ ค วามอ่ อ นไหวอาจนํา ไปสู่ ผ ลที่ไ ด้ จ ากหลาย ๆ
สถานการณ์ หรืออาจได้ ช่วงของผลลัพธ์โดยผู้บริหาร เช่ น สถานการณ์ท่เี ลวร้ ายที่สุดหรือ
สถานการณ์ท่ดี ีท่สี ดุ
ก104. การวิเคราะห์ความอ่อนไหวอาจแสดงให้ เห็นว่าประมาณการทางบัญชีไม่ได้ เปลี่ยนแปลงไป
ตามการเปลี่ ยนแปลงของข้ อสมมติอย่ า งง่ า ยดาย ในทางตรงกัน ข้ า มจะแสดงให้ เห็น ว่ า
ประมาณการทางบัญชีเปลี่ยนแปลงไปตามข้ อสมมติใดข้ อสมมติหนึ่งหรือหลายข้ อสมมติซ่ึง
เป็ นการให้ ข้อสังเกตแก่ผ้ ูสอบบัญชีในการตรวจสอบต่อไป
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ก105. วิธีการใดวิธีการหนึ่งในการหาความไม่แน่ นอนของประมาณการ (เช่น การวิเคราะห์ความ
อ่อนไหว) อาจจะมีความเหมาะสมมากกว่าวิธีการอื่น ๆ หรือไม่กไ็ ด้ หรือข้ อพิจารณาของ
ผู้ บ ริ ห ารเกี่ยวกับ ข้ อสมมติ อ่ืน ๆ หรื อผลลั พธ์อ่ืน ต้ อ งมีการจั ด ทํา โดยกระบวนการโดย
ละเอียดที่มีเอกสารมากมายมาสนับสนุน แต่ควรพิจารณาว่าผู้บริหารมีการประเมินว่าความ
ไม่ แน่ นอนของประมาณการจะกระทบต่ อประมาณการทางบัญชีท่ีสาํ คัญอย่ างไรซึ่งไม่ ได้
เจาะจงในแง่ท่วี ่ามีการกระทําแล้ ว ดังนั้นเมื่อผู้บริหารไม่ได้ พิจารณาข้ อสมมติหรือผลลัพธ์อ่นื
ผู้ ส อบบั ญ ชี อ าจจํา เป็ นที่จ ะต้ องหารื อกับ ผู้ บ ริ หารและขอเอกสารสนั บ สนุ น ว่ า มี การระบุ
ผลกระทบจากความไม่แน่นอนในการประมาณการต่อประมาณการทางบัญชีอย่างไร
ข้ อพิจารณาสําหรับกิจการขนาดเล็ก
ก106. กิจการขนาดเล็กอาจใช้ วิธีการง่าย ๆ ในการประเมินความไม่แน่นอนของการประมาณการ
นอกจากการสอบทานของผู้ สอบบัญชีในเอกสารหลั กฐานที่ได้ รับ ผู้สอบบัญชี อาจได้ รับ
หลักฐานการตรวจสอบอื่นจากผู้บริหารเกี่ยวกับข้ อพิจารณาในด้ านข้ อสมมติอ่นื หรือผลลัพธ์
โดยการสอบถามผู้บริ หาร นอกจากนั้นผู้ บริหารอาจไม่ มีความเชี่ยวชาญในการพิจารณา
ผลลัพธ์อ่นื หรือระบุว่ามีความไม่แน่นอนของการประมาณการสําหรับประมาณการทางบัญชี
ในกรณีดังกล่าวผู้สอบบัญชีอาจอธิบายให้ ผ้ ูบริหารทราบถึงกระบวนการหรือวิธกี ารที่ต่างไป
ที่เป็ นไปได้ และเอกสารที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การกระทําดังกล่าวไม่ได้ ทาํ ให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบของผู้บริหารในการจัดทํางบการเงิน
ข้ อสมมติท่มี ีนัยสําคัญ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 15 (ข))
ก107. ข้ อสมมติท่ใี ช้ ในการจัดทําประมาณการทางบัญชีอาจมีนัยสําคัญถ้ าความผันผวนที่มีความ
สมเหตุ สมผลในข้ อสมมติ ส่ งผลกระทบต่ อการวั ดมู ลค่ าของประมาณการทางบั ญชี อย่ างมี
นัยสําคัญ
ก108. ข้ อสนับสนุนข้ อสมมติท่มี ีนัยสําคัญซึ่งได้ จากความรู้ของผู้บริหารอาจได้ รับจากกระบวนการ
วิเคราะห์กลยุทธ์หรือการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของผู้บริหาร ถึงแม้ ว่าจะไม่มีการ
ทํากระบวนการอย่างเป็ นทางการ เช่นในกรณีของกิจการขนาดเล็ก ผู้สอบบัญชีอาจประเมิน
ข้ อสมมติโดยการสอบถามหรือการหารือกับผู้บริหารร่วมกับทําการตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อให้
ได้ มาซึ่งหลักฐานการตรวจสอบที่เพียงพอและเหมาะสม
ก109. ข้ อควรพิจารณาของผู้สอบบัญชีในการประเมินข้ อสมมติซ่ึงจัดทําโดยผู้บริหารอธิบายไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ ก77-ก83
ความตั้งใจและความสามารถของผู้บริหาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 15 (ค))
ก110. ข้ อควรพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้ อสมมติท่ผี ้ ูบริหารใช้ ความตั้งใจและความสามารถ
ของผู้บริหารได้ อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ ก13 และ ก80
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การจัดทําช่วงของการประมาณ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16)
ก111. ในการจัดทํางบการเงิน ผู้บริหารอาจพอใจว่ามีการหาผลกระทบของความไม่ แน่ นอนของ
ประมาณการในประมาณการทางบัญชีท่กี ่อให้ เกิดความเสี่ยงที่เป็ นนัยสําคัญอย่างเพียงพอ
แล้ ว อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ผ้ ูสอบบัญชีอาจพบว่าความพยายามของผู้บริหารนั้น
ยังไม่เพียงพอ กรณีดังกล่าวอาจเกิดจากดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี เช่น
• ไม่ ได้ รับหลักฐานการตรวจสอบที่เพียงพอและเหมาะสมจากการประเมินว่ าผู้บริหารมี
การระบุผลกระทบของความไม่แน่นอนของประมาณการอย่างไร
• มี ค วามจํา เป็ นในการสื บ หาต่ อ ไปถึ ง ระดั บ ของความไม่ แ น่ น อนของประมาณการที่
เกี่ยวข้ องกับประมาณการทางบัญชี ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้สอบบัญชีตระหนักถึงความผัน
ผวนในผลของประมาณการทางบัญชีท่มี ีลักษณะคล้ ายกันในสถานการณ์ท่คี ล้ ายกัน
• การหาหลั กฐานการตรวจสอบอื่นเป็ นไปได้ ยาก ตัวอย่ างเช่ น จากการตรวจสอบการ
สอบทานเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นจนถึงวันที่ในรายงานผู้สอบบัญชี
• มีข้อบ่งชี้ท่แ
ี สดงถึงความลําเอียงของผู้บริหารในการจัดทําประมาณการทางบัญชี
ก112. ข้ อควรพิจารณาของผู้สอบบัญชีในการพิจารณาช่ วงของค่าประมาณสําหรับวัตถุประสงค์น้ ี
อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ ก87-ก95
เงือ่ นไขการรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
การรับรู้ประมาณการทางบัญชีในงบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 17 (ก))
ก113. เมื่อผู้บริหารรับรู้ประมาณการทางบัญชีในงบการเงิน ผู้สอบบัญชีจะมุ่งเน้ นในการประเมิน
การวัดค่ าประมาณการทางบัญชีว่ามีความเชื่อถือได้ เพี ยงพอที่จะเข้ าเงื่อนไขการรั บรู้ใน
แม่บทการรายงานทางการเงินหรือไม่
ก114. ในกรณีท่ปี ระมาณการทางบัญชีไม่ได้ มีการรับรู้ ผู้สอบบัญชีจะมุ่งประเมินว่ารายการเป็ นไป
ตามเงื่อนไขการรับรู้ในแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องหรือไม่ ถึงแม้ ว่าประมาณ
การทางบัญชีจะไม่ ได้ มีการรับรู้และผู้สอบบัญชีสรุปว่าวิธีการนี้มีความเหมาะสม ก็ยังอาจ
จํา เป็ นที่ จ ะต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น
ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่ ามีความจําเป็ นที่จะต้ องให้ ข้อสังเกตแก่ผ้ ูใช้ งบการเงินถึงความ
ไม่ แ น่ น อนที่เ ป็ นนั ย สํา คั ญ โดยเพิ่ ม วรรคเน้ น ในรายงานผู้ ส อบบั ญ ชี ห รื อ ไม่ มาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 70623 ให้ ข้อกําหนดและแนวทางเกี่ยวกับวรรคเน้ นดังกล่าว

23

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 “วรรคเน้ นข้ อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่องอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต”
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เกณฑ์การวัดค่าสําหรับประมาณการทางบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 17 (ข))
ก115. สําหรับประมาณการมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี แม่บทการรายงานทางการเงินบางแม่บทเชื่อว่า
การประมาณการมูลค่ายุติธรรมสามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือตามข้ อกําหนดและความ
เห็นชอบในการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้ อมูล ในบางกรณี ข้ อสันนิษฐานเบื้องต้ น
นี้อาจถูกต้ อง ตัวอย่ างเช่ น เมื่อไม่มีวิธีการหรือหลักเกณฑ์ท่เี หมาะสมในการวัดมูลค่ า ใน
กรณีน้ ีการประเมินของผู้ สอบบัญชีจะมุ่งเน้ นว่ าหลักเกณฑ์ของผู้บริหารในข้ อสันนิษฐาน
เบื้องต้ นเกี่ยวกับการใช้ มูลค่ ายุ ติธรรมภายใต้ แม่ บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องมี
ความเหมาะสมหรือไม่
การประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการระบุถึงการแสดงข้อมู ลที่ขดั
ต่อข้อเท็จจริง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 18)
ก116. จากหลักฐานการตรวจสอบที่ได้ รับ ผู้สอบบัญชีอาจสรุปว่าหลักฐานชี้ไปยังประมาณการทาง
บัญชีว่ามีความแตกต่างจากค่ าประมาณแบบจุ ดของผู้บริหาร เมื่อหลักฐานการตรวจสอบ
บัญชีสนับสนุนค่าประมาณแบบจุดมีผลต่างระหว่างค่าประมาณแบบจุดของผู้สอบบัญชีและ
ค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหารนั่นคือการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง เมื่อผู้สอบบัญชี
สรุปว่าการใช้ ค่าประมาณแบบช่วงของผู้สอบบัญชีให้ หลักฐานการตรวจสอบบัญชีท่เี พียงพอ
และเหมาะสม ค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหารซึ่งอยู่นอกเหนือไปจากค่าประมาณแบบช่วง
ของผู้สอบบัญชีน้ันไม่ มีหลักฐานการตรวจสอบบัญชีสนับสนุ น ในกรณีเช่ นนั้น การแสดง
ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงจะไม่ต่างจากผลต่างระหว่างค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหารและ
จุดที่ใกล้ เคียงที่สดุ ของค่าประมาณแบบช่วงของผู้สอบบัญชี
ก117. เมื่อผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีหรือวิธีการจัดทําประมาณการทาง
บัญชีจากงวดก่อนจากการประเมินว่ามีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจสรุป
จากหลักฐานการตรวจสอบบัญชีว่าประมาณการนั้นแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงเนื่องจาก
ผลของการเปลี่ยนแปลงโดยพลการของผู้บริหารหรือระบุว่ามีข้อบ่งชี้ท่แี สดงถึงความลําเอียง
ของผู้บริหาร (ดูย่อหน้ าที่ ก124-ก125)
ก118. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 45024 ให้ แนวทางในการแบ่ งแยกการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อ
ข้ อเท็จจริงเพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินของผู้สอบบัญชีถึงผลกระทบของการแสดง
ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่ไม่ได้ รับการแก้ ไข สําหรับประมาณการทางบัญชี การแสดงข้ อมูล
ที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงว่าเกี่ยวข้ องกับการทุจริตหรือความผิดพลาดอาจเกิดจากสิ่งต่อไปนี้

24

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ”
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•

การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงซึ่งไม่มีข้อสงสัย (การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
เป็ นความจริง)
• ผลต่ างที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหารในประมาณการทางบัญชีซ่ ึงผู้สอบบัญชีเห็นว่ า
ไม่สมเหตุสมผล หรือการเลือกหรือการประยุกต์ใช้ นโยบายการบัญชีซ่ึงผู้สอบบัญชีเห็น
ว่าไม่เหมาะสม (การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงจากการใช้ ดุลยพินิจ)
• ประมาณการที่ดีท่ส
ี ดุ ของผู้สอบบัญชีต่อการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงในประชากร
ซึ่งเป็ นการคาดการณ์ของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่พบในกลุ่มตัวอย่างแล้ ว
คาดการณ์ต่อไปยังประชากรทั้งหมดจากกลุ่มตัวอย่างที่ถูกเลือกมา (การแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริงจากการคาดการณ์)
ในบางกรณีเกี่ยวกับประมาณการทางบัญชี การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอาจเป็ นผล
จากการรวมกันของหลายสถานการณ์ ทําให้ ยากต่อการพิสจู น์หรือไม่อาจพิสจู น์ได้ เลย
ก119. การประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ไม่ ว่ า จะกํา หนดโดยแม่ บ ทการรายงานทางการเงิ น ที่
เกี่ยวข้ องหรือเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างสมัครใจต้ องใช้ ข้อพิจารณาเช่ นเดียวกันกับเมื่อมีการรับรู้
ประมาณการทางบัญชีในงบการเงิน
การเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับประมาณการทางบัญชี
การเปิ ดเผยข้ อมูลให้ สอดคล้ องกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 19)
ก120. การจัดทํางบการเงินเพื่อให้ เป็ นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องรวมถึงความ
เพียงพอของการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีสาระสําคัญ แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องอาจ
อนุญาตหรือกําหนดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับประมาณการทางบัญชี และบางกิจการ
อาจเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมโดยสมัครใจในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตัวอย่ างของการ
เปิ ดเผยข้ อมูล มีดังนี้
• ข้ อสมมติท่ใี ช้
• วิธก
ี ารที่ใช้ ในการประมาณการ รวมถึงแบบจําลองที่ใช้
• หลักเกณฑ์ในการเลือกวิธก
ี ารประมาณการ
• ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงวิธก
ี ารที่ใช้ ในการประมาณการในงวดก่อน
• แหล่งข้ อมูลและนัยสําคัญของความไม่แน่นอนของประมาณการ
การเปิ ดเผยข้ อมูลนั้นควรแจ้ งผู้ใช้ งบการเงินให้ ทราบถึงความเข้ าใจในประมาณการทางบัญชี
ที่รับรู้หรือเปิ ดเผยในงบการเงิน และความเพียงพอและเหมาะสมของหลักฐานการตรวจสอบที่
จําเป็ นต้ องได้ รับว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลมีความสอดคล้ องกับข้ อกําหนดของแม่บทการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้ องหรือไม่
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ก121. ในบางกรณี แม่ บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องอาจกําหนดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล
เฉพาะเกี่ยวกับความไม่แน่นอน ตัวอย่างที่แม่บทการรายงานทางการเงินกําหนดมีดังนี้
• การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อสมมติหลักและแหล่ งข้ อมูลอื่นเกี่ยวกับความไม่ แน่ นอน
ของประมาณการซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่เป็ นนัยสําคัญซึ่งทําให้ ต้องมีการปรับปรุงอย่างมี
นัยสําคัญต่อมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สนิ ข้ อกําหนดดังกล่าวอาจอธิบายโดย
ใช้ คาํ ว่า แหล่งข้ อมูลหลักของความไม่แน่นอนของการประมาณการ หรือ ประมาณการ
ทางบัญชีท่สี าํ คัญ
• การเปิ ดเผยช่ วงที่อาจเป็ นไปได้ ของผลและข้ อสมมติท่ ใี ช้ ในการพิ จารณาช่ วงของการ
ประมาณการ
• การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับนัยสําคัญของประมาณการทางบัญชีเกี่ยวกับมูลค่ ายุติธรรม
ต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ
• การเปิ ดเผยข้ อมู ลเชิ งคุ ณภาพ เช่ น การเปิ ดเผยความเสี่ยงและความเสี่ยงเกิดขึ้นได้
อย่างไร วัตถุประสงค์ของกิจการ นโยบายและวิธกี ารสําหรับการจัดการความเสี่ยง วิธที ่ใี ช้
ในการวัดความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงจากงวดก่อนในเชิงคุณภาพ
• การเปิ ดเผยเชิงปริมาณ เช่ น ขอบเขตที่กจิ การจะเกิดความเสี่ยงขึ้นอยู่กบ
ั ข้ อมูลที่ให้ ไว้
กับผู้ บริ หารหลั กของกิจการ รวมถึงความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ ความเสี่ยงทางด้ า น
สภาพคล่อง และความเสี่ยงทางด้ านการตลาด
การเปิ ดเผยข้อมูลความไม่แน่นอนของการประมาณการสําหรับประมาณการทางบัญชีทีก่ ่อให้เกิด
ความเสีย่ งทีเ่ ป็ นนัยสําคัญ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 20)
ก122. กรณีท่ีประมาณการทางบัญชีมีความเสี่ยงที่เป็ นนัยสําคัญ ถึงแม้ ว่าจะมีการเปิ ดเผยข้ อมูล
ตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องแล้ วก็ตาม ผู้สอบบัญชีอาจสรุปว่าการเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับความไม่ แน่ นอนของการประมาณการอาจไม่ เพียงพอในสถานการณ์น้ัน ๆ
และเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงที่เกี่ยวข้ อง การประเมินของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความเพียงพอของ
การเปิ ดเผยข้ อมูลความไม่ แน่ นอนของประมาณการจะเพิ่มความสําคัญมากขึ้นหากช่ วงที่
เป็ นไปได้ ของผลของประมาณการทางบัญชีมีสาระสําคัญมาก (ดูการอธิบายความสัมพันธ์ใน
ย่อหน้ าที่ ก94)
ก123. ในบางกรณี ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าควรให้ ผ้ ูบริหารอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ถึงเหตุการณ์ท่เี กี่ยวข้ องกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ มาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 70525 ให้ แนวทางในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีเมื่อผู้สอบบัญชีเชื่อว่าการเปิ ดเผย
เกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการของผู้บริหารในงบการเงินไม่เพียงพอหรืออาจ
ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด
25

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 “การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต”
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ข้อบ่งชี้ ทีแ่ สดงถึงความลําเอียงทีอ่ าจเป็ นไปได้ของผูบ้ ริหาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 21)
ก124. ในระหว่างการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีอาจทราบถึงดุลยพินิจและการตัดสินใจของผู้บริหารซึ่ง
ก่อให้ เกิดข้ อบ่งชี้ท่แี สดงถึงความลําเอียงของผู้บริหารที่อาจเป็ นไปได้ ข้ อบ่งชี้น้ันอาจกระทบ
ข้ อ สรุ ป ของผู้ ส อบบั ญ ชี ว่ า การประเมิ น ความเสี่ย งของผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละการตรวจสอบที่
เกี่ยวข้ องยังมีความเหมาะสมหรือไม่ และผู้สอบบัญชีอาจจําเป็ นที่จะต้ องพิจารณานัยสําคัญ
สําหรับส่วนที่เหลือของการตรวจสอบ นอกจากนั้นอาจกระทบการประเมินของผู้สอบบัญชีว่า
งบการเงิน ในภาพรวมปราศจากการแสดงข้ อมู ลที่ข้อต่ อข้ อ เท็จ จริ งอัน เป็ นสาระสํา คั ญ
หรือไม่ ตามที่อธิบายไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 70026
ก125. ตัวอย่ างของข้ อบ่ งชี้ท่แี สดงถึงความลําเอียงของผู้บริหารที่อาจเป็ นไปได้ เกี่ยวกับประมาณ
การทางบัญชี :
• การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีหรือการเปลี่ยนแปลงวิธจี ัดทําประมาณการทาง
บั ญ ชี ซ่ึ ง ผู้ บ ริ ห ารได้ ท ํา การประเมิ น โดยใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ แล้ ว ว่ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงใน
สภาพแวดล้ อม
• การใช้ ข้ อ สมมติ ข องกิ จ การเองสํา หรั บ การประมาณมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมทางบั ญ ชี ซ่ ึ ง ไม่
สอดคล้ องกับข้ อสมมติทางการตลาดที่สงั เกตได้
• การเลื อ กหรื อ จั ด ทํา ข้ อ สมมติ ท่ ีมี นั ย สํา คั ญ ซึ่ ง ทํา ให้ ผ ลการประมาณการสอดรั บ กั บ
วัตถุประสงค์ของผู้บริหาร
• การเลือกค่าประมาณแบบจุ ดที่อาจมีข้อบ่งชี้ถึงรูปแบบของการมองในแง่ดีและการมอง
ในแง่ร้าย
หนังสือรับรอง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 22)
ก126. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 58027 อธิบายถึงการใช้ หนังสือรับรอง หนังสือรับรองเกี่ยวกับ
การรั บ รู้ ห รื อ การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ประมาณการทางบั ญ ชี ใ นงบการเงิ น ขึ้ นอยู่ กับ ลั ก ษณะ
นัยสําคัญ และขอบเขตการตรวจสอบของความไม่แน่นอนของประมาณการอาจรวมถึง
• ความเหมาะสมของกระบวนการวัดมูลค่า รวมถึงข้ อสมมติและแบบจําลองที่ผ้ ูบริหารใช้
ในการกําหนดประมาณการทางบัญชีซ่ึงสอดคล้ องกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้ องและความสมํ่าเสมอของการประยุกต์ใช้ กระบวนการ
• ข้ อสมมติได้ สะท้ อนความตั้งใจและความสามารถของผู้บริหารในการดําเนินการเฉพาะ
ในนามของกิจการที่เกี่ยวข้ องกับประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูล

26
27

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 “การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 “หนังสือรับรอง”
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•
•

การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับประมาณการทางบัญชีมีความครบถ้ วนและเหมาะสมภายใต้
แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
ไม่มีเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่ทาํ ให้ ต้องปรับปรุงหรือเปิ ดเผย
ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประมาณการทางบัญชีในงบการเงิน

ก127. สําหรับประมาณการทางบัญชีท่ีไม่ ได้ รับรู้หรือไม่ ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน หนั งสือ
รับรองอาจรวมถึงการรับรองเกี่ยวกับ
• ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ท่ผ
ี ้ ูบริหารใช้ ในการกําหนดว่าไม่เข้ าเงื่อนไขในการรับรู้
หรือการเปิ ดเผยข้ อมูลภายใต้ แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง (ดูย่อหน้ าที่ ก
114)
• ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ท่ผ
ี ้ ูบริหารใช้ ในการสรุปข้ อสันนิษฐานเบื้องต้ นเกี่ยวกับ
การใช้ มูลค่ายุติธรรมภายใต้ แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง สําหรับประมาณ
การทางบัญชีท่ไี ม่สามารถวัดมูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมได้ (ดูย่อหน้ าที่ ก115)
เอกสารหลักฐาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 23)
ก128. เอกสารหลักฐานที่ให้ ข้อบ่ งชี้ท่แี สดงถึงความลําเอียงของผู้บริหารที่อาจเป็ นไปได้ จากการ
ตรวจสอบจะช่ วยผู้สอบบัญชีสรุปว่าการประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองที่เกี่ยวข้ อง
ของผู้สอบบัญชียังมีความเหมาะสมหรือไม่ในการประเมินว่างบการเงินในภาพรวมปราศจาก
การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ดูย่อหน้ าที่ ก125 สําหรับตัวอย่ าง
ของข้ อบ่งชี้ท่แี สดงถึงความลําเอียงที่อาจเป็ นไปได้ ของผู้บริหาร
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ภาคผนวก
อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก1

การวัดมู ลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมู ลภายใต้แม่บทการรายงานทางการเงินที่
แตกต่างกัน
วัตถุประสงค์ของภาคผนวกนี้เป็ นเพียงเพื่ออธิบายถึงการวัดมูลค่ ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้ อมูล
ภายใต้ แม่บทการรายงานทางการเงินที่แตกต่างกันสําหรับความเป็ นมาและอรรถอธิบาย
1.

แม่บทการรายงานทางการเงินที่แตกต่างกันจะกําหนดหรืออนุญาตให้ มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
และการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังมีความหลากหลายในระดับของ
แนวทางเกี่ยวกับเกณฑ์ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สิน หรือการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
แม่ บทการรายงานทางการเงินบางฉบับให้ คาํ แนะนําที่เฉพาะเจาะจง บางฉบับให้ คาํ แนะนํา
ทั่วไป และบางฉบับไม่ได้ ให้ คาํ แนะนําใด ๆ นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมบางประเภทที่มีวิธีการ
วัดมูลค่าเฉพาะของอุตสาหกรรม และการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมกันโดยทั่วไป

2.

คํานิยามของมูลค่ายุติธรรมอาจแตกต่างกันตามแม่บทการรายงานทางการเงิน หรือแตกต่าง
กันตามสินทรัพย์ หนี้สิน หรือการเปิ ดเผยข้ อมูลภายใต้ แม่ บทการรายงานนั้น ๆ ตัวอย่ างเช่ น
มาตรฐานการบัญ ชีระหว่ า งประเทศฉบับ ที่ 3928 ให้ คาํ นิย ามของมูล ค่ า ยุ ติธ รรมว่ า เป็ น
“จํานวนเงินที่ผ้ ูซ้ ือและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ หรือจ่ายชําระหนี้สนิ ในขณะที่ท้งั สอง
ฝ่ ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้ อย่างเป็ นอิสระ
ในลักษณะของผู้ ท่ีไม่ มีความเกี่ยวข้ องกัน” แนวคิดของมูลค่ายุติธรรมโดยทั่วไปจะสมมติ
รายการที่เ กิด ขึ้ น ในปั จ จุ บ ัน มากกว่ า การสิ้ น สุด ของเหตุก ารณ์ใ นอดีต หรือ ในอนาคต
ดังนั้นกระบวนการวัดมูลค่ายุติธรรมจะเป็ นการหาราคาที่ประมาณขึ้น ณ วันที่รายการเกิดขึ้น
นอกจากนี้แม่บทการรายงานทางการเงินที่แตกต่างกันอาจใช้ คาํ เหล่านี้ เช่น “มูลค่าของกิจการ
ที่เฉพาะเจาะจง” “มูลค่าจากการใช้ ” หรือคําที่คล้ ายคลึงกัน แต่ยังคงให้ แนวคิดของมูลค่า
ยุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

3.

แม่ บทการรายงานทางการเงินอาจให้ แนวทางปฏิบัติต่อการเปลี่ยนแปลงในการวัดมูลค่ า
ยุ ติ ธรรมที่เกิด ขึ้นตลอดระยะเวลาหนึ่งในรูปแบบที่แตกต่ า งกัน ตัวอย่ า งเช่ น แม่ บ ทการ
รายงานทางการเงินบางฉบับกําหนดให้ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือ
หนี้สินบางรายการมีผลโดยตรงต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจ
ส่งผลกับรายได้ ภายใต้ แม่บทการรายงานอื่น ในแม่บทการรายงานบางฉบับการพิจารณาว่าจะ

28

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 39 เครื่องมือทางการเงิน: การรับรู้และการวัดมูลค่า
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ใช้ การบัญชีมูลค่ายุติธรรมหรือไม่หรือใช้ อย่างไรนั้นได้ รับอิทธิพลจากความตั้งใจของผู้บริหาร
ในการกระทําสิ่งที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่มีลักษณะเฉพาะนั้น
4.

แม่บทการรายงานทางการเงินที่แตกต่างกันอาจกําหนดให้ วัดมูลค่ายุติธรรม อย่างเฉพาะเจาะจง
และการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน และกําหนดหรืออนุญาตให้ วัดมูลค่าและเปิ ดเผยข้ อมูล
ในระดับที่แตกต่างกัน แม่บทการรายงานทางการเงินอาจ
• กําหนดการวัดค่า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน หรือเปิ ดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือแสดงเป็ นข้ อมูลเพิ่มเติม
• การอนุญาตให้ กจิ การมีสทิ ธิเลือกใช้ การวัดมูลค่ายุติธรรมหรือหากเข้ าหลักเกณฑ์
• กําหนดวิธีการเฉพาะเจาะจงสําหรั บการพิ จารณามูลค่ ายุ ติธรรม ตัวอย่างเช่น การใช้
ผู้ประเมินราคาอิสระหรือวิธกี ารเฉพาะของการใช้ การคิดลดกระแสเงินสด
• การอนุ ญ าตให้ ท างเลื อ กของวิ ธีก ารพิ จ ารณามู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมจากวิ ธีก ารในหลาย ๆ
ทางเลือก (เกณฑ์สาํ หรับทางเลือกอาจมาจากหรือไม่ได้ มาจากแม่บทการรายงานทาง
การเงิน) หรือ
• ไม่ มีแนวทางในการวัดมูลค่ ายุ ติธรรมหรือการเปิ ดเผยมูลค่ ายุ ติธรรม นอกจากการที่
กําหนดขึ้นมาเองหรือมีการใช้ กนั ในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น การปฏิบัติในอุตสาหกรรม

5.

แม่บทการรายงานทางการเงินบางฉบับเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ สามารถ
วัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ ถือเป็ นเงื่อนไขเบื้องต้ นที่กาํ หนดหรืออนุญาตให้ มีการวัดมูลค่า
ยุติธรรมหรือการเปิ ดเผยข้ อมูล ในบางกรณีข้อสันนิษฐานเบื้องต้ นนี้อาจเป็ นจริงเมื่อสินทรัพย์
และหนี้สนิ ไม่มีราคาตลาดในตลาดซื้อง่ายขายคล่อง และอาจไม่มีวิธกี ารอื่น ๆ ในการประมาณ
มูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล แม่บทการรายงานทางการเงินบางฉบับอาจกําหนดลําดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมโดยแยกข้ อมูลนําเข้ าที่ใช้ สาํ หรับกําหนดช่วงของมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้ ข้อมูล
นําเข้ าที่สงั เกตได้ จากราคาในตลาดซื้อขายคล่องและข้ อมูลนําเข้ าที่สงั เกตไม่ได้ ท่ขี ้ นึ อยู่กบั ดุลย
พินิจของกิจการเอง เกี่ยวกับข้ อสมมติท่ผี ้ ูซ้ ือผู้ขายในตลาดจะใช้

6.

แม่บทการรายงานทางการเงินบางฉบับกําหนดให้ ต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ ไขการประมาณ
การของข้ อมูล หรือข้ อพิจารณาอื่น ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะกับสินทรัพย์และหนี้สนิ นั้น ๆ โดยเฉพาะ
ตัวอย่างเช่น การบัญชีสาํ หรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอาจต้ องปรับปรุงให้ เป็ นมูลค่ า
ตามราคาตลาดที่ประเมิน เช่น การปรั บ ปรุงสํา หรั บ ประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยในการปิ ดการขาย
การปรับปรุงเกี่ยวกับเงื่อนไขและสถานที่ของอสังหาริมทรัพย์ และเรื่องอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
ถ้ าตลาดสําหรับสินทรัพย์น้ันไม่ใช่ตลาดซื้อขายคล่อง ราคาตลาดที่ตกลงกันอาจต้ องถูกปรับปรุง
หรือแก้ ไขเพื่อให้ การวัดมูลค่ายุติธรรมเหมาะสมยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นราคาซื้อขายในตลาดอาจ
ไม่แสดงให้ เห็นถึงมูลค่ายุติธรรมหากกิจกรรมเกิดขึ้นไม่บ่อยนักในตลาด ตลาดไม่เป็ นที่ยอมรับ
หรือจํานวนที่ซ้ ือขายกันมีน้อยเมื่อเทียบกับจํานวนรวมของจํานวนที่ซ้ ือขายที่มี ดังนั้นราคาใน
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ตลาดดังกล่ าวอาจจะต้ องมีการปรับปรุงหรือการปรับเปลี่ยน แหล่ งข้ อมูลทางเลือกเกี่ยวกับ
ตลาดอาจจําเป็ นต้ องมีเพื่อทําการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน นอกจากนี้ในบางกรณีหลักประกัน
ที่กาํ หนดไว้ (ตัวอย่างเช่นเมื่อมีการกําหนดหลักประกันบางประเภทของเงินลงทุนในตราสาร
หนี้) อาจจําเป็ นต้ องได้ รับการพิจารณาในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมหรือความเป็ นไปได้ ของ
การด้ อยค่าในสินทรัพย์หรือหนี้สนิ
7.

แม่บทการรายงานทางการเงินส่วนใหญ่ท่อี ยู่ภายใต้ แนวคิดของการวัดมูลค่ายุติธรรมจะมีข้อ
สันนิษฐานเบื้องต้ นว่ากิจการจะดําเนินงานต่อเนื่องโดยปราศจากความตั้งใจหรือความจําเป็ นที่
จะต้ องล้ มเลิกกิจการ ลดขนาดการดําเนินงานอย่างเป็ นสาระสําคัญ หรือทําธุรกรรมที่สวนทาง
กับการดําเนินงานตามปกติ ดังนั้นในกรณีน้ ีมูลค่ายุติธรรมอาจไม่ใช่ จาํ นวนเงินที่กิจการหนึ่ง
จะได้ รับหรือจ่ายจากธุรกรรมที่ถูกบังคับ การล้ มละลาย หรือการขายที่มีความยุ่งยาก ในทาง
ตรงกันข้ าม สภาพเศรษฐกิจทั่วไปหรือสภาพเศรษฐกิจเฉพาะสําหรับอุตสาหกรรมบางประเภท
อาจทําให้ ตลาดขาดสภาพคล่ อง และต้ องมีการคาดคะเนมูลค่ายุติธรรมตามราคาที่ลดลงซึ่ง
อาจลดลงอย่ างมีสาระสําคัญ อย่างไรก็ตามกิจการอาจจําเป็ นต้ องใช้ การพิจารณาเศรษฐกิจ
ปัจจุบันหรือสถานการณ์การดําเนินงานในปัจจุบันในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
หรือหนี้สนิ หากมีการกําหนดหรืออนุญาตให้ ทาํ โดยแม่บทการรายงานทางการเงิน และแม่บท
การรายงานดังกล่าวอาจจะระบุหรือไม่ระบุถงึ วิธกี าร ตัวอย่างเช่น แผนของผู้บริหารในการขาย
สินทรัพย์บนพื้นฐานความเร่งด่วนเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจโดยเฉพาะนั้นอาจเกี่ยวข้ อง
กับการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์น้ัน ๆ

ความแพร่หลายของการวัดมูลค่ายุติธรรม
8.

การวัดมูลค่าและการเปิ ดเผยขึ้นอยู่กบั มูลค่ายุตธิ รรมมีความแพร่หลายมากขึ้นในแม่บท
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง มูลค่ายุติธรรมที่อาจเกิดขึ้นและที่ส่งผลกระทบต่อการพิจารณา
งบการเงินได้ หลายประการ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมของรายการดังต่อไปนี้
• สินทรัพย์หรือหนี้สน
ิ ที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น หลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาดหรือ
หนี้สนิ เพื่อใช้ ในการชําระภาระหนี้สนิ ที่อยู่ภายใต้ เครื่องมือทางการเงิน ซึ่งมีการปรับปรุง
ราคาให้ เป็ นราคาตลาดเป็ นประจําหรือเป็ นระยะ ๆ
• องค์ป ระกอบเฉพาะในส่วนของผู้ ถือหุ้ น ตัวอย่ า งเช่ น การรับ รู้ร ายการทางการบัญชี
การวัดมูลค่าและการแสดงเครื่องมือทางการเงินบางรายการในลักษณะของส่วนได้ เสีย
เช่น ตราสารหนี้ท่สี ามารถแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญได้ โดยผู้ถอื
• สิน ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิน ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะที่ เ กิด ขึ้ น จากการรวมกิจ การ ตัวอย่ างเช่ น
การพิ จ ารณามู ล ค่ า เริ่ ม แรกของค่ า ความนิ ย มจากการซื้ อกิจ การในการรวมกิจ การ
ซึ่งโดยปกติมูลค่ าเริ่ มแรกจะขึ้นกับการวัดมู ลค่ ายุ ติธรรมของสินทรั พย์และหนี้สินที่
สามารถระบุได้ และมูลค่ายุติธรรมของค่าตอบแทนที่จ่ายไป
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
•

•

•

สินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่มีลักษณะเฉพาะที่ถูกปรับปรุงให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมเพียง
ครั้งเดียว แม่บทการรายงานทางการเงินบางแม่บทอาจใช้ การวัดมูลค่ายุติธรรมเพื่อหา
จํานวนที่จะทําการปรับปรุงสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์ในการพิจารณาการด้ อยค่า
ของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น การทดสอบการด้ อยค่าของค่าความนิยมที่เกิดจากการรวม
ธุรกิจขึ้นอยู่กบั มูลค่ายุติธรรมจากการดําเนินงานของกิจการ หรือหน่วยธุรกิจที่สามารถ
ระบุได้ มูลค่าจะถูกปันส่วนให้ กบั กลุ่มของสินทรัพย์และหนี้สนิ ของกิจการหรือหน่วยงาน
เพื่ อที่จะได้ มาซึ่งจํานวนของค่ าความนิ ยมเพื่อนําไปเปรี ยบเทียบกับค่ าความนิยมที่
บันทึกไว้
ผลรวมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ในบางสถานการณ์การวัดมูลค่าของกลุ่มหรือประเภท
ของสินทรัพย์หรือหนี้สินอาจทําในรูปการรวมมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน
บางตัวในแต่ ละประเภทหรือแต่ ละกลุ่ม ตัวอย่ างเช่ น ภายใต้ แม่ บทการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้ อง การวัดมูลค่าของเงินกู้ยืมที่หลากหลายอาจพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรม
ของเงินกู้ยืมบางประเภทที่เป็ นส่วนประกอบ
ข้ อมูลที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือการแสดงข้ อมูลในส่วนเพิ่มเติม
แต่ไม่ได้ รับรู้ในงบการเงิน
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