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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) “การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ” ควรอ่านร่วมกับ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์

โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2019) ได้รับการอนุมัติจาก Public Interest Oversight Board 

(PIOB) ซึ่ งสรุปว่าได้ผ่านกระบวนการในการพัฒนามาตรฐานและพิจารณาผลกระทบต่อส่วนได้เสีย

สาธารณะแล้ว 
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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการระบุและประเมิน

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน 

แนวคิดที่ส าคญัของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี 

2. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 เกี่ ยวข้องกับวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีในการ

ตรวจสอบงบการเงิน1 ซึ่ งรวมถึงการได้รับหลักฐานในการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างพอเพียง  

เพื่ อลดความเสี่ ยงในการสอบบัญชีให้อยู่ในระดับต า่ที่ ยอมรับได้2  ความเสี่ ยงในการสอบบัญชีเป็น

ผลมาจากความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญและความเสี่ ยงจาก

การตรวจสอบ3  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 อธิบายถึงความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญซึ่ งอาจเกดิขึ้นใน 2 ระดับ4 ได้แก่ ในระดับของงบการเงินโดยรวม 

และในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ส าหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ

ทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล 

3. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ ประกอบวิชาชีพ 

ในการวางแผนและปฏบิัติงานสอบบัญชี และท าการวางแผนและปฏบิัติงานสอบบัญชีโดยใช้การสังเกต

และสงสัยเย่ียงผู้ ประกอบวิชาชีพในการตระหนักถึงเหตุการณ์ที่ อาจเป็นสาเหตุให้งบการเงิน 

แสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ5 

4. ความเสี่ ยงในระดับของงบการเงินเป็นความเสี่ ยงที่ ส่งผลกระทบอย่างแผ่กระจายไปยังงบการเงิน

โดยรวมและมีโอกาสที่ จะมีผลกระทบต่อสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในหลายๆ เร่ือง  ความเสี่ ยง

จากการแสดงของข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ ความเสี่ ยงสบืเนื่ องและความเสี่ ยงจากการควบคุม 

• ความเสี่ ยงสืบเนื่ อง หมายถึง ความเสี่ ยงที่ สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ ยวกับประเภท 

ของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลจะแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

ที่ อาจมีสาระส าคัญ ไม่ว่าจะมีสาระส าคัญในแต่ละรายการหรือมีสาระส าคัญเมื่ อรวมกับ 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอื่ น โดยไม่พิจารณาการควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง 

• ความเสี่ ยงจากการควบคุม หมายถึง ความเสี่ ยงที่ ระบบการควบคุมภายในของกิจการ 

จะไม่สามารถป้องกัน หรือตรวจพบและแก้ไข การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ อาจ

 
1
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 

2
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่  17 

3
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่  13(ค) 

4
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่  ก36 

5
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่  15-16 
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เกิดขึ้ นภายในเวลาที่ เหมาะสม  ทั้งนี้  การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าวเป็น 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ อาจเกิดขึ้ นกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้

เกี่ ยวกับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูล และอาจ 

มีสาระส าคัญ ไม่ว่าจะมีสาระส าคัญในแต่ละรายการหรือมีสาระส าคัญเมื่ อรวมกับ 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอื่ น 

5. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 อธิบายถึงความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริง 

อนัเป็นสาระส าคัญซึ่ งประเมินในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ เพื่ อก าหนดลักษณะ 

ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมที่ จ าเป็นอย่างเหมาะสม6  ส าหรับความเสี่ ยง 

จากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ ระบุไว้ 

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ก าหนดให้ท าการประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ องและความเสี่ ยง 

จากการควบคุมแยกจากกัน  ตามที่ อธิบายในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ความเสี่ ยงสืบเนื่ อง

อาจมีระดับสูงต ่าไม่เท่ากันส าหรับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้แต่ละเร่ือง และส าหรับประเภท 

ของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องแต่ละประเภท  มาตรฐาน 

การสอบบัญชีฉบับนี้ เรียกระดับที่ ต่างกันของความเสี่ ยงสืบเนื่ องว่า “ระดับของความเสี่ ยงสืบเนื่ อง” 

6. ผู้สอบบัญชีระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ทั้งที่

เกิดจากข้อผิดพลาดและการทุจริต  แม้ว่าทั้งสองเร่ืองจะได้มีการกล่าวถึงในมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับนี้  แต่เนื่ องจากการทุจริตเป็นเร่ืองส าคัญ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2407 จึงได้ระบุข้อก าหนด

และแนวทางปฏิบัติเพิ่ มเติมในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับวิธีการประเมินความเสี่ ยงและกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้อง

เพื่ อให้ได้ข้อมูลที่ ใช้ในการระบุ ประเมินและตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต 

7. กระบวนการระบุและประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชีเกิดขึ้นซ ้าอย่างต่อเนื่ องและเปล่ียนแปลงได้

ตลอดเวลา  ความเข้าใจของผู้ สอบบัญชีเกี่ ยวกับกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ แม่บท 

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง และระบบการควบคุมภายในของกิจการ มีความเชื่ อมโยงอย่างมาก

กับแนวคิดที่ ใช้ส าหรับข้อก าหนดในการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  การได้มาซึ่ งความเข้าใจตามที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

ฉบับนี้  อาจท าให้สามารถคาดการณ์ความเสี่ ยงในเบื้ องต้นได้ โดยความเสี่ ยงดังกล่าวอาจชัดเจนขึ้ น 

ในขณะที่ ผู้สอบบัญชีด าเนินการตามกระบวนการระบุและประเมินความเสี่ ยง  นอกจากนี้  มาตรฐาน 

การสอบบัญชีฉบับนี้และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ยังก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องปรับเปล่ียน

การประเมินความเสี่ ยง และดัดแปลงการตอบสนองในภาพรวมรวมทั้งวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติม  

เมื่ อได้รับหลักฐานการสอบบัญชีจากการปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 330 หรือเมื่ อได้รับข้อมูลใหม่ 

 
6
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่  ก43ก และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธีปฏบิัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อ

ความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้” ย่อหน้าที่  6 
7
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีเกี่ ยวกบัการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน” 
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8. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีออกแบบและท าการตอบสนองโดยรวมต่อ

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับของงบการเงินที่ ได้

ประเมินไว้8  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 อธิบายเพิ่ มเติมว่าการประเมินความเสี่ ยงจาก 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับของงบการเงินและการตอบสนอง

โดยรวมของผู้สอบบัญชี ได้รับผลกระทบจากความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับสภาพแวดล้อม 

ของการควบคุม  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ยังมีข้อก าหนดเพิ่ มเติมให้ผู้สอบบัญชีออกแบบ

และปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติม เพี่ อก าหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตการตรวจสอบ 

ที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่

เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ ได้ประเมินไว้9 

การปรับให้เหมาะสม 

9. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ระบุว่า มาตรฐานการสอบบัญชีบางฉบับได้รวมข้อพิจารณา

เกี่ ยวกับการปรับให้เหมาะสม ซึ่ งแสดงตัวอย่างการน าข้อก าหนดไปประยุกต์ส าหรับทุกกิจการ  

ไม่ว่าลักษณะและสถานการณ์ของกิจการจะมีความซับซ้อนน้อยหรือซับซ้อนมากก็ตาม10  

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ตั้งใจให้ใช้ส าหรับการสอบบัญชีส าหรับทุกกิจการ โดยไม่ค านึงถึง

ขนาดหรือความซับซ้อน  ดังนั้น ค าอธบิายการน าไปปฏบิัติจึงมีข้อพิจารณาที่ เฉพาะเจาะจงส าหรับ

กจิการทั้งที่ มีความซับซ้อนน้อยและซับซ้อนมาก ตามความเหมาะสม  แม้ขนาดของกจิการอาจเป็น

ข้อบ่งชี้ ถึงความซับซ้อน แต่บางกิจการที่ มีขนาดเล็กกว่าอาจมีความซับซ้อนมากกว่า และกิจการ 

ที่ ขนาดใหญ่กว่าอาจมีความซับซ้อนน้อยกว่ากไ็ด้ 

วนัถือปฏิบติั 

10. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ เร่ิมใน

หรือหลังวันที่  15 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

วตัถุประสงค ์

11. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ เพื่ อระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  ทั้ งในระดับ 

ของงบการเงินและในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้ บริหารได้ให้การรับรองไ ว้ เพื่ อใช้เป็นเกณฑ์ 

ในการออกแบบและการน าการตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

อนัเป็นสาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้ไปปฏบิัติ 

 

 
8
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  5 

9
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  6 

10
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่  ก65ก 
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ค าจ ากดัความ 

12. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้  

(ก) สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ หมายถึง การรับรองของผู้บริหาร ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออก

อย่างชัดเจนหรือไม่กต็าม ในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับการรับรู้  การวัดมูลค่า การแสดงรายการ และ

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่ งของการรับรองโดยผู้บริหารว่างบการเงินได้

จัดท าขึ้ นตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง  ผู้สอบบัญชีใช้สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้ในการพิจารณาถึงการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงประเภทต่างๆ ที่ อาจ

เกิดขึ้นเมื่ อผู้สอบบัญชีท าการระบุ ประเมิน และตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1) 

(ข) ความเสี่ ยงทางธุรกิจ หมายถึง ความเสี่ ยงที่ เป็นผลมาจากเง่ือนไข เหตุการณ์ สภาพแวดล้อม 

การกระท าหรือการละเลยการกระท าที่ ส าคัญ ซึ่ งอาจมีผลกระทบเชิงลบต่อความสามารถของ

กิจการในการบรรลุวัตถุประสงค์และการด าเนินตามกลยุทธ์ หรือความเสี่ ยงที่ เป็นผลจาก 

การก าหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ ไม่เหมาะสม 

(ค) การควบคุม หมายถึง นโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ กิจการก าหนดขึ้ นมาเพื่ อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุมของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแล  โดยในบริบทนี้   

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก2–ก5) 

(1) นโยบาย คือ ข้อความเกี่ ยวกับสิ่ งที่ ควรท าหรือไม่ควรท าในกิจการ เพื่ อท าให้ 

การควบคุมบรรลุผล  ข้อความดังกล่าวอาจเป็นลายลักษณ์อกัษร เป็นการสื่ อสาร

โดยชัดแจ้ง หรือเป็นการแสดงเป็นนัยจากการกระท าและการตัดสนิใจ 

(2) วิธปีฏบิัติ คือ การกระท าต่างๆ ที่ น านโยบายไปปฏบิัติ 

(ง) การควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับ

กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกิจการที่ ช่วยสนับสนุนให้เกิดการท างานของ

สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสมอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งรวมถึงการท าหน้าที่

อย่างมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่ องของควบคุมการประมวลผลสารสนเทศ และบูรณภาพ

ของสารสนเทศ (นั่นคือ ความครบถ้วน ความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของ

สารสนเทศ) ในระบบสารสนเทศของกิจการ  (ดูค าจ ากัดความของ “สภาพแวดล้อม 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ”) 

(จ) การควบคุมการประมวลผลสารสนเทศ หมายถึง การควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกบัการประมวลผล

สารสนเทศโดยระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือกระบวนการประมวลผลสารสนเทศ

ด้วยมือในระบบสารสนเทศของกิจการ ซึ่ งการควบคุมดังกล่าวใช้ในการตอบสนองโดยตรง

กบัความเสี่ ยงที่ มีผลต่อบูรณภาพของสารสนเทศ (นั่นคือ ความครบถ้วน ความถูกต้องและ

ความสมเหตุสมผลของรายการและสารสนเทศอื่ น) (อ้างถึงย่อหน้า ก6) 
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(ฉ) ปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ อง หมายถึง ลักษณะของเหตุการณ์หรือเง่ือนไขที่ กระทบต่อโอกาส

ในการแสดงรายการที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง (ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด)  

ในสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ ยวกับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี 

หรือการเปิดเผยข้อมูล โดยไม่พิจารณาการควบคุม  ปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องอาจเป็นใน 

เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ และรวมถึงความซับซ้อน การใช้ข้อคิดเห็นส่วนบุคคล  

การเปล่ียนแปลง ความไม่แน่นอน หรือโอกาสในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

อันเนื่ องมาจากความล าเอียงของผู้บริหารหรือปัจจัยเสี่ ยงของการทุจริตอื่ น11 ตราบเท่าที่

เร่ืองเหล่านั้นมีผลต่อความเสี่ ยงสบืเนื่ อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก7–ก8)  

(ช) สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ คอยสนับสนุนอยู่ รวมทั้งกระบวนการต่างๆ 

และบุคลากรที่ เกี่ ยวข้องในกระบวนการเหล่านั้น ซึ่ งกิจการใช้สิ่ งต่างๆ ดังกล่าว 

ในการสนับสนุนการด าเนินงานและการบรรลุกลยุทธ์ทางธุรกิจ  ทั้งนี้  เพื่ อวัตถุประสงค์

ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  

(1) ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ โปรแกรม หรือกลุ่มของโปรแกรมที่ ใช้

ส าหรับการเร่ิมต้น การประมวลผล การบันทึก และการรายงานรายการค้าหรือ

สารสนเทศ  ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงคลังข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่

ช่วยสร้างรายงาน 

(2) โครงสร้างพื้ นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบไปด้วย เครือข่าย 

ระบบปฏิบัติการ รวมทั้งฐานข้อมูล และฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ เกี่ ยวข้องกับ

คลังข้อมูลเหล่านั้น  

(3) กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกระบวนการของกิจการที่ จัดการ 

การเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการการเปล่ียนแปลง

โปรแกรมหรือการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การจัดการการปฏบิัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ซ) สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ เกี่ ยวข้อง หมายถึง สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้

เกี่ ยวกบัประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูล ซึ่ งมีความเสี่ ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ระบุไว้  การตัดสินใจว่าสิ่ งที่

ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ใดเป็นสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ 

จะกระท าก่อนที่ จะพิจารณาถึงการควบคุมใดๆ (นั่นคือ พิจารณาเพียงความเสี่ ยงสบืเนี่ อง) 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก9) 

(ฌ) ความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความเสี่ ยงที่ การควบคุมที่ ใช้

ในการประมวลผลสารสนเทศอาจมีการออกแบบหรือการน าไปปฏิบัติที่ ไม่มีประสิทธิผล

หรือความเสี่ ยงที่ มีผลต่อบูรณภาพของสารสนเทศ (นั่นคือ ความครบถ้วน ความถูกต้อง 
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และความสมเหตุสมผลของรายการและสารสนเทศอื่ น) ในระบบสารสนเทศของกิจการ 

อันเนื่ องมาจากความไม่มีประสิทธิผลของการออกแบบและการน าไปปฏิบัติของ 

การควบคุมในกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกิจการ (ดู “สภาพแวดล้อม 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ”) 

(ญ) วิธีการประเมินความเสี่ ยง หมายถึง วิธีการตรวจสอบที่ ออกแบบและปฏิบัติเพื่ อระบุ และ

ประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ (ไม่ว่า 

จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด) ในระดับของงบการเงินและระดับที่ เกี่ ยวกับ 

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

(ฎ) ประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่ มีนัยส าคัญ หมายถึง 

ประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่ มีสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้ที่ เกี่ ยวข้องต้ังแต่หนึ่ งเร่ืองข้ึนไป 

(ฏ) ความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ หมายถึง ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริง 

อนัเป็นสาระส าคัญที่ ระบุไว้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก10) 

(1) ซึ่ งจากการประเมินความเสี่ ยงสบืเนื่ องแล้วพบว่าอยู่ใกล้กบัระดับบนสุดของระดับ

ของความเสี่ ยงสบืเนื่ อง อนัเป็นผลมาจากระดับที่ ปัจจัยความเสี่ ยงสบืเนื่ องกระทบ

ต่อผลโดยรวมของความเป็นไปได้ที่ จะเกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงและ

ขนาดของผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงหากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงนั้นเกดิขึ้น หรือ 

(2) ที่ ถือว่าเป็นความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับอื่ น12 

(ฐ) ระบบการควบคุมภายใน หมายถึง ระบบที่ ออกแบบ น าไปปฏบิัติ และ ดูแลโดยผู้มีหน้าที่

ก ากับดูแล ผู้บริหารและบุคลากรอื่ น เพื่ อให้ได้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลเกี่ ยวกับ 

การบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการด้านความน่าเชื่ อถือของการรายงานทางการเงิน  

ด้านความมีประสิทธิผลและความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และด้านการปฏิบัติ

ตามกฎหมายและข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้อง  ทั้งนี้  ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบ

บัญชี ระบบการควบคุมภายในสามารถแบ่งเป็น 5 องค์ประกอบที่ มีความเกี่ ยวข้อง

ระหว่างกนัดังนี้  

(1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 

(2) กระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกจิการ 

(3) กระบวนการติดตามผลระบบการควบคุมภายในของกจิการ 

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร และ 

(5) กจิกรรมการควบคุม 
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ขอ้ก าหนด 

วิธกีารประเมินความเสี่ ยงและกจิกรรมที่ เกี่ ยวข้อง 

13. ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและปฏิบัติวิธกีารประเมินความเสี่ ยงเพื่ อให้ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี

ที่ สามารถให้เกณฑอ์ย่างเหมาะสมส าหรับ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก11–ก18) 

(ก) การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

(ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด) ในระดับของงบการเงินและระดับที่ เกี่ ยวกบั 

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ และ 

(ข) การออกแบบวิธกีารตรวจสอบเพิ่ มเติม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 

ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและปฏิบัติวิธีการประเมินความเสี่ ยงในลักษณะที่ ปราศจากความล าเอียง

ในการหาหลักฐานการสอบบัญชีที่ อาจสนับสนุนหรือที่ น าไปสู่การไม่รวมหลักฐานการสอบบัญชี 

ที่ อาจขัดแย้งกบัหลักฐานการสอบบัญชีอื่ น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก14) 

14. วิธกีารประเมินความเสี่ ยงต้องรวมถึงวิธดีังต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก19–ก21) 

(ก) การสอบถามผู้บริหารและบุคคลอื่ นที่ เหมาะสมภายในกิจการ ซึ่ งรวมถึงบุคคลภายในหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก22–ก26)  

(ข) การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก27–ก31)  

(ค) การสงัเกตการณ์และการตรวจ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก32–ก36)  

ขอ้มูลจากแหล่งอื่น 

15. ในการได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีตามย่อหน้าที่  13 ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาข้อมูลจาก  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก37–ก38) 

(ก) วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบรับหรือการคงไว้ซึ่ งความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือ 

งานสอบบัญชี และ 

(ข) งานอื่ นที่ ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานได้ปฏบิัติงานให้กจิการนั้น (ถ้ามี) 

16. เมื่ อผู้สอบบัญชีตั้งใจที่ จะใช้ข้อมูลที่ ได้มาจากประสบการณ์ในอดีตของผู้สอบบัญชีกับกิจการและ 

จากวิธีการตรวจสอบที่ ใช้ในการสอบบัญชีงวดก่อน ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าข้อมูลดังกล่าวยังคง

เกี่ ยวข้องและสามารถเชื่ อถือได้พอที่ จะน ามาใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชีในงวดปัจจุบัน (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก39–ก41) 

การปรึกษาหารือภายในกลุ่มผูป้ฏิบติังาน 

17. ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานและสมาชิกที่ ส าคัญในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานต้องปรึกษาหารือร่วมกันถึง 

การใช้แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องและโอกาสที่ งบการเงินของกิจการอาจแสดงข้อมูล 

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก42–ก47) 
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18. หากมีสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ ไม่ได้เข้าร่วมการปรึกษาหารือของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว 

ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานต้องตัดสินใจว่ามีประเดน็ใดที่ ควรสื่ อสารกับสมาชิกในกลุ่มปฏิบัติงาน 

ที่ ไม่ได้เข้าร่วมการปรึกษาหารือดังกล่าว 

การท าความเขา้ใจกิจการและสภาพแวดลอ้มของกิจการ แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งและ

ระบบการควบคุมภายในของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก48–ก49) 

การท าความเขา้ใจกิจการและสภาพแวดลอ้มของกิจการ และแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี ่ยวขอ้ง  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก50–ก55) 

19. ผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติวิธกีารประเมินความเสี่ ยงเพื่ อท าความเข้าใจในเร่ืองดังต่อไปนี้  

(ก) เร่ืองเกี่ ยวกบักจิการและสภาพแวดล้อมของกิจการ  

(1) โครงสร้างองค์กร ความเป็นเจ้าของ การก ากับดูแล และรูปแบบธุรกิจของกิจการ 

ซึ่ งรวมถึงขอบเขตของการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับรูปแบบธุรกิจ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก56–ก67) 

(2) ปัจจัยด้านอุตสาหกรรม ปัจจัยด้านข้อก าหนดทางกฎหมายและปัจจัยภายนอกอื่ น 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก68–ก73) และ 

(3) มาตรการภายในและภายนอกที่ ใช้เพื่ อประเมินผลการด าเนินงานทางการเงินของ

กจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก74–ก81) 

(ข) แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง  และนโยบายการบัญชีและเหตุผลของ 

การเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก82–ก84) และ 

(ค) ปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องส่งผลต่อโอกาสในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงของ 

สิ่ งที่ ผู้ บริหารได้ให้การรับรองไว้อย่างไรและมีผลกระทบในระดับใด ในการจัดท า 

งบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง โดยอาศัยความเข้าใจที่ ได้จาก 

ย่อหน้าที่  19(ก) และย่อหน้าที่  19(ข) (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก85–ก89) 

20. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่านโยบายการบัญชีของกิจการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแม่บท

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ 

การท าความเขา้ใจองค์ประกอบของระบบการควบคมุภายในของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก90–ก95) 

สภาพแวดล้อมในการควบคุม กระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกิจการ และกระบวนการติดตามผล

ระบบการควบคุมภายในของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก96–ก98) 

สภาพแวดล้อมการควบคุม 

21. ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติวิธีการประเมินความเสี่ ยงเพื่ อให้ได้มาซึ่ งความเข้าใจในสภาพแวดล้อม 

การควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกบัการจัดท างบการเงิน โดย (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก99–ก100) 
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(ก) การท าความเข้าใจกลุ่มของการควบคุม กระบวนการ 

และโครงสร้าง ที่ ตอบสนองต่อเร่ืองดังต่อไปนี้   

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก101–ก102) 

(1) วิธกีารที่ ผู้บริหารใช้ในการบรรลุความรับผิดชอบ

ในการก ากบัดูแล เช่น วัฒนธรรมองค์กรและ

ความมุ่งมั่นของผู้บริหารต่อความซ่ือสัตย์สจุริต

และคุณค่าทางจรรยาบรรณ 

(2) ความเป็นอสิระและการก ากบัดูแลระบบ 

การควบคุมภายในของกจิการโดยผู้มีหน้าที่

ก ากบัดูแล ในกรณีที่ ผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแลไม่ได้

เป็นผู้บริหาร 

(3) การมอบหมายอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

ของกิจการ 

(4) วิธกีารดึงดูด พัฒนา และรักษาไว้ซึ่ งบุคคล 

ที่ มคีวามรู้ความสามารถ และ 

(5) วิธกีารก าหนดให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อ 

ผลการปฏบิัติตามภาระหน้าที่ ในการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของระบบการควบคุมภายใน 

และ  

(ข) การประเมินว่า (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก103–ก108) 

(1) ผู้บริหาร (ภายใต้การก ากบั

ดูแลของผู้มีหน้าที่ ก ากบั

ดูแล) ได้สร้างและด ารงไว้ 

ซึ่ งวัฒนธรรมในเรื่ อง 

ความซ่ือสตัย์และพฤติกรรม

ทางจรรยาบรรณหรือไม่ 

(2) สภาพแวดล้อมการควบคุม

เป็นพื้นฐานที่ เหมาะสมต่อ

องค์ประกอบอื่ นของระบบ 

การควบคุมภายในหรือไม่ 

โดยพิจารณาถึงลักษณะและ 

ความซับซ้อนของกจิการ และ 

(3) ข้อบกพร่องของการควบคุม

ที่ พบในสภาพแวดล้อม 

การควบคุมลดประสิทธผิล

ขององค์ประกอบอื่ นของ

ระบบการควบคุมภายใน

หรือไม่ 

กระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกจิการ 

22. ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติวิธีการประเมินความเสี่ ยงเพื่ อให้ได้มาซึ่ งความเข้าใจในกระบวนการ

ประเมินความเสี่ ยงของกจิการที่ เกี่ ยวข้องกบัการจัดท างบการเงิน โดย 

(ก) การท าความเข้าใจกระบวนการของกิจการที่ เกี่ ยวกับ

เร่ืองดังต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก109–ก110) 

(1) การระบุความเสี่ ยงทางธรุกจิที่ เกี่ ยวข้องกบั

วัตถุประสงค์ด้านการรายงานทางการเงิน 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก62) 

และ  

(ข) การประเมินว่ากระบวนการประเมิน

ความเสี่ ยงของกจิการเหมาะสมกบั

สถานการณ์ของกจิการหรือไม่ โดย

พิจารณาถึงลักษณะและ 

ความซับซ้อนของกจิการ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก111–ก113) 
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(2) การประเมินความมีนัยส าคัญของความเสี่ ยง

เหล่านั้น ซึ่ งรวมถึงความเป็นไปได้ที่ จะเกดิ

ความเสี่ ยงเหล่านั้น และ 

(3) การตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น  

23. หากผู้สอบบัญชีพบความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่ ง

ผู้บริหารไม่ได้ระบุไว้ ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก) พิจารณาว่าความเสี่ ยงดังกล่าวเป็นความเสี่ ยงประเภทที่ ผู้สอบบัญชีคาดการณ์ว่ากิจการ

ควรระบุได้จากกระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกิจการหรือไม่  หากใช่ ผู้สอบบัญชี

ต้องท าความเข้าใจถึงสาเหตุที่ กระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกิจการไม่สามารถระบุ

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญนั้นได้ และ 

(ข) พิจารณาผลกระทบจากการประเมินของผู้สอบบัญชีในย่อหน้าที่  22(ข) 

กระบวนการติดตามผลระบบการควบคุมภายในของกจิการ 

24. ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติวิธีการประเมินความเสี่ ยงเพื่ อให้ได้มาซึ่ งความเข้าใจในกระบวนการ

ติดตามผลระบบการควบคุมภายในของกิจการที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดท างบการเงิน โดย (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก114–ก115)  

(ก) การท าความเข้าใจกระบวนการของกิจการที่ เกี่ ยวข้องกับ 

(1) การประเมินผลอย่างต่อเนื่ อง และการประเมินผล

แยกต่างหาก เพื่ อติดตามความมีประสทิธผิล

ของการควบคุม รวมทั้งการระบุและการแก้ไข

ข้อบกพร่องของการควบคุมที่ พบ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก116–ก117) 

(2) หน่วยงานตรวจสอบภายในของกจิการ (ถ้ามี) 

ซึ่ งรวมถึงลักษณะ ความรับผิดชอบ และ

กจิกรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก118) 

(ข) การท าความเข้าใจแหล่งที่ มาของข้อมูลที่ ใช้ใน

กระบวนการติดตามผลระบบการควบคุมภายในของ

กจิการและเกณฑท์ี่ ผู้บริหารใช้ในการพิจารณาว่า

ข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่ อถืออย่างเพียงพอตาม

วัตถุประสงค์ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก119–ก120) 

และ 

(ค) การประเมินว่ากระบวนการ

ติดตามผลระบบการควบคุม

ภายในของกจิการ 

มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์

ของกจิการหรือไม่ โดยพิจารณาถึง

ลักษณะและความซับซ้อนของ

กจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก121 

–ก122) 
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ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารและกจิกรรมการควบคุม (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก123–ก130) 

ระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร 

25. ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติวิธีการประเมินความเสี่ ยงเพื่ อให้ได้มาซึ่ งความเข้าใจในระบบสารสนเทศ

และการสื่ อสารของกจิการ ที่ เกี่ ยวข้องกบัการจัดท างบการเงิน โดย (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก131) 

(ก) การท าความเข้าใจกจิกรรมการประมวลผลสารสนเทศ

ของกจิการ (ซึ่ งรวมถึงข้อมูลและสารสนเทศของกิจการ 

ทรัพยากรที่ ใช้ และนโยบาย) ส าหรับประเภทของ

รายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล

ที่ มีนัยส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก132–ก143) 

(1) วิธกีารที่ ข้อมูลเดินทางผ่านระบบสารสนเทศ

ของกจิการ ซึ่ งรวมถึงเร่ืองที่ ว่า 

ก. การเร่ิมต้นของรายการค้าเกดิขึ้นได้

อย่างไร และข้อมูลเกี่ ยวกบัรายการค้า

นั้นได้รับการบนัทกึ ประมวลผล แก้ไข 

(ในกรณีที่ จ าเป็น) ผ่านรายการไปยัง

บัญชีแยกประเภท และรายงานใน 

งบการเงินอย่างไร และ 

ข. ข้อมูลเกี่ ยวกบัเหตุการณ์และเง่ือนไข

ต่างๆ ที่ นอกเหนือจากรายการค้า ได้รับ 

การรวบรวม ประมวลผลและเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงินอย่างไร 

(2) บันทกึทางบัญชี บัญชีในงบการเงิน และบันทกึ

สนับสนุนอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกบัทางเดินของข้อมูล

ในระบบสารสนเทศ 

(3) กระบวนการรายงานทางการเงินที่ ใช้ 

ในการจัดท างบการเงินของกิจการ ซึ่ งรวมถึง

การเปิดเผยข้อมูล และ 

(4) ทรัพยากรของกจิการ (ซึ่ งรวมถึง

สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ

กจิการ) ที่ เกี่ ยวข้องกบัย่อหน้าที่  (ก)(1) ถึง 

(ก)(3) ข้างต้น  

และ  

(ค) การประเมินว่าระบบสารสนเทศ

และการสื่ อสารของกจิการ

สนับสนุนอย่างเหมาะสมต่อ 

การจัดท างบการเงินของกจิการ

ตามแม่บทการรายงานทางการเงิน

ที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก146) 
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(ข) การท าความเข้าใจว่ากจิการสื่ อสารอย่างไรระหว่าง

บุคคลต่อไปนี้ เกี่ ยวกบัเร่ืองที่ มีนัยส าคัญที่ สนับสนุน

ความรับผิดชอบเกี่ ยวกบัการจัดท างบการเงินและ 

การรายงานที่ เกี่ ยวข้อง ในระบบสารสนเทศและ 

ในองค์ประกอบอื่ นของระบบการควบคุมภายใน  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก144–ก145) 

(1) ระหว่างบุคคลต่างๆ ภายในกจิการ ซึ่ งรวมถึง

วิธกีารสื่ อสารบทบาทและความรับผิดชอบใน 

การรายงานทางการเงิน 

(2) ระหว่างผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแล และ 

(3) ระหว่างกจิการกบับุคคลภายนอก เช่น 

หน่วยงานที่ ก ากบัดูแล 

กจิกรรมการควบคุม 

26. ผู้ สอบบัญชีต้องปฏิบัติวิธีการประเมินความเสี่ ยงเพื่ อให้ได้มาซึ่ งความเข้าใจในกิจกรรม 

การควบคุม โดย (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก147–ก157) 

(ก) การระบุการควบคุมที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงจาก

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ

ในระดับที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ใน

องค์ประกอบกจิกรรมการควบคุม ดังต่อไปนี้  

(1) การควบคุมที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่

ก าหนดว่าเป็นความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  ก158–ก159) 

(2) การควบคุมส าหรับการบันทกึรายการในสมุด

รายวันต่างๆ ซึ่ งรวมถึงการบันทกึรายการที่

ไม่ได้ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานที่ ใช้กบัรายการที่

ไม่ได้เกดิขึ้นเป็นประจ า รายการที่ ไม่ปกติ หรือ

รายการปรับปรุง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก160 

–ก161) 

(3) การควบคุมที่ ผู้สอบบัญชีวางแผนที่ จะทดสอบ

ความมีประสิทธผิลของการปฏบิัติตาม 

การควบคุมเพื่ อประโยชน์ในการก าหนด

ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกีาร

และ  

(ง) ส าหรับแต่ละการควบคุมที่ ระบุไว้

ใน (ก) หรือ (ค)(2) (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก175–ก181)  

(1) การประเมินว่าการควบคุม

ได้รับการออกแบบอย่างมี

ประสทิธผิลเพื่ อตอบสนอง

ต่อความเสี่ ยงจาก 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็น

สาระส าคัญในระดับที่

เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้หรือได้รับ 

การออกแบบอย่างมี

ประสทิธผิลเพื่ อสนับสนุน

การท างานของการควบคุม

อื่ นๆ หรือไม่ และ 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 13 TSA 315 (ปรับปรุง 2564) 

ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่ งต้องรวมถึง 

การควบคุมที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ วิธกีาร

ตรวจสอบเนื้อหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่

สามารถให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสม

อย่างเพียงพอ และ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก162 

–ก164) 

(4) การควบคุมอื่ นๆ ที่ ผู้สอบบัญชีพิจารณาโดย 

การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของ

ผู้สอบบัญชีแล้วเหน็ว่าเหมาะสมเพื่ อให้ 

ผู้สอบบัญชีบรรลุวัตถุประสงค์ที่ กล่าวไว้ใน 

ย่อหน้าที่  13 ในส่วนที่ เกี่ ยวกบัความเสี่ ยงใน

ระดับที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรอง

ไว้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก165) 

(ข) การระบรุะบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านอื่ น

ของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ อาจมี 

ความเสี่ ยงที่ เกดิขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส าหรับการควบคุมต่างๆ ที่ ระบุไว้ใน (ก)  (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก166–ก172) 

(ค) ส าหรับระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านอื่ นของ

สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ระบุไว้ใน 

ย่อหน้า (ข) ข้างต้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก173–ก174) 

(1) การระบุความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งเกดิจากการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

(2) การระบุการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงดังกล่าว  

(2) การพิจารณาว่ามีการน า 

การควบคุมไปปฏบิัติหรือไม่ 

โดยการปฏบิัติวิธกีาร

ประเมินที่ นอกเหนือจาก 

การสอบถามบุคลากรของ

กจิการ 

 

ขอ้บกพร่องของการควบคมุทีเ่กิดขึ้นภายในระบบการควบคมุภายในของกิจการ 

27. จากการประเมินของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับแต่ละองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในของ

กิจการ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่ามีการพบข้อบกพร่องของการควบคุมหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก182–ก183) 
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การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั  (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก184–ก185) 

การประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

28. ผู้สอบบัญชีต้องระบุความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญและ

พิจารณาว่าความเสี่ ยงดังกล่าวมีอยู่จริงหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก186–ก192) 

(ก) ในระดับของงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก193–ก200) หรือ  

(ข) ในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้ บริหารได้ให้การรับรองไว้ส าหรับประเภทของรายการ  

ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก201) 

29. ผู้สอบบัญชีต้องก าหนดสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ เกี่ ยวข้องและประเภทของรายการ  

ยอดคงเหลือทางบัญชี  และการเปิดเผยข้อมูลที่ มีนัยส าคัญที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก202–ก204) 

การประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดบัของงบการเงิน 

30. ส าหรับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับ ของ 

งบการเงินที่ ระบุได้ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินความเสี่ ยงนั้น และ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก193–ก200)  

(ก) พิจารณาว่าความเสี่ ยงดังกล่าวมีผลต่อการประเมินความเสี่ ยงในระดับที่ เกี่ ยวกับ 

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้หรือไม่ และ 

(ข) ประเมินลักษณะและขอบเขตของผลกระทบของความเสี่ ยงดังกล่าวที่ แผ่กระจายใน 

งบการเงินโดยรวม  

การประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่เกี ่ยวกับ  

ส่ิงทีผู่บ้ริหารไดใ้หก้ารรบัรองไว ้ 

การประเมินความเสี่ ยงสบืเนื่ อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก205–ก217) 

31. ส าหรับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับ  

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ ได้ระบุไว้ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ องโดย 

การประเมินจากความเป็นไปได้ที่ จะเกิดและขนาดของผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริง  ในการประเมินดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่า 

(ก) ปัจจัยความเสี่ ยงสบืเนื่ องส่งผลอย่างไรต่อโอกาสในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของ

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ เกี่ ยวข้อง และส่งผลในระดับใด และ 

(ข) ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับ ของ 

งบการเงินส่งผลอย่างไรต่อการประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ องในระดับที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหาร

ได้ให้การรับรองไว้ และส่งผลในระดับใด (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก215–ก216) 
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32. ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ประเมินไว้เป็น

ความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก218–ก221) 

33. ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้หลักฐาน

การสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่ส าหรับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก222–ก225) 

การประเมินความเสี่ ยงจากการควบคุม 

34. ถ้าผู้สอบบัญชีวางแผนทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม ผู้สอบบัญชีต้อง

ประเมินความเสี่ ยงจากการควบคุม  แต่ถ้าผู้สอบบัญชีไม่ได้วางแผนที่ จะทดสอบความมีประสิทธิผล

ของการปฏิบัติตามการควบคุม การประเมินความเสี่ ยงจากการควบคุมของผู้สอบบัญชี ต้องเป็น

แบบที่ ท าให้การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญเท่ากับ

การประเมินความเสี่ ยงสบืเนื่ อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก226–ก229) 

การประเมินหลกัฐานการสอบบญัชีทีไ่ดม้าจากวธีิการประเมินความเสีย่ง 

35. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้มาจากวิธีการประเมินความเสี่ ยงให้เกณฑท์ี่

เหมาะสมในการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญหรือไม่  ถ้าหากไม่ ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติวิธีประเมินความเสี่ ยงเพิ่ มเติมจนกว่าจะได้

หลักฐานการสอบบัญชีที่ ให้เกณฑ์ดังกล่าว  ในการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาหลักฐานการสอบบัญชีทั้งหมด 

ที่ ได้มาจากวิธีการประเมินความเสี่ ยง ไม่ว่าจะมีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้หรือไม่กต็าม (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก230–ก232) 

ประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบญัชี และการเปิดเผยขอ้มูล ซึง่ไม่มีนยัส าคัญแต่มีสาระส าคัญ 

36. ส าหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี  และการเปิดเผยข้อมูลที่ มีสาระส าคัญ  

แต่ไม่เคยถูกก าหนดให้เป็นประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล 

ที่ มีนัยส าคัญมาก่อน ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าการก าหนดของผู้สอบบัญชียังคงมีความเหมาะสม

หรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก233–ก235) 

การปรบัเปลีย่นการประเมินความเสีย่ง 

37. ถ้าผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลใหม่ซึ่ งไม่สอดคล้องกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ ผู้สอบบัญชีใช้เป็น

เกณฑใ์นการระบุหรือประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ

ไว้เดิม ผู้สอบบัญชีต้องปรับเปลี่ ยนการระบุหรือการประเมินดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก236) 
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เอกสารหลกัฐาน 

38. ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมเร่ืองต่อไปนี้ ในเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ13  (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก237–ก241) 

(ก) การปรึกษาหารือภายในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานและข้อสรุปจากการตัดสนิใจที่ ส าคัญ  

(ข) ส่วนส าคัญของความเข้าใจของผู้ สอบบัญชีตามย่อหน้าที่  19, 21, 22, 24 และ 25 

แหล่งที่ มาของข้อมูลที่ ใช้ในการท าความเข้าใจของผู้ สอบบัญชี และวิธีการประเมิน 

ความเสี่ ยงที่ ได้ปฏบิัติ 

(ค) การประเมินการออกแบบการควบคุมที่ ระบุไว้ และการพิจารณาว่าการควบคุมเหล่านั้นได้

น าไปปฏบิัติหรือไม่ ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  26 และ 

(ง) ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่ ได้ระบุและประเมินไว้

ในระดับของงบการเงินและในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ (ซึ่ งรวมถึง

ความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญและความเสี่ ยงที่ วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพียงอย่างเดียว 

ไม่สามารถให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ) และเหตุผลสนับสนุนการใช้

ดุลยพินิจที่ ส าคัญ 

 

ค าอธิบายการน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

ค าจ ากดัความ (อ้างถึงย่อหน้าที่  12) 

ส่ิงทีผู่บ้ริหารไดใ้หก้ารรบัรองไว ้(อ้างถึงย่อหน้าที่  12(ก)) 

ก1. ผู้สอบบัญชีใช้กลุ่มของสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในการพิจารณาประเภทของการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ อาจเกิดขึ้ น เมื่ อผู้สอบบัญชีท าการระบุ ประเมินและตอบสนองต่อ 

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  ตัวอย่างกลุ่มของสิ่ งที่

ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ดังกล่าวได้อธบิายไว้ในย่อหน้าที่  ก190  สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรอง

ไว้แตกต่างจากค ารับรองที่ เป็นลายลักษณ์อกัษรตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 58014 ที่ ใช้เพื่ อ

ยืนยันเร่ืองบางเร่ืองหรือเพื่ อสนับสนุนหลักฐานการสอบบัญชีอื่ น 

การควบคมุ (อ้างถึงย่อหน้าที่  12(ค)) 

ก2. การควบคุมแทรกตัวอยู่ในองค์ประกอบต่างๆ ของระบบการควบคุมภายในของกจิการ 

ก3. นโยบายถูกน าไปปฏิบัติผ่านการกระท าของบุคลากรในกิจการ หรือผ่านการห้ามบุคลากรไม่ให้

กระท าสิ่ งที่ อาจท าให้ขัดแย้งกบันโยบายดังกล่าว  
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ก4. วิธีปฏิบัติอาจเป็นค าสั่งผ่านทางเอกสารที่ เป็นทางการหรือการสื่ อสารอื่ นโดยผู้บริหารหรือ 

ผู้ มีหน้าที่ ก ากับดูแล หรืออาจเป็นผลมาจากพฤติกรรมที่ ไม่ได้เป็นค าสั่งแต่ เป็นผลมาจาก

วัฒนธรรมองค์กรของกิจการ  วิธีปฏิบัติอาจเป็นการบังคับผ่านทางการกระท าที่ อนุญาตโดย

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ใช้ในกิจการหรือโดยด้านอื่ นของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี

สารสนเทศของกจิการ 

ก5. การควบคุมอาจเป็นแบบทางตรงหรือทางอ้อม  การควบคุมทางตรงเป็นการควบคุมที่ แม่นย า 

เพียงพอที่ จะตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้  การควบคุมทางอ้อมเป็นการควบคุมเพื่ อ

สนับสนุนการควบคุมทางตรง 

การควบคมุการประมวลผลสารสนเทศ (อ้างถึงย่อหน้าที่  12(จ))  

ก6. ความเสี่ ยงต่อบูรณภาพของสารสนเทศ เกิดจากความเสี่ ยงจากการน านโยบายด้านสารสนเทศของ

กิจการไปปฏิบัติอย่างไม่มีประสิทธิผล ซึ่ งนโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายที่ จะก าหนดทางเดินของ

สารสนเทศ การบันทึกและกระบวนการรายงานในระบบสารสนเทศของกิจการ  การควบคุม 

การประมวลผลสารสนเทศ คือ วิธีปฏิบัติที่ สนับสนุนการน านโยบายด้านสารสนเทศของกิจการไป

ด าเนินการ  การควบคุมการประมวลผลสารสนเทศอาจเป็นแบบอตัโนมัติ (คือ ฝังอยู่ในระบบงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือแบบที่ ปฏบิัติงานด้วยมือ (เช่น การควบคุมการน าเข้าและส่งออกของ

ข้อมูล) และอาจขึ้นอยู่กบัการควบคุมอื่ น ซึ่ งรวมถึงการควบคุมการประมวลผลสารสนเทศประเภท

อื่ นหรือการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปัจจยัความเสีย่งสืบเนือ่ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  12(ฉ)) 

ภาคผนวก 2 กล่าวถึงข้อพิจารณาเพิ่ มเติมเกี่ ยวกบัการท าความเข้าใจปัจจัยความเสี่ ยงสบืเนื่ อง 

ก7. ปัจจัยที่ ความเสี่ ยงสืบเนื่ องอาจเป็นในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ และมีผลกระทบต่อโอกาสใน

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้  ปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ อง

เชิงคุณภาพที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดท าข้อมูลที่ ก าหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

รวมถึง 

• ความซับซ้อน 

• การใช้ข้อคิดเหน็ส่วนบุคคล 

• การเปลี่ ยนแปลง 

• ความไม่แน่นอน หรือ 

• โอกาสในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเนื่ องมาจากความล าเอียงของผู้บริหารหรือ

ปัจจัยเสี่ ยงของการทุจริตอื่ น ตราบเท่าที่ เร่ืองเหล่านั้นมีผลต่อความเสี่ ยงสบืเนื่ อง 
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ก8. ปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องอื่ น ซึ่ งท าให้เกิดโอกาสในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงของ 

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ ยวกับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือ 

การเปิดเผยข้อมูล รวมถึง 

• ความมีนัยส าคัญทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ  

ทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูล หรือ 

• ปริมาณหรือการไม่เป็นรูปแบบเดียวกันในกลุ่มของรายการที่ ได้รับการประมวลผลผ่าน

ประเภทของรายการหรือยอดคงเหลือทางบัญชี หรือที่ สะท้อนอยู่ในการเปิดเผยข้อมูล 

ส่ิงทีผู่บ้ริหารไดใ้หก้ารรบัรองไวที้เ่กีย่วขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  12(ซ)) 

ก9. ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญเร่ืองหนึ่ งอาจเกี่ ยวข้องกับ 

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้มากกว่าหนึ่ งเร่ือง ซึ่ งในกรณีนี้  สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

ทุกเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกับความเสี่ ยงดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ เกี่ ยวข้อง

ทั้งสิ้น  ถ้าสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ใดไม่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญใดๆ เลย สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้นั้นไม่ถือว่าเป็น 

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ เกี่ ยวข้อง 

ความเสีย่งทีมี่นยัส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  12(ฏ)) 

ก10. ความมีนัยส าคัญ หมายถึง ความส าคัญของเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ งเมื่ อเปรียบเทียบกับเร่ืองอื่ น   

ผู้สอบบัญชีตัดสินความมีนัยส าคัญในบริบทของเร่ืองที่ พิจารณาอยู่  ในกรณีของความเสี่ ยง

สืบเนื่ อง ความมีนัยส าคัญอาจพิจารณาในบริบทที่ ว่าปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องมีผลกระทบอย่างไร 

และมากน้อยเพียงใด ต่อผลโดยรวมของความเป็นไปได้ที่ จะเกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงและขนาดของผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ อาจเกดิขึ้น 

วธีิการประเมินความเสีย่งและกิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  13–18) 

ก11. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ครอบคลุมการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูล  

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญทั้งที่ เกิดจากการทุจริตและจากข้อผิดพลาด  อย่างไรกต็าม  

การทุจริตเป็นเร่ืองที่ ส าคัญมากจนต้องมีข้อก าหนดและแนวทางเพิ่ มเติมในมาตรฐานการสอบ

บัญชี รหัส 240 ในส่วนที่ เกี่ ยวกับวิธีการประเมินความเสี่ ยงและกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อให้ได้มา

ซึ่ งข้อมูลที่ จะใช้ในการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต15  นอกจากนี้  มาตรฐานการสอบบัญชีต่อไปนี้ ได้ให้

ข้อก าหนดและแนวทางเพิ่ มเติมเพื่ อใช้ในการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูล 

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในแต่ละเรื่ องหรือสถานการณ์เป็นการเฉพาะ 

 
15

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที่  12-27 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 19 TSA 315 (ปรับปรุง 2564) 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง)16 ในเรื่ องเกี่ ยวกบัประมาณการทางบัญชี 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550 ในเร่ืองเกี่ ยวกับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคล

หรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)17 ในเรื่ องเกี่ ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่ อง 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 60018 ในเร่ืองเกี่ ยวกับการตรวจสอบงบการเงินของ 

กลุ่มกจิการ 

ก12. การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพมีความจ าเป็นอย่างมากในการประเมินหลักฐาน  

การสอบบัญชีที่ รวบรวมได้จากวิธกีารประเมินความเสี่ ยง และช่วยผู้สอบบัญชีให้คงไว้ซึ่ งการตื่ นตัว

ต่อหลักฐานการสอบบัญชีที่ ไม่ล าเอียงไปทางสนับสนุนหรือหักล้างการมีอยู่ของความเสี่ ยง   

การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพเป็นทัศนคติที่ ผู้สอบบัญชีน าไปประยุกต์เมื่ อมีการใช้

ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพซึ่ งจะให้เกณฑ์ในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี  ผู้สอบบัญชีใช้

ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการตัดสินใจว่าเมื่ อใดผู้สอบบัญชีมีหลักฐานการสอบบัญชีที่ ให้

เกณฑท์ี่ เหมาะสมในการประเมินความเสี่ ยงแล้ว 

ก13. การใช้ดุลยพินิจเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี อาจรวมถึง 

• การตั้งค าถามส าหรับข้อมูลที่ ขัดแย้งกนัและความน่าเชื่ อถือของเอกสาร 

• การพิจารณาค าตอบที่ ได้จากการสอบถามและข้อมูลอื่ นที่ ได้จากผู้บริหารและผู้มีหน้าที่

ก ากบัดูแล 

• การตื่ นตัวต่อสถานการณ์ที่ อาจแสดงให้เห็นถึงการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ อาจ

เกดิขึ้นจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

• การพิจารณาว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับนั้น สนับสนุนการระบุและประเมิน 

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ โดยค านึงถึง

ลักษณะและสถานการณ์ของกจิการ 

เหตุทีก่ารไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชีทีไ่ม่มีความล าเอียงมีความส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  13) 

ก14. การออกแบบและการปฏบิัติวิธีการประเมินความเสี่ ยงโดยไม่มีความล าเอียงเพื่ อให้ได้รับหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ สนับสนุนการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง  

อนัเป็นสาระส าคัญ อาจช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุข้อมูลที่ อาจมีความขัดแย้งกัน ซึ่ งข้อมูลดังกล่าว

อาจช่วยผู้สอบบัญชีในการใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพเพื่ อระบุและประเมิน

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญได้ 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง” 
17

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) “การด าเนินงานต่อเนื่ อง” 
18

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 “ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชอีื่ น” 
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แหล่งทีม่าของหลกัฐานการสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  13) 

ก15. การออกแบบและการปฏิบัติวิธีการประเมินความเสี่ ยงเพื่ อให้ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ ไม่มี

ความล าเอียง อาจเกี่ ยวข้องกับการได้รับหลักฐานมาจากหลายๆ แหล่ง ทั้งในและนอกกิจการ  

อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องท าการค้นหาอย่างละเอียดถี่ ถ้วนเพื่ อที่ จะระบุแหล่งของ

หลักฐานการสอบบัญชีทุกแหล่งที่ อาจเป็นไปได้  นอกเหนือจากข้อมูลที่ ได้รับจากแหล่งอื่ นแล้ว19 

แหล่งที่ มาของข้อมูลที่ ใช้ในวิธกีารประเมินความเสี่ ยงอาจรวมถึง 

• การปฏิสัมพันธ์กับผู้ บริหาร ผู้ มีหน้าที่ ก ากับดูแล และบุคลากรส าคัญอื่ นๆ เช่น  

ผู้ตรวจสอบภายใน 

• หน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานการก ากับดูแล ไม่ว่าจะได้รับข้อมูลจากหน่วยงานนั้น

ทางตรงหรือทางอ้อม 

• ข้อมูลที่ เปิดเผยสู่สาธารณชนเกี่ ยวกบักจิการ เช่น ข่าวสารประชาสมัพันธท์ี่ ออกโดยกิจการ 

เอกสารการประชุมส าหรับนักวิเคราะห์หรือนักลงทุน รายงานของนักวิเคราะห์ หรือข้อมูล

เกี่ ยวกบักจิกรรมการค้า 

ไม่ว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลใด ผู้สอบบัญชีพิจารณาความเกี่ ยวข้องและความน่าเชื่ อถือของข้อมูลที่ จะใช้

เป็นหลักฐานในการสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 50020 

การปรบัใหเ้หมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่  13) 

ก16. ลักษณะและขอบเขตของวิธกีารประเมินความเสี่ ยงอาจแตกต่างกนัไปตามลักษณะและสถานการณ์

ของกิจการ เช่น ความเป็นทางการของนโยบายและวิธีปฏิบัติ รวมทั้งกระบวนการและระบบของ

กิจการ  ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการก าหนดลักษณะและขอบเขต

ของวิธกีารประเมินความเสี่ ยงที่ จะปฏบิัติเพื่ อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับนี้  

ก17. แม้ว่าระดับของความเป็นทางการของนโยบายและวิธีปฏิบัติ รวมทั้งกระบวนการและระบบของ

กิจการ จะแตกต่างกัน ผู้สอบบัญชียังคงต้องได้มาซึ่ งความเข้าใจตามย่อหน้าที่  19, 21, 22, 24, 

25 และ 26 
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 ดูย่อหน้าที่  ก37 และ ก38 
20

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 “หลักฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้าที่  7 
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ตวัอย่าง 

บางกิจการ ซึ่ งรวมถึงกิจการที่ มีความซับซ้อนน้อย โดยเฉพาะกิจการที่ เจ้าของกิจการเป็น

ผู้บริหารเอง อาจไม่ได้ก าหนดกระบวนการและระบบที่ เป็นแบบแผนไว้ (เช่น กระบวนการ

ประเมินความเสี่ ยง หรือกระบวนการติดตามผลระบบการควบคุมภายใน) หรืออาจมี 

การก าหนดกระบวนการหรือระบบที่ ไม่ค่อยได้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่มี 

ความสม ่าเสมอในวิธีการที่ น าไปปฏิบัติ  เมื่ อระบบและกระบวนการดังกล่าวมีลักษณะไม่เป็น

ทางการ ผู้สอบบัญชีอาจยังคงสามารถปฏิบัติวิธีการประเมินความเสี่ ยงโดยใช้การสังเกตการณ์

และการสอบถามได้อยู่ 

ในบางกจิการ โดยเฉพาะกจิการที่ ซับซ้อนมากกว่า อาจคาดหวังได้ว่าจะมีนโยบายและวิธีปฏิบัติ

ที่ เป็นทางการและมีการบันทกึเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเหมาะสม  ผู้สอบบัญชีอาจใช้เอกสาร

เหล่านั้นในการปฏบิัติวิธกีารประเมินความเสี่ ยง 

ก18. ลักษณะและขอบเขตของวิธีการประเมินความเสี่ ยงที่ จะน าไปปฏิบัติในงานสอบบัญชีคร้ังแรก อาจ

มีขอบเขตที่ กว้างกว่าวิธีประเมินความเสี่ ยงที่ ท าในงานสอบบัญชีส าหรับปีต่อๆ มา ซึ่ งผู้สอบบัญชี

อาจเน้นเฉพาะการเปลี่ ยนแปลงที่ เกดิขึ้นหลังจากการตรวจสอบงวดก่อน 

ประเภทของวธีิการประเมินความเสีย่ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  14) 

ก19. มาตรฐานสอบบัญชี รหัส 50021 อธิบายถึงประเภทของวิธีการตรวจสอบที่ อาจน าไปใช้เพื่ อให้

ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีจากวิธีการประเมินความเสี่ ยงและวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติม  

ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบอาจได้รับผลกระทบจากข้อเทจ็จริงที่ ว่าข้อมูล

ทางบัญชีและหลักฐานอื่ นบางชนิดอาจมีอยู่ในรูปของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นหรือมีอยู่  

ณ เวลาใดเวลาหนึ่ งเท่านั้น22  ผู้สอบบัญชีอาจปฏบิัติวิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระหรือการทดสอบ

การควบคุม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 พร้อมไปกับวิธีการประเมินความเสี่ ยง  

เมื่ อสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับซึ่ งสนับสนุนการระบุและ

ประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ อาจสนับสนุน 

การตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้

หรือการประเมินความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุมกไ็ด้ 

ก20. แม้ว่าผู้ สอบบัญชีต้องปฏิบัติวิธีการประเมินความเสี่ ยงทั้งหมดที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  14  

ในระหว่างการท าความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ แม่บทการรายงานทางการเงิน

ที่ เกี่ ยวข้อง และระบบการควบคุมภายในของกิจการ (ดูย่อหน้าที่  19–26) ผู้ สอบบัญชี 

ไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีการประเมินทุกวิธีส าหรับแต่ละแง่มุมของการท าความเข้าใจนั้น  ผู้สอบบัญชี

อาจใช้วิธีการประเมินความเสี่ ยงอื่ นๆ เพื่ อให้ได้รับข้อมูลที่ เชื่ อว่าเป็นประโยชน์ในการระบุ 
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 มาตรฐานสอบบัญชี รหัส 500 ย่อหน้าที่  ก14-ก17 และ ก21-ก25  
22

 มาตรฐานสอบบัญชี รหัส 500 ย่อหน้าที่  ก12 
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ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  ตัวอย่างของวิธีอื่ นดังกล่าว

อาจรวมถึงการสอบถามที่ ปรึกษาทางกฎหมายภายนอกของกิจการหรือหน่วยงานก ากับดูแล

ภายนอก หรือสอบถามผู้เชี่ ยวชาญด้านการตีราคาที่ กจิการใช้บริการอยู่ 

เครือ่งมือและเทคนิคอัตโนมติั (อ้างถึงย่อหน้าที่  14) 

ก21.  เมื่ อมีการใช้เคร่ืองมือและเทคนิคอัตโนมัติ ผู้สอบบัญชีอาจปฏิบัติวิธีการประเมินความเสี่ ยงกับ

ข้อมูลที่ มีจ านวนมาก (ข้อมูลจากบัญชีแยกประเภททั่วไป จากบัญชีแยกประเภทย่อย หรือ ข้อมูล

การปฏิบัติงานอื่ นๆ) ซึ่ งรวมถึงการใช้งานเพื่ อการวิเคราะห์ การทดสอบการค านวณ การทดสอบ

โดยการปฏบิัติซ า้ หรือการกระทบยอด 

การสอบถามผูบ้ริหารและบุคคลอื่นในกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  14(ก)) 

เหตุที่ ต้องสอบถามผู้บริหารและบุคคลอื่ นในกจิการ 

ก22. ข้อมูลที่ ผู้สอบบัญชีได้รับเพื่ อสนับสนุนเกณฑ์ที่ เหมาะสมส าหรับการระบุและประเมินความเสี่ ยง

และการออกแบบวิธกีารตรวจสอบเพิ่ มเติม อาจได้รับจากการสอบถามผู้บริหารและผู้ที่ รับผิดชอบ

ในการรายงานทางการเงิน 

ก23.  การสอบถามผู้บริหารและผู้ที่ รับผิดชอบในการรายงานทางการเงิน และบุคคลอื่ นที่ เหมาะสมใน

กิจการ รวมทั้งพนักงานอื่ นซึ่ งมีอ านาจหน้าที่ ในระดับต่างๆ อาจท าให้ผู้สอบบัญชีได้มาซึ่ งมุมมอง

ที่ แตกต่างกันเพื่ อช่วยในการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

อนัเป็นสาระส าคัญ 

ตวัอย่าง 

• การสอบถามผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแลโดยตรงอาจช่วยให้ผู้ สอบบัญชีเข้าใจขอบเขตของ 

การก ากับดูแลของผู้ มีหน้าที่ ก ากับดูแลเกี่ ยวกับการจัดท างบการเงินโดยผู้บริหาร  

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง)23 ระบุถึงความส าคัญของการติดต่อสื่ อสาร

แบบสองทางอย่างมีประสิทธิผลเพื่ อช่วยให้ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลจากผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแล

ในเร่ืองนี้  

• การสอบถามพนักงานที่ รับผิดชอบในการเร่ิมท า การประมวลผล หรือการบันทกึรายการที่ มี

ความซับซ้อนหรือรายการที่ ไม่ปกติ อาจช่วยผู้สอบบัญชีในการประเมินความเหมาะสมของ

การเลือกและการประยุกต์นโยบายการบัญชีบางเร่ือง 

• การสอบถามที่ ปรึกษาทางกฎหมายภายในกิจการอาจท าให้ได้ข้อมูลเร่ืองคดีความ  

การปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ ข้อมูลการทุจริตหรือข้อสงสัยเกี่ ยวกับการทุจริต 

ที่ มีผลกระทบต่อกิจการ การรับประกัน ภาระผูกพันหลังการขาย ข้อตกลงต่างๆ (เช่น 

การร่วมค้า) กบัคู่ค้าทางธุรกจิ และความหมายของเง่ือนไขในสญัญาต่างๆ 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) “การสื่ อสารกบัผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล” ย่อหน้าที่  4(ข) 
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• การสอบถามพนักงานการตลาดและพนักงานขายอาจท าให้ผู้ สอบบัญชีได้รับข้อมูล

เกี่ ยวกบัการเปลี่ ยนแปลงกลยุทธท์างการตลาด แนวโน้มการขาย หรือข้อตกลงทางสญัญา

ที่ มีกบัลูกค้าของกจิการ 

• การสอบถามหน่วยงานบริหารความเสี่ ยง (หรือบุคคลอื่ นที่ ท าหน้าที่ ดังกล่าว) อาจท าให้

ผู้ สอบบัญชีได้รับข้อมูลเกี่ ยวกับความเสี่ ยงในการด าเนินงานและการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อการรายงานทางการเงิน 

• การสอบถามพนักงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจท าให้ได้รับข้อมูลเกี่ ยวกับ  

การเปล่ียนแปลงของระบบ ความล้มเหลวของระบบหรือการควบคุม และความเสี่ ยงอื่ น 

ที่ เกี่ ยวข้องกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก24. เมื่ อท าการสอบถามผู้ซึ่ งมีข้อมูลที่ น่าจะช่วยในการระบุความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐอาจหาข้อมูลจากแหล่งอื่ นเพิ่ มเติม

ด้วย เช่น จากผู้ สอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องในการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบอื่ น 

ที่ เกี่ ยวข้องกบักจิการ 

การสอบถามหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ภาคผนวก 4 กล่าวถึงข้อพิจารณาส าหรับการท าความเข้าใจหน่วยงานตรวจสอบภายในของ

กจิการ 

เหตทุี่ สอบถามหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามีหน่วยงานนี้ ) 

ก25.  ในกรณีที่ กจิการมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน การสอบถามบุคคลที่ เหมาะสมภายในหน่วยงานนั้น

อาจช่วยผู้สอบบัญชีท าความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ และระบบการควบคุม

ภายในของกจิการ เพื่ อใช้ในการระบุและประเมินความเสี่ ยง 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก26.  บ่อยคร้ังที่ ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐมีความรับผิดชอบเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับการควบคุมภายใน

และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง  การสอบถามบุคคลในหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในที่ เหมาะสมสามารถช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุความเสี่ ยงจากการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องที่ มีสาระส าคัญ และความเสี่ ยงจากข้อบกพร่องของ 

การควบคุมที่ เกี่ ยวกบัการจัดท ารายงานทางการเงิน 
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การวเิคราะห์เปรียบเทียบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  14(ข)) 

เหตุที่ ใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบเป็นวิธกีารประเมินความเสี่ ยง 

ก27.  การวิเคราะห์เปรียบเทยีบอาจช่วยในการระบุความไม่สอดคล้อง รายการหรือเหตุการณ์ที่ ผิดปกติ 

รวมทั้งจ านวน อตัราส่วนและแนวโน้มที่ อาจมีผลกระทบต่อการสอบบัญชี  การระบุความสมัพันธ์ที่

ผิดปกติหรือที่ ไม่เป็นไปตามที่ คาดการณ์ไว้ อาจช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุความเสี่ ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูล 

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต 

ก28. ดังนั้น การวิเคราะห์เปรียบเทียบที่ ท าเพื่ อการประเมินความเสี่ ยงอาจช่วยในการระบุและประเมิน 

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญโดยการระบุแง่มุมของกิจการที่

ผู้สอบบัญชีไม่เคยทราบมาก่อน หรือช่วยท าให้เข้าใจว่าปัจจัยความเสี่ ยงสบืเนื่ อง (เช่น การเปล่ียนแปลง) 

มีผลกระทบอย่างไรต่อโอกาสในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

ประเภทของการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ 

ก29. การวิเคราะห์เปรียบเทยีบที่ ท าในขั้นตอนการประเมินความเสี่ ยง อาจ 

• ใช้ทั้งข้อมูลด้านการเงินและที่ ไม่ใช่ด้านการเงิน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างยอดขายกับพื้ นที่

ขายหรือปริมาณสนิค้าที่ ขาย (ไม่ใช่ด้านการเงิน) 

• ใช้ข้อมูลแบบยอดรวมในระดับสูง  ดังนั้น ผลของการวิเคราะห์เปรียบเทยีบเหล่านั้นให้เพียง

ข้อบ่งชี้ ในภาพกว้างในเบื้ องต้นเกี่ ยวกับความเป็นไปได้ที่ จะเกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

ตวัอย่าง 

ในการตรวจสอบหลายๆ กิจการ ซ่ึงรวมถึงกิจการที่ มีรูปแบบธุรกิจและกระบวนการที่ ไม่ค่อย

ซับซ้อน และระบบสารสนเทศที่ ไม่ค่อยซับซ้อน ผู้สอบบัญชีอาจท าการเปรียบเทียบข้อมูลอย่าง

ง่าย เช่น การเปลี่ ยนแปลงของยอดคงเหลือทางบัญชีระหว่างกาลหรือรายเดือนจากยอดคงเหลือ

ทางบัญชีในงวดก่อน เพื่ อให้ได้มาซึ่ งข้อบ่งชี้ ว่าบัญชีหรือรายการใดน่าจะมีความเสี่ ยงสูง 

ก30. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ ยวข้องกบัการใช้วิธกีารวิเคราะห์เปรียบเทยีบของผู้สอบบัญชี เป็น

วิธีการประเมินความเสี่ ยง  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 52024 เกี่ ยวข้องกับการใช้การวิเคราะห์

เปรียบเทยีบของผู้สอบบัญชีเป็นวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระ ( “การตรวจสอบเนื้อหาสาระโดย

ใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ” ) และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ในช่วงการตรวจสอบใกล้เสร็จสิ้ น  ดังนั้น การวิเคราะห์เปรียบเทียบที่ ใช้เป็นวิธีการประเมิน 

ความเสี่ ยงไม่จ าเป็นต้องด าเนินการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520  อย่างไรก็ตาม 

ข้อก าหนดและค าอธิบายการน าไปปฏิบัติในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 อาจให้แนวทาง 

ที่ เป็นประโยชน์แก่ผู้สอบบัญชีเมื่ อใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบเป็นวิธกีารประเมินความเสี่ ยง 

 
24

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 “การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ” 
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เคร่ืองมือและเทคนิคอตัโนมัติ 

ก31. วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบสามารถท าโดยใช้เคร่ืองมือหรือเทคนิคต่างๆ มากมายซึ่ งอาจเป็น

แบบอัตโนมัติด้วยกไ็ด้  การใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบอัตโนมัติกับข้อมูลอาจเรียกอีก

อย่างหนึ่ งว่า “วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล” 

ตวัอย่าง 

ผู้สอบบัญชีอาจใช้กระดาษค านวณอิเลก็ทรอนิกส์เพื่ อท าการเปรียบเทยีบจ านวนเงินที่ บันทึกไว้

จริงกับจ านวนเงินตามงบประมาณ หรืออาจใช้วิธีการขั้นสูงขึ้ นโดยการดึงข้อมูลจากระบบ

สารสนเทศของกิจการและท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่ มเติมโดยใช้เทคนิคการแสดงเป็นรูปภาพ

เพื่ อระบุประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูล ซึ่ งอาจจ าเป็นต้อง

ท าการประเมินความเสี่ ยงที่ เฉพาะเจาะจงต่อไป 

การสงัเกตการณแ์ละการตรวจ (อ้างถึงย่อหน้าที่  14(ค))  

เหตุที่ ใช้การสงัเกตการณ์และการตรวจเป็นวิธกีารประเมินความเสี่ ยง 

ก32.  การสังเกตการณ์และการตรวจอาจสนับสนุน เสริมสร้างหรือหักล้างการสอบถามผู้บริหารและ

บุคคลอื่ น และให้ข้อมูลเกี่ ยวกบักจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการด้วย 

การปรับให้เหมาะสม  

ก33.  ในกรณีที่ กิจการไม่ได้จัดท านโยบายหรือวิธีปฏิบัติเป็นเอกสาร หรือมีการควบคุมที่ ไม่ค่อยเป็น

ทางการ ผู้สอบบัญชีอาจยังคงได้รับหลักฐานการสอบบัญชีบางอย่างเพื่ อสนับสนุนการระบุและ

ประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ โดยการสงัเกตการณ์

หรือการตรวจการท างานของการควบคุม 

ตวัอย่าง 

• การสังเกตการณ์โดยตรงอาจช่วยให้ผู้ สอบบัญชีเข้าใจเกี่ ยวกับการควบคุมส าหรับ 

การตรวจนับสินค้าคงคลัง แม้ว่ากิจการจะไม่ได้บันทึกการควบคุมเหล่านั้นไว้เป็น 

ลายลักษณ์อกัษร 

• ผู้สอบบัญชีอาจสามารถสงัเกตการณ์การแบ่งแยกหน้าที่  

• ผู้ตรวจสอบอาจสงัเกตการณ์การใช้รหัสผ่าน 

การสงัเกตการณ์และการตรวจที่ ใช้เป็นวิธกีารประเมินความเสี่ ยง 

ก34.  วิธกีารประเมินความเสี่ ยงอาจรวมถึงการสงัเกตการณ์และการตรวจในเรื่ องต่างๆ ดังนี้  

• การด าเนินงานของกจิการ 

• เอกสารภายใน (เช่น แผนและกลยุทธท์างธุรกจิ) บันทกึทางบัญชี และคู่มือการควบคุมภายใน 
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• รายงานที่ จัดท าโดยผู้บริหาร (เช่น รายงานรายไตรมาสส าหรับผู้บริหารหรืองบการเงิน

ระหว่างกาล) และผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแล (เช่น รายงานการประชุมคณะกรรมการ) 

• ที่ ดิน สิ่ งปลูกสร้างและโรงงานของกจิการ 

• ข้อมูลที่ ได้รับจากแหล่งภายนอก เช่น วารสารการค้าและเศรษฐกจิ รายงานโดยนักวิเคราะห์ 

ธนาคาร หรือสถาบันจัดอันดับ หรือสิ่ งพิมพ์เกี่ ยวกับข้อก าหนดทางกฎหมายหรือการเงิน 

หรือเอกสารภายนอกอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกบัผลการด าเนินงานทางการเงินของกจิการ (ดังเช่น

ที่ อ้างถึงในย่อหน้าที่  ก79) 

• พฤติกรรมและการกระท าของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแล (เช่น การสังเกตการณ ์

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ) 

เคร่ืองมือและเทคนิคอตัโนมัติ 

ก35. เคร่ืองมือหรือเทคนิคอัตโนมัติอาจเอามาใช้ในการสังเกตการณ์หรือตรวจสอบสินทรัพย์ เช่น  

การใช้เคร่ืองมือสงัเกตการณ์ระยะไกล (เช่น โดรน) 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก36. วิธีการประเมินความเสี่ ยงที่ ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐใช้อาจรวมถึงการสังเกตการณ์และ

การตรวจเอกสารที่ ผู้บริหารจัดท าเพื่ อเสนอต่อสภานิติบัญญัติ  เช่น เอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับ 

การรายงานภาคบังคับที่ เสนอผลการปฏบิัติงาน 

ขอ้มูลจากแหล่งอื่น (อ้างถึงย่อหน้าที่  15) 

เหตุที่ ผู้สอบบัญชีพิจารณาข้อมูลจากแหล่งอื่ น 

ก37. ข้อมูลที่ ได้จากแหล่งอื่ นอาจเกี่ ยวข้องกับการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูล  

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญโดยการให้ข้อมูลและความเข้าใจเชิงลึกเกี่ ยวกบั 

• ลักษณะของกจิการและความเสี่ ยงทางธุรกจิ และสิ่ งที่ อาจเปลี่ ยนแปลงไปจากงวดก่อน 

• ความซื่ อสัตย์สุจริตและคุณค่าทางจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแล  

ซึ่ งอาจเกี่ ยวข้องกบัความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัสภาพแวดล้อมการควบคุมด้วย 

• แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องและการน าไปประยุกต์ให้เหมาะสมกบัลักษณะ

และสถานการณ์ของกจิการ 

แหล่งข้อมูลอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง 

ก38. แหล่งข้อมูลอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึง 
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• วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบรับหรือการคงไว้ซึ่ งความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือ

งานสอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ซึ่ งรวมถึงข้อสรุปที่ ได้25 

• งานที่ ให้บริการอื่ นที่ ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานปฏิบัติให้กับกิจการ  ผู้ สอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานอาจได้รับความรู้ที่ เกี่ ยวข้องกับการสอบบัญชี ซึ่ งรวมถึงเร่ืองเกี่ ยวกับกิจการ

และสภาพแวดล้อมของกิจการ เมื่ อได้ปฏิบัติงานอื่ นให้กิจการนั้น  งานที่ ให้บริการดังกล่าว

อาจรวมถึงงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ ตกลงร่วมกัน หรืองานสอบบัญชีหรืองานที่ ให้

ความเชื่ อมั่นอื่ นๆ ซึ่ งรวมถึงงานที่ ท าเพื่ อตอบสนองต่อข้อก าหนดที่ ให้รายงานเพิ่ มเติม 

ข้อมูลจากประสบการณ์ในอดีตของผู้สอบบัญชีกับกิจการและจากการสอบบัญชีในงวดก่อน (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  16) 

เหตุที่ ข้อมูลจากการสอบบัญชีในงวดก่อนส าคัญต่อการสอบบัญชีในงวดปัจจุบัน 

ก39. ประสบการณ์ในอดีตที่ ผู้สอบบัญชีมีต่อกิจการและประสบการณ์จากวิธีการตรวจสอบที่ ท าในงวด

ก่อน อาจให้ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกบัการก าหนดลักษณะและขอบเขตของวิธีการประเมินความเสี่ ยงของ

ผู้สอบบัญชี และการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ 

ลักษณะข้อมูลจากการสอบบัญชีในงวดก่อน 

ก40. ประสบการณ์ในอดีตที่ ผู้สอบบัญชีมีต่อกิจการและประสบการณ์จากวิธีการตรวจสอบที่ ท าใน 

งวดก่อน อาจให้ข้อมูลแก่ผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัเร่ืองดังต่อไปนี้  

• การแสดงรายการที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในอดีต และการแก้ไขของกจิการในเวลาที่ เหมาะสม 

• ลักษณะของกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ รวมทั้งระบบการควบคุมภายในของ

กจิการ (ซึ่ งรวมถึงข้อบกพร่องของการควบคุม) 

• การเปลี่ ยนแปลงที่ ส าคัญของกจิการหรือการด าเนินงานของกจิการจากรอบบัญชีก่อน 

• ประเภทของรายการและเหตุการณ์อื่ น หรือยอดคงเหลือทางบัญชี (รวมทั้งการเปิดเผย

ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง) ซึ่ งผู้สอบบัญชีเคยมีประสบการณ์ที่ ยุ่งยากต่างๆ ในการปฏิบัติวิธีการ

ตรวจสอบที่ จ าเป็น เช่น เนื่ องจากมีความซับซ้อน 

ก41. ถ้าผู้สอบบัญชีตั้งใจที่ จะใช้ข้อมูลที่ ได้มาจากประสบการณ์ในอดีตที่ ผู้สอบบัญชีมีต่อกิจการ หรือ

ประสบการณ์จากวิธีการตรวจสอบในงวดก่อนส าหรับการสอบบัญชีในงวดปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีต้อง

พิจารณาว่าข้อมูลเหล่านั้นยังคงมีความเกี่ ยวข้องและน่าเชื่ อถือส าหรับการสอบบัญชีในงวดปัจจุบัน

หรือไม่  หากลักษณะหรือสถานการณ์ของกิจการเปล่ียนแปลง หรือได้รับข้อมูลใหม่ ข้อมูลจาก  

งวดก่อนอาจไม่เกี่ ยวข้องหรือไม่น่าเชื่ อถืออีกต่อไปส าหรับการสอบบัญชีในงวดปัจจุบัน  ในการ

พิจารณาว่ามีการเปล่ียนแปลงที่ มีผลกระทบต่อความเกี่ ยวข้องและความน่าเชื่ อถือของข้อมูล

 
25

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  12 
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ดังกล่าวหรือไม่ ผู้สอบบัญชีอาจสอบถามและปฏิบัติวิธีการตรวจสอบอื่ นที่ เหมาะสม เช่น การใช้

วิธีการเดินตามทางเดินของรายการในระบบที่ เกี่ ยวข้อง  หากข้อมูลดังกล่าวไม่น่าเชื่ อถือแล้ว 

ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาปฏบิัติวิธกีารตรวจสอบเพิ่ มเติมให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ 

การปรึกษาหารือภายในกลุ่มผูป้ฏิบติังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  17–18)  

เหตุที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานต้องมีการปรึกษาหารือเกี่ ยวกับการน าแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

ไปปฏบิัติและโอกาสที่ งบการเงินของกจิการอาจแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

ก42. การปรึกษาหารือภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเกี่ ยวกับการน าแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง

ไปปฏบิัติ และโอกาสที่ งบการเงินของกจิการอาจแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

• เปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์การสูงกว่า (ซึ่ งรวมถึง 

ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงาน) แบ่งบันความเข้าใจเชิงลึกเกี่ ยวกับกิจการที่ ตรวจสอบ   

การแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวส่งเสริมให้ความเข้าใจของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานเพิ่ มข้ึน 

• เปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ ยนข้อมูลเกี่ ยวกับความเสี่ ยงทางธุรกิจ

ของกิจการ (นั่นคือ ปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องมีผลกระทบอย่างไรต่อโอกาสที่ ประเภทของ

รายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลอาจแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

อนัเป็นสาระส าคัญ) และยังได้แลกเปลี่ ยนข้อมูลว่างบการเงินอาจมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดได้อย่างไรและ 

ในส่วนใด 

• ช่วยให้สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจถึงโอกาสที่ จะเกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินในงานที่ ตนได้รับมอบหมายและเข้าใจ ว่าผล

ของวิธีการตรวจสอบที่ สมาชิกได้ปฏิบัติอาจกระทบถึงส่วนอื่ นของการตรวจสอบอย่างไร 

ซึ่ งรวมถึงผลกระทบต่อการตัดสินใจเกี่ ยวกับลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตวิธีการ

ตรวจสอบเพิ่ มเติมด้วย  โดยเฉพาะอย่างย่ิง การปรึกษาหารือร่วมกันช่วยให้สมาชิกของ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสามารถพิจารณาข้อมูลที่ ขัดแย้งกันโดยอาศัยความเข้าใจของสมาชิก 

แต่ละคนเกี่ ยวกบัลักษณะและสถานการณ์ของกจิการ 

• ให้เกณฑ์ซึ่ งสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานใช้ในการสื่ อสารและแลกเปลี่ ยนข้อมูลใหม่ที่ ได้รับ

ในระหว่างการตรวจสอบซึ่ งอาจมีผลต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูล 

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือต่อวิธีการตรวจสอบที่ ใช้เพื่ อตอบสนองต่อ

ความเสี่ ยงเหล่านั้น 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ก าหนดให้การปรึกษาหารือกันในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานมุ่งเน้นไปยัง

ประเดน็ที่ ว่างบการเงินของกิจการอาจมีโอกาสในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตอย่างไรและในส่วนใด ซึ่ งรวมถึงการทุจริตอาจเกิดขึ้นได้อย่างไร26 
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ก43.  การสังเกตและสงสัยเ ย่ียงผู้ ประกอบวิชาชีพเป็นสิ่ งจ าเป็นส าหรับการประเมินหลักฐาน  

การสอบบัญชี ในขณะที่ การปรึกษาหารือร่วมกันของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอย่างจริงจังและเปิดกว้าง 

(แม้ส าหรับการสอบบัญชีที่ ท ามาหลายงวด) อาจท าให้มีการระบุและประเมินความเสี่ ยงจาก 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ดีขึ้ น  ผลลัพธ์อีกประการหนึ่ งจาก 

การปรึกษาหารือ คือ ผู้ สอบบัญชีอาจระบุเร่ืองบางเร่ืองในงานสอบบัญชีซึ่ งจ าเป็นต้องใช้ 

การสังเกตและสงสัยเ ย่ียงผู้ ประกอบวิชาชีพอย่างมาก และอาจน าไปสู่การใช้สมาชิกใน 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์มากขึ้ นและมีทักษะที่ เหมาะสมเข้ามามีส่วนร่วมในปฏิบัติ 

วิธตีรวจสอบในเร่ืองดังกล่าว 

การปรับให้เหมาะสม  

ก44.  ในกรณีที่ การปฏิบัติงานสอบบัญชีท าโดยบุคคลเพียงคนเดียว เช่น ผู้ประกอบวิชาชีพที่ ปฏิบัติงาน

คนเดียว (กล่าวคือ ในกรณีที่ การปรึกษาหารือร่วมกันของกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานเป็นไปไม่ได้)  

การพิจารณาเร่ืองที่ กล่าวถึงในย่อหน้าที่  ก42 และ ก46 อาจช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถระบุว่าอาจ

มีความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญอยู่ที่ ใด 

ก45.  ในกรณีที่ การปฏิบัติ งานสอบบัญชีท าโดยกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานกลุ่มใหญ่ เช่น การตรวจสอบ 

งบการเงินของกลุ่มกจิการ อาจไม่จ าเป็นหรือเป็นไปไม่ได้ในทางปฏบิัติที่ จะจัดให้มีการปรึกษาหารือ

โดยมีสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานทุกคนร่วมอยู่ด้วยในการปรึกษาหารือคร้ังเดียวกัน (เช่น ในการ

สอบบัญชีที่ มีหลายสถานที่ ) หรือไม่จ าเป็นที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะได้รับการบอกกล่าวถึง

ข้อสรุปที่ ได้จากการปรึกษาหารือทุกเร่ือง  ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานอาจปรึกษาหารือประเด็น

ต่างๆ กับสมาชิกหลักในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ งอาจรวมถึงสมาชิกที่ มีความเชี่ ยวชาญหรือมีความรู้

เฉพาะด้านและผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบกิจการภายในกลุ่ม (หากเหมาะสม) และมอบหมาย

การปรึกษาหารือกับสมาชิกที่ ไม่ใช่สมาชิกหลักให้กับผู้อื่ น โดยค านึงถึงขอบเขตของการสื่ อสาร 

ที่ เหน็ว่าจ าเป็นในกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน  การจัดท าแผนการสื่ อสารที่ ได้รับความเหน็ชอบจากผู้สอบบัญชี

ที่ รับผิดชอบงานแล้วอาจเป็นประโยชน์ในกรณีนี้  

การปรึกษาหารือเกี่ ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

ก46.  ในการปรึกษาหารือภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน การพิจารณาถึงข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมูล 

ในงบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ช่วยให้สามารถระบุได้แต่เนิ่ นๆ 

เกี่ ยวกับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญเกี่ ยวกับการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงินที่ อาจมีอยู่ แม้ในสถานการณ์ที่ แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง

ก าหนดเพียงการเปิดเผยข้อมูลอย่างง่าย  เร่ืองที่ กลุ่มผู้ปฏบิัติงานอาจปรึกษาหารือรวมถึง 

• การเปล่ียนแปลงในข้อก าหนดในการรายงานทางการเงิน ซึ่ งอาจ ส่งผลให้ต้องมี 

การเปิดเผยข้อมูลที่ มีนัยส าคัญเร่ืองใหม่หรือมีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลเดิม 
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• การเปล่ียนแปลงในสภาพแวดล้อม สภาวะทางการเงิน หรือกิจกรรมของกิจการที่ อาจท า

ให้ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่ มีนัยส าคัญเร่ืองใหม่หรือมีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล

เดิม เช่น การรวมธุรกจิที่ ส าคัญในระหว่างงวดที่ ตรวจสอบ 

• การเปิดเผยข้อมูลซึ่ งเคยมีความยุ่งยากในการได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสม

อย่างเพียงพอเพื่ อใช้ในการเปิดเผยข้อมูล 

• การเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับเร่ืองที่ มีความซับซ้อน ซึ่ งรวมถึงเร่ืองที่ ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจ

อย่างมากว่าจะต้องเปิดเผยข้อมูลใดบ้าง 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก47.  ในการปรึกษาหารือภายในกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานโดยผู้ สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ อาจมี 

การพิจารณาวัตถุประสงค์อื่ นที่ กว้างขึ้ นเพิ่ มเติม (รวมทั้งความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้อง) ซึ่ งเกิดจาก

ข้อบังคับการตรวจสอบที่ ก าหนดไว้ หรือข้อก าหนดของหน่วยงานภาครัฐ 

การไดม้าซ่ึงความเขา้ใจในกิจการและสภาพแวดลอ้มของกิจการ แม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกีย่วขอ้ง และระบบการควบคุมภายในของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  19–27) 

ภาคผนวก 1-6 กล่าวถึงข้อพิจารณาเพิ่ มเติมที่ เกี่ ยวข้องกับการท าความเข้าใจกิจการและ

สภาพแวดล้อมของกจิการ แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องและระบบการควบคุมภายใน

ของกจิการ 

การไดม้าซึง่ความเขา้ใจ (อ้างถึงย่อหน้าที่  19–27) 

ก48. การได้มาซึ่ งความเข้าใจในกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ แม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ ยวข้องและระบบการควบคุมภายในของกจิการ เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูล ท าข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบันและวิเคราะห์ข้อมูลที่ ท าตลอดช่วงการตรวจสอบ โดยกระบวนการดังกล่าวสามารถเกดิขึ้น

ซ ้าอย่างต่อเนื่ องและเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา  ดังนั้นความคาดหวังของผู้ สอบบัญชีอาจ

เปลี่ ยนแปลงได้เมื่ อได้รับข้อมูลใหม่ 

ก49. ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ และแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง อาจช่วยผู้สอบบัญชีในการพัฒนาความคาดหมายเบื้องต้นเกี่ ยวกบัประเภท

ของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล ซึ่ งอาจเป็นประเภทของรายการ  

ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่ มีนัยส าคัญ  ประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ 

ทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่ มีนัยส าคัญที่ คาดหมายไว้เหล่านี้  ให้เกณฑ์ส าหรับขอบเขตของ

ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัระบบสารสนเทศของกจิการ 
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เหตุที่จ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจเกีย่วกับกิจการและสภาพแวดลอ้มของกิจการ และแม่บทการรายงาน 

ทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  19–20) 

ก50. ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ และแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ช่วยให้ผู้สอบบัญชีเข้าใจเหตุการณ์และเง่ือนไขที่ เกี่ ยวข้องกับกิจการ และ

ช่วยในการระบุว่าปัจจัยความเสี่ ยงสบืเนื่ องส่งผลต่อโอกาสในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของ

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ส าหรับการจัดท างบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงิน 

ที่ เกี่ ยวข้องอย่างไร และในระดับใด  ข้อมูลดังกล่าวก าหนดกรอบในการอ้างอิงให้ผู้สอบบัญชีใช้ 

ในการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  

นอกจากนี้  กรอบในการอ้างอิงนี้ ยังช่วยผู้ สอบบัญชีในการวางแผนการสอบบัญชี และการใช้ 

ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ  

ตัวอย่างเช่น เมื่ อ 

• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญใน  

งบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) หรือ มาตรฐาน 

การสอบบัญชีฉบับอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง (เช่น ที่ เกี่ ยวกับความเสี่ ยงจากการทุจริตตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 240 หรือเมื่ อระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการประมาณการ 

ทางบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง)) 

• ปฏิบัติวิธีตรวจสอบเพื่ อช่วยให้พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ อาจ 

มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 

(ปรับปรุง)27 

• ประเมินว่างบการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลที่ เพียงพอตามมาตรฐานการสอบบัญชี  

รหัส 700 (ปรับปรุง) หรือไม่28 

• ก าหนดความมีสาระส าคัญหรือความมีสาระส าคัญในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  

การสอบบัญชี รหัส 32029 หรือ 

• พิจารณาความเหมาะสมของการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี รวมทั้งความเพียงพอ

ของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

ก51. นอกจากนี้  ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ และแม่บท

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ให้ข้อมูลว่าผู้สอบบัญชีควรวางแผนและปฏบิัติวิธกีารตรวจสอบ

เพิ่ มเติมอย่างไร ตัวอย่างเช่น เมื่ อ 

 
27

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) “การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  14 
28

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้าที่  13(จ) 
29
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระส าคัญในการวางแผนและการปฏบิัติงานสอบบัญชี” ย่อหน้าที่  10-11 
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• ก าหนดการคาดการณ์ที่ ใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  

รหัส 52030 

• ออกแบบและปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี 

ที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 และ  

• ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ (เช่น 

เกี่ ยวกบัข้อสมมติหรือค ารับรองของผู้บริหารทั้งโดยวาจาและลายลักษณ์อกัษร) 

การปรับให้เหมาะสม 

ก52. ลักษณะและขอบเขตของความเข้าใจเป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของ

ผู้สอบบัญชีและแตกต่างกันไปในแต่ละกิจการ ขึ้ นอยู่กับลักษณะและสถานการณ์ของกิจการ  

ซึ่ งรวมถึง 

• ขนาดและความซับซ้อนของกจิการ ซึ่ งรวมถึงสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ประสบการณ์ที่ ผ่านมาของผู้สอบบัญชีต่อกจิการ 

• ลักษณะของระบบและกระบวนการต่างๆ ของกจิการ ทั้งที่ เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ 

• ลักษณะและรูปแบบของการจัดท าเอกสารของกจิการ 

ก53. วิธีการประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชีเพื่ อให้ได้มาซึ่ งความเข้าใจอาจมีน้อยในการสอบบัญชี

ส าหรับกิจการที่ มีความซับซ้อนน้อย และมีมากขึ้นส าหรับกิจการที่ มีความซับซ้อนมากขึ้น  ระดับ

ความลึกของความเข้าใจในกิจการที่ ผู้สอบบัญชีต้องมีนั้นสามารถคาดหมายได้ว่าจะมีน้อยกว่า

ระดับความเข้าใจในกจิการที่ ผู้บริหารมีในการบริหารกจิการ 

ก54. แม่บทการรายงานทางการเงินบางแม่บทอนุญาตให้กิจการขนาดเล็กสามารถเปิดเผยข้อมูลใน 

งบการเงินแบบง่ายกว่าและมีรายละเอียดน้อยกว่า  อย่างไรก็ตาม เร่ืองดังกล่าวไม่ได้ท าให้ 

ความรับผิดชอบที่ ก าหนดไว้ของผู้สอบบัญชีในการท าความเข้าใจเกี่ ยวกับกิจการและสภาพแวดล้อม

ของกจิการ และแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องที่ กิจการน าไปประยุกต์นั้นลดลง 

ก55. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเปล่ียนแปลงในลักษณะและขอบเขตของสภาพแวดล้อม 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของกิจการ อาจมีผลท าให้มีความจ าเป็นที่ จะต้องใช้ทักษะเฉพาะทาง 

เพื่ อช่วยในการได้มาซึ่ งความเข้าใจที่ ก าหนดไว้ 

  

 
30
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 ย่อหน้าที่  5 
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กิจการและสภาพแวดลอ้มของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  19(ก)) 

โครงสร้างองค์กรของกิจการ ความเป็นเจ้าของและการก ากับดูแล และรูปแบบธุรกิจ (อ้างถึงย่อหน้าที่   

19(ก)(1)) 

โครงสร้างองค์กรของกจิการและความเป็นเจ้าของ 

ก56. การท าความเข้าใจโครงสร้างองค์กรของกจิการและความเป็นเจ้าของอาจท าให้ผู้สอบบัญชีสามารถ

เข้าใจเร่ืองดังต่อไปนี้  

• ความซับซ้อนของโครงสร้างกจิการ 

ตวัอย่าง 

กิจการอาจเป็นกจิการเดี่ ยว หรือโครงสร้างกิจการอาจรวมถึงบริษัทย่อย หน่วยงานหรือ

องค์ประกอบอื่ น ซึ่ งมีหลายสถานที่ ตั้ง  นอกจากนี้  โครงสร้างทางกฎหมายอาจแตกต่าง

จากโครงสร้างการด าเนินงาน  โครงสร้างที่ ซับซ้อนมักน ามาซึ่ งปัจจัยที่ อาจเพิ่ มโอกาสที่

จะเกิดความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  ประเดน็

ดังกล่าวอาจรวมถึงความเหมาะสมของการบันทึกบัญชีค่าความนิยม กิจการร่วมค้า  

เงินลงทุนหรือกิจการที่ ตั้ งขึ้ นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ รวมทั้งความเพียงพอของ 

การเปิดเผยข้อมูลประเดน็ดังกล่าวในงบการเงิน 

• ความเป็นเจ้าของ และความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกับบุคคลหรือกิจการอื่ น ซึ่ งรวมถึง
บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกนั  ความเข้าใจนี้อาจช่วยในการพิจารณาว่ารายการระหว่าง

กันมีการระบุและบันทึกรายการอย่างเหมาะสมและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอใน  

งบการเงินหรือไม่31 

• การแบ่งแยกระหว่างเจ้าของ ผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแล และผู้บริหาร 

ตวัอย่าง 

ในกิจการที่ มีความซับซ้อนน้อย เจ้าของกิจการมักจะมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ 

ดังนั้น อาจมีการแบ่งแยกเพียงเลก็น้อยหรือไม่มีความแตกต่างเลย  ในทางตรงกันข้าม 

กิจการบางประเภท เช่น บริษัทที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บางแห่ง อาจมี 

การแบ่งแยกที่ ชัดเจนระหว่างผู้บริหาร เจ้าของกจิการ และผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแล32 

• โครงสร้างและความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของกจิการ 

 
31 

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550 ก าหนดและให้แนวทางแก่ผู้สอบบัญชีในการพิจารณาเกี่ ยวกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 
32
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  ก1 และ ก2 ให้แนวทางในการก าหนดผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแล และอธิบายถึงในบาง

กรณีผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแลทุกท่านหรือบางท่านมีส่วนเกี่ ยวข้องในการบริหารกจิการ 
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ตวัอย่าง 

กจิการอาจ 

• มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ใช้มาแต่ดั้งเดิมหลายระบบส าหรับธุรกจิต่างๆ  

ซึ่ งไม่ได้เชื่ อมโยงเข้าด้วยกันเป็นอย่างดี  จึงส่งผลให้สภาพแวดล้อมทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศมีความซับซ้อน 

• ใช้ผู้ให้บริการภายนอกหรือภายในกิจการส าหรับบางด้านของสภาพแวดล้อม

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่น ให้บุคคลที่ สามด าเนินงานเป็นฐานที่ ตั้ ง

ส าหรับสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของกิจการหรือใช้หน่วยงาน

บริการที่ ใช้ร่วมกันเพื่ อบริหารจัดการกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในกลุ่มกจิการแบบรวมศูนย์) 

เคร่ืองมือและเทคนิคอตัโนมัติ 

ก57. ผู้สอบบัญชีอาจใช้เคร่ืองมือและเทคนิคอัตโนมัติในการท าความเข้าใจทางเดินของรายการและ 

การประมวลผลเพื่ อเป็นส่วนหนึ่ งของวิธีการในการท าความเข้าใจระบบสารสนเทศ  ผลของวิธีการ

ดังกล่าวอาจท าให้ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลเกี่ ยวกับโครงสร้างองค์กรของกิจการหรือผู้ที่ กิจการ

ด าเนินธุรกจิด้วย (เช่น ผู้ขาย ลูกค้า บุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั) 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก58. ความเป็นเจ้าของของหน่วยงานภาครัฐอาจไม่มีความเกี่ ยวข้องเช่นเดียวกบัในกรณีของภาคเอกชน 

เนื่ องจากการตัดสินใจที่ เกี่ ยวข้องกบัหน่วยงานภาครัฐนั้นอาจเกิดขึ้นภายนอกหน่วยงานภาครัฐนั้น

อันเป็นผลมาจากกระบวนการทางการเมือง  ดังนั้น ผู้บริหารอาจไม่มีอ านาจควบคุมการตัดสินใจ

บางเร่ืองที่ เกิดขึ้น  เร่ืองที่ อาจเกี่ ยวข้องรวมถึงความเข้าใจเกี่ ยวกับความสามารถของหน่วยงาน

ภาครัฐนั้นในการเป็นผู้ ตัดสินใจฝ่ายเดียว และความสามารถของหน่วยงานภาครัฐอื่ นใน 

การควบคุมหรือมีอทิธพิลต่ออ านาจหน้าที่ และทศิทางเชิงกลยุทธข์องหน่วยงานภาครัฐนั้น 

ตวัอย่าง 

หน่วยงานภาครัฐอาจอยู่ภายใต้กฎหมายหรือค าสั่งอื่ นๆ จากทางราชการซึ่ งก าหนดให้กลยุทธ์

และวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานภายนอก

ก่อนที่ จะด าเนินการ  ดังนั้น เร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกับการท าความเข้าใจโครงสร้างทางกฎหมายของ

หน่วยงานภาครัฐอาจรวมถึงกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งประเภทของหน่วยงาน

ภาครัฐ (กล่าวคือ หน่วยงานภาครัฐนั้นเป็นกระทรวง กรม หน่วยงาน หรือประเภทอื่ น) 
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การก ากบัดูแล 

เหตุที่ ผู้สอบบัญชีต้องท าความเข้าใจเกี่ ยวกบัการก ากบัดูแล 

ก59. การท าความเข้าใจเกี่ ยวกับการก ากับดูแลของกิจการอาจช่วยให้ผู้สอบบัญชีเข้าใจความสามารถ

ของกจิการในการก ากับดูแลระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสม  อย่างไรกต็าม ความเข้าใจนี้ ยัง

อาจท าให้พบหลักฐานของข้อบกพร่องซึ่ งอาจบ่งชี้ ถึงโอกาสที่ มากขึ้นในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน 

การท าความเข้าใจเกี่ ยวกบัการก ากบัดูแลของกจิการ 

ก60. เร่ืองที่ อาจเกี่ ยวข้องส าหรับการพิจารณาของผู้ สอบบัญชีในการได้มาซึ่ งความเข้าใจเกี่ ยวกับ 

การก ากบัดูแลของกจิการ รวมถึงเร่ืองต่อไปนี้  

• ผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแลบางคนหรือทุกคนมีส่วนเกี่ ยวข้องในการบริหารกจิการหรือไม่ 

• การมีคณะกรรมการที่ ไม่ใช่ผู้บริหารและการแยกคณะกรรมการที่ ไม่ใช่ผู้บริหารออกจาก

กรรมการบริหาร 

• ผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแลของกิจการด ารงต าแหน่งที่ เป็นส่วนหนึ่ งของโครงสร้างทางกฎหมาย

ของกจิการ (เช่น เป็นกรรมการ) หรือไม่ 

• การมีกลุ่มย่อยของผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแล เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และความรับผิดชอบ

ของกลุ่มย่อยดังกล่าว 

• ความรับผิดชอบของผู้ มีหน้าที่ ก ากับดูแลที่ เกี่ ยวข้องกับการก ากับดูแลการรายงาน 

ทางการเงิน ซึ่ งรวมถึงการอนุมัติงบการเงิน 

รูปแบบธุรกจิของกจิการ 

ภาคผนวก 1 กล่าวถึงข้อพิจารณาเพิ่ มเติมที่ เกี่ ยวข้องกับการท าความเข้าใจกิจการและรูปแบบ

ธุรกิจของกิจการ รวมทั้งข้อพิจารณาเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับปฏิบัติงานสอบบัญชีส าหรับกจิการที่ ตั้งขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 

เหตุที่ ผู้สอบบัญชีต้องท าความเข้าใจรูปแบบธุรกิจของกจิการ 

ก61. ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ กลยุทธ ์และรูปแบบธุรกจิของกิจการ ช่วยให้ผู้สอบบัญชีมีความเข้าใจ

กลยุทธ์ของกิจการและความเสี่ ยงทางธุรกิจที่ กิจการรับไว้และเผชิญอยู่  ความเข้าใจเกี่ ยวกับ 

ความเสี่ ยงทางธุรกิจที่ มีผลกระทบต่องบการเงินช่วยผู้ สอบบัญชีในการระบุความ เสี่ ยงจาก 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ เนื่ องจากความเสี่ ยงทางธุรกิจส่วนใหญ่จะมี

ผลกระทบทางการเงินตามมาและจะส่งผลกระทบต่องบการเงินในที่ สดุ 
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ตวัอย่าง 

รูปแบบธุรกจิอาจขึ้นอยู่กบัการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหลายรูปแบบ เช่น  

• กิจการขายรองเท้าจากร้านค้าและใช้ระบบบริหารสินค้าคงเหลือที่ ทนัสมัยและระบบขาย

หน้าร้าน (พีโอเอส) เพื่ อบันทกึการขายรองเท้า หรือ 

• กิจการขายรองเท้าผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนั้ น  รายการการขายทั้ งหมดได้รับ 

การประมวลผลในสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งรวมถึงการเร่ิมรายการ

ขายผ่านเวบ็ไซต์ 

ในทั้งสองกิจการ ความเสี่ ยงทางธุรกิจจะมีความแตกต่างกันอย่างมาก เนื่ องจากมีรูปแบบธุรกจิ

ที่ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญแม้ว่าทั้งสองกจิการจะขายรองเท้าเช่นเดียวกนั 

ความเข้าใจในรูปแบบธุรกจิของกจิการ 

ก62. ผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องท าความเข้าใจในทุกแง่มุมของรูปแบบธุรกิจ  ความเสี่ ยงทางธุรกิจเป็น

ความเสี่ ยงที่ กว้างกว่าความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของ 

งบการเงิน แม้ว่าความเสี่ ยงทางธุรกิจจะรวมถึงความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระส าคัญก็ตาม  ผู้ สอบบัญชีไม่มีความรับผิดชอบในการท าความเข้าใจหรือระบ ุ

ความเสี่ ยงทางธุรกิจทั้งหมด เนื่ องจากไม่ใช่ว่าความเสี่ ยงทางธุรกิจทุกความเสี่ ยงจะก่อให้เกิด 

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

ก63.  ความเสี่ ยงทางธุรกจิที่ เพิ่ มโอกาสที่ จะเกิดความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญอาจเกดิจาก 

• วัตถุประสงค์หรือกลยุทธ์ที่ ไม่เหมาะสม การน ากลยุทธ์ไปใช้อย่างไม่มีประสิทธิผล หรือ  

การเปลี่ ยนแปลงหรือความซับซ้อน 

• การไม่ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเปล่ียนแปลงอาจก่อให้เกดิความเสี่ ยงทางธุรกจิจาก

เร่ืองต่อไปนี้ ได้เช่นกนั ตัวอย่างเช่น 

o การพัฒนาสนิค้าหรือบริการใหม่ที่ อาจไม่ประสบผลส าเรจ็ 

o ตลาดที่ มีขนาดไม่เพียงพอที่ จะสนับสนุนการขายสินค้าและบริการ แม้ว่าจะ

ประสบความส าเรจ็ในการพัฒนาตลาดดังกล่าวแล้วกต็าม หรือ 

o ข้อบกพร่องของสินค้าหรือบริการที่ อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ ยงที่ ต้องรับผิดชอบ

ตามกฎหมายและความเสี่ ยงด้านชื่ อเสยีง 

• สิ่ งจูงใจหรือแรงกดดันต่อผู้บริหารที่ อาจก่อให้เกิดความล าเอียงของผู้บริหาร ไม่ว่าเป็น

โดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม ซึ่ งส่งผลกระทบต่อไปยังความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่

ส าคัญและความคาดหวังของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแล 
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ก64. ตัวอย่างของเร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาเพื่ อให้ได้มาซึ่ งความเข้าใจเกี่ ยวกับรูปแบบธุรกิจ

วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และความเสี่ ยงทางธุรกิจที่ เกี่ ยวข้องของกิจการ ซึ่ งอาจส่งผลให้เกิด 

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ได้แก่ 

• พัฒนาการของอุตสาหกรรม เช่น การขาดบุคลากรหรือผู้ เชี่ ยวชาญที่ จะจัดการกับ 

การเปลี่ ยนแปลงที่ เกดิขึ้นในอุตสาหกรรม 

• สนิค้าและบริการใหม่ที่ อาจก่อให้เกดิความรับผิดในผลิตภัณฑท์ี่ เพิ่ มข้ึน 

• การขยายตัวทางธุรกิจของกิจการและความต้องการสินค้าที่ ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง

แม่นย า 

• การน าข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีใหม่มาปฏบิัติอย่างไม่สมบูรณ์หรือไม่เหมาะสม  

• ข้อก าหนดทางกฎหมายที่ ก่อให้เกดิความเสี่ ยงทางกฎหมายที่ เพิ่ มขึ้น 

• ข้อก าหนดทางการเงินในปัจจุบันและที่ คาดว่าจะเกิดขึ้ น เช่น การหมดสิทธิกู้ ยืมเงินต่อไป

เนื่ องจากกจิการไม่สามารถปฏบิัติตามข้อก าหนดที่ ระบุไว้ 

• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ที่ มีผลกระทบ

ต่อทั้งการด าเนินงานและการรายงานทางการเงินมาใช้ หรือ 

• ผลกระทบจากการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลกระทบที่ จะน าไปสู่ข้อก าหนด

ทางการบัญชีใหม่ 

ก65. โดยปกติ ผู้บริหารระบุความเสี่ ยงทางธุรกจิและพัฒนาวิธกีารที่ จะตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น  

กระบวนการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่ งของระบบการควบคุมภายในของกิจการ

และได้กล่าวถึงในย่อหน้าที่  22 และย่อหน้าที่  ก109–ก113 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก66. หน่วยงานที่ ด าเนินงานในภาครัฐอาจสร้างและส่งมอบคุณค่าในหลายรูปแบบให้กับหน่วยงาน  

ที่ สร้างมูลค่าให้กับเจ้าของ แต่หน่วยงานนั้นจะยังคงมี “รูปแบบธุรกิจ” ที่ มีวัตถุประสงค์เฉพาะ  

ตัวอย่างเร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐอาจท าความเข้าใจเกี่ ยวกบัรูปแบบธุรกจิ ได้แก่ 

• ความรู้ เกี่ ยวกบักจิกรรมของรัฐบาลที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งรวมถึงโครงการที่ เกี่ ยวข้อง 

• วัตถุประสงค์และกลยุทธข์องโครงการ ซึ่ งรวมถึงองค์ประกอบด้านนโยบายสาธารณะ 

ก67. ส าหรับการตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐ “วัตถุประสงค์การบริหาร” อาจได้รับอิทธิพลจาก

ความจ าเป็นในการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานให้กับสาธารณะและอาจ

รวมถึงวัตถุประสงค์ที่ มีแหล่งที่ มาจากกฎหมาย ข้อบังคับหรือกฎระเบียบอื่ นๆ 
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ปัจจัยด้านอุตสาหกรรม ปัจจัยด้านข้อก าหนดทางกฎหมายและปัจจัยภายนอกอื่ น (อ้างถึงย่อหน้าที่   

19(ก)(2)) 

ปัจจัยด้านอุตสาหกรรม 

ก68. ปัจจัยด้านอุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงสภาวะต่างๆ ของอุตสาหกรรม เช่น สภาพแวดล้อม 

ในการแข่งขัน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายและลูกค้า และพัฒนาการทางเทคโนโลยี  ตัวอย่างเร่ือง

ที่ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณารวมถึง 

• ตลาดและการแข่งขัน ซึ่ งรวมถึงอุปสงค์ ก าลังการผลิต และการแข่งขันด้านราคา 

• กจิกรรมที่ เกดิตามวงจรหรือฤดูกาล 

• เทคโนโลยีของผลิตภัณฑท์ี่ เกี่ ยวข้องกบัผลิตภัณฑข์องกจิการ 

• แหล่งพลังงานและต้นทุนพลังงาน 

ก69. อุตสาหกรรมที่ กจิการด าเนินการอยู่อาจท าให้เกดิความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระส าคัญเฉพาะเร่ือง ซึ่ งความเสี่ ยงเหล่านั้นอาจเกิดจากลักษณะของธุรกิจหรือระดับ

ความเข้มงวดของข้อบังคับ 

ตวัอย่าง 

ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง สัญญาระยะยาวอาจเกี่ ยวข้องกับการประมาณการที่ มีนัยส าคัญของ

รายได้และค่าใช้จ่าย ซึ่ งอาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ  ในกรณีดังกล่าว มีความจ าเป็นที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานจะมีสมาชิกที่ มีความรู้ และ

ประสบการณ์ที่ เกี่ ยวข้องในเรื่ องนั้นอย่างเพียงพอ33 

ปัจจัยด้านข้อก าหนดทางกฎหมาย 

ก70. ปัจจัยด้านข้อก าหนดทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงสภาพแวดล้อมด้านข้อบังคับ ซึ่ งครอบคลุม

ถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง และสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและการเมือง และ

การเปลี่ ยนแปลงของเร่ืองดังกล่าว  ตัวอย่างเร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีอาจต้องพิจารณาอาจรวมถึง 

• กรอบข้อบังคับทางกฎหมายส าหรับอุตสาหกรรมที่ ถูกก ากับ เช่น ข้อก าหนดการก ากับ

ดูแลเงินกองทุนและสินทรัพย์เสี่ ยงส าหรับสถาบันการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่

เกี่ ยวข้อง 

• กฎหมายและข้อบังคับที่ มีผลกระทบที่ ส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ เช่น กฎหมายและ

ข้อบังคับด้านแรงงาน 

• กฎหมายและข้อบังคับด้านภาษีอากร 

 
33
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• นโยบายของรัฐบาลที่ มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของกจิการ เช่น นโยบายทางการเงิน 

ซึ่ งรวมถึงการควบคุมอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ นโยบายทางการคลัง นโยบาย

การสนับสนุนทางการเงิน (เช่น โครงการให้ความช่วยเหลือจากทางรัฐบาล) และนโยบาย

ก าแพงภาษีหรือการกดีกนัทางการค้า 

• ข้อก าหนดเกี่ ยวกบัสิ่ งแวดล้อมที่ มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและธุรกจิของกจิการ 

ก71. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) ได้ให้ข้อก าหนดบางเร่ืองเป็นการเฉพาะเกี่ ยวกับ

กรอบของกฎหมายและข้อบังคับที่ ใช้ส าหรับกิจการ และอุตสาหกรรมหรือภาคส่วนที่ กิจการ

ด าเนินการอยู่34 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก72.  ส าหรับการตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ อาจมีกฎหมายหรือข้อบังคับเฉพาะที่ มีผลกระทบต่อ 

การด าเนินงานของหน่วนงานภาครัฐนั้น  การพิจารณาข้อก าหนดเหล่านั้นอาจมีความส าคัญ 

ในการได้มาซึ่ งความเข้าใจเกี่ ยวกบักจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ 

ปัจจัยภายนอกอื่ น 

ก73.  ปัจจัยภายนอกอื่ นที่ มีผลกระทบต่อกิจการซึ่ งผู้ สอบบัญชีอาจพิจารณา รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ

โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยและความพร้อมในการจัดหาแหล่งเงินทุน และเงินเฟ้อหรือการเปล่ียนแปลง

ค่าเงิน 

มาตรการที่ ผู้บริหารใช้เพื่ อประเมินผลการด าเนินงานทางการเงินของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  19(ก)(3)) 

เหตุที่ ผู้สอบบัญชีต้องท าความเข้าใจเกี่ ยวกบัมาตรการที่ ผู้บริหารใช้ 

ก74.  ความเข้าใจเกี่ ยวกับมาตรการของกิจการช่วยผู้สอบบัญชีในการพิจารณาว่ามาตรการดังกล่าว  

(ไม่ว่าจะภายนอกหรือภายใน) สร้างแรงกดดันให้กิจการในการบรรลุเป้าหมายการด าเนินงาน

หรือไม่  แรงกดดันดังกล่าวอาจโน้มน้าวให้ผู้บริหารด าเนินการต่างๆ ที่ เป็นการเพิ่ มโอกาสใน 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเนื่ องมาจากความล าเอียงของผู้บริหารหรือการทุจริต (เช่น 

การท าให้ผลการด าเนินงานทางธุรกิจดีขึ้ น หรือบิดเบือนงบการเงินอย่างตั้งใจ) (ดูมาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 240 ส าหรับข้อก าหนดและแนวทางที่ เกี่ ยวข้องกับความเสี่ ยงที่ เกิดจาก 

การทุจริต) 

ก75.  นอกจากนี้  มาตรการต่างๆ อาจแสดงให้ผู้สอบบัญชีทราบถึงความเป็นไปได้ที่ จะเกิดความเสี่ ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของข้อมูลในงบการเงิน  ตัวอย่างเช่น มาตรการวัดผล 

การด าเนินงานอาจแสดงให้เห็นว่ากิจการมีการเติบโตเร็วผิดปกติหรือมีก าไรสูงผิดปกติ 

เมื่ อเปรียบเทยีบกบักจิการอื่ นที่ อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
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มาตรการที่ ผู้บริหารใช้ 

ก76. ผู้บริหารและผู้ที่ เกี่ ยวข้องมักจะมีการวัดผลและสอบทานเร่ืองที่ เห็นว่าส าคัญ  การสอบถาม

ผู้บริหารอาจท าให้ทราบว่าผู้บริหารใช้ดัชนีชี้ วัดส าคัญบางตัวที่ อาจเป็นดัชนีที่ อ้างอิงจากข้อมูล

สาธารณะหรือข้อมูลภายในกิจการในการประเมินผลการด าเนินงานทางการเงินและกระท า 

การใดๆ ที่ เหมาะสม  ในกรณีดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจสามารถระบุมาตรการวัดผลการด าเนินงาน

ที่ เกี่ ยวข้อง (ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอก) โดยการพิจารณาจากข้อมูลที่ กิจการใช้ใน 

การบริหารจัดการธุรกิจ  หากการสอบถามนั้นแสดงให้เห็นว่าไม่มีการวัดผลหรือการสอบทาน 

ผลการด าเนินงาน อาจมีโอกาสสูงขึ้นที่ ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงจะไม่ได้

ถูกตรวจพบและแก้ไข 

ก77. ดัชนีชี้ วัดส าคัญที่ ใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานทางการเงินอาจรวมถึง 

• ดัชนีชี้ วัดความส าเร็จ (ด้านการเงินและด้านที่ ไม่ใช่การเงิน) และอัตราส่วนที่ ส าคัญ 

แนวโน้ม และสถิติเกี่ ยวกบัการด าเนินงาน 

• การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานทางการเงินเปรียบเทยีบระหว่างงวด 

• งบประมาณ การคาดการณ์ การวิเคราะห์ผลต่าง ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน และรายงาน 

ผลการด าเนินงานในระดับฝ่ายงาน แผนกหรือระดับอื่ นๆ 

• มาตรการที่ ใช้ประเมินผลงานพนักงานและนโยบายการให้ผลตอบแทนเพื่ อสร้างแรงจูงใจ 

• การเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานของกจิการกบัคู่แข่ง 

การปรับให้เหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่  19(ก)(3)) 

ก78. วิธีการประเมินความเสี่ ยงที่ ใช้ในการท าความเข้าใจมาตรการวัดผลของกิจการอาจแตกต่างกัน 

ขึ้นอยู่กบัขนาดหรือความซับซ้อนของกิจการ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของเจ้าของหรือผู้มีหน้าที่ ก ากับ

ดูแลในการบริหารกจิการ 

ตวัอย่าง 

• ส าหรับกิจการที่ มีความซับซ้อนน้อยกว่า เง่ือนไขของการกู้ ยืมเงินจากธนาคารของกจิการ 

อาจเชื่ อมโยงกบัมาตรการวัดผลการด าเนินงานที่ เกี่ ยวข้องกบัผลการด าเนินงานหรือฐานะ

การเงินของกิจการ (เช่น จ านวนเงินทุนหมุนเวียนสูงสุด)  ความเข้าใจของผู้สอบบัญชี

เกี่ ยวกับมาตรการวัดผลการด าเนินงานที่ ธนาคารใช้อาจช่วยระบุเร่ืองที่ มีโอกาสสูง 

ในการเกดิความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

• ส าหรับกิจการที่ มีลักษณะและสถานการณ์ที่ ซับซ้อนมากกว่า เช่น กิจการที่ ด าเนินงาน 

ในอุตสาหกรรมประกันภัยหรือการธนาคาร ผลการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงินอาจ

ถูกวัดตามข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล (เช่น ข้อก าหนดเกี่ ยวกับอัตราส่วนที่ ใช้ 
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ในการก ากบัดูแล เช่น อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสนิทรัพย์เสี่ ยง และอตัราส่วนสภาพคล่อง

ทางการเงินที่ ก าหนดโดยข้อบังคับ)  ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัมาตรการวัดผล

การด าเนินงานเหล่านี้ อาจช่วยระบุ เ ร่ืองที่ มีโอกาสสูงในการเกิดความเสี่ ยงจาก 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

ข้อพิจารณาอื่ น 

ก79. บุคคลภายนอกอาจสอบทานและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานทางการเงินของกิจการ  โดยเฉพาะ

ส าหรับกิจการที่ ข้อมูลทางการเงินได้เปิดเผยต่อสาธารณะ  ผู้สอบบัญชีจึงควรพิจารณาข้อมูลที่

เปิดเผยต่อสาธารณะดังกล่าวเพื่ อช่วยให้ผู้สอบบัญชีเข้าใจในธุรกิจหรือระบุข้อมูลที่ ขัดแย้งกัน 

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลจาก 

• นักวิเคราะห์และบริษัทจัดอนัดับความน่าเชื่ อถือ 

• ข่าวและสื่ ออื่ นๆ รวมถึงสื่ อสงัคมออนไลน์ 

• หน่วยงานจัดเกบ็ภาษี 

• หน่วยงานก ากบัดูแล 

• สหภาพการค้า 

• แหล่งในการจัดหาเงิน 

ผู้สอบบัญชีมักจะได้ข้อมูลทางการเงินดังกล่าวจากกจิการ 

ก80. การวัดผลและการสอบทานผลการด าเนินงานทางการเงินไม่เหมือนกับการติดตามผลระบบ  

การควบคุมภายใน (ซึ่ งเป็นองค์ประกอบหนึ่ งของระบบการควบคุมภายในตามย่อหน้าที่   

ก114–ก122) ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์ของทั้งสองเร่ืองนั้นอาจมีการทบัซ้อนกนั 

• การวัดผลและการสอบทานผลการด าเนินงานท าเพื่ อประเมินว่าผลการด าเนินธุรกิจบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามที่ ผู้บริหาร (หรือบุคคลที่ สาม) ก าหนดไว้หรือไม่ 

• ในทางตรงข้าม การติดตามผลระบบการควบคุมภายในมุ่ งเน้น ไปที่ การติดตาม 

ความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน (ซึ่ งครอบคลุมถึงการวัดผล

และการสอบทานผลการด าเนินงานทางการเงินของกจิการด้วย) 

แต่ในบางกรณี ดัชนีชี้ วัดผลการด าเนินงานอาจช่วยให้ข้อมูลที่ ท าให้ผู้ บริหารสามารถระบุ

ข้อบกพร่องของการควบคุมได้ 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก81. นอกจากการพิจารณามาตรการวัดผลที่ เกี่ ยวข้องที่ หน่วยงานภาครัฐใช้ในการประเมินผลการด าเนินงาน

ทางการเงิน ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐอาจพิจารณาข้อมูลที่ ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น  

การบรรลุผลประโยชน์สาธารณะต่างๆ (เช่น จ านวนคนที่ ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ) 
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แม่บทการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  19(ข)) 

การท าความเข้าใจแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องและนโยบายการบัญชีของกจิการ 

ก82. ในการท าความเข้าใจแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องของกิจการ  และวิธีการน าไป

ประยุกต์ในบริบทของลักษณะและสถานการณ์ของกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ เร่ืองที่

ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณารวมถึง 

• แนวปฏิบัติของการรายงานทางการเงินในส่วนที่ เกี่ ยวกับแม่บทการรายงานทางการเงิน 

ที่ เกี่ ยวข้อง เช่น 

o หลักการบัญชี และแนวปฏิบัติเฉพาะของอุตสาหกรรม ซึ่ งรวมถึงหลักการและ 

แนวปฏิบัติที่ ใช้กับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผย

ข้อมูลที่ มีนัยส าคัญซึ่ งมีลักษณะเฉพาะอุตสาหกรรม (เช่น เงินให้กู้ยืมและเงินลงทุน

ส าหรับธุรกจิธนาคารพาณิชย์ หรือการวิจัยและพัฒนาส าหรับธุรกจิเภสชักรรม) 

o การรับรู้รายได้ 

o การบัญชีส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน ซึ่ งรวมถึงผลขาดทุนด้านเครดิตที่ เกี่ ยวข้อง 

o สนิทรัพย์ หนี้สนิ และรายการที่ เป็นเงินตราต่างประเทศ 

o การบัญชีส าหรับรายการที่ ไม่ปกติหรือรายการที่ มีความซับซ้อน ซึ่ งรวมถึงรายการ

ที่ ยังเป็นที่ ถกเถียงหรือที่ อุบัติขึ้นใหม่ (เช่น การบัญชีส าหรับคริปโทเคอร์เรนซี) 

• ความเข้าใจเกี่ ยวกับการเลือกและการประยุกต์นโยบายการบัญชีของกิจการ ซึ่ งรวมถึง 

การเปล่ียนแปลงนโยบายและเหตุผลส าหรับการเปล่ียนแปลง อาจครอบคลุมถึงเร่ือง

ต่างๆ เช่น 

o วิธทีี่ กจิการใช้ในการรับรู้  การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยรายการ

ที่ มีนัยส าคัญและไม่ปกติ 

o ผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่ ส าคัญในประเด็นที่ ยังเป็นที่ ถกเถียงกันหรือ

ประเดน็ใหม่ๆ ซึ่ งยังไม่มีแนวปฏิบัติของผู้มีอ านาจหรือยังไม่มีความเห็นที่ เป็น 

เอกฉันทใ์นประเดน็นั้นๆ 

o การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม เช่น การเปล่ียนแปลงแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่ เกี่ ยวข้อง หรือการปฏิรูปภาษีที่ อาจส่งผลให้ต้องเปล่ียนแปลงนโยบาย

การบัญชีของกจิการตาม 

o มาตรฐานการรายงานทางการเงินและกฎหมายและข้อบังคับที่ เป็นเร่ืองใหม่

ส าหรับกิจการ รวมทั้งเร่ืองที่ ว่ากิจการได้เร่ิมใช้หรือปฏิบัติตามข้อก าหนดนั้น

เมื่ อใดและอย่างไร 
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ก83. การท าความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการพิจารณาว่าอาจ

มีการเปลี่ ยนแปลง (เช่น การเปลี่ ยนแปลงจากงวดก่อน) ในรายงานทางเงินของกจิการในส่วนใด  

ตวัอย่าง 

หากกิจการมีการรวมธุรกิจที่ ส าคัญในระหว่างงวด ผู้ สอบบัญชีอาจคาดการณ์ ได้ว่าจะมี 

การเปล่ียนแปลงประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง

กับการรวมธุรกิจนั้น  หากไม่มีการเปล่ียนแปลงที่ ส าคัญในแม่บทการรายงานทางการเงิน 

ในระหว่างงวด ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีอาจช่วยยืนยันว่าความเข้าใจที่ ได้มาในงวดก่อน 

ยังคงใช้ได้อยู่  

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก84. แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องในหน่วยงานภาครัฐก าหนดขึ้นจากกรอบกฎหมายและ

ข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องกับแต่ละประเทศหรือแต่ละภูมิภาค  เร่ืองที่ ผู้สอบอาจต้องพิจารณาเกี่ ยวกับ

การประยุกต์แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องของกิจการและวิธีการน าไปประยุกต ์

ในบริบทของลักษณะและสถานการณ์ของกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ ครอบคลุมถึง 

เร่ืองที่ ว่ากิจการใช้เกณฑ์คงค้างหรือเกณฑ์เงินสดตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ

หรือใช้ทั้งสองวิธร่ีวมกนั 

วิธกีารที่ ปัจจัยความเสี่ ยงสบืเนื่ องส่งผลต่อโอกาสในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของสิ่ งที่ ผู้บริหารได้

ให้การรับรองไว้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  19(ค)) 

ภาคผนวก 2 ให้ตัวอย่างเหตุการณ์และเง่ือนไขที่ อาจท าให้เกิดความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ โดยจัดกลุ่มตามปัจจัยความเสี่ ยงสบืเนื่ อง 

เหตุที่ ผู้สอบบัญชีท าความเข้าใจปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องเมื่ อท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของ

กจิการ และแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

ก85. การท าความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ และแม่บทการรายงานทางการเงิน 

ที่ เกี่ ยวข้อง ช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุเหตุการณ์หรือเง่ือนไข ซึ่ งคุณลักษณะของเหตุการณ์หรือ

เง่ือนไขเหล่านั้นอาจส่งผลต่อโอกาสในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้เกี่ ยวกับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล  

คุณลักษณะเหล่านั้นคือปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ อง  ปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องอาจส่งผลต่อโอกาส 

ในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้โดยมีผลกระทบต่อ 

ความเป็นไปได้ที่ จะเกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงหรือขนาดของผลกระทบจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ อาจเกิดขึ้ น  การท าความเข้าใจว่าปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องส่งผลต่อ

โอกาสในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้อย่างไร อาจช่วย
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ให้ผู้สอบบัญชีมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ ยวกบัความเป็นไปได้ที่ จะเกดิหรือขนาดของผลกระทบจาก

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซึ่ งช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ตาม  

ย่อหน้าที่  28(ข)  นอกจากนี้  การท าความเข้าใจระดับที่ ปัจจัยความเสี่ ยงสบืเนื่ องส่งผลต่อโอกาสใน

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงของสิ่ งที่ ผู้ บริหารได้ให้การรับรองไว้ ช่วยผู้ สอบบัญชีใน 

การประเมินความเป็นไปได้ที่ จะเกิดและขนาดของผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่ เป็นไปได้ตอนประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ องตามย่อหน้าที่  31(ก)  ดังนั้น การท าความ

เข้าใจปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องจึงช่วยผู้สอบบัญชีในการออกแบบและปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ

เพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ด้วย 

ก86. การระบุความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับ 

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้และการประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ องของผู้สอบบัญชี อาจได้รับ

อิทธิพลจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ ผู้สอบบัญชีได้รับจากการปฏิบัติวิธีการประเมินความเสี่ ยงอื่ น 

วิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติม หรือจากการปฏิบัติตามข้อก าหนดอื่ นของมาตรฐานการสอบบัญชีต่างๆ 

(ดูย่อหน้าที่  ก95, ก103, ก111, ก121, ก124 และ ก151) 

ผลกระทบของปัจจัยความเสี่ ยงสบืเนื่ องต่อประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูล 

ก87. ระดับของโอกาสในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงส าหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ

ทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ เกิดจากความซับซ้อนหรือการใช้ ข้อคิดเห็นส่วนบุคคล  

มักเกี่ ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับระดับที่ ประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผย

ข้อมูลนั้นอาจมีการเปลี่ ยนแปลงหรือมีความไม่แน่นอน 

ตวัอย่าง 

หากกจิการมีประมาณการทางบัญชีที่ ขึ้นอยู่กับข้อสมมติ ซึ่ งการเลือกข้อสมมติกข็ึ้นอยู่กบัการใช้

ดุลยพินิจที่ มีนัยส าคัญ การวัดมูลค่าของประมาณการทางบัญชีดังกล่าวมีแนวโน้มที่ จะได้รับ

ผลกระทบจากทั้งการใช้ข้อคิดเหน็ส่วนบุคคลและความไม่แน่นอน 

ก88. ย่ิงประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลมีโอกาสในการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเนื่ องมาจากความซับซ้อนหรือการใช้ข้อคิดเหน็ส่วนบุคคลมากขึ้น ผู้สอบบัญชี

ย่ิงจ าเป็นต้องใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพมากขึ้นด้วย  นอกจากนี้  เมื่ อประเภท

ของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลมีโอกาสในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเนื่ องมาจากความซับซ้อน การใช้ข้อคิดเห็นส่วนบุคคล การเปล่ียนแปลงหรือ 

ความไม่แน่นอน ปัจจัยความเสี่ ยงสบืเนื่ องเหล่านี้อาจท าให้เกดิความล าเอียงของผู้บริหาร ไม่ว่าจะ

โดยไม่ได้ตั้ งใจหรือโดยเจตนา และส่งผลต่อโอกาสในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริง 

อันเนื่ องมาจากความล าเอียงของผู้บริหาร  นอกจากนี้  การระบุความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญและการประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ องในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่
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ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ของผู้สอบบัญชี กไ็ด้รับผลกระทบจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 

ความเสี่ ยงสบืเนื่ องด้วยกนัเองด้วย 

ก89. เหตุการณ์หรือเง่ือนไขที่ ส่งผลต่อโอกาสในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเนื่ องมาจาก 

ความล าเอียงของผู้ บริหาร อาจกระทบต่อโอกาสในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริง 

อนัเนื่ องมาจากปัจจัยเสี่ ยงของการทุจริตอื่ นๆ เช่นกนั  ดังนั้น ข้อมูลนี้จึงอาจเป็นข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง 

ที่ น าไปใช้ในการพิจารณาตามย่อหน้าที่  24 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ซึ่ งก าหนดให้

ผู้ สอบบัญชีต้องประเมินว่า ข้อมูลที่ ได้รับจากวิธีการประเมินความเสี่ ยงอื่ นๆ และกิจกรรม 

ที่ เกี่ ยวข้อง บ่งชี้ ว่ามีปัจจัยเสี่ ยงของการทุจริตหรือไม่ 

การไดม้าซึง่ความเขา้ใจในระบบการควบคมุภายในของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  21–27) 

ภาคผนวก 3 ให้ค าอธบิายเพิ่ มเติมเกี่ ยวกบัลักษณะของระบบการควบคุมภายในของกจิการและ

ข้อจ ากัดสืบเนื่ องของการควบคุมภายใน  นอกจากนี้  ภาคผนวก 3 ได้ให้ค าอธิบายเพิ่ มเติม

เกี่ ยวกบัองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับต่างๆ  

ก90. ผู้สอบบัญชีท าความเข้าใจระบบการควบคุมภายในของกจิการโดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ ยงเพื่ อ

ท าความเข้าใจและประเมินแต่ละองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในตามที่ กล่าวไว้ใน 

ย่อหน้าที่  21–27 

ก91. องค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในของกิจการตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับนี้  อาจไม่เหมือนกบัวิธกีารที่ กจิการออกแบบ น าไปปฏบิัติและคงไว้ซึ่ งระบบการควบคุมภายใน

ของกิจการ หรือวิธีที่ ใช้จัดประเภทองค์ประกอบของแต่ละกิจการ  กิจการอาจใช้ค าศัพท์หรือ 

กรอบแนวคิดอื่ นเพื่ ออธิบายแง่มุมต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน  ทั้งนี้  เพื่ อวัตถุประสงค์ใน

การสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีอาจใช้ค าศัพท์หรือกรอบแนวคิดเกี่ ยวกับการควบคุมที่ แตกต่างไปกไ็ด้ 

หากยังคงครอบคลุมครบทุกองค์ประกอบที่ ระบุในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  

การปรับให้เหมาะสม 

ก92. แนวทางที่ กิจการได้ออกแบบ น าไปปฏิบัติและรักษาไว้ซึ่ งระบบการควบคุมภายในจะมี 

ความแตกต่างกันตามขนาดและความซับซ้อนของกิจการ  ตัวอย่างเช่น กิจการที่ มีความซับซ้อน

น้อยกว่าอาจใช้การควบคุม (กล่าวคือ นโยบายและวิธีปฏิบัติ) ที่ เป็นแบบแผนน้อยกว่าและ 

ง่ายกว่าเพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกจิการ 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก93. ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐมักมีความรับผิดชอบเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับการควบคุมภายใน เช่น

การรายงานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ ก าหนดไว้หรือการรายงานการใช้จ่ายเทียบกับ

งบประมาณ  นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐอาจมีความรับผิดชอบในการรายงาน
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การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือกฎระเบียบอื่ นๆ  ดังนั้น การพิจารณาเกี่ ยวกับระบบ 

การควบคุมภายในของผู้สอบบัญชีดังกล่าวอาจกว้างและมีรายละเอยีดมากกว่า 

เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในของกจิการ 

ภาคผนวก 5 ให้แนวทางเพิ่ มเติมในการท าความเข้าใจเกี่ ยวกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ

กจิการในองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายใน 

ก94. วัตถุประสงค์และขอบเขตโดยรวมของการสอบบัญชีไม่แตกต่างกัน ไม่ว่ากิจการจะด าเนินงานใน

สภาพแวดล้อมที่ มีการปฏิบัติงานด้วยมือเป็นส่วนใหญ่ สภาพแวดล้อมที่ เป็นระบบอัตโนมัติ 

อย่างสมบูรณ์ หรือสภาพแวดล้อมที่ มีส่วนประกอบทั้งแบบที่ ปฏิบัติงานด้วยมือและที่ เป็นระบบ

อัตโนมัติร่วมกัน (ซึ่ งหมายถึง การควบคุมทั้งแบบปฏิบัติด้วยมือและแบบอัตโนมัติ รวมทั้ง

ทรัพยากรอื่ นที่ ใช้ในระบบการควบคุมภายในของกจิการ) 

การท าความเข้าใจลักษณะขององค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในของกจิการ 

ก95. ในการประเมินประสิทธิผลของการออกแบบการควบคุมและการน าการควบคุมไปปฏิบัติ  

(ดูย่อหน้าที่  ก175–ก181) ความเข้าใจของผู้ สอบบัญชีในแต่ละองค์ประกอบของระบบ 

การควบคุมภายในของกจิการท าให้เกดิความเข้าใจเบื้องต้นในวิธีที่ กจิการใช้ในการระบุความเสี่ ยง

ทางธุรกิจและการตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น  นอกจากนี้  ความเข้าใจดังกล่าวอาจมีอิทธพิล

ต่อการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญโดย

ผู้สอบบัญชีในหลายรูปแบบ (ดูย่อหน้าที่  ก86) ซึ่ งช่วยผู้สอบบัญชีในการออกแบบและปฏิบัติ

วิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติม รวมถึงแผนการทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม 

การควบคุม  ตัวอย่างเช่น 

• ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมของกิจการ กระบวนการ

ประเมินความเสี่ ยงของกิจการ และกระบวนการติดตามผลการควบคุมภายในของกจิการ  

มีแนวโน้มที่ จะส่งผลต่อการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในระดับของงบการเงิน 

• ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับองค์ประกอบระบบสารสนเทศและการสื่ อสารและ

องค์ประกอบกจิกรรมการควบคุมมีแนวโน้มที่ จะส่งผลต่อการระบุและประเมินความเสี่ ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหาร

ได้ให้การรับรองไว้ 

สภาพแวดล้อมการควบคุม กระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกิจการและกระบวนการติดตามผลระบบ

การควบคุมภายในของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  21–24) 

ก96. โดยส่วนใหญ่ การควบคุมที่ ปรากฎในสภาพแวดล้อมการควบคุม กระบวนการประเมินความเสี่ ยง

ของกิจการ และกระบวนการติดตามผลระบบการควบคุมภายในของกิจการ เป็นการควบคุม
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ทางอ้อม (กล่าวคือ การควบคุมที่ ไม่แม่นย าเพียงพอในการป้องกนั ตรวจพบ หรือแก้ไขการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้ บริหารได้ให้การรับรองไว้ แต่เป็นการควบคุม 

ที่ สนับสนุนการควบคุมอื่ นๆ จึงอาจส่งผลทางอ้อมต่อความเป็นไปได้ที่ จะตรวจพบหรือป้องกนัการ

แสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในเวลาที่ เหมาะสม)  อย่างไรกต็าม การควบคุมบางอย่างที่ ปรากฏ 

ในองค์ประกอบเหล่านี้อาจเป็นการควบคุมทางตรงกไ็ด้ 

เหตุที่ ผู้สอบบัญชีต้องท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมการควบคุม กระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกจิการ 

และกระบวนการติดตามผลระบบการควบคุมภายในของกจิการ  

ก97. สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นพื้นฐานโดยรวมส าหรับการท างานขององค์ประกอบอื่ นๆ ในระบบ

การควบคุมภายใน  สภาพแวดล้อมการควบคุมไม่ได้ป้องกัน หรือตรวจพบและแก้ไขการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงได้โดยตรง  อย่างไรกต็าม สภาพแวดล้อมการควบคุมอาจมีอิทธิพลต่อ

ความมีประสิทธิผลของการควบคุมต่างๆ ในองค์ประกอบอื่ นๆ ของระบบการควบคุมภายใน  

ในทางเดียวกัน กระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกิจการและกระบวนการติดตามผลระบบ 

การควบคุมภายในของกิจการได้รับการออกแบบให้ท างานในลักษณะที่ ให้การสนับสนุนระบบ 

การควบคุมภายในทั้งระบบเช่นกนั 

ก98. เนื่ องจากองค์ประกอบเหล่านี้ เป็นพื้ นฐานส าคัญของระบบการควบคุมภายในของกิจการ 

ข้อบกพร่องใดๆ ในการท างานขององค์ประกอบเหล่านี้ สามารถก่อให้เกิดผลกระทบที่ แผ่กระจายใน

การจัดท างบการเงิน  ดังนั้น ความเข้าใจและการประเมินองค์ประกอบเหล่านี้ ของผู้สอบบัญชีจึง

ส่งผลกระทบต่อการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญในระดับของงบการเงินโดยผู้สอบบัญชี และอาจส่งผลกระทบต่อการระบุและประเมิน

ความเสี่ ยงในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้

ด้วย  ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับของงบการเงิน

ส่งผลต่อการออกแบบการตอบสนองโดยรวมของผู้ สอบบัญชี ซึ่ งรวมถึงการมีอิทธิพลต่อ 

การก าหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติม ตามที่ ได้อธิบายใน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33035 

การได้มาซึ่ งความเข้าใจในสภาพแวดล้อมการควบคุม (อ้างถึงย่อหน้าที่  21) 

การปรับให้เหมาะสม 

ก99. ลักษณะของสภาพแวดล้อมการควบคุมในกิจการที่ มีความซับซ้อนน้อยกว่ามีความแตกต่างจาก

สภาพแวดล้อมการควบคุมของกิจการที่ มีความซับซ้อนมากกว่า  ตัวอย่างเช่น ผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแล

ในกิจการที่ มีความซับซ้อนน้อยกว่าอาจไม่มีสมาชิกที่ เป็นอิสระหรือที่ เป็นบุคคลภายนอก รวมทั้ง

ผู้บริหารที่ เป็นเจ้าของกิจการอาจมีบทบาทในการก ากับดูแลโดยตรงในกรณีที่ ไม่มีเจ้าของคนอื่ น  

ดังนั้น ข้อพิจารณาบางประการเกี่ ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมของกิจการดังกล่าวอาจม ี

ความเกี่ ยวข้องน้อยกว่าหรืออาจไม่เกี่ ยวข้องเลย 

 
35
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  ก1-ก3 
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ก100. นอกจากนี้  หลักฐานการสอบบัญชีส าหรับสภาพแวดล้อมการควบคุมในกิจการที่ มีความซับซ้อน

น้อยกว่าอาจไม่มีในรูปแบบของเอกสาร โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่ อมีการสื่ อสารระหว่างผู้บริหารและ

บุคลากรอื่ นๆ เป็นแบบไม่เป็นทางการ แต่หลักฐานที่ ไม่เป็นทางการนั้นอาจยังมีความเกี่ ยวข้อง

อย่างเหมาะสมและเชื่ อถือได้ในสถานการณ์นี้  

ตวัอย่าง 

• โครงสร้างองค์กรในกิจการที่ มีความซับซ้อนน้อยอาจเป็นแบบเรียบง่ายและอาจมี

พนักงานที่ เกี่ ยวข้องกบัการรายงานทางการเงินจ านวนน้อย 

• หากผู้บริหารที่ เป็นเจ้าของกิจการดูแลบทบาทในการก ากับดูแลเองโดยตรง ผู้สอบบัญชี 

ย่อมตัดสนิใจได้ว่าไม่ต้องพิจารณาเร่ืองความเป็นอสิระของผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแลในกรณีนี้  

• กิจการที่ มีความซับซ้อนน้อยกว่าอาจไม่มีข้อปฏิบัติทางจรรยาบรรณที่ เป็นลายลักษณ์

อักษร แต่ได้พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ เน้นถึงความส าคัญของความซ่ือสัตย์สุจริตและ

พฤติกรรมทางจรรยาบรรณด้วยการสื่ อสารทางวาจาและการท าตัวเป็นแบบอย่างของ

ผู้บริหาร  ดังนั้น ทัศนคติ การรับรู้  และการกระท าของผู้บริหารหรือผู้บริหารที่ เป็น

เจ้าของกิจการจึงมีความส าคัญอย่างย่ิงส าหรับความเข้าใจของผู้ สอบบัญชีเกี่ ยวกับ

สภาพแวดล้อมการควบคุมในกจิการที่ มีความซับซ้อนน้อยกว่า 

การท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมการควบคุม (อ้างถึงย่อหน้าที่  21(ก)) 

ก101. หลักฐานการสอบบัญชีส าหรับการท าความเข้าใจของผู้ สอบบัญชีเกี่ ยวกับสภาพแวดล้อม 

การควบคุมอาจได้มาจากการสอบถามและจากวิธีการประเมินความเสี่ ยงอื่ น (กล่าวคือ  

การสอบถามที่ ยืนยันด้วยการสงัเกตการณ์หรือการตรวจเอกสาร) 

ก102. ในการพิจารณาระดับของการแสดงความมุ่งมั่นต่อความซื่ อสัตย์สุจริตและคุณค่าทางจรรยาบรรณ

ของผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีอาจได้มาซึ่ งความเข้าใจ โดย 

• การสอบถามผู้บริหารและพนักงานและพิจารณาข้อมูลจากแหล่งภายนอก เกี่ ยวกับวิธีที่

ผู้บริหารสื่ อสารกับพนักงานในเร่ืองของมุมมองในการประกอบธุรกิจและพฤติกรรมทาง

จรรยาบรรณ และ 

• การตรวจข้อปฏิบัติทางจรรยาบรรณที่ เป็นลายลักษณ์อักษรและสังเกตการณ์ว่าผู้บริหาร

ประพฤติตนในลักษณะที่ สนับสนุนข้อปฏบิัติทางจรรยาบรรณนั้นหรือไม่ 

การประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม (อ้างถึงย่อหน้าที่  21(ข)) 

เหตุที่ ผู้สอบบัญชีประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม 

ก103. การประเมินของผู้สอบบัญชีว่ากิจการแสดงพฤติกรรมที่ มุ่งมั่นต่อความซื่ อสัตย์สุจริตและคุณค่า

ทางจรรยาบรรณอย่างไร สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นรากฐานที่ เหมาะสมส าหรับองค์ประกอบ
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อื่ นๆ ของระบบการควบคุมภายในของกิจการหรือไม่ และข้อบกพร่องของการควบคุมที่ พบนั้น 

มีผลกระทบต่อองค์ประกอบอื่ นๆ ของระบบการควบคุมภายในหรือไม่ จะช่วยผู้สอบบัญชีใน 

การระบุประเด็นที่ อาจเกิดขึ้ นในองค์ประกอบอื่ นๆ ของระบบการควบคุมภายในได้ เนื่ องจาก

สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นพื้ นฐานส าคัญขององค์ประกอบอื่ นๆ ในระบบการควบคุมภายใน

ของกิจการ  นอกจากนี้  การประเมินดังกล่าวอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการท าความเข้าใจความเสี่ ยง 

ที่ กิจการเผชิญอยู่ ซึ่ งจะช่วยในการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับของงบการเงินและระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้ได้ (ดูย่อหน้าที่  ก86) 

การประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมโดยผู้สอบบัญชี  

ก104. การประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมโดยผู้สอบบัญชีอาศัยความเข้าใจที่ ได้จากการด าเนินการ

ตามที่ อธบิายไว้ในย่อหน้าที่  21(ก)  

ก105. กจิการบางแห่งอาจถูกครอบง าโดยบุคคลคนเดียวที่ มีอิสระในการตัดสนิใจสูงมาก  การกระท าและ

ทศันคติของบุคคลดังกล่าวอาจมีผลกระทบที่ แผ่กระจายต่อวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่ งในที่ สุดแล้ว

อาจมีผลกระทบที่ แผ่กระจายต่อสภาพแวดล้อมการควบคุม  ผลกระทบดังกล่าวอาจเป็นผลดี

หรือไม่ดีกไ็ด้ 

ตวัอย่าง 

การมีส่วนร่วมโดยตรงของบุคคลคนเดียวอาจเป็นปัจจัยส าคัญที่ ท าให้กิจการสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์การเติบโตและวัตถุประสงค์อื่ นๆ และยังสามารถส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อ

ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  ในทางกลับกัน การที่ ความรู้ และอ านาจหน้าที่  

ไปรวมกันที่ บุคคลคนเดียวนั้นก็สามารถน าไปสู่โอกาสในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

ที่ เพิ่ มข้ึนจากการที่ ผู้บริหารเข้าแทรกแซงการควบคุม 

ก106. ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าองค์ประกอบต่างๆ ของสภาพแวดล้อมการควบคุมอาจได้รับอิทธิพล

จากปรัชญาและรูปแบบการบริหารของผู้บริหารระดับสูงอย่างไร โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ

สมาชิกที่ เป็นอสิระของผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแลด้วย 

ก107. แม้ว่าสภาพแวดล้อมการควบคุมอาจเป็นรากฐานที่ เหมาะสมส าหรับระบบการควบคุมภายในและ

อาจช่วยลดความเสี่ ยงจากการทุจริต แต่สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ เหมาะสมไม่ใช่ตัวช่วยยับย้ัง

การทุจริตอย่างมีประสทิธผิลเสมอไป 

ตวัอย่าง 

แม้ว่านโยบายและวิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลที่ มุ่ งเน้นไปยังการว่าจ้างบุคลากรที่ มี

ความสามารถด้านการเงิน การบัญชีและระบบสารสนเทศ อาจลดความเสี่ ยงของข้อผิดพลาด 

ในการประมวลผลและบันทึกข้อมูลทางการเงิน แต่นโยบายและวิธีปฏิบัติดังกล่าวอาจ 
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ไม่สามารถลดการเข้าแทรกแซงการควบคุมโดยผู้ บริหารระดับสูงได้ (เช่น ท าให้มีผล 

การด าเนินงานที่ สงูเกนิจริง) 

ก108. การประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมของผู้ สอบบัญชี ในส่วนที่ เกี่ ยวกับการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศของกจิการ อาจรวมเร่ืองดังต่อไปนี้  

• การก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสอดคล้องกับลักษณะและความซับซ้อนของ

กจิการและการด าเนินธุรกจิที่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม่ ซึ่ งรวมถึงความซับซ้อนหรือ 

ความอิ่ มตัวของแพลตฟอร์มหรือสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกิจการ 

และระดับที่ กิจการใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อสนับสนุนการรายงาน 

ทางการเงินของกจิการ 

• โครงสร้างองค์กรด้านการจัดการเกี่ ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรที่ ได้รับ 

การจัดสรร  ตัวอย่างเช่น กิจการลงทุนในสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ เหมาะสมและลงทุนในการปรับปรุงที่ จ าเป็นหรือไม่ หรือมีการว่าจ้างบุคลากรที่ มีทกัษะ

เหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่ แม้ในกรณีที่ กิจการใช้ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ (ที่ ไม่ได้รับ

การดัดแปลงเลยหรือดัดแปลงเพียงเลก็น้อยกต็าม) 

การได้มาซึ่ งความเข้าใจในกระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  22–23) 

การท าความเข้าใจกระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  22(ก)) 

ก109.  ไม่ใช่ว่าความเสี่ ยงทางธุรกิจทุกประเภทจะก่อให้เกิดความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ (ตามที่ อธิบายในย่อหน้าที่  ก62)  ในการท าความเข้าใจวิธีการ 

ที่ ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแลใช้ในการระบุความเสี่ ยงทางธุรกิจที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดท า 

งบการเงินและตัดสินใจเกี่ ยวกับการด าเนินการเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น ผู้สอบบัญชี

อาจพิจารณาวิธกีารที่ ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแล (แล้วแต่เหมาะสม) 

• ระบุวัตถุประสงค์ที่ ตรงจุดและชัดเจนเพียงพอเพื่ อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ ยง 

ที่ เกี่ ยวข้องกบัวัตถุประสงค์เหล่านั้น 

• ระบุความเสี่ ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการและวิเคราะห์ความเสี่ ยงดังกล่าว

เพื่ อให้เกณฑใ์นการก าหนดวิธจีัดการกบัความเสี่ ยงเหล่านั้น และ 

• พิจารณาโอกาสในการเกิดทุจริตเมื่ อพิจารณาความเสี่ ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

กจิการ36 

ก110. ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงผลกระทบของความเสี่ ยงทางธุรกิจดังกล่าวที่ มีต่อการจัดท างบการเงิน

ของกจิการและแง่มุมอื่ นของระบบการควบคุมภายในของกจิการ 

 
36

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที่  19 
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การประเมินกระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  22(ข)) 

เหตุที่ ผู้สอบบัญชีประเมินความเหมาะสมของกระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกจิการ 

ก111. การประเมินของผู้ สอบบัญชีเกี่ ยวกับกระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกิจการอาจช่วยให้ 

ผู้สอบบัญชีเข้าใจว่ากิจการระบุความเสี่ ยงที่ อาจเกิดขึ้ นในส่วนใดและกิจการตอบสนองต่อ 

ความเสี่ ยงเหล่านั้นอย่างไร  การประเมินของผู้สอบบัญชีว่ากจิการระบุความเสี่ ยงทางธุรกิจอย่างไร 

รวมทั้งกิจการประเมินและตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้นอย่างไร  ช่วยให้ผู้ สอบบัญชีมี 

ความเข้าใจว่าความเสี่ ยงที่ กิจการเผชิญนั้นได้รับการระบุ ประเมินและตอบสนองอย่างเหมาะสม

ตามลักษณะและความซับซ้อนของกิจการหรือไม่  นอกจากนี้  การประเมินดังกล่าวอาจช่วยผู้สอบ

บัญชีในการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

ในระดับที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ (ดูย่อหน้าที่  ก86) 

การประเมินความเหมาะสมของกระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  22(ข)) 

ก112. การประเมินของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการประเมินความเสี่ ยงของ

กจิการอาศัยความเข้าใจที่ ได้จากการด าเนินการตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  22(ก) 

การปรับให้เหมาะสม 

ก113. การพิจารณาว่ากระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกิจการมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของ

กิจการเมื่ อพิจารณาถึงลักษณะขนาดและความซับซ้อนของกิจการหรือไม่ เป็นเร่ืองที่ ผู้สอบบัญชี

ต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 

ตวัอย่าง 

ในกจิการบางแห่งที่ มีความซับซ้อนน้อยกว่า โดยเฉพาะอย่างย่ิงกจิการที่ เจ้าของเป็นผู้บริหารเอง 

การประเมินความเสี่ ยงที่ เหมาะสมอาจด าเนินการผ่านการมีส่วนร่วมโดยตรงของผู้บริหารหรือ

ผู้บริหารที่ เป็นเจ้าของกิจการ (เช่น ผู้จัดการหรือผู้บริหารที่ เป็นเจ้าของกิจการอาจอุทิศเวลา 

เพื่ อติดตามการด าเนินงานของคู่แข่งและพัฒนาการอื่ นๆ ในตลาดเป็นประจ าเพื่ อระบุ 

ความเสี่ ยงทางธุรกิจที่ อาจเกิดขึ้น)  หลักฐานของการประเมินความเสี่ ยงของกิจการในลักษณะ

ดังกล่าวมักไม่ได้จัดท าเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการ แต่อาจเห็นได้ชัดว่าผู้ บริหารได้มี 

การปฏบิัติตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ ยงจริงๆ ในระหว่างที่ ผู้สอบบัญชีสนทนากบัผู้บริหาร 

การได้มาซึ่ งความเข้าใจในกระบวนการติดตามผลระบบการควบคุมภายในของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้า 24) 

การปรับให้เหมาะสม 

ก114. ในกิจการที่ มีความซับซ้อนน้อยกว่า โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกิจการที่ ผู้บริหารเป็นเจ้าของกิจการ 

ผู้สอบบัญชีท าความเข้าใจเกี่ ยวกบักระบวนการติดตามผลระบบการควบคุมภายในของกจิการโดย

พิจารณาว่าผู้บริหารหรือผู้บริหารที่ เป็นเจ้าของกิจการมีส่วนร่วมโดยตรงในการด าเนินงานต่างๆ 

อย่างไร เนื่ องจากอาจไม่มีกจิกรรมการติดตามผลประเภทอื่ น 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 52 TSA 315 (ปรับปรุง 2564) 

ตวัอย่าง 

ผู้บริหารอาจได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ ยวกับความไม่ถูกต้องในใบแจ้งยอดรายเดือน ซึ่ ง 

ท าให้ผู้บริหารที่ เป็นเจ้าของกิจการทราบถึงปัญหาเกี่ ยวกับช่วงเวลาในการบันทึกการช าระเงิน 

ของลูกค้าในบัญชี 

ก115. ส าหรับกิจการที่ ไม่มีกระบวนการติดตามผลระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นทางการ  

การท าความเข้าใจกระบวนการติดตามผลระบบการควบคุมภายในอาจรวมถึงการท าความเข้าใจ

เกี่ ยวกบัการสอบทานเป็นระยะส าหรับข้อมูลบัญชีส าหรับผู้บริหารที่ ออกแบบมาเพื่ อช่วยกิจการใน 

การป้องกนัหรือการตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

การท าความเข้าใจกระบวนการติดตามผลระบบการควบคุมภายในของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  24(ก)) 

ก116. ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาเร่ืองต่อไปนี้ ในการท าความเข้าใจวิธีการที่ กิจการติดตามผลระบบ 

การควบคุมภายใน 

• การออกแบบกจิกรรมการติดตามผล เช่น เป็นการติดตามผลอย่างต่อเนื่ องหรือเป็นระยะ 

• การด าเนินการตามกจิกรรมการติดตามผลและความถี่ ของกจิกรรมการติดตามผล 

• การประเมินผลเกี่ ยวกับผลลัพธ์ที่ ได้จากกิจกรรมการติดตามผลในเวลาที่ เหมาะสม 

เพื่ อพิจารณาว่าการควบคุมมีประสทิธผิลหรือไม่ และ 

• วิธีการที่ ข้อบกพร่องที่ พบได้รับการตอบสนองโดยวิธีการแก้ไขที่ เหมาะสม ซึ่ งรวมถึง 

การสื่ อสารข้อบกพร่องดังกล่าวกับผู้ ที่ รับผิดชอบในการด าเนินการแก้ไขในเวลาที่

เหมาะสม 

ก117. นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่ากระบวนการติดตามผลระบบการควบคุมภายในของกจิการ

จัดการอย่างไรเกี่ ยวกับการติดตามผลการควบคุมการประมวลผลสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  ตัวอย่างเช่น 

• การควบคุมที่ ใช้ติดตามผลสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ซับซ้อน ซึ่ ง 

o ประเมินความมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่ องเกี่ ยวกับการออกแบบการควบคุม 

การประมวลผลสารสนเทศ รวมทั้งเปล่ียนแปลงการควบคุมดังกล่าวตาม 

ความเหมาะสมเมื่ อเง่ือนไขต่างๆ เปลี่ ยนแปลงไป หรือ 

o ประเมินความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมการประมวลผล

สารสนเทศ 

• การควบคุมที่ ใช้ติดตามผลการอนุญาตต่างๆ ในการควบคุมการประมวลผลสารสนเทศ

แบบอตัโนมัติที่ มีไว้เพื่ อบังคับให้เกดิการแบ่งแยกหน้าที่  

• การควบคุมที่ ใช้ติดตามผลว่าข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องของการควบคุม ที่ เกี่ ยวข้องกับ

ระบบอตัโนมัติของการรายงานทางการเงิน ถูกระบุได้อย่างไรและได้รับการตอบสนองอย่างไร 
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การท าความเข้าใจหน่วยงานตรวจสอบภายในของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  24(ก)(2)) 

ภาคผนวก 4 กล่าวถึงข้อพิจารณาเพิ่ มเติมที่ เกี่ ยวข้องกบัการท าความเข้าใจหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในของกจิการ 

ก118. การสอบถามบุคคลที่ เหมาะสมในหน่วยงานตรวจสอบภายในช่วยให้ผู้สอบบัญชีท าความเข้าใจ

ลักษณะของความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  หากผู้สอบบัญชีพิจารณาว่า 

ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเกี่ ยวข้องกับการรายงานทางการเงินของ

กิจการ ผู้สอบบัญชีอาจท าความเข้าใจเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับกิจกรรมที่ หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ได้ด าเนินการหรือจะด าเนินการ โดยท าการสอบทานแผนการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน (ถ้ามี) และปรึกษาหารือแผนนั้นกับบุคคลที่ เหมาะสมภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

ความเข้าใจนี้ เมื่ อรวมกับข้อมูลที่ ได้จากการสอบถามของผู้สอบบัญชีอาจให้ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง

โดยตรงกับการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญของผู้สอบบัญชี  หากจากการประเมินความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ ยวกบัหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในของผู้ สอบบัญชี ผู้ สอบบัญชีคาดว่าจะใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

เพื่ อปรับเปล่ียนลักษณะ หรือช่วงเวลา หรือลดขอบเขตวิธีการตรวจสอบที่ ใช้ ผู้สอบบัญชีต้อง

ปฏบิัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง)37
  

แหล่งที่ มาของข้อมูลอื่ นที่ กจิการใช้ในกระบวนการติดตามผลระบบการควบคุมภายใน  

การท าความเข้าใจแหล่งที่ มาของข้อมูล (อ้างถึงย่อหน้าที่  24(ข)) 

ก119. กิจกรรมการติดตามผลของผู้บริหารอาจใช้ข้อมูลที่ อยู่ในการสื่ อสารจากบุคคลภายนอก เช่น  

ข้อร้องเรียนจากลูกค้าหรือความคิดเห็นของหน่วยงานที่ ก ากับดูแล ซึ่ งอาจชี้ ให้เห็นถึงปัญหาหรือ

เร่ืองที่ จ าเป็นต้องปรับปรุง 

เหตุที่ ผู้สอบบัญชีต้องท าความเข้าใจแหล่งที่ มาของข้อมูลที่ กจิการใช้ในการติดตามผลระบบการควบคุมภายใน 

ก120. การท าความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับแหล่งที่ มาของข้อมูลที่ กิจการใช้ในการติดตามผล 

ระบบการควบคุมภายใน ซึ่ งรวมถึงความเกี่ ยวข้องและความน่าเชื่ อถือของข้อมูลดังกล่าว  

ช่วยผู้สอบบัญชีในการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการติดตามผลระบบการควบคุม

ภายในของกิจการ  หากผู้บริหารสันนิษฐานว่าข้อมูลที่ ใช้ส าหรับการติดตามผลมีความเกี่ ยวข้อง

และเชื่ อถือได้โดยไม่มีเกณฑ์มาสนับสนุนข้อสันนิษฐานนั้น ข้อผิดพลาดที่ มีอยู่ในข้อมูลอาจท าให้

ผู้บริหารได้ข้อสรุปจากกจิกรรมการติดตามผลที่ ไม่ถูกต้อง 

  

 
37
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) “การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน”  
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การประเมินกระบวนการติดตามผลระบบการควบคุมภายในของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  24(ค)) 

เหตุที่ ผู้สอบบัญชีประเมินความเหมาะสมของกระบวนการติดตามผลระบบการควบคุมภายในของกจิการ 

ก121. การประเมินของผู้ สอบบัญชี เกี่ ยวกับวิธีที่ กิจการท าการประเมินผลอย่างต่อเนื่ องหรือ 

การประเมินผลแยกต่างหากเพื่ อติดตามผลของความมีประสิทธิผลของการควบคุม ช่วยให้ 

ผู้สอบบัญชีเข้าใจว่าองค์ประกอบอื่ นๆ ของระบบการควบคุมภายในของกิจการนั้นมีปรากฏและ 

ท าหน้าที่ อยู่หรือไม่ และช่วยในการท าความเข้าใจเกี่ ยวกับองค์ประกอบอื่ นๆ ของระบบ 

การควบคุมภายในของกิจการด้วย  นอกจากนี้  การประเมินนี้อาจช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุและ

ประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็นสาระส าคัญในระดับของ 

งบการเงินและในระดับที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ (ดูย่อหน้าที่  ก86) 

การประเมินความเหมาะสมของกระบวนการติดตามผลระบบการควบคุมภายในของกิจการ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  24(ค)) 

ก122. การประเมินของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการติดตามผลระบบการควบคุม

ภายในของกิจการอาศัยความเข้าใจของผู้ สอบบัญชีเกี่ ยวกับกระบวนการติดตามผลระบบ 

การควบคุมภายในของกจิการ 

ระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร และกจิกรรมการควบคุม (อ้างถึงย่อหน้าที่  25–26) 

ก123. โดยส่วนใหญ่แล้ว การควบคุมที่ อยู่ในองค์ประกอบระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร และ

องค์ประกอบกิจกรรมการควบคุมเป็นการควบคุมทางตรง (กล่าวคือ การควบคุมที่ แม่นย า

เพียงพอในการป้องกัน ตรวจพบ หรือแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในระดับที่ เกี่ ยวกบั

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้) 

เหตุที่ ผู้ สอบบัญชี ต้องท าความเข้าใจระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร และการควบคุม ต่างๆ  

ในองค์ประกอบกจิกรรมการควบคุม 

ก124. ผู้สอบบัญชีต้องท าความเข้าใจระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร เนื่ องจากการท าความเข้าใจ

นโยบายของกิจการที่ ก าหนดทางเดินของรายการและแง่มุมอื่ นของกิจกรรมการประมวลผล

สารสนเทศของกจิการที่ เกี่ ยวข้องกบัการจัดท างบการเงิน และการประเมินว่าองค์ประกอบดังกล่าว

สนับสนุนการจัดท างบการเงินของกิจการอย่างเหมาะสมหรือไม่ มีส่วนสนับสนุนการระบุและ

ประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับ  

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้  นอกจากนี้  การท าความเข้าใจและการประเมินดังกล่าวอาจท าให้

สามารถระบุความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับของ 

งบการเงิน หากผลลัพธ์ที่ ได้จากวิธีที่ ผู้สอบบัญชีใช้ไม่สอดคล้องกับความคาดหวังเกี่ ยวกับระบบ

การควบคุมภายในของกิจการที่ อาจก าหนดขึ้ นจากข้อมูลที่ ได้รับจากกระบวนการรับงานหรือ 

การคงไว้ซึ่ งความสมัพันธก์บัลูกค้า (ดูย่อหน้าที่  ก86) 
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ก125. ผู้สอบบัญชีต้องระบุการควบคุมที่ อยู่ในองค์ประกอบกิจกรรมการควบคุมบางการรายการเป็น 

การเฉพาะ รวมทั้งประเมินการออกแบบของการควบคุมเหล่านั้นและพิจารณาว่าการควบคุม

ดังกล่าวได้ถูกน าไปปฏิบัติหรือไม่ เนื่ องจากเป็นการช่วยให้ผู้สอบบัญชีมีความเข้าใจเกี่ ยวกับ

แนวทางของผู้บริหารในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงบางเร่ือง และให้เกณฑ์ในการออกแบบและ

การปฏบิัติวิธกีารตรวจสอบเพิ่ มเติมเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านี้ตามที่ ก าหนดในมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 330  ผู้สอบบัญชีต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ มีความน่าเชื่ อถือมากขึ้น

เมื่ อประเมินว่าความเสี่ ยงอยู่ในระดับที่ สงูขึ้นบนระดับของความเสี่ ยงสบืเนื่ อง  แม้ว่าผู้สอบบัญชีจะ

ไม่ได้วางแผนที่ จะทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมที่ ระบุไว้ แต่ 

ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีที่ ได้ยังอาจส่งผลต่อการออกแบบลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของ

วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

อนัเป็นสาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้อง 

ลักษณะการท าซ ้าอย่างต่อเนื่ องของการท าความเข้าใจและการประเมินระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร 

และกจิกรรมการควบคุมโดยผู้สอบบัญชี 

ก126. ตามที่ อธิบายในย่อหน้าที่  ก49 ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับกิจการและสภาพแวดล้อมของ

กิจการ และแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง อาจช่วยผู้ สอบบัญชีในการก าหนด 

ความคาดหวังเบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล 

ซึ่ งอาจเป็นประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ มีนัยส าคัญ  ในการท า

ความเข้าใจองค์ประกอบระบบสารสนเทศและการสื่ อสารตามที่ กล่าวย่อหน้าที่  25(ก) ผู้สอบบัญชี

อาจใช้ความคาดหวังเบื้องต้นเหล่านี้ เพื่ อวัตถุประสงค์ในการก าหนดขอบเขตของการท าความเข้าใจ

กจิกรรมการประมวลผลสารสนเทศของกจิการ 

ก127. การท าความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับระบบสารสนเทศครอบคลุมถึงการท าความเข้าใจ

นโยบายที่ ก าหนดทางเดินของสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ 

ทางบัญชี  และการเปิดเผยข้อมูลที่ มีนัยส าคัญ และแง่มุมอื่ นที่ เกี่ ยว ข้องของกิจกรรม 

การประมวลผลสารสนเทศของกิจการ  ข้อมูลเหล่านี้ และข้อมูลที่ ได้รับจากการประเมิน 

ระบบสารสนเทศของผู้ สอบบัญชีอาจยืนยันหรือมีอิทธิพลต่อความคาดหวังของผู้ สอบบัญชี

เกี่ ยวกับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่ มีนัยส าคัญที่ ได้ระบุ

ไว้ในเบื้องต้น (ดูย่อหน้าที่  ก126)  

ก128. ในการได้มาซึ่ งความเข้าใจว่า ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกบัประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และ

การเปิดเผยข้อมูลที่ มีนัยส าคัญ เดินทางเข้า ผ่านและออกจากระบบสารสนเทศของกิจการอย่างไร 

ผู้สอบบัญชีอาจระบุการควบคุมต่างๆ ในองค์ประกอบกิจกรรมการควบคุมที่ จ าเป็นต้องระบุ 

ตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  26(ก)  การระบุและประเมินการควบคุมในองค์ประกอบกิจกรรม 

การควบคุมโดยผู้สอบบัญชี อาจเร่ิมจากการมุ่งเน้นไปที่ การควบคุมส าหรับรายการในสมุดรายวัน

และการควบคุมต่างๆ ที่ ผู้สอบบัญชีวางแผนที่ จะทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม

การควบคุมในการออกแบบลักษณะ ช่วงเวลาและขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระ 
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ก129. การประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ องโดยผู้สอบบัญชีอาจมีผลต่อการระบุการควบคุมในองค์ประกอบ

กิจกรรมการควบคุมด้วยเช่นกัน  ตัวอย่างเช่น การระบุการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับความเสี่ ยง 

ที่ มีนัยส าคัญของผู้สอบบัญชีอาจท าได้กต่็อเมื่ อผู้สอบบัญชีได้ประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ องในระดับ

ที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้ บริหารได้ให้การรับรองไว้ตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  31 แล้ว  นอกจากนี้   

การควบคุมที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงซึ่ งผู้สอบบัญชีได้พิจารณาแล้วว่าวิธีการตรวจสอบเนื้ อหา

สาระเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ (ตามที่ กล่าว

ในย่อหน้าที่  33) อาจระบุได้เมื่ อมีการประเมินความเสี่ ยงสบืเนื่ องของผู้สอบบัญชีแล้วเท่านั้น 

ก130. การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับ

ที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ของผู้สอบบัญชีนั้นขึ้นอยู่กบั 

• ความเข้าใจเกี่ ยวกับนโยบายของกิจการส าหรับกิจกรรมการประมวลผลสารสนเทศใน

องค์ประกอบระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร และ 

• การระบุและการประเมินการควบคุมในองค์ประกอบกจิกรรมการควบคุม 

การได้มาซึ่ งความเข้าใจในระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  25) 

ภาคผนวก 3 ย่อหน้าที่  15–19 กล่าวถึงข้อพิจารณาเพิ่ มเติมที่ เกี่ ยวข้องกับระบบสารสนเทศ

และการสื่ อสาร 

การปรับให้เหมาะสม 

ก131. กิจการที่ มีความซับซ้อนน้อยกว่ามักมีระบบสารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจที่ เกี่ ยวข้องที่

ซับซ้อนน้อยกว่ากจิการขนาดใหญ่กว่าและมักมีสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ซับซ้อน

น้อยกว่า  อย่างไรกต็าม บทบาทของระบบสารสนเทศมีความส าคัญเหมือนกันในทั้งสองกิจการ  

กิจการที่ มีความซับซ้อนน้อยกว่าซึ่ งมีผู้บริหารที่ มีส่วนร่วมโดยตรงอาจไม่ต้องการค าอธิบาย

ละเอียดเกี่ ยวกับวิธีปฏิบัติการทางบัญชี การบันทึกทางบัญชีที่ ซับซ้อน หรือนโยบายที่ เป็น 

ลายลักษณ์อักษร  การท าความเข้าใจแง่มุมที่ เกี่ ยวข้องในระบบสารสนเทศของกิจการจึงอาจใช้

ความพยายามที่ น้อยกว่าในการสอบบัญชีส าหรับกิจการที่ ซับซ้อนน้อยกว่าและอาจต้องพึ่ งพา 

การสอบถามมากกว่าการสังเกตการณ์หรือการตรวจเอกสาร  อย่างไรก็ตาม ความจ าเป็น 

ในการได้มาซึ่ งความเข้าใจยังคงเป็นสิ่ งส าคัญเพื่ อที่ จะให้เกณฑ์ส าหรับการออกแบบวิธี 

การตรวจสอบเพิ่ มเติมตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 และช่วยผู้สอบบัญชี 

ในการระบุความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ (ดูย่อหน้าที่  ก86) 

การได้มาซึ่ งความเข้าใจในระบบสารสนเทศ (อ้างถึงย่อหน้าที่  25(ก)) 

ก132. ระบบการควบคุมภายในของกิจการมีแง่มุมเกี่ ยวกับวัตถุประสงค์การรายงาน ซึ่ งรวมถึง

วัตถุประสงค์ด้านการรายงานทางการเงินของกิจการ และอาจรวมถึงแง่มุมที่ เกี่ ยวข้องกับ

วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงานหรือวัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับ
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หากแง่มุมดังกล่าวไปเกี่ ยวข้องกับการรายงานทางการเงินด้วย  ความเข้าใจที่ ว่ากิจการเร่ิมต้น

รายการค้าและรวบรวมข้อมูลอย่างไร (ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่ งของการท าความเข้าใจของผู้สอบบัญชีต่อ

ระบบสารสนเทศ) อาจรวมถึงข้อมูลเกี่ ยวกับระบบของกิจการ (นโยบายของกิจการ) ซึ่ งออกแบบ

มาเพื่ อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและวัตถุประสงค์ 

ด้านการด าเนินงาน เนื่ องจากข้อมูลดังกล่าวเกี่ ยวข้องกับการจัดท างบการเงินด้วย  นอกจากนี้  

กิจการบางแห่งอาจมีระบบสารสนเทศที่ มีการเชื่ อมโยงหลายๆ ระบบเข้าด้วยกันอย่างมาก 

โดยมีการออกแบบการควบคุมต่างๆ เพื่ อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการรายงาน 

ทางการเ งิน วัตถุประสงค์ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ  และวัตถุประสงค์ 

ด้านการด าเนินงานไปพร้อมๆ กนั 

ก133.  การท าความเข้าใจระบบสารสนเทศของกิจการยังรวมถึงการท าความเข้าใจเกี่ ยวกับทรัพยากรที่ จะ

ใช้ในกิจกรรมการประมวลผลสารสนเทศของกิจการ  ข้อมูลเกี่ ยวกับทรัพยากรบุคคลที่ เกี่ ยวข้อง

กบัการท าความเข้าใจความเสี่ ยงต่อบูรณภาพของระบบสารสนเทศ ได้แก่ 

• ความรู้ความสามารถของบุคคลที่ ปฏบิัติงาน 

• ความเพียงพอของทรัพยากร และ 

• ความเหมาะสมของการแบ่งแยกหน้าที่  

ก134. เร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาเมื่ อท าความเข้าใจนโยบายที่ ก าหนดทางเดินของข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง

กับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล ที่ มีนัยส าคัญใน

องค์ประกอบระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร รวมถึงลักษณะของ 

(ก) ข้อมูลหรือสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับรายการ เหตุการณ์และ เง่ือนไขอื่ นๆ ที่ ต้อง

ประมวลผล 

(ข) การประมวลผลสารสนเทศเพื่ อรักษาบูรณภาพของข้อมูลหรือสารสนเทศนั้น และ 

(ค) กระบวนการด้านสารสนเทศ บุคลากร และทรัพยากรอื่ นที่ ใช้ในกระบวนการประมวลผล

สารสนเทศ 

ก135. การได้มาซึ่ งความเข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจของกิจการ ซึ่ งรวมถึงความเข้าใจว่ารายการค้า

เกิดขึ้นได้อย่างไร ช่วยผู้สอบบัญชีให้เข้าใจระบบสารสนเทศของกิจการในลักษณะที่ เหมาะสมกับ

ภาวะแวดล้อมของกจิการ 

ก136. การท าความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัระบบสารสนเทศอาจได้มาจากหลายวิธแีละอาจรวมถึง 

• การสอบถามบุคลากรที่ เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกับวิธีปฏิบัติที่ ใช้ในการเร่ิมท า บันทกึ ประมวลผล

และรายงานรายการค้า หรือเกี่ ยวกบักระบวนการรายงานทางการเงินของกจิการ 

• การตรวจนโยบายหรือคู่มือกระบวนการ หรือเอกสารอื่ นๆ ของระบบสารสนเทศของ

กจิการ 
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• การสงัเกตการณ์การปฏบิัติตามนโยบายหรือวิธีปฏบิัติโดยบุคลากรของกจิการ หรือ 

• การเลือกรายการและติดตามรายการเหล่านั้นผ่านกระบวนการต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องในระบบ

สารสนเทศ (กล่าวคือ การเดินตามทางเดินของรายการในระบบ) 

เคร่ืองมือและเทคนิคอตัโนมัติ 

ก137. ผู้สอบบัญชีอาจใช้เทคนิคอตัโนมัติเพื่ อการเข้าถึงโดยตรงหรือเพื่ อการดาวน์โหลดข้อมูลด้วยระบบ

ดิจิทัล จากฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศของกิจการที่ จัดเกบ็บันทึกทางบัญชีส าหรับรายการค้า  

การใช้เคร่ืองมือหรือเทคนิคอัตโนมัติกับข้อมูลนี้ อาจท าให้ผู้สอบบัญชีสามารถยืนยันความเข้าใจ

เกี่ ยวกับวิธีการที่ ข้อมูลเดินทางผ่านระบบสารสนเทศ โดยการติดตามรายการในสมุดรายวันหรือ

บันทึกดิจิทัลอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับรายการใดรายการหนึ่ งหรือทั้งหมด โดยเร่ิมตั้งแต่การสร้าง

รายการในบันทึกบัญชีจนถึงการบันทึกในบัญชีแยกประเภททั่วไป  การวิเคราะห์รายการทั้งหมด

หรือรายการจ านวนมากอาจส่งผลให้สามารถระบุวิธีการประมวลผลที่ ไม่ปกติหรือที่ ไม่เหมือนกับ 

ที่ คาดหวังไว้ส าหรับรายการเหล่านั้น ซึ่ งอาจส่งผลให้สามารถระบุความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูล 

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญกไ็ด้ 

ข้อมูลที่ ได้มาจากแหล่งอื่ นนอกเหนือจากบัญชีแยกประเภททั่วไปและบัญชีแยกประเภทย่อย 

ก138. งบการเงินอาจมีข้อมูลที่ ได้รับจากแหล่งอื่ นนอกเหนือจากบัญชีแยกประเภททั่วไปและบัญชีแยก

ประเภทย่อย  ตัวอย่างของข้อมูลที่ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณารวมถึง 

• ข้อมูลที่ ได้รับจากสญัญาเช่าที่ เกี่ ยวข้องกบัการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน  

• ข้อมูลที่ เปิดเผยในงบการเงินที่ จัดท าโดยระบบการบริหารความเสี่ ยงของกจิการ 

• ข้อมูลเกี่ ยวกับมูลค่ายุติธรรมที่ จัดท าโดยผู้ เชี่ ยวชาญของผู้บริหารและเปิดเผยไว้ใน 

งบการเงิน 

• ข้อมูลที่ เปิดเผยในงบการเงินที่ ได้รับจากแบบจ าลองหรือจากการค านวณอื่ นๆ ที่ ใช้ใน 

การจัดท าประมาณการทางบัญชีที่ รับรู้ หรือเปิดเผยในงบการเงิน ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่

เกี่ ยวข้องกบัข้อมูลและข้อสมมติที่ ใช้ในแบบจ าลองเหล่านั้น เช่น 

o ข้อสมมติที่ พัฒนาขึ้นภายในที่ อาจส่งผลต่ออายุการใช้งานของสนิทรัพย์ หรือ 

o ข้อมูล เช่น อตัราดอกเบี้ย ซึ่ งได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่ อยู่นอกเหนือการควบคุม

ของกจิการ 

• ข้อมูลที่ เปิดเผยในงบการเงินเกี่ ยวกับการวิเคราะห์ความอ่อนไหวที่ ได้จากแบบจ าลอง 

ทางการเงิน ซึ่ งแสดงให้เหน็ว่าผู้บริหารได้พิจารณาข้อสมมติที่ เป็นทางเลือกอื่ นๆ ด้วย 

• ข้อมูลที่ รับรู้หรือเปิดเผยในงบการเงินที่ ได้จากบันทึกต่างๆ เกี่ ยวกับภาษีและแบบแสดง

รายการภาษีของกจิการ 
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• ข้อมูลที่ เปิดเผยในงบการเงินที่ ได้จากการวิเคราะห์เพื่ อใช้สนับสนุนการประเมินของ

ผู้บริหารเกี่ ยวกับความสามารถของกิจการในการด าเนินงานต่อเนื่ อง เช่น การเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ อาจท าให้เกดิข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่ อง38 

ก139. จ านวนเงินหรือการเปิดเผยเกี่ ยวกับบางเร่ืองในงบการเงินของกิจการ (เช่น การเปิดเผยเกี่ ยวกับ

ความเสี่ ยงด้านเครดิต ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ ยงด้านตลาด) อาจอาศัยข้อมูลที่

ได้รับจากระบบการบริหารความเสี่ ยงของกิจการ  อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องเข้าใจ

ทุกแง่มุมของระบบการบริหารความเสี่ ยงนั้น แต่ให้ผู้สอบบัญชีใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ

ในการก าหนดความเข้าใจที่ จ าเป็น 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบสารสนเทศของกจิการ 

เหตุที่ ผู้สอบบัญชีท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกบัระบบสารสนเทศ 

ก140. การท าความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับระบบสารสนเทศ ครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับทางเดินของรายการค้าและการประมวลผลสารสนเทศ 

ในระบบสารสนเทศของกิจการ เนื่ องจากการใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกิจการหรือ

ด้านอื่ นของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศอาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้นจากการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก141. นอกจากนี้  ความเข้าใจเกี่ ยวกับรูปแบบธุรกิจของกิจการและวิธีการที่ กิจการบูรณาการการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศอาจให้บริบทที่ เป็นประโยชน์เกี่ ยวกับลักษณะและขอบเขตของเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ คาดว่าควรจะเป็นในระบบสารสนเทศ 

การท าความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกจิการ 

ก142. ความเข้าใจของผู้ สอบบัญชีเกี่ ยวกับสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมุ่งเน้นไปที่  

การระบุระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านอื่ นของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ ง

เกี่ ยวข้องกบัทางเดินของรายการค้าและการประมวลผลสารสนเทศในระบบสารสนเทศ และมุ่งเน้นไป

ที่ การท าความเข้าใจลักษณะและจ านวนของระบบงานและด้านอื่ นดังกล่าว  การเปลี่ ยนแปลงของ

ทางเดินของรายการค้าหรือสารสนเทศในระบบสารสนเทศอาจเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลง

โปรแกรมในระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเป็นผลมาจากการเปลี่ ยนแปลงข้อมูลโดยตรงใน

ฐานข้อมูลที่ ใช้ในการประมวลผลหรือฐานข้อมูลที่ จัดเกบ็รายการค้าหรือข้อมูลเหล่านั้น 

ก143. ผู้สอบบัญชีอาจระบุระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้ นฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ คอยสนับสนุน พร้อมกันกับการท าความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัวิธีการที่ ข้อมูล

ที่ เกี่ ยวข้องกับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่ มีนัยส าคัญ  

เดินทางเข้า ผ่านและออกจากระบบสารสนเทศของกจิการ 
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การได้มาซึ่ งความเข้าใจในการสื่ อสารของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  25(ข)) 

การปรับให้เหมาะสม 

ก144. ข้อมูลที่ ผู้ สอบบัญชีอาจพิจารณาเพื่ อใช้ในการท าความเข้าใจเกี่ ยวกับการสื่ อสารของกิจการ 

ที่ มีขนาดใหญ่กว่าและมีความซับซ้อนมากกว่า อาจมาจากคู่มือนโยบายและคู่มือการรายงาน 

ทางการเงิน 

ก145. การสื่ อสารในกิจการที่ มีความซับซ้อนน้อยกว่าอาจมีแบบแผนน้อยกว่า (เช่น ไม่มีคู่ มือ 

ที่ เป็นทางการ) เนื่ องจากมีระดับขั้นความรับผิดชอบที่ น้อยกว่าและผู้บริหารสามารถดูแลได้ใกล้ชิด

และทั่วถึงมากกว่า  ไม่ว่ากิจการจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ ช่องทางการสื่ อสารที่ เปิดกว้างช่วยให้ 

การรายงานข้อยกเว้นและการด าเนินการต่อข้อยกเว้นดังกล่าวท างานได้ง่ายขึ้น 

การประเมินว่าด้านที่ เกี่ ยวข้องของระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดท างบการเงินของกิจการหรือไม่  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  25(ค)) 

ก146. การประเมินของผู้ สอบบัญชีว่าระบบสารสนเทศและการสื่ อสารของกิจการมีความเหมาะสมใน 

การสนับสนุนการจัดท างบการเงินของกิจการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความเข้าใจที่ ได้รับจากการด าเนินการ

ตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  25(ก)–(ข) 

กจิกรรมการควบคุม (อ้างถึงย่อหน้าที่  26) 

การควบคุมต่างๆ ในองค์ประกอบกจิกรรมการควบคุม 

ภาคผนวก 3  ย่อหน้าที่  20 และ 21 กล่าวถึงข้อพิจารณาเพิ่ มเติมที่ เกี่ ยวข้องกับกิจกรรม 

การควบคุม 

ก147. องค์ประกอบกิจกรรมการควบคุมรวมถึงการควบคุมต่างๆ ที่ ออกแบบมาเพื่ อให้แน่ใจว่ามีการน า

นโยบาย (ซึ่ งถือเป็นการควบคุมด้วย) ไปประยุกต์อย่างเหมาะสมในทุกองค์ประกอบของระบบ

การควบคุมภายในของกิจการ โดยการควบคุมเหล่านั้นเป็นได้ทั้งการควบคุมทางตรงและ 

การควบคุมทางอ้อม 

ตวัอย่าง 

การควบคุมต่างๆ ที่ กจิการก าหนดขึ้นเพื่ อให้แน่ใจว่าบุคลากรของกจิการได้ตรวจนับและบันทกึ

ผลการตรวจนับสินค้าประจ าปีอย่างเหมาะสม มีความเกี่ ยวข้องโดยตรงกับความเสี่ ยงจาก 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญส าหรับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้

เร่ืองความมีอยู่จริงและความครบถ้วนของยอดคงเหลือทางบัญชีของสนิค้าคงเหลือ 

ก148. การระบุและประเมินการควบคุมต่างๆ ในองค์ประกอบกิจกรรมการควบคุมโดยผู้สอบบัญชี

มุ่งเน้นไปที่ การควบคุมการประมวลผลสารสนเทศ (ซึ่ งเป็นการควบคุมที่ ใช้ในระหว่างการ

ประมวลผลสารสนเทศในระบบสารสนเทศของกิจการ) ที่ ตอบสนองโดยตรงกับความเสี่ ยงต่อ
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บูรณภาพของระบบสารสนเทศ (กล่าวคือ ความครบถ้วน ความถูกต้องและความสมเหตุสมผล

ของรายการและข้อมูลอื่ น)  อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องระบุและประเมินการควบคุม

การประมวลผลสารสนเทศทั้งหมดที่ เกี่ ยวข้องกบันโยบายของกิจการที่ ก าหนดทางเดินของรายการ

ค้าและที่ เกี่ ยวข้องกับด้านอื่ นของกิจกรรมการประมวลผลสารสนเทศของกิจการ ส าหรับประเภท

ของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่ มีนัยส าคัญ 

ก149. การควบคุมทางตรงอื่ นๆ อาจมีอยู่ในสภาพแวดล้อมการควบคุม กระบวนการประเมินความเสี่ ยง

ของกิจการ หรือกระบวนการติดตามผลระบบการควบคุมภายในของกิจการ ซึ่ งอาจระบุได้จาก 

การด าเนินการตามที่ อธิบายในย่อหน้าที่  26  อย่างไรก็ตาม ย่ิงการควบคุมที่ ช่วยสนับสนุน 

การควบคุมอื่ นมีความสัมพันธ์ทางอ้อมกับการควบคุมที่ ก า ลั งพิจารณาอยู่มากเท่ าไร  

ความมีประสิทธิผลของการควบคุมดังกล่าวในการป้องกัน หรือตรวจพบและแก้ไขการแสดงข้อมูล 

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ เกี่ ยวข้องกย่ิ็งน้อยลงตามไปด้วย 

ตวัอย่าง 

การสอบทานรายงานสรุปกิจกรรมการขายของแต่ละร้านค้าแยกตามภูมิภาคโดยผู้ จัดการ 

ฝ่ายขายมีความสัมพันธ์ทางอ้อมต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริง  

อันเป็นสาระส าคัญเกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เร่ืองความครบถ้วนของรายได้จาก

การขาย  ดังนั้น การควบคุมโดยการสอบทานของผู้จัดการฝ่ายขายนี้ อาจมีประสิทธิผลต่อ 

การลดความเสี่ ยงดังกล่าวได้น้อยกว่าการควบคุมที่ มีความสัมพันธ์โดยตรงกบัเร่ืองดังกล่าว เช่น 

การจับคู่เอกสารการส่งสนิค้ากบัใบแจ้งหนี้  

ก150. นอกจากนี้  ย่อหน้าที่  26 ก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีต้องระบุและประเมินการควบคุมทั่วไปของ

เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านอื่ นของสภาพแวดล้อมทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าอาจมีความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ เนื่ องจากการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการท างานที่ มี

ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่ องของการควบคุมการประมวลผลสารสนเทศ  โดยปกติ การควบคุมทั่วไป

ของเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่ จะตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

ก151. การควบคุมที่ ผู้สอบบัญชีต้องระบุและประเมินการออกแบบและพิจารณาการน าไปปฏิบัติตามที่  

กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  26 คือ 

• การควบคุมที่ ผู้สอบบัญชีวางแผนที่ จะทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม 

การควบคุมเพื่ อประโยชน์ในการก าหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการ

ตรวจสอบเนื้ อหาสาระ  การประเมินการควบคุมดังกล่าวให้เกณฑ์ส าหรับการออกแบบ

วิธีการทดสอบการควบคุมของผู้ สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330  

นอกจากนี้  การควบคุมเหล่านี้ ยังรวมถึงการควบคุมที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงซึ่ ง วิธี 
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การตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้หลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

• การควบคุมที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญและการควบคุมส าหรับรายการในสมุด

รายวัน  การระบุและประเมินการควบคุมดังกล่าวโดยผู้สอบบัญชีอาจส่งผลต่อความเข้าใจ

ของผู้ สอบบัญชีเกี่ ยวกับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญ ซึ่ งรวมถึงการระบุความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญได้เพิ่ มขึ้ นด้วย (ดูย่อหน้าที่  ก95)  ความเข้าใจนี้ ยังให้เกณฑ์ส าหรับ 

การออกแบบของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบ

เนื้ อหาสาระที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้องที่ ได้ประเมินไว้ 

• การควบคุมอื่ นๆ ที่ ผู้สอบบัญชีพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบ

บัญชีแล้วเห็นว่าเหมาะสมที่ จะท าให้ผู้ สอบบัญชีบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ กล่าวไว้ใน 

ย่อหน้าที่  13 ในส่วนที่ เกี่ ยวกับความเสี่ ยงต่างๆ ในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้ 

ก152. การควบคุมต่างๆ ในองค์ประกอบกิจกรรมการควบคุมที่ ผู้ สอบบัญชีจ าเป็นต้องระบุ คือ 

การควบคุมที่ เข้าเง่ือนไขอย่างน้อยหนึ่ งข้อที่ กล่าวไว้ในย่อหน้า 26(ก)  อย่างไรก็ตาม หาก 

การควบคุมหลายการควบคุมท าให้บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกนั กไ็ม่จ าเป็นที่ จะต้องระบุการควบคุม

ทุกการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกบัวัตถุประสงค์เดียวกนันั้น 

ประเภทของการควบคุมในองค์ประกอบกจิกรรมการควบคุม (อ้างถึงย่อหน้าที่  26) 

ก153. ตัวอย่างของการควบคุมในองค์ประกอบกิจกรรมการควบคุม ได้แก่ การอนุญาตและการอนุมัติ 

การกระทบยอด การพิสูจน์รายการ (เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของการน าเข้าข้อมูลและ 

การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อมูลน าเข้า หรือการค านวณโดยอัตโนมัติ) การแบ่งแยก

หน้าที่  และการควบคุมทางกายภาพหรือทางตรรกะ ซึ่ งรวมถึงการควบคุมเพื่ อปกป้องสนิทรัพย์ 

ก154. การควบคุมในองค์ประกอบกจิกรรมการควบคุมอาจรวมถึงการควบคุมที่ ก าหนดโดยผู้บริหารเพื่ อ

ตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ เกี่ ยวกับ 

การเปิดเผยข้อมูลที่ ไม่ได้จัดท าขึ้ นตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง  การควบคุม

ดังกล่าวอาจเกี่ ยวข้องกับข้อมูลในงบการเงินที่ ได้จากแหล่งอื่ นที่ นอกเหนือจากบัญชีแยกประเภท

ทั่วไปและบัญชีแยกประเภทย่อย 

ก155. ไม่ว่าการควบคุมจะอยู่ในสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือในระบบที่ ปฏิบัติด้วยมือ 

การควบคุมอาจมีไว้เพื่ อหลายวัตถุประสงค์และอาจน าไปใช้ในหลายระดับขององค์กรและ 

หน้าที่ งาน 
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การปรับให้เหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่  26) 

ก156. การควบคุมในองค์ประกอบกิจกรรมการควบคุมของกิจการที่ มีความซับซ้อนน้อยกว่านั้นมักจะมี

ความคล้ายคลึงกับการควบคุมในกิจการที่ ใหญ่กว่า แต่ความเป็นทางการในตอนใช้งานอาจ

แตกต่างกันไป  นอกจากนั้น ในกิจการที่ มีความซับซ้อนน้อยกว่า ผู้บริหารอาจเป็นผู้ปฏิบัติ 

การควบคุมจ านวนมากด้วยตนเอง 

ตวัอย่าง 

การให้อ านาจหน้าที่ แก่ผู้บริหารแต่เพียงผู้ เดียวในการอนุมัติทั้งการให้สินเชื่ อแก่ลูกค้าและ 

การอนุมัติรายการซื้อที่ ส าคัญสามารถเป็นการควบคุมที่ เข้มแขง็ส าหรับยอดคงเหลือและรายการ

บัญชีที่ ส าคัญ 

ก157. การแบ่งแยกหน้าที่ ในกิจการที่ มีความซับซ้อนน้อยกว่าซึ่ งมีพนักงานน้อยอาจเป็นไปไม่ค่อยได้

ในทางปฏิบัติ  อย่างไรกต็าม ในกิจการที่ เจ้าของกิจการเป็นผู้บริหารเอง ผู้บริหารที่ เป็นเจ้าของ

กจิการนั้นอาจสามารถก ากบัดูแลผ่านการมีส่วนร่วมโดยตรงได้อย่างมีประสทิธผิลกว่าในกจิการที่ มี

ขนาดใหญ่กว่า  การดูแลกิจการในลักษณะนี้ อาจชดเชยข้อจ ากัดในเร่ืองการแบ่งแยกหน้าที่ ได้  

อย่างไรกต็าม การครอบง าการบริหารงานโดยบุคคลเพียงคนเดียวกอ็าจถือเป็นข้อบกพร่องของ

การควบคุมได้ เนื่ องจากมีโอกาสที่ ผู้บริหารจะเข้าแทรกแซงการควบคุม ตามที่ อธิบายไว้ใน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 24039 

การควบคุมที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับ  

ที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  26(ก)) 

การควบคุมที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ถูกก าหนดให้เป็นความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่   

26(ก)(1)) 

ก158. ไม่ว่าผู้ สอบบัญชีวางแผนที่ จะทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม 

ที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญหรือไม่กต็าม ความเข้าใจเกี่ ยวกับวิธีการของผู้บริหารใน

การตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้นอาจให้เกณฑ์ส าหรับการออกแบบและปฏิบัติวิธีการ

ตรวจสอบเนื้ อหาสาระที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญตามที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 33040  ถึงแม้ว่าการควบคุมที่ ท าอยู่เป็นประจ ามักไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อ 

ความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกบัเร่ืองที่ มีนัยส าคัญซึ่ งไม่เกดิขึ้นเป็นประจ าหรือที่ ต้องใช้ดุลยพินิจ ผู้บริหาร

อาจมีวิธกีารอื่ นเพื่ อรองรับความเสี่ ยงนั้น  ดังนั้น ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีว่ากจิการได้ออกแบบ

และน าการควบคุมไปปฏิบัติหรือไม่ส าหรับความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญที่ เกิดจากเร่ืองที่ ไม่เกิดขึ้นเป็น

ประจ าหรือที่ ต้องใช้ดุลยพินิจ อาจรวมถึงความเข้าใจว่าผู้บริหารมีการตอบสนองต่อความเสี่ ยงนั้น

หรือไม่และด้วยวิธกีารใด  การตอบสนองดังกล่าวอาจรวมถึง 

 
39
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที่  ก28 

40
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  21 
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• การควบคุม เช่น การสอบทานข้อสมมติโดยผู้บริหารระดับสงูหรือผู้เชี่ ยวชาญ 

• กระบวนการส าหรับการประมาณการทางบัญชีที่ จัดท าเป็นลายลักษณ์อกัษร 

• การอนุมัติโดยผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแล 

ตวัอย่าง 

เมื่ อมีเหตุการณ์ที่ ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจ า เช่น การได้รับหมายแจ้งเกี่ ยวกับการถูกฟ้องร้องใน 

คดีความที่ ส าคัญ การพิจารณาการตอบสนองของกิจการอาจรวมถึงเร่ืองต่างๆ เช่น กิจการได้

ปรึกษากับผู้เชี่ ยวชาญที่ เหมาะสม (เช่น ที่ ปรึกษาทางกฎหมายจากภายในหรือภายนอกกิจการ) 

หรือไม่ มีการประเมินผลกระทบที่ จะเกดิขึ้นหรือไม่ และผู้บริหารเสนอว่าสถานการณ์ดังกล่าวควร

มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างไร 

ก159. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 24041 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีท าความเข้าใจการควบคุมที่ ตอบสนอง

ต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต

ที่ ได้ประเมินไว้ (ซึ่ งถูกก าหนดเป็นความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ) และให้ค าอธิบายเพิ่ มเติมถึง

ความส าคัญของการที่ ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่ งความเข้าใจในการควบคุมที่ ผู้บริหารออกแบบ น าไป

ปฏบิัติ และด ารงไว้เพื่ อป้องกนัและตรวจจับการทุจริต 

การควบคุมส าหรับรายการในสมุดรายวัน (อ้างถึงย่อหน้าที่  26(ก)(2)) 

ก160. การควบคุมที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญใน

ระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ คาดหวังให้ผู้สอบบัญชีระบุในทุกการตรวจสอบ

คือการควบคุมส าหรับรายการในสมุดรายวัน เนื่ องจากโดยปกติแล้วกิจการใช้การลงรายการใน

สมุดรายวันในการน าข้อมูลไปประมวลผลเข้าสู่บัญชีแยกประเภททั่วไป โดยอาจเป็นการบันทึก

รายการในสมุดรายวันแบบที่ ได้ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานหรือที่ ไม่ได้ก าหนดไว้เป็นมาตรฐาน  

หรือเป็นการบันทึกรายการแบบอัตโนมัติหรือที่ ปฏิบัติด้วยมือ  ขอบเขตของการควบคุมอื่ นๆ  

ที่ ผู้สอบบัญชีจะระบุอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะของกิจการและแนวทางที่ วางแผนไว้ส าหรับ

วิธกีารตรวจสอบเพิ่ มเติม 

ตวัอย่าง 

ในการตรวจสอบกิจการที่ มีความซับซ้อนน้อยกว่า ระบบสารสนเทศของกิจการอาจไม่ซับซ้อน

และผู้สอบบัญชีอาจไม่ได้วางแผนที่ จะพึ่ งพิงความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม  

นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีอาจไม่พบความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญหรือความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ท าให้ผู้ สอบบัญชีจ าเป็นต้องประเมินการออกแบบ 

การควบคุมและพิจารณาว่าได้มีการน าการควบคุมไปปฏิบัติแล้ว  ในการตรวจสอบดังกล่าว 

ผู้สอบบัญชีอาจก าหนดว่าไม่มีการควบคุมอื่ นที่ ต้องระบุนอกเหนือจากการควบคุมเกี่ ยวกับ

รายการในสมุดรายวันของกจิการ 

 
41
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เคร่ืองมือและเทคนิคอตัโนมัติ 

ก161. ในระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ ท าด้วยมือ ผู้สอบบัญชีอาจระบุรายการในสมุดรายวันที่ ไม่ได้

ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานได้จากการตรวจบัญชีแยกประเภททั่วไป สมุดรายวันและเอกสารประกอบ

ต่างๆ  ในกรณีที่ ใช้วิธีการแบบอัตโนมัติในการลงรายการในบัญชีแยกประเภททั่วไปและจัดท า 

งบการเงิน รายการในสมุดรายวันดังกล่าวอาจเกิดขึ้ นเฉพาะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ 

ผู้สอบบัญชีอาจระบุรายการในสมุดรายวันได้ง่ายขึ้นโดยการใช้เทคนิคอตัโนมัต ิ

ตวัอย่าง 

ในการตรวจสอบกิจการที่ มีความซับซ้อนน้อยกว่า ผู้สอบบัญชีอาจสามารถดึงรายการในสมุด

รายวันทั้งหมดลงในกระดาษค านวณอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย  จากนั้น เพื่ อช่วยผู้สอบบัญชีใน 

การออกแบบการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ระบุไว้เกี่ ยวกับรายการในสมุดรายวัน ผู้สอบบัญชี

อาจจัดเรียงรายการในสมุดรายวันเหล่านั้นโดยใช้ตัวกรองต่างๆ เช่น จ านวนเงิน ชื่ อของผู้จัดท า

หรือผู้สอบทาน รายการในสมุดรายวันที่ รวมอยู่เฉพาะในงบดุลและงบก าไรขาดทุนเท่านั้น หรือ

ผู้ สอบบัญชีอาจดูรายการในสมุดรายวันทั้งหมดที่ เรียงตามวันที่ ที่ ผ่านรายการไปยังบัญชี 

แยกประเภททั่วไป 

การควบคุมซึ่ งผู้สอบบัญชีวางแผนที่ จะทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  26(ก)(3)) 

ก162. ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่ามีความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  

ในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ ไม่สามารถได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี 

ที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอโดยวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพียงอย่างเดียวหรือไม่   มาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 33042 ก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีต้องออกแบบและทดสอบการควบคุม 

ที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญดังกล่าว  

เมื่ อวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสม

อย่างเพียงพอในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้   ดังนั้น หากมีการควบคุม

ประเภทที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านี้  ผู้สอบบัญชีจ าเป็นต้องระบุและประเมินการควบคุม

เหล่านั้น 

ก163. ในกรณีอื่ นๆ เมื่ อผู้ สอบบัญชีวางแผนที่ จะพิจารณาความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม 

การควบคุมเพื่ อประโยชน์ในการก าหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเนื้ อหา

สาระตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ผู้สอบบัญชีจ าเป็นต้องระบุการควบคุมดังกล่าวด้วย 

เนื่ องจากมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33043 ก าหนดให้ผู้ สอบบัญชี ต้องออกแบบ และ 

ท าการทดสอบการควบคุมเหล่านั้น 

 
42
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  8(ข) 

43
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  8(ก) 
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ตวัอย่าง 

ผู้สอบบัญชีอาจวางแผนที่ จะทดสอบความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุม 

• เกี่ ยวกับประเภทของรายการที่ เกิดขึ้ นเป็นประจ า เนื่ องจากการทดสอบดังกล่าวอาจมี

ประสทิธผิลหรือประสทิธภิาพมากในกรณีของรายการที่ มีลักษณะเหมือนกนัปริมาณมาก 

• เกี่ ยวกับความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลที่ จัดท าโดยกิจการ (เช่น การควบคุม

เกี่ ยวกับการจัดท ารายงานที่ จัดท าโดยระบบ) เพื่ อพิจารณาความน่าเชื่ อถือของข้อมูล

ดังกล่าว เมื่ อผู้สอบบัญชีตั้งใจที่ จะพิจารณาถึงความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม 

การควบคุมในการออกแบบและปฏบิัติวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติม 

• ที่ เกี่ ยวข้องกับวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อบังคับเมื่ อการควบคุมดังกล่าวเกี่ ยวข้องกับข้อมูลที่ ผู้สอบบัญชีประเมินหรือใช้ใน 

การปฏบิัติวิธกีารตรวจสอบ 

ก164. แผนการของผู้สอบบัญชีในการทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมอาจ

ได้รับอทิธพิลจากความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในระดับของ

งบการเงินที่ ระบุไว้  ตัวอย่างเช่น การพบข้อบกพร่องที่ เกี่ ยวข้องกบัสภาพแวดล้อมการควบคุมอาจ

ส่งผลกระทบต่อความคาดหวังของผู้ สอบบัญชีเกี่ ยวกับความมีประสิทธิผล โดยรวมของ 

การปฏบิัติตามการควบคุมทางตรงต่างๆ 

การควบคุมอื่ นที่ ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าเหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่  26(ก)(4)) 

ก165. การควบคุมอื่ นที่ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าเหมาะสมในการระบุและประเมินการออกแบบและ

พิจารณาการน าไปปฏบิัติอาจรวมถึง 

• การควบคุมที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้รับการประเมินให้อยู่ในช่วงสูงบนระดับของ

ความเสี่ ยงสบืเนื่ อง แต่ไม่ได้ถูกก าหนดให้เป็นความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ 

• การควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับการกระทบยอดจากบัญชีแยกประเภทย่อยต่างๆ ไปยังบัญช ี

แยกประเภททั่วไป หรือ 

• การควบคุมส่วนเสริมของกจิการที่ ใช้บริการ หากมีการใช้องค์กรที่ ให้บริการ44 

การระบุระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านอื่ นของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้ นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  26(ข)–(ค)) 

ภาคผนวก 5 แสดงตัวอย่างของคุณลักษณะของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านอื่ นของ

สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้แนวทางที่ เกี่ ยวข้องกับคุณลักษณะเหล่านั้ น  

ซึ่ งอาจช่วยในการระบุระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านอื่ นของสภาพแวดล้อม 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ อาจมีความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
44

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 402 “ข้อพิจารณาในกรณีที่ กจิการใช้บริการขององค์กรอื่ น” 
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การระบุระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านอื่ นของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  26(ข)) 

เหตุที่ ผู้สอบบัญชีระบุความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้ นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมทั่วไปของ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านอื่ นของสภาพแวดล้อม 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก166. การท าความเข้าใจความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคุมทั่วไปของ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ น าไปปฏบิัติโดยกจิการเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้นอาจส่งผลต่อ 

• การตัดสินใจของผู้ สอบบัญชีว่าจะทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม 

การควบคุมเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้หรือไม่ 

ตวัอย่าง 

หากการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้รับการออกแบบอย่างมีประสิทธิผล

หรือไม่ได้น าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้นจากการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ (เ ช่น การควบคุม ต่างๆ ไม่ไ ด้ ป้องกันหรือตรวจพบ 

การเปล่ียนแปลงโปรแกรมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเข้าถึงระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต) เร่ืองดังกล่าวอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้สอบบัญชี

ในการพึ่ งพิงการควบคุมโดยอัตโนมัติ ต่างๆ ที่ มีอยู่ภายในระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ ได้รับผลกระทบ 

• การประเมินความเสี่ ยงจากการควบคุมในระดับที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้

โดยผู้สอบบัญชี 

ตวัอย่าง 

ความมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่ องของการปฏิบัติตามการควบคุมส าหรับการประมวลผล

สารสนเทศอาจขึ้ นอยู่กับการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศบางอย่างที่ คอย

ป้องกันหรือตรวจพบการเปล่ียนแปลงโปรแกรมโดยไม่ได้รับอนุญาตที่ จะมีผลต่อ 

การควบคุมการประมวลผลสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ซึ่ งหมายถึง 

การควบคุมเกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงโปรแกรมส าหรับระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เกี่ ยวข้อง)  ในสถานการณ์เช่นนี้  ความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุมทั่วไป

ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ คาดหวังไว้ (หรือที่ ขาดไป) อาจส่งผลต่อการประเมิน 

ความเสี่ ยงจากการควบคุมของผู้สอบบัญชี (เช่น ความเสี่ ยงจากการควบคุมอาจสูงขึ้ น

เมื่ อคาดว่าการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวจะไม่มีประสิทธิผลหรือ

หากผู้สอบบัญชีวางแผนที่ จะไม่ทดสอบการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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• กลยุทธข์องผู้สอบบัญชีในการทดสอบข้อมูลที่ จัดท าโดยกจิการ ซึ่ งได้จากหรือเกี่ ยวข้องกับ

ข้อมูลจากระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกจิการ 

ตวัอย่าง 

เมื่ อข้อมูลของกิจการที่ จะน ามาใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชีนั้นสร้างมาจากระบบงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาทดสอบการควบคุมส าหรับรายงาน 

ที่ จัดท าโดยระบบ รวมถึงการระบุและการทดสอบการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ เกิดจากการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือ 

การเปลี่ ยนแปลงข้อมูลโดยตรงในรายงาน อย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับอนุญาต  

• การประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ องในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ โดย

ผู้สอบบัญชี 

ตวัอย่าง 

การเปล่ียนแปลงที่ ส าคัญหรืออย่างกว้างขวางเกี่ ยวกับโปรแกรมในระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่ อตอบสนองข้อก าหนดใหม่หรือที่ ปรับปรุงใหม่ส าหรับการรายงานตาม

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง อาจเป็นข้อบ่งชี้ ถึงความซับซ้อนของข้อก าหนด

ใหม่และผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ  เมื่ อเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างกว้างขวาง

ส าหรับโปรแกรมหรือข้อมูลดังกล่าว ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องก็มี

แนวโน้มที่ จะมีความเสี่ ยงที่ เกดิขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• การออกแบบวิธกีารตรวจสอบเพิ่ มเติม 

ตวัอย่าง 

หากการควบคุมการประมวลผลสารสนเทศขึ้ นอยู่กับการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยี

สารสนเทศ ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม 

การควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ซึ่ งจะส่งผลให้ต้องมีการออกแบบ 

การทดสอบการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว)  หากภายใต้

สถานการณ์เดียวกัน ผู้สอบบัญชีตัดสินใจที่ จะไม่ท าการทดสอบความมีประสิทธิผลของ

การปฏบิัติตามการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคาดการณ์ว่าการควบคุม

ทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิผล ความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้ นจากการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องอาจต้องตอบสนองโดยการออกแบบวิธีการตรวจสอบ

เนื้ อหาสาระ  อย่างไรกต็าม ความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว

อาจไม่สามารถได้รับการตอบสนองได้ หากความเสี่ ยงดังกล่าวเป็นความเสี่ ยงที่ วิธีการ

ตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสม

อย่างเพียงพอ  ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงผลกระทบต่อ 

การแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชี 
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การระบุระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ อาจมีความเสี่ ยงที่ เกดิขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก167. ส าหรับระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับระบบสารสนเทศ การท าความเข้าใจลักษณะ

และความซับซ้อนของกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบางกระบวนการเป็นการเฉพาะและ

การควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศของกิจการ อาจช่วยให้ผู้สอบบัญชีตัดสินใจได้ว่า

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศใดเป็นระบบงานที่ กิจการพึ่ งพิงให้สามารถประมวลผลอย่าง

ถูกต้องและด ารงไว้ซึ่ งบูรณภาพของสารสนเทศในระบบสารสนเทศของกิจการ  ระบบงาน

สารสนเทศดังกล่าวอาจมีความเสี่ ยงที่ เกดิขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก168. การระบุระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ อาจมีความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้ นจากการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ มีความเกี่ ยวข้องกบัการพิจารณาการควบคุมที่ ผู้สอบบัญชีระบุไว้ เนื่ องจากการควบคุม

ดังกล่าวอาจเกี่ ยวข้องกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือพึ่ งพิงเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ผู้สอบบัญชีอาจมุ่งเน้นไปยังประเดน็ที่ ว่าระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้รวมถึงการควบคุมโดย

อัตโนมัติที่ ผู้บริหารพึ่ งพิงและที่ ผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้หรือไม่ ซึ่ งรวมถึงการควบคุมที่ ตอบสนองต่อ

ความเสี่ ยงที่ วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้หลักฐานการสอบบัญชี 

ที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ  นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าข้อมูลได้จัดเกบ็และประมวลผล

ในระบบสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผย

ข้อมูลที่ มีนัยส าคัญอย่างไร และผู้บริหารพึ่ งพิงการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการด ารงไว้ซึ่ งบูรณภาพของสารสนเทศนั้นหรือไม่ 

ก169. การควบคุมที่ ผู้สอบบัญชีระบุไว้อาจขึ้ นอยู่กับรายงานที่ จัดท าโดยระบบ ซึ่ งในกรณีนี้ ระบบงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ จัดท ารายงานดังกล่าวนั้นอาจมีความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  ในบางกรณีผู้สอบบัญชีอาจไม่ได้วางแผนที่ จะพึ่ งพิงการควบคุมส าหรับรายงาน 

ที่ จัดท าโดยระบบและวางแผนที่ จะทดสอบข้อมูลน าเข้าและข้อมูลผลลัพธ์ของรายงานดังกล่าว

โดยตรงแทน ซึ่ งในกรณีนี้ผู้สอบบัญชีอาจไม่ระบุว่าระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องอาจ

มีความเสี่ ยงที่ เกดิขึ้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การปรับให้เหมาะสม 

ก170. ขอบเขตของความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบักระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งรวมถึง

ขอบเขตของการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศของกจิการ จะแตกต่างกนัไปตามลักษณะ

และสถานการณ์ของกจิการและสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งขึ้นอยู่กบัลักษณะ

และขอบเขตของการควบคุมที่ ผู้สอบบัญชีระบุไว้  จ านวนระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ อาจมี

ความเสี่ ยงที่ เกดิขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะแตกต่างกนัไปตามปัจจัยดังกล่าวด้วย 

ตวัอย่าง 

• กิจการที่ ใช้ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์และไม่สามารถเข้าถึงรหัสโปรแกรมต้นฉบับเพื่ อท า 

การเปล่ียนแปลงโปรแกรมใดๆ ได้ ก็ไม่น่ามีกระบวนการส าหรับการเปล่ียนแปลง
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โปรแกรม แต่อาจมีกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติที่ ใช้ในการตั้งค่าซอฟต์แวร์เหล่านั้น (เช่น 

ผังบัญชี พารามิเตอร์ หรือระดับที่ ยอมรับได้)  นอกจากนี้  กิจการอาจมีกระบวนการหรือ

วิธีปฏิบัติที่ จัดการกับการเข้าถึงระบบงาน (เช่น สิทธิ์ การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบ

ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์)  ในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการไม่น่าจะมีหรือไม่จ าเป็นต้องมี 

การควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เป็นทางการ 

• ในทางตรงกันข้าม กิจการที่ มีขนาดใหญ่อาจพึ่ งพิงเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมากและ

สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเกี่ ยวข้องกับ ระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศหลายระบบ และกระบวนการในการจัดการสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี

สารสนเทศอาจมีความซับซ้อน (เช่น มีแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ งพัฒนาและ

ปฏิบัติงานด้านการเปล่ียนแปลงโปรแกรมและจัดการสิทธิส าหรับการเข้าถึงด้านต่างๆ) 

ซึ่ งรวมถึงการใช้การควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เป็นทางการส าหรับ

กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• เมื่ อผู้บริหารไม่ได้พึ่ งพิงการควบคุมโดยอัตโนมัติหรือการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยี

สารสนเทศในการประมวลผลรายการหรือเกบ็รักษาข้อมูล และผู้สอบบัญชีไม่ได้ระบุ 

การควบคุมโดยอัตโนมัติหรือการควบคุมการประมวลผลสารสนเทศอื่ น (หรือ 

การควบคุมที่ ขึ้ นอยู่กับการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ) ผู้สอบบัญชีอาจ

วางแผนที่ จะทดสอบโดยตรงไปยังสารสนเทศที่ กิจการผลิตออกมาโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและอาจไม่ระบุระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ อาจมีความเสี่ ยงที่ เกดิขึ้นจาก

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• เมื่ อผู้บริหารพึ่ งพิงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผลหรือเกบ็รักษา

ข้อมูล และข้อมูลมีจ านวนมาก รวมทั้งผู้บริหารพึ่ งพิงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการท างานของการควบคุมโดยอัตโนมัติ ต่างๆ ที่ ผู้ สอบบัญชีได้ระบุไว้เช่นกัน 

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นอาจมีความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้ นจากการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ก171. เมื่ อสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีความซับซ้อนมากขึ้น การระบุระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศและด้านอื่ นของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การก าหนดความเสี่ ยง 

ที่ เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้อง และการระบุการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีแนวโน้มที่ จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ มีทักษะ 

ความเชี่ ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  การมีส่วนร่วมดังกล่าวน่าจะมีความจ าเป็นและอาจ

ต้องมีส่วนร่วมอย่างมากส าหรับสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ซับซ้อน 
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การระบุด้านอื่ นของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ อาจมีความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้ นจากการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก172. ด้านอื่ นของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ อาจมีความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้ นจากการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมถึง เครือข่าย ระบบปฏิบัติ การและฐานข้อมูล และ 

ในบางสถานการณ์รวมถึงการเชื่ อมต่อระหว่างระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ  โดยปกติ

แล้ว ผู้สอบบัญชีจะไม่ระบุด้านอื่ นของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหากผู้สอบบัญชี

ไม่ได้ระบุระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ อาจมีความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้ นจากการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  แต่หากผู้สอบบัญชีได้ระบุระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ อาจมีความเสี่ ยงที่ เกดิขึ้น

จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สอบบัญชีมีแนวโน้มที่ จะระบุด้านอื่ นของสภาพแวดล้อมทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย (เช่น ฐานข้อมูล ระบบปฏบิัติการ เครือข่าย) เนื่ องจากด้านอื่ นดังกล่าว

สนับสนุนและท างานร่วมกบัระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ระบุไว้ 

การระบุความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้ นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยี

สารสนเทศ (อ้างถึงย่อหน้าที่  26(ค)) 

ภาคผนวก 6 กล่าวถึงข้อพิจารณาส าหรับการท าความเข้าใจการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ก173. ในการระบุความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้ นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึง

ลักษณะของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ระบุไว้หรือด้านอื่ นของสภาพแวดล้อมทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศและเหตุผลที่ ท าให้สิ่ งเหล่านั้นอาจมีความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  ส าหรับระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ระบุไว้บางระบบหรือด้านอื่ นของ

สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศบางด้าน ผู้สอบบัญชีอาจระบุความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้นจาก 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปล่ียนแปลง

โปรแกรมโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งความเสี่ ยงจากการเปล่ียนแปลงข้อมูลที่ ไม่เหมาะสม (เช่น 

ความเสี่ ยงจากการเปล่ียนแปลงข้อมูลที่ ไม่เหมาะสมโดยการเข้าถึงฐานข้อมูลโดยตรงหรือ

ความสามารถในการแก้ไขบิดเบือนสารสนเทศโดยตรง) 

ก174. ระดับและลักษณะของความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้ นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องมี 

ความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับลักษณะและคุณลักษณะของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ระบุไว้

และด้านอื่ นของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เกี่ ยวข้องอาจเกิดขึ้ นเมื่ อกิจการใช้ผู้ ให้บริการภายนอกหรือภายในส าหรับด้านต่างๆ ของ

สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ระบุไว้ (เช่น การจ้างบุคคลที่ สามให้เป็นฐานที่ ตั้งของ

สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการใช้ศูนย์บริการร่วมเพื่ อจัดการกระบวนการ

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มกจิการ)  นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีอาจระบุความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้น

จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกบัความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์  มีความเป็นไปได้

มากที่ จะมีความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่ สูงขึ้นเมื่ อปริมาณการใช้
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หรือความซับซ้อนของการควบคุมส าหรับระบบงานโดยอัตโนมัติเพิ่ มมากขึ้นและผู้บริหารพึ่ งพิง 

การควบคุมเหล่านั้นมากขึ้นเพื่ อให้มีการประมวลผลรายการที่ มีประสิทธิผลหรือการรักษาไว้ซึ่ ง

บูรณภาพของสารสนเทศอย่างมีประสทิธผิล 

การประเมินการออกแบบ และการพิจารณาการน าไปปฏิบัติของการควบคุมที่ ระบุไว้ในองค์ประกอบ

กจิกรรมการควบคุม (อ้างถึงย่อหน้าที่  26(ง)) 

ก175. การประเมินการออกแบบการควบคุมที่ ระบุไว้เกี่ ยวข้องกับการพิจารณาของผู้ สอบบัญชี ว่า 

การควบคุม ไม่ว่าจะเป็นแต่ละการควบคุมหรือเป็นการควบคุมที่ ใช้ร่วมกับการควบคุมอื่ น 

สามารถป้องกัน หรือตรวจพบและแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญได้

อย่างมีประสทิธผิลหรือไม่ (ซึ่ งคือ วัตถุประสงค์การควบคุม) 

ก176. ผู้สอบบัญชีพิจารณาการน าการควบคุมที่ ระบุไว้ไปปฏิบัติโดยการหาหลักฐานเพื่ อพิสูจน์ว่ามี 

การควบคุมอยู่จริงและกิจการปฏิบัติตามการควบคุมนั้นอยู่  การประเมินการน าการควบคุมไป

ปฏิบัติของผู้สอบบัญชีมีประโยชน์น้อยมากหากการควบคุมนั้นไม่ได้รับการออกแบบอย่างมี

ประสิทธิผล  ดังนั้น ผู้ สอบบัญชีจึงพิจารณาการออกแบบการควบคุมก่อน  การออกแบบ 

การควบคุมที่ ไม่เหมาะสมอาจน าไปสู่ข้อบกพร่องของการควบคุม 

ก177. วิธีการประเมินความเสี่ ยงเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับการออกแบบและ 

การน าไปปฏบิัติของการควบคุมที่ ระบุไว้ในองค์ประกอบกจิกรรมการควบคุมอาจรวมถึง 

• การสอบถามบุคลากรในกจิการ 

• การสงัเกตการณ์การน าการควบคุมไปปฏบิัติ 

• การตรวจสอบเอกสารและรายงาน 

อย่างไรกต็าม การสอบถามเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอส าหรับการประเมินความเสี่ ยง 

ก178. ผู้สอบบัญชีอาจคาดการณ์โดยอาศัยประสบการณ์จากการตรวจสอบคร้ังก่อนหรืออาศัยวิธีการ

ประเมินความเสี่ ยงในงวดปัจจุบันว่า ผู้บริหารไม่ได้ออกแบบหรือน าการควบคุมไปปฏิบัติอย่างมี

ประสิทธิผลเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ  ในกรณีเช่นนี้  วิธีการเพื่ อตอบสนองต่อ

ข้อก าหนดในย่อหน้าที่  26(ง) อาจประกอบด้วยการพิจารณาว่าการควบคุมดังกล่าวไม่ได้รับ 

การออกแบบหรือน าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล  หากผลลัพธ์ของวิธีดังกล่าวชี้ ให้เห็นว่า 

การควบคุมได้รับการออกแบบใหม่หรือน าไปปฏบิัติแล้ว ผู้สอบบัญชีจะต้องปฏบิัติตามข้ันตอนใน

ย่อหน้าที่  26(ข)–(ง) ส าหรับการควบคุมที่ ออกแบบใหม่หรือน ามาปฏบิัติแล้วดังกล่าว 

ก179. ผู้สอบบัญชีอาจสรุปว่าการควบคุมที่ ได้รับการออกแบบและน าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลอาจมี

ความเหมาะสมในการทดสอบเพื่ อน าความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมไปใช้ใน

การออกแบบวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระ  อย่างไรกต็าม หากการควบคุมไม่ได้รับการออกแบบ

หรือน าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล การทดสอบการควบคุมดังกล่าวกไ็ม่เป็นประโยชน์  หาก

ผู้สอบบัญชีวางแผนที่ จะทดสอบการควบคุม ข้อมูลที่ ได้รับเกี่ ยวกับระดับที่ การควบคุมสามารถ
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จัดการกับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  เป็นข้อมูลที่  

ผู้สอบบัญชีใช้ในการประเมินความเสี่ ยงจากการควบคุมในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหาร ได้ให้ 

การรับรองไว้ 

ก180. การประเมินการออกแบบและการพิจารณาการน าไปปฏิบัติของการควบคุมที่ ระบุไว้ใน

องค์ประกอบกิจกรรมการควบคุมของกิจการนั้ นไม่ ถือว่าเพียงพอส าหรับการทดสอบ 

ความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม  อย่างไรก็ตาม ส าหรับการควบคุมโดย

อตัโนมัต ิผู้สอบบัญชีอาจวางแผนที่ จะทดสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุมโดยการระบุและ

ทดสอบการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ส่งผลให้การควบคุมโดยอัตโนมัติมีการ

ปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ แทนการทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมโดย

อัตโนมัติโดยตรง  การได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับการน าการควบคุมที่ ปฏิบัติด้วยมือ

ไปปฏบิัติ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ งไม่สามารถให้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกบัความมีประสทิธผิลของ 

การปฏิบัติตามการควบคุมนั้นส าหรับเวลาอื่ นๆ ในงวดบัญชีที่ ตรวจสอบได้  การทดสอบความมี

ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม ซึ่ งรวมถึงการทดสอบการควบคุมทางอ้อม  

ได้อธบิายเพิ่ มเติมไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33045 

ก181. หากผู้สอบบัญชีไม่ได้วางแผนที่ จะทดสอบความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุมที่ ระบุ

ไว้ ความเข้าใจของผู้สอบบัญชียังอาจช่วยในการออกแบบลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของ

วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

อนัเป็นสาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้อง 

 

ตวัอย่าง 

ผลจากวิธีการประเมินความเสี่ ยงเหล่านี้ อาจใช้เป็นเกณฑ์ส าหรับการพิจารณาของผู้สอบบัญชี

เกี่ ยวกบัการเบี่ ยงเบนที่ เป็นไปได้ในประชากรเมื่ อออกแบบการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี 

 

ขอ้บกพร่องของการควบคมุในระบบการควบคมุภายในของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  27) 

ก182. ในการประเมินองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในของกิจการ 46  

ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่านโยบายบางด้านของกจิการในองค์ประกอบหนึ่ งไม่เหมาะสมกบัลักษณะ

และสถานการณ์ของกิจการ  การพิจารณาดังกล่าวอาจเป็นข้อบ่งชี้ ที่ ช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุ

ข้อบกพร่องของการควบคุม  หากผู้สอบบัญชีพบข้อบกพร่องของการควบคุม ไม่ว่าจะข้อเดียวหรือ

หลายข้อ ผู้ สอบบัญชีอาจพิจารณาผลกระทบของข้อบกพร่องของการควบคุมเหล่านั้ นใน 

การออกแบบวิธกีารตรวจสอบเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 

 
45
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  8-11  

46
  ย่อหน้าที่  21(ข) 22(ข) 24(ค) 25(ค) และ 26(ง) 
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ก183. หากผู้สอบบัญชีพบข้อบกพร่องของการควบคุมข้อเดียวหรือหลายข้อ มาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 26547 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าข้อบกพร่องแต่ละข้อหรือข้อบกพร่องหลายข้อ

รวมกันก่อให้เกดิข้อบกพร่องที่ มีนัยส าคัญหรือไม่  ผู้สอบบัญชีใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ

ในการพิจารณาว่าข้อบกพร่องดังกล่าวถือว่าเป็นข้อบกพร่องของการควบคุมที่ มีนัยส าคัญหรือไม่48 

ตวัอย่าง 

ตัวอย่างของสถานการณ์ที่ อาจชี้ ให้เหน็ว่ามีข้อบกพร่องของการควบคุมที่ มีนัยส าคัญรวมถึง 

• การพบการทุจริตที่ เกี่ ยวข้องกบัผู้บริหารระดับสงู ไม่ว่าจะมีขนาดของผลกระทบเท่าใด 

• กระบวนการภายในที่ ไม่เพียงพอส าหรับการรายงานและการสื่ อสารข้อบกพร่องที่ พบจาก

การตรวจสอบภายใน 

• ข้อบกพร่องที่ ได้สื่ อสารไปยังผู้บริหารแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขโดยผู้บริหารในเวลา 

ที่ เหมาะสม 

• ความล้มเหลวของผู้บริหารในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ เช่น การไม่น า

การควบคุมต่อความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญไปปฏบิัติ และ 

• การปรับงบการเงินที่ เผยแพร่ไปแล้วย้อนหลัง 

การระบุและประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  28–37) 

เหตุทีผู่ส้อบบญัชีระบุและประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ก184. ผู้สอบบัญชีระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

เพื่ อให้สามารถก าหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมที่ จ าเป็นเพื่ อให้

ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ  หลักฐานดังกล่าวช่วยให้ผู้สอบบัญชี

สามารถแสดงความเหน็ต่องบการเงินโดยมีความเสี่ ยงในการสอบบัญชีในระดับต า่ที่ ยอมรับได้ 

ก185. ข้อมูลที่ รวบรวมจากการปฏบิัติวิธีการประเมินความเสี่ ยงใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชีที่ ให้เกณฑ์

ส าหรับการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  

ตัวอย่างเช่น หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้มาจากการประเมินการออกแบบของการควบคุมและ 

การพิจารณาว่าการควบคุมได้มีการน าไปปฏิบัติตามในองค์ประกอบกิจกรรมการควบคุมหรือไม่ 

ใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชีที่ สนับสนุนการประเมินความเสี่ ยงได้  นอกจากนี้  หลักฐานการสอบ

บัญชีดังกล่าวให้เกณฑ์ส าหรับผู้สอบบัญชีในการออกแบบการตอบสนองโดยรวมเพื่ อจัดการกับ
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ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับของงบการเงิน 

ที่ ได้ประเมินไว้ รวมถึงการออกแบบและปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมที่ มีลักษณะ ช่วงเวลา 

และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ ได้ประเมินไว้ 

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 

การระบุความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  28) 

ก186. การระบุความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญจะปฏิบัติก่อน 

การพิจารณาถึงการควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง (นั่นคือ ความเสี่ ยงสืบเนื่ อง) และอาศัยข้อมูลจาก 

การพิจารณาเบื้องต้นของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ มีความเป็นไปได้

อย่างสมเหตุสมผลที่ จะเกดิขึ้นและมีสาระส าคัญหากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงนั้นเกดิขึ้น49  

ก187. นอกจากนี้  การระบุความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญให้เกณฑ์

แก่ผู้สอบบัญชีในการก าหนดสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งช่วยผู้สอบบัญชี 

ในการก าหนดประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่ มีนัยส าคัญ 

ส่ิงทีผู่บ้ริหารไดใ้หก้ารรบัรองไว ้

เหตุที่ ผู้สอบบัญชีใช้สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

ก188. ในการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ผู้สอบบัญชีใช้สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เพื่ อพิจารณาการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

ประเภทต่างๆ ที่ เป็นไปได้ที่ อาจเกิดขึ้น  สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ซึ่ งผู้สอบบัญชีได้ระบุ

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้องให้ไว้ ถือว่าเป็น 

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ เกี่ ยวข้อง 

การใช้สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

ก189. ในการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ผู้สอบบัญชีอาจเลือกใช้กลุ่มของสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  ก190 

(ก)–(ข) ด้านล่าง หรืออาจจัดกลุ่มของสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในรูปแบบที่ แตกต่างไป 

กไ็ด้ หากยังครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ ทุกเร่ืองตามที่ กล่าวไว้ด้านล่าง  ผู้สอบบัญชีอาจเลือกที่ จะรวม

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ ยวกบัประเภทของรายการและเหตุการณ์ และการเปิดเผยข้อมูล

ที่ เกี่ ยวข้อง เข้ากบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ ยวกบัยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผย

ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกไ็ด้ 

ก190. สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ ผู้สอบบัญชีใช้ในการพิจารณาประเภทของการแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงที่ อาจเกดิขึ้นอาจแบ่งออกเป็นกลุ่มดังนี้  
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(ก) สิ่ งที่ ผู้ บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ ยวกับประเภทของรายการและเหตุการณ์ และ  

การเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง ส าหรับรอบระยะเวลาที่ ตรวจสอบ ได้แก่ 

(1) การเกดิขึ้นจริง — รายการและเหตุการณ์ที่ ถูกบันทกึหรือเปิดเผยข้อมูลนั้นเกิดขึ้น

จริง และรายการและเหตุการณ์นั้นเกี่ ยวข้องกบักจิการ 

(2) ความครบถ้วน — รายการและเหตุการณ์ทุกรายการที่ ควรจะบันทึกได้ถูกบันทึก

และการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมดซึ่ งควรต้องรวมในงบการเงินได้ถูกรวม

ไว้แล้ว 

(3) ความถูกต้อง — จ านวนและข้อมูลอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับรายการและเหตุการณ์ที่ ถูก

บันทึกได้ถูกบันทึกอย่างเหมาะสม และการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องได้ถูกวัด

มูลค่าและอธบิายอย่างเหมาะสมแล้ว 

(4) การตัดยอด — รายการและเหตุการณ์ได้ถูกบันทึกในรอบระยะเวลาบัญชีที่

ถูกต้อง 

(5) การจัดประเภทรายการ — รายการและเหตุการณ์ได้ถูกบันทกึในบัญชีที่ เหมาะสม 

(6) การแสดงรายการ — รายการและเหตุการณ์ได้รวมกนัหรือแยกย่อยอย่างเหมาะสม

และอธิบายอย่างชัดเจน และการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องมีความเกี่ ยวข้องและ

สามารถเข้าใจได้ในบริบทของข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ ยวข้อง  

(ข) สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ ยวกับยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล 

ที่ เกี่ ยวข้อง ณ วันสิ้นสดุรอบระยะเวลา ได้แก่ 

(1) ความมีอยู่จริง — สนิทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนของเจ้าของ มีตัวตนหรือมีอยู่จริง 

(2) กรรมสิทธิ์และข้อผูกพัน — กิจการถือหรือควบคุมสิทธิในสินทรัพย์ และมีหนี้ สิน 

ที่ กจิการมีข้อผูกพัน 

(3) ความครบถ้วน — สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของทั้งหมดที่ ควรบันทึกได้

ถูกบันทึก และการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งควรต้องรวมในงบการเงินได้ 

ถูกรวมไว้แล้ว 

(4) ความถูกต้อง การแสดงมูลค่า และการปันส่วน — สนิทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนของ

เจ้าของที่ รวมอยู่ในงบการเงินแสดงด้วยจ านวนที่ เหมาะสม และผลจากการปรับ

มูลค่าหรือการปรับปรุงการปันส่วนได้ถูกบันทกึอย่างเหมาะสม และการเปิดเผย

ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องมีการวัดมูลค่าและได้อธบิายอย่างเหมาะสมแล้ว 

(5) การจัดประเภทรายการ — สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของได้ถูกบันทกึใน

บัญชีที่ เหมาะสม 
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(6) การแสดงรายการ — สินทรัพย์ หนี้ สิน และส่วนของเจ้าของได้รวมกันหรือแยก

ย่อยอย่างเหมาะสมและอธิบายอย่างชัดเจน และการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง 

มีความเกี่ ยวข้องและสามารถเข้าใจได้ในบริบทของข้อก าหนดของแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

ก191. ผู้สอบบัญชีอาจใช้สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ตามที่ อธิบายในย่อหน้าที่  ก190(ก)–(ข) 

ข้างต้น (ซึ่ งปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม) ในการพิจารณาประเภทต่างๆ ของการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ อาจเกิดขึ้นในการเปิดเผยข้อมูลที่ ไม่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับประเภทของ

รายการ เหตุการณ์ หรือยอดคงเหลือทางบัญชีที่ บันทกึไว้ 

ตวัอย่าง 

ตัวอย่างในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว คือ กรณีที่ แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง

ก าหนดให้กิจการต้องอธิบายถึงผลกระทบของความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้ นจากเคร่ืองมือทางการเงิน  

ซึ่ งรวมถึงการเปิดเผยว่าความเสี่ ยงนั้นเกิดขึ้ นได้อย่างไร ; วัตถุประสงค์ นโยบาย และ

กระบวนการในการบริหารความเสี่ ยง; และวิธทีี่ ใช้ในการวัดมูลค่าความเสี่ ยง 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก192. เมื่ อผู้บริหารให้การรับรองเกี่ ยวกบังบการเงินของหน่วยงานภาครัฐ นอกเหนือจากสิ่ งที่ ผู้บริหารได้

ให้การรับรองไว้ตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  ก190(ก)–(ข) ผู้บริหารอาจต้องให้การรับรองว่า

รายการและเหตุการณ์เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือกฎระเบียบอื่ น   สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้ดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้ขอบเขตของการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงานภาครัฐ

ด้วยเช่นกนั 

ความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับของงบการเงิน (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  28(ก) และ 30) 

เหตุที่ ผู้สอบบัญชีระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  

ในระดับของงบการเงิน 

ก193. ผู้สอบบัญชีระบุความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับของ 

งบการเงินเพื่ อพิจารณาว่าความเสี่ ยงนั้นส่งผลกระทบที่ แผ่กระจายไปยังงบการเงินซึ่ งจะท าให้ผู้สอบบัญชี

อาจต้องใช้วิธกีารตอบสนองโดยรวมต่อความเสี่ ยงดังกล่าวตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33050 

ก194. นอกจากนี้  ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับของ 

งบการเงินอาจกระทบต่อสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในแต่ละเร่ือง ซึ่ งการระบุความเสี่ ยง

ดังกล่าวอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง  

อันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้และในการออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบเพิ่ มเติมเพื่ อตอบสนองกบัความเสี่ ยงที่ ระบุไว้ด้วย 
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การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับ ของ 

งบการเงิน 

ก195. ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับของงบการเงิน

หมายถึง ความเสี่ ยงที่ แผ่กระจายไปในงบการเงินโดยรวม และมีแนวโน้มที่ จะกระทบต่อ  

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในหลายๆ เร่ือง  ความเสี่ ยงเหล่านี้ โดยลักษณะแล้วจะไม่ได้

กระทบเฉพาะสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ งในระดับของประเภทของรายการ  

ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูล (เช่น ความเสี่ ยงจากการแทรกแซงการควบคุมโดย

ผู้บริหาร)  แต่ความเสี่ ยงเหล่านี้แสดงถึงสถานการณ์ที่ อาจเพิ่ มความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้ บริหารได้ให้การรับรองไว้อย่าง 

แผ่กระจาย  การประเมินของผู้สอบบัญชีว่าความเสี่ ยงที่ ระบุไว้มีลักษณะแผ่กระจายในงบการเงิน

โดยรวมจะสนับสนุนการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญในระดับของงบการเงินของผู้สอบบัญชี  ในบางกรณี สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้

หลายเร่ืองอาจถูกระบุว่ามีโอกาสได้รับผลกระทบจากความเสี่ ยงและอาจกระทบต่อการระบุและ

ประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับ 

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ด้วย 

ตวัอย่าง 

กิจการประสบปัญหาขาดทุนจากการด าเนินงานและสภาพคล่อง และต้องพึ่ งพาแหล่งเงินทุน 

ซึ่ งยังไม่มีความแน่นอน  ในสถานการณ์เช่นนี้  ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าเกณฑ์การด าเนินงาน

ต่อเนื่ องท าให้เกิดความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับ

ของงบการเงิน  ในกรณีนี้  อาจต้องใช้เกณฑ์การช าระบัญชีในการปฏิบัติตามแม่บทการบัญชี  

ซึ่ งน่าจะมีผลกระทบต่อสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ทั้งหมดอย่างแผ่กระจาย 

ก196. การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับ

ของงบการเงินโดยผู้สอบบัญชี ได้รับอิทธิพลมาจากความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับระบบ 

การควบคุมภายในของกิจการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเข้าใจของผู้ สอบบัญชีที่ เกี่ ยวกับ

สภาพแวดล้อมการควบคุม กระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกิจการและกระบวนการที่ กิจการ

ใช้ในการติดตามผลระบบการควบคุมภายใน และ  

• ผลของการประเมินที่ เกี่ ยวข้องตามที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  21(ข), 22(ข), 24(ค) และ  

25(ค) และ 

• ข้อบกพร่องของการควบคุมที่ ได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่  27 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง ความเสี่ ยงในระดับของงบการเงินอาจเกิดจากข้อบกพร่องของสภาพแวดล้อม 

การควบคุมหรือจากเหตุการณ์หรือเงื่ อนไขภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกจิที่ ถดถอย เป็นต้น  
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ก197. ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต

อาจเกี่ ยวข้องเป็นอย่างมากกบัการพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในระดับของงบการเงิน 

ตวัอย่าง 

ผู้สอบบัญชีได้มาซึ่ งความเข้าใจโดยการสอบถามผู้บริหารว่างบการเงินของกิจการจะน าไปใช้ใน

การหารือกับผู้ให้กู้เพื่ อจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่ มเติมส าหรับการรักษาเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ  

ดังนั้น ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงมีโอกาสเพิ่ มขึ้ นมาก 

อันเนื่ องมาจากปัจจัยเสี่ ยงของการทุจริตซึ่ งมีผลกระทบต่อความเสี่ ยงสืบเนื่ อง (นั่นคือ โอกาสที่

งบการเงินที่ จะเกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญเนื่ องจากความเสี่ ยงใน

การจัดท ารายงานทางการเงินที่ ทุจริต เช่น การแสดงสินทรัพย์และรายได้ที่ สูงเกินไป และ 

การแสดงหนี้สนิและค่าใช้จ่ายที่ ต า่เกนิไป เพื่ อให้มั่นใจว่าจะได้รับแหล่งเงินทุน) 

ก198. ความเข้าใจและการประเมินของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมและองค์ประกอบ

อื่ นในระบบการควบคุมภายในอาจท าให้ผู้สอบบัญชีตั้งข้อสงสยัเกี่ ยวกบัความสามารถที่ จะได้มาซึ่ ง

หลักฐานการสอบบัญชีที่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นหรือใช้เป็นสาเหตุของการถอนตัวจาก

การเป็นผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ การถอนตัวนั้นเป็นไปได้ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง 

ตวัอย่าง 

• จากผลของการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมของกิจการ ผู้สอบบัญชีมีความสงสัย

เกี่ ยวกบัความซ่ือสัตย์ของผู้บริหารของกิจการ ซึ่ งอาจมีผลร้ายแรงถึงขั้นท าให้ผู้สอบบัญชี

สรุปว่าความเสี่ ยงที่ ผู้บริหารเจตนาน าเสนองบการเงินอย่างไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ไม่สามารถ

ปฏบิัติงานสอบบัญชีได้ 

• จากผลของการประเมินระบบสารสนเทศและการสื่ อสารของกิจการ ผู้สอบบัญชีพิจารณาได้

ว่าการเปล่ียนแปลงที่ ส าคัญในสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้รับการจัดการ

ที่ ดีและการก ากบัดูแลจากผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแลในเร่ืองดังกล่าวมีจ ากัด  ผู้สอบ

บัญชีสรุปว่ามี ข้อสงสัยอย่างมากเกี่ ยวกับสภาพและความน่าเชื่ อถือของบันทึก 

ทางบัญชีของกิจการ  ในสถานการณ์เช่นนี้  ผู้สอบบัญชีอาจประเมินว่าไม่น่าจะสามารถหา

หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอที่ จะสนับสนุนการแสดงความเหน็แบบไม่มี

เง่ือนไขต่องบการเงินได้ 

ก199. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)51 มีข้อก าหนดและให้แนวทางในการประเมินถึง

ความจ าเป็นส าหรับผู้สอบบัญชีที่ ต้องแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขหรือไม่แสดงความเห็น หรือ

ในบางกรณี อาจถอนตัวจากงานสอบบัญชีหากการถอนตัวสามารถท าได้ภายใต้กฎหมายหรือ

ข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเหน็แบบที่ เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 80 TSA 315 (ปรับปรุง 2564) 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก200. ส าหรับการตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ การระบุความเสี่ ยงในระดับของงบการเงินอาจต้อง

พิจารณาเร่ืองที่ สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางการเมือง ส่วนได้เสียสาธารณะและความอ่อนไหว

ของโครงการด้วย 

ความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในระดบัทีเ่กีย่วกบัส่ิงทีผู่บ้ริหารไดใ้ห้

การรบัรองไว ้(อ้างถึงย่อหน้าที่  28(ข) 

ภาคผนวก 2 ให้ตัวอย่างเกี่ ยวกับเหตุการณ์หรือเง่ือนไข (ในบริบทของปัจจัยความเสี่ ยง

สบืเนื่ อง) ที่ อาจบ่งชี้ถึงโอกาสในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ อาจมีสาระส าคัญ 

ก201. ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ไม่แผ่กระจายไปใน  

งบการเงินเป็นความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับ  

ที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

ส่ิงทีผู่บ้ริหารไดใ้หก้ารรบัรองไวที้เ่กีย่วขอ้งและประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบญัชี และการเปิดเผย

ขอ้มูลทีมี่นยัส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  29) 

เหตุที่ ต้องก าหนดสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ เกี่ ยวข้องและประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี 

และการเปิดเผยข้อมูลที่ มีนัยส าคัญ 

ก202. การก าหนดสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ เกี่ ยวข้องและประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ 

ทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่ มีนัยส าคัญ ให้เกณฑ์ส าหรับขอบเขตการท าความเข้าใจของ

ผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับระบบสารสนเทศของกิจการที่ จ าเป็นต้องได้มาตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่   

25(ก)  ความเข้าใจนี้ อาจช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูล 

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ (ดูย่อหน้าที่  ก86) 

เคร่ืองมือและเทคนิคอตัโนมัติ 

ก203. ผู้สอบบัญชีอาจใช้เทคนิคอตัโนมัติในการช่วยระบุประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และ

การเปิดเผยข้อมูลที่ มีนัยส าคัญ 

ตวัอย่าง 

• ผู้สอบบัญชีอาจวิเคราะห์ประชากรทั้งหมดของรายการต่างๆ โดยใช้เคร่ืองมือและเทคนิค

อัตโนมัติเพื่ อท าความเข้าใจลักษณะ แหล่งข้อมูล ขนาด และปริมาณของประชากร  

ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจใช้เทคนิคอัตโนมัติและพบว่าบัญชีที่ มียอดคงเหลือเป็นศูนย์ 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประกอบไปด้วยรายการค้าและรายการในสมุดรายวันหลาย

รายการที่ หักกลบกันในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่ งชี้ ให้เห็นว่ายอดคงเหลือทางบัญชี

หรือประเภทของรายการบัญชีดังกล่าวอาจมีนัยส าคัญ (เช่น บัญชีเงินเดือนที่ ใช้ตั้งพัก



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 81 TSA 315 (ปรับปรุง 2564) 

รายการและโอนออกไปบัญชีอื่ นภายหลัง)  บัญชีเงินเดือนที่ ใช้พักรายการค้าดังกล่าวยัง

อาจแสดงให้เห็นถึงการเบิกคืนค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริหาร (และพนักงานอื่ น) ซึ่ งอาจเป็น

การเปิดเผยข้อมูลที่ มีนัยส าคัญเนื่ องจากเป็นการจ่ายให้กับกิจการหรือบุคคลที่  

เกี่ ยวข้องกนั 

• การวิเคราะห์ทางเดินของรายการค้าส าหรับรายได้ทั้งหมดอาจช่วยให้ผู้สอบบัญชีระบุ

ประเภทของรายการบัญชีที่ มีนัยส าคัญได้ง่ายขึ้น จากเดิมไม่เคยถูกระบุมาก่อน 

การเปิดเผยข้อมูลที่ อาจมีนัยส าคัญ 

ก204. การเปิดเผยข้อมูลที่ มีนัยส าคัญมีทั้งการเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพซึ่ งมีสิ่ งที่ ผู้บริหาร

ได้ให้การรับรองไว้ที่ เกี่ ยวข้องหนึ่ งเร่ืองหรือมากกว่า  ตัวอย่างของการเปิดเผยข้อมูลที่ มีลักษณะ

เชิงคุณภาพและอาจมีสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งท าให้ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณา

ว่ามีนัยส าคัญ ได้แก่การเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกบั 

• สภาพคล่องและเง่ือนไขของเงินกู้ยืมของกจิการที่ อยู่ใต้ภาวะกดดันทางการเงิน 

• เหตุการณ์หรือสถานการณ์ซึ่ งน าไปสู่การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า 

• แหล่งที่ ส าคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการ ซึ่ งรวมถึงข้อสมมติเกี่ ยวกบัอนาคต 

• ลักษณะของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องอื่ น 

ตามข้อก าหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง เช่น ในกรณีที่ ข้อก าหนดใหม่

ด้านการรายงานทางการเงินน่าจะมีผลกระทบที่ มีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงินและ 

ผลการด าเนินงานของกจิการ 

• ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ซึ่ งรวมถึงข้อมูลเกี่ ยวกับวิธีที่ ใช้ในการก าหนด

จ านวนที่ รับรู้ ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง 

• บุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนัและรายการกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 

• การวิเคราะห์ความอ่อนไหว ซึ่ งรวมถึงผลกระทบเมื่ อมีการเปล่ียนแปลงข้อสมมติที่ ใช้ใน

เทคนิคการวัดมูลค่าของกจิการ เพื่ อท าให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจถึงความไม่แน่นอน

ของการวัดมูลค่าส าหรับจ านวนที่ บันทกึหรือเปิดเผยไว้ 

การประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่เกี ่ยวกับ  

ส่ิงทีผู่บ้ริหารไดใ้หก้ารรบัรองไว ้

การประเมินความเสี่ ยงสบืเนื่ อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  31–33) 

การประเมินความเป็นไปได้ที่ จะเกิดและขนาดของผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  31) 
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เหตทุี่ ผู้สอบบัญชีประเมินความเป็นไปได้ที่ จะเกดิและขนาดของผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

ก205. ผู้สอบบัญชีประเมินความเป็นไปได้ที่ จะเกิดและขนาดของผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงส าหรับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ระบุไว้ 

เนื่ องจากความมีนัยส าคัญของผลโดยรวมของความเป็นไปได้ที่ จะเกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงและขนาดของผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ อาจเกิดขึ้ น  

เป็นตัวก าหนดว่าความเสี่ ยงที่ ประเมินไว้อยู่ส่วนใดบนระดับของความเสี่ ยงสืบเนื่ อง ซึ่ งจะช่วย

ผู้สอบบัญชีในการออกแบบวิธกีารในการตรวจสอบเพิ่ มเติมเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงนั้น 

ก206. การประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ องส าหรับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริง 

อันเป็นสาระส าคัญที่ ระบุไว้ ช่วยให้ผู้สอบบัญชีก าหนดความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญได้  ผู้สอบบัญชี

ก าหนดความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญเนื่ องจากจ าเป็นต้องปฏิบัติวิธีการตอบสนองเป็นการเฉพาะต่อ

ความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญดังกล่าวตามที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 และ

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่ นๆ 

ก207. ปัจจัยความเสี่ ยงสบืเนื่ องมีอทิธพิลต่อการประเมินของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัความเป็นไปได้ที่ จะเกิด

และขนาดของผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงส าหรับความเสี่ ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ระบุไว้ในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้ บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้  ย่ิงประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลมีโอกาสใน

การเกดิความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงมากขึ้น การประเมินความเสี่ ยงสบืเนื่ องก็

น่าจะย่ิงอยู่ในระดับที่ สูงขึ้นด้วย  การพิจารณาระดับที่ ปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องมีผลต่อโอกาสใน

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้   

ช่วยผู้สอบบัญชีในการประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ องส าหรับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ได้อย่างเหมาะสม 

และช่วยในการออกแบบการตอบสนองต่อความเสี่ ยงดังกล่าวได้อย่างแม่นย ามากขึ้นด้วย 

ระดับของความเสี่ ยงสบืเนื่ อง 

ก208. ในการประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ อง ผู้สอบบัญชีใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการก าหนด

ความมีนัยส าคัญของผลโดยรวมของความเป็นไปได้ที่ จะเกิดและขนาดของผลกระทบจาก 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

ก209. ความเสี่ ยงสบืเนื่ องที่ ผู้สอบบัญชีประเมินเกี่ ยวกบัความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระส าคัญใดในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้  สะท้อนถึงการใช้ 

ดุลยพินิจในการระบุช่วง (จากระดับต ่าไปจนถึงระดับสูง) ที่ อยู่บนระดับของความเสี่ ยงสืบเนื่ อง  

การใช้ดุลยพินิจว่าความเสี่ ยงสืบเนื่ องควรได้รับการประเมินไว้ในช่วงใดบนระดับของความเสี่ ยง

สืบเนื่ องนั้นอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของกิจการ และค านึงถึง 

ความเป็นไปได้ที่ จะเกิดและขนาดของผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง รวมทั้ง

ค านึงถึงปัจจัยความเสี่ ยงสบืเนื่ องด้วย 
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ก210. ในการพิจารณาความเป็นไปได้ที่ จะเกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ผู้สอบบัญชีพิจารณา 

ความเป็นไปได้ที่ อาจเกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริง  โดยอาศัยการพิจารณาปัจจัย 

ความเสี่ ยงสบืเนื่ องต่างๆ 

ก211. ในการพิจารณาขนาดของผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ผู้สอบบัญชีพิจารณา

ทั้งแง่มุมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพส าหรับการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ เป็นไปได้ 

(กล่าวคือ การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ต่างๆ เกี่ ยวกับ

ประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูล อาจถูกตัดสินว่ามีสาระส าคัญ

โดยพิจารณาจากขนาด ลักษณะ หรือสถานการณ์) 

ก212. ผู้ สอบบัญชีใช้ความมีนัยส าคัญของผลโดยรวมของความเป็นไปได้ที่ จะเกิดและขนาดของ

ผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ เป็นไปได้ในการก าหนดว่าความเสี่ ยงสืบเนื่ อง

ได้รับการประเมินให้อยู่ที่ ใดบนระดับของความเสี่ ยงสืบเนื่ อง (นั่นคือ ช่วง)  ย่ิงผลโดยรวมของ

ความเป็นไปได้ที่ จะเกดิและขนาดของผลกระทบมีระดับที่ สูงขึ้น การประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ องก็

จะสูงขึ้นตามไปด้วย  ถ้าผลโดยรวมของความเป็นไปได้ที่ จะเกิดและขนาดของผลกระทบมีระดับ

ต า่ลง การประเมินความเสี่ ยงสบืเนื่ องกจ็ะอยู่ในระดับต า่ลงด้วย 

ก213. ส าหรับความเสี่ ยงที่ ถูกประเมินให้อยู่ในระดับสงูบนระดับของความเสี่ ยงสบืเนื่ อง ไม่ได้หมายความ

ว่าทั้งขนาดของผลกระทบและความเป็นไปได้ที่ จะเกิดจ าเป็นต้องถูกประเมินในระดับสูงด้วย  แต่

เป็นจุดที่ ขนาดของผลกระทบตัดกับความเป็นไปได้ที่ จะเกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงบน

ระดับของความเสี่ ยงสืบเนื่ องต่างหากที่ เป็นตัวก าหนดว่าความเสี่ ยงสืบเนื่ องที่ ประเมินไว้จะอยู่ 

ในระดับที่ สูงหรือต ่าบนระดับของความเสี่ ยงสืบเนื่ อง  การประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ องในระดับสูง

อาจเกิดจากผลโดยรวมที่ แตกต่างของความเป็นไปได้ที่ จะเกิดและขนาดของผลกระทบ  

ตัวอย่างเช่น การประเมินความเสี่ ยงสบืเนื่ องในระดับค่อนข้างสูงอาจเป็นผลมาจากความเป็นไปได้

ที่ จะเกดิอยู่ในระดับค่อนข้างต า่แต่ขนาดของผลกระทบอยู่ในระดับที่ สงูมากกไ็ด้ 

ก214. เพื่ อให้สามารถพัฒนากลยุทธ์ที่ เหมาะสมส าหรับการตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูล 

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ผู้สอบบัญชีอาจก าหนดความเสี่ ยงจากแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญต่างๆ ให้อยู่ในกลุ่มต่างๆ บนระดับของความเสี่ ยงสืบเนื่ อง 

โดยขึ้นอยู่กับผลการประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ อง  กลุ่มเหล่านี้อาจถูกเรียกได้หลายแบบ  ไม่ว่าจะ

ใช้วิธีการใดในการจัดกลุ่ม การประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ องของผู้สอบบัญชีถือว่าเหมาะสมหาก 

การออกแบบและการปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้  ตอบสนองอย่าง

เหมาะสมกบัการประเมินความเสี่ ยงสบืเนื่ องและเหตุผลในการประเมินอย่างนั้น 
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การแผ่กระจายของความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกบั

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  31(ข)) 

ก215. ในการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับ  

ที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ ผู้สอบบัญชีอาจสรุปว่าความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูล  

ที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญบางเร่ืองเกี่ ยวข้องกับการแผ่กระจายในงบการเงิน 

ในภาพรวมและมีโอกาสเกิดผลกระทบกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้หลายเร่ือง ซึ่ งในกรณีนี้

ผู้ สอบบัญชีอาจปรับปรุงการระบุความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญในระดับงบการเงิน 

ก216. ในสถานการณ์ที่ ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญถูกระบุ ให้

เป็นความเสี่ ยงในระดับของงบการเงินเนื่ องจากมีผลกระทบที่ แผ่กระจายต่อสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้หลายเร่ือง และสามารถระบุผลกระทบต่อสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้บางเร่ือง

เป็นการเฉพาะได้ ผู้สอบบัญชีต้องค านึงถึงความเสี่ ยงเหล่านั้นในการประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ อง

ส าหรับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับ  

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ด้วย 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก217. ในการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ผู้สอบบัญชีหน่วยงานภาครัฐอาจพิจารณาถึงความซับซ้อนของ

ข้อบังคับและค าสั่งต่างๆ และความเสี่ ยงจากการไม่ปฏบิัติตามกฎระเบียบต่างๆ 

ความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  32) 

เหตุที่ ต้องก าหนดความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญและผลกระทบกบัการสอบบัญช ี

ก218. การก าหนดความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญช่วยให้ผู้สอบบัญชีให้ความสนใจมากขึ้นต่อความเสี่ ยงที่ อยู่ใน

ส่วนบนสดุของระดับของความเสี่ ยงสบืเนื่ อง โดยการปฏบิัติการตอบสนองที่ จ าเป็นในบางเร่ือง เช่น 

• ผู้สอบบัญชีต้องระบุการควบคุมที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญตามที่ กล่าวถึง 

ในย่อหน้า 26(ก)(1) โดยจะต้องประเมินการควบคุมนั้นว่าออกแบบมาอย่างมี

ประสทิธผิลและน าไปปฏบิัติตามที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้า 26(ง) หรือไม่ 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ก าหนดให้ทดสอบการควบคุมที่ ตอบสนองต่อ 

ความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญโดยต้องทดสอบในงวดปัจจุบัน (หากผู้สอบบัญชีวางแผนที่ จะ

พึ่ งพาความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม) และก าหนดให้ต้องมีการ

วางแผนและปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ 

ที่ ระบุไว้เป็นการเฉพาะด้วย52 

 
52

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  15 และ 21 
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• มาตรฐานการสอบบัญชี  ร หัส 330 ก าหนดให้ผู้ สอบบัญชี ต้องได้ รับหลักฐาน 

การสอบบัญชีที่ มีความน่าเชื่ อถือมากขึ้ นเมื่ อการประเมินความเสี่ ยงของผู้ สอบบัญชี

ปรากฏว่าความเสี่ ยงอยู่ในระดับที่ สงูขึ้น53 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ต้องสื่ อสารกับผู้มีหน้าที่ ก ากับ

ดูแลเกี่ ยวกบัความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญที่ ผู้สอบบัญชีระบุไว้54 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีค านึงถึงความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ

เมื่ อก าหนดเร่ืองที่ ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษจากผู้สอบบัญชี ซึ่ งเร่ืองดังกล่าวอาจเป็น

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ55 

• การสอบทานเอกสารหลักฐานงานสอบบัญชีในเวลาที่ เหมาะสมโดยผู้ สอบบัญช ี

ที่ รับผิดชอบงานในขั้นตอนต่างๆ ที่ เหมาะสม ท าให้สามารถแก้ปัญหาในเร่ืองที่ ส าคัญ

ต่างๆ (ซึ่ งรวมถึงความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ) ได้ในเวลาที่ เหมาะสมและเป็นที่ พอใจของ

ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานในหรือก่อนวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี56 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 ก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบ 

กลุ่มกิจการต้องมีส่วนร่วมมากขึ้นถ้าความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญเป็นความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับ 

การตรวจสอบกิจการภายในกลุ่ม และก าหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ

ต้องก าหนดงานที่ ต้องท าส าหรับกจิการภายในกลุ่มโดยผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่ม57 

การก าหนดความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ 

ก219. ในการก าหนดความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ ผู้สอบบัญชีอาจเร่ิมจากการระบุความเสี่ ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้ว่าอยู่ในระดับค่อนข้างสูงบนระดับของ 

ความเสี่ ยงสืบเนื่ อง เพื่ อหาเกณฑ์ที่ ใช้ในการพิจารณาว่าความเสี่ ยงใดอาจอยู่ใกล้กับระดับบนสุด

ของระดับของความเสี่ ยงสบืเนื่ อง  การอยู่ใกล้กบัระดับบนสดุของระดับความเสี่ ยงสบืเนื่ องนั้นอาจ

ไม่เหมือนกันในกจิการแต่ละกจิการ และอาจไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันส าหรับงวดระยะเวลาบัญชีที่

ต่างกันแม้ส าหรับกิจการเดียวกัน  เร่ืองดังกล่าวขึ้ นอยู่กับลักษณะและสถานการณ์ของกิจการที่

ความเสี่ ยงได้รับประเมินนั้นอยู่ 

ก220. การก าหนดว่าความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้

ใดอยู่ใกล้กับระดับบนสุดของระดับของความเสี่ ยงสืบเนื่ อง (ซึ่ งก็จะถือว่าเป็นความเสี่ ยงที่ มี

นัยส าคัญ) เป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ เว้นเสียแต่ว่าความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้น

ถูกจัดประเภทเป็นความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่ น  

 
53

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  7(ข) 
54

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  15 
55

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่ อสารเรื่ องส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ย่อหน้าที่  9 
56

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที่  17 และ ก19 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 ย่อหน้าที่  30 และ 31 
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ให้ข้อก าหนดและแนวทางเพิ่ มเติมในการระบุและประเมิน

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต58 

ตวัอย่าง 

• โดยปกติแล้ว เงินสดในซูเปอร์มาร์เกต็ค้าปลีกจะถูกก าหนดให้เป็นบัญชีที่ มีความเป็นไป

ได้ที่ จะเกดิการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในระดับสูง (เนื่ องจากมีความเสี่ ยงที่ เงินสด

อาจถูกยักยอก) อย่างไรก็ตาม ขนาดของผลกระทบที่ จะเกิดขึ้ นมักอยู่ในระดับต ่า 

(เนื่ องจากเงินสดคงเหลือในซูเปอร์มาร์เกต็มีจ านวนน้อย)  ผลโดยรวมของสองปัจจัยนี้ ที่

มีผลต่อระดับของความเสี่ ยงสืบเนื่ องจึงไม่น่าจะท าให้การมีอยู่จริงของเงินสดถูก

ก าหนดให้เป็นความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ 

• กจิการอยู่ในช่วงของการเจรจาต่อรองขายส่วนงานธุรกจิ  ผู้สอบบัญชีพิจารณาผลกระทบ

ของการด้อยค่าของค่าความนิยมและอาจประเมินว่ามีความเป็นไปได้ที่ จะเกิดการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงในระดับสูงและขนาดของผลกระทบก็อยู่ในระดับสูงด้วย

เนื่ องจากผลกระทบของปัจจัยความเสี่ ยงสบืเนื่ องเกี่ ยวข้องกบัการใช้ข้อคิดเหน็ส่วนบุคคล 

ความไม่แน่นอนและโอกาสในการเกิดความล าเอียงของผู้บริหาร หรือปัจจัยเสี่ ยงของ 

การทุจริตอื่ นๆ  เร่ืองดังกล่าวจึงท าให้การด้อยค่าของค่าความนิยมถูกก าหนดให้เป็น

ความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ 

ก221. ในการประเมินความเสี่ ยงสืบเนื่ อง ผู้สอบบัญชีพิจารณาผลกระทบที่ เกี่ ยวข้องกับปัจจัยความเสี่ ยง

สืบเนื่ องต่างๆ  ปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องที่ อยู่ในระดับต ่าจะส่งผลให้ความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้อยู่

ในระดับต ่าด้วย  ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ได้รับ 

การประเมินว่ามีความเสี่ ยงสืบเนื่ องในระดับสูงและอาจส่งผลให้ถูกก าหนดเป็นความเสี่ ยงที่ มี

นัยส าคัญนั้น อาจเกดิจากสาเหตุ ดังนี้  

• รายการที่ มีวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่ ยอมรับได้หลายวิธีซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการใช้ข้อคิดเห็น 

ส่วนบุคคล 

• การประมาณการทางบัญชีที่ มีความไม่แน่นอนในการประมาณสูง หรือใช้แบบจ าลอง 

ที่ ซับซ้อน 

• ความซับซ้อนในการจัดเกบ็ข้อมูลและการประมวลผลที่ สนับสนุนยอดคงเหลือทางบัญชี 

• ยอดคงเหลือทางบัญชีหรือการเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณที่ เกี่ ยวข้องกับการค านวณ 

ที่ มีความซับซ้อน 

• หลักการบัญชีที่ อาจมีการตีความได้หลากหลาย 

• การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจของกจิการซึ่ งต้องมีการเปลี่ ยนแปลงทางบัญชีตามมาด้วย เช่น 

การควบรวมกจิการและการซื้อธุรกจิ 
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ความเสี่ ยงที่ วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสม

อย่างเพียงพอ (อ้างถึงย่อหน้าที่  33) 

เหตุที่ ต้องระบุความเสี่ ยงที่ วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้หลักฐานการสอบ

บัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

ก222. เนื่ องจากลักษณะของความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญและ

กิจกรรมการควบคุมที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงนั้น ในบางสถานการณ์ วิธีเดียวที่ จะช่วยให้ได้

หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอคือการทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติ

ตามการควบคุม  ดังนั้น ผู้ สอบบัญชีต้องระบุความเสี่ ยงดังกล่าวเนื่ องจากมีผลกระทบต่อ 

การออกแบบและการปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330  

เพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่

เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

ก223. นอกจากนี้  ย่อหน้าที่  26(ก)(3) ก าหนดให้ระบุถึงการควบคุมที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ วิธีการ

ตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่าง

เพียงพอ เนื่ องจากมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33059 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและ

ปฏบิัติการทดสอบการควบคุมส าหรับการควบคุมดังกล่าว 

การก าหนดความเสี่ ยงที่ วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้หลักฐานการสอบบัญชี 

ที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

ก224. เมื่ อรายการทางธุรกิจที่ เกิดขึ้ นเป็นประจ าใช้การประมวลผลอัตโนมัติ อย่างมากโดยที่ มี 

ความเกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยมือเพียงเล็กน้อยหรือไม่มี เลย อาจเป็นไปไม่ได้ที่ วิธีการ

ตรวจสอบเนื้อหาสาระเพียงอย่างเดียวจะเพียงพอต่อการตอบสนองต่อความเสี่ ยง  กรณีนี้ อาจเกิด

จากสถานการณ์ที่ กิจการมีข้อมูลจ านวนมากที่ เร่ิมท ารายการ บันทึก ประมวลผล หรือรายงาน 

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เช่น ในระบบสารสนเทศซึ่ งมีการบูรณาการระหว่างระบบงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ในระดับสงู  ในกรณีเช่นนี้  

• หลักฐานการสอบบัญชีอาจอยู่ในรูปแบบของอิเลก็ทรอนิกส์เท่านั้น และความเพียงพอและ

เหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีมักขึ้ นอยู่กับความมีประสิทธิผลของการควบคุมที่

เกี่ ยวกบัความถูกต้องและความครบถ้วน 

• โอกาสที่ จะท ารายการหรือเปล่ียนแปลงข้อมูลอย่างไม่เหมาะสมและไม่ถูกตรวจพบ อาจเพิ่ ม

มากขึ้น หากไม่ได้มีการปฏบิัติตามการควบคุมที่ เหมาะสมอย่างมีประสิทธิผล 
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ตวัอย่าง 

การได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ เกี่ ยวกับรายได้ส าหรับธุรกิจ

โทรคมนาคมจากการใช้วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพียงอย่างเดียวมักไม่ค่อยเป็นไปได้ 

เนื่ องจากหลักฐานของกิจกรรมการโทรหรือการใช้ข้อมูลต่างๆ ไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่ มองเห็นได้

ด้วยตา  ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงมักทดสอบการควบคุมมากมายเพื่ อช่วยระบุว่าข้อมูลเกี่ ยวกับ 

การเร่ิมและสิ้นสุดการโทรและการใช้ข้อมูลต่างๆ ถูกรวบรวม (เช่น จ านวนนาทีของการโทร

หรือปริมาณของการดาวน์โหลดข้อมูล) และบันทกึอย่างถูกต้องในระบบการแจ้งหนี้ ของกจิการ 

ก225. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) ให้แนวทางเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้อง

กับประมาณการทางบัญชีซึ่ งการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้หลักฐาน  

การสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ60  ในการประมาณการทางบัญชี เร่ืองดังกล่าวอาจไม่ถูก

จ ากดัอยู่แค่การประมวลผลอตัโนมัติแต่อาจมีการใช้แบบจ าลองที่ ซับซ้อนด้วย 

การประเมินความเสีย่งจากการควบคมุ (อ้างถึงย่อหน้าที่  34) 

ก226. แผนของผู้สอบบัญชีในการทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม ขึ้นอยู่กับ 

การคาดการณ์ว่าการควบคุมก าลังท างานอยู่มีประสิทธิผล และเร่ืองนี้ ให้เกณฑ์ในการประเมิน 

ความเสี่ ยงจากการควบคุมของผู้สอบบัญชี  การคาดการณ์ในขั้นต้นของความมีประสิทธิผลของ 

การปฏิบัติตามการควบคุมขึ้นอยู่กับการประเมินของผู้สอบบัญชีในเร่ืองการออกแบบการควบคุม

และการน าการควบคุมที่ ระบุในกิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติ  เมื่ อผู้สอบบัญชีทดสอบประสิทธิผล

ของการปฏบิัติตามการควบคุมตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ผู้สอบบัญชีจะสามารถยืนยัน

การคาดการณ์ในขั้นต้นเกี่ ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมดังกล่าวได้   

ถ้าการควบคุมไม่มีประสิทธิผลตามที่ การคาดการณ์ไว้ตอนเร่ิมแรก ผู้สอบบัญชีจ าเป็นที่ จะต้อง

ปรับปรุงการประเมินความเสี่ ยงจากการควบคุมตามที่ ระบุไว้ในย่อหน้าที่  37 

ก227. การประเมินความเสี่ ยงจากการควบคุมอาจสามารถท าได้ในหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับเทคนิคหรือ

วิธกีารที่ ผู้สอบบัญชีต้องการ และอาจแสดงได้ในรูปแบบที่ แตกต่างกนั 

ก228. ถ้าผู้สอบบัญชีวางแผนที่ จะทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม อาจจ าเป็น 

ที่ จะต้องทดสอบการควบคุมหลายด้านร่วมกันเพื่ อยืนยันการคาดการณ์ของผู้ สอบบัญชีว่า 

การควบคุมมีประสิทธิผล  ผู้สอบบัญชีอาจวางแผนที่ จะทดสอบการควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ซึ่ งรวมถึงการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ  หากท าเช่นนั้น ผู้สอบบัญชีควรค านึงถึง

ผลกระทบที่ คาดไว้โดยรวมของการควบคุมทั้งสองด้าน เมื่ อประเมินความเสี่ ยงจากการควบคุม   

ในกรณีที่ การควบคุมที่ จะถูกทดสอบไม่สามารถตอบสนองต่อความเสี่ ยงสืบเนื่ องได้ทั้งหมด  

ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึงผลกระทบดังกล่าวในการออกแบบวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมที่ จะช่วยลด

ระดับความเสี่ ยงในการสอบบัญชีให้อยู่ในระดับต า่ที่ ยอมรับได้ 
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ก229. เมื่ อผู้สอบบัญชีวางแผนทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมโดยอัตโนมัติ 

ผู้สอบบัญชีอาจวางแผนที่ จะทดสอบประสิทธิผลของการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ ง

สนับสนุนการท างานของการควบคุมโดยอัตโนมัติด้วยเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้นจากการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่ อให้เกณฑ์ส าหรับการคาดการณ์ของผู้สอบบัญชีว่าการควบคุมโดย

อัตโนมัติมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลตลอดทั้งรอบระยะเวลา  เมื่ อผู้ สอบบัญชีคาดว่า 

การควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องไม่มีประสิทธิผล การประเมินนี้ อาจมีผลต่อ

การประเมินความเสี่ ยงจากการควบคุมในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ของผู้สอบ

บัญชี  และวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมอาจจ าเป็นต้องรวมถึ งการตรวจสอบเนื้ อหาสาระ 

เพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  แนวทางเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับ

วิธกีารซึ่ งผู้สอบบัญชีอาจปฏบิัติในสถานการณ์เช่นนี้ ได้ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33061 

การประเมินหลกัฐานการสอบบญัชีทีไ่ดจ้ากวธีิการประเมินความเสีย่ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  35) 

เหตุที่ ผู้สอบบัญชีประเมินหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้จากวิธกีารประเมินความเสี่ ยง 

ก230. หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้มาจากวิธีการประเมินความเสี่ ยงให้เกณฑ์ในการระบุและประเมิน  

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งผู้สอบบัญชีสามารถน าไปใช้

เป็นเกณฑ์ในออกแบบลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมเพื่ อตอบสนอง

ต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับ 

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ ได้ประเมินไว้ ตามที่ กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330  

ดังนั้น หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้มาจากวิธีการประเมินความเสี่ ยงจึงให้เกณฑ์ในการระบุและ

ประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ไม่ว่าจะเกิดจาก 

การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ทั้งในระดับของงบการเงินและในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้ 

การประเมินหลักฐานการสอบบัญชี 

ก231. หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้มาจากวิธีการประเมินความเสี่ ยงประกอบด้วยข้อมูลทั้งที่ สนับสนุนและ

สอดคล้องกันกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ และข้อมูลที่ ขัดแย้งกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้นั้น62 

การสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 

ก232. ในการประเมินหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้จากวิธีการประเมินความเสี่ ยง ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่า

ได้รับความเข้าใจที่ เพียงพอเกี่ ยวกับกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ แม่บทการรายงาน  

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง และระบบการควบคุมภายในของกจิการ เพื่ อให้สามารถระบุความเสี่ ยงจาก 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ รวมทั้งมีหลักฐานใดที่ ขัดแย้งซึ่ งอาจ

ชี้ ให้เหน็ถึงความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  ก29-ก30 
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ประเภทของรายการ ยอดคงเหลือและการเปิดเผยขอ้มูลทีไ่ม่มีนยัส าคัญ แต่มีสาระส าคัญ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  36)  

ก233. ตามที่ อธิบายในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 32063 ความมีสาระส าคัญและความเสี่ ยงใน 

การสอบบัญชีจะถูกพิจารณาเมื่ อท าการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในประเภทรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล  

การก าหนดความมีสาระส าคัญของผู้สอบบัญชีเป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ

และได้รับผลกระทบจากความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับความต้องการข้อมูลทางการเงินของ

ผู้ใช้งบการเงิน64  ส าหรับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ และย่อหน้าที่  18 ของ

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผย

ข้อมูล มีสาระส าคัญหากการละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลผิดพลาด หรือการแสดงข้อมูล

ที่ ไม่ชัดเจนเกี่ ยวกับเร่ืองดังกล่าวอาจท าให้คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีอิทธิพลต่อ 

การตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิของผู้ใช้ข้อมูลที่ พิจารณาจากงบการเงินโดยรวม 

ก234. อาจมีประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ มีสาระส าคัญแต่ไม่ได้

ถูกก าหนดให้เป็นประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ มีนัยส าคัญ 

(นั่นคือ ไม่มีการระบุสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ เกี่ ยวข้อง) 

ตวัอย่าง 

กจิการอาจมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับการให้ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงซึ่ งผู้สอบบัญชีไม่ได้

ระบุว่ามีความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  อย่างไรกต็าม 

ผู้ สอบบัญชีอาจก าหนดว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีสาระส าคัญโดยใช้การพิจารณาใน 

ย่อหน้าที่  ก233 

ก235. วิธีการตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่อประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผย

ข้อมูลซึ่ งมีสาระส าคัญแต่ไม่ได้ก าหนดว่ามีนัยส าคัญได้กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

33065  เมื่ อประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลถูกก าหนดว่ามี

นัยส าคัญตามที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  29 ประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผย

ข้อมูลดังกล่าวจะถูกก าหนดว่าเป็นประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูล

ที่ มีสาระส าคัญส าหรับวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่  18 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ด้วย 

การปรบัเปลีย่นการประเมินความเสีย่ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  37) 

ก236. ในระหว่างการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีอาจได้รับข้อมูลใหม่หรือข้อมูลอื่ นที่ มีความขัดแย้งอย่างมาก

กบัข้อมูลที่ ผู้สอบบัญชีใช้เป็นเกณฑใ์นการประเมินความเสี่ ยงไว้แต่เดิม 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 ย่อหน้าที่  ก1 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 ย่อหน้าที่  4 
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ตวัอย่าง 

การประเมินความเสี่ ยงของกิจการอาจขึ้ นอยู่กับความคาดหวังว่าการควบคุมบางอย่างมี 

การปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผล  ในการปฏิบัติงานทดสอบการควบคุมเหล่านั้น ผู้สอบบัญชี

อาจได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ ชี้ ว่าการควบคุมดังกล่าวไม่มีการปฏบิัติตามอย่างมีประสิทธิผล

ในเวลาที่ เหมาะสมระหว่างการตรวจสอบ  ในทางเดียวกัน ในการปฏิบัติวิธีการตรวจสอบเนื้อหา

สาระ ผู้สอบบัญชีอาจตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในจ านวนหรือความถี่ ที่ สูงกว่า 

ตอนที่ ท าการประเมินความเสี่ ยงโดยผู้สอบบัญชี  ในสถานการณ์เช่นนี้  การประเมินความเสี่ ยง

อาจไม่สะท้อนสถานการณ์ที่ แท้จริงของกิจการอย่างเหมาะสมและวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมที่ ได้

วางแผนไว้อาจไม่มีประสิทธิผลในการตรวจพบความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระส าคัญ  ย่อหน้าที่  16 และ 17 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ให้แนวทาง

เพิ่ มเติมเกี่ ยวกบัการประเมินความมีประสิทธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุม 

เอกสารหลกัฐาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  38) 

ก237. ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินในปีถัดไปของลูกค้ารายเดิม เอกสารหลักฐานบางรายการที่ ได้จาก

ปีก่อนอาจใช้ในการตรวจสอบในงวดปัจจุบันได้ โดยอาจมีการปรับให้เป็นปัจจุบันในส่วนที่ จ าเป็น 

เพื่ อสะท้อนให้เหน็ถึงการเปลี่ ยนแปลงธุรกจิหรือกระบวนการทางธุรกจิของกจิการ 

ก238. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ให้ข้อสังเกตว่า แม้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ

ของผู้สอบบัญชีอาจไม่สามารถบันทึกในรูปแบบที่ เฉพาะเจาะจงได้ แต่เอกสารหลักฐานของ 

งานตรวจสอบอาจให้หลักฐานที่ แสดงถึงการใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของ

ผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี66  ตัวอย่างเช่น เมื่ อหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้มาจาก

วิธีการประเมินความเสี่ ยงมีทั้งหลักฐานที่ สนับสนุนและขัดแย้งกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบอาจรวมถึงวิธีการที่ ผู้สอบบัญชีประเมินหลักฐานนั้น ซึ่ งรวมถึง

การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการประเมินว่าเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบให้

เกณฑ์ที่ เหมาะสมส าหรับการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

อันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  ตัวอย่างของข้อก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ซึ่ งเอกสาร

หลักฐานของงานตรวจสอบอาจให้หลักฐานว่าผู้สอบบัญชีได้ใช้การสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพ ได้แก่ 

• ย่อหน้าที่  13 ซึ่ งก าหนดให้ผู้สอบบัญชีออกแบบและปฏิบัติวิธีการประเมินความเสี่ ยง 

ในลักษณะที่ ปราศจากความล าเอียงในการหาหลักฐานการสอบบัญชีที่ อาจสนับสนุนว่ามี

ความเสี่ ยงหรือน าไปสู่การละเว้นหลักฐานการสอบบัญชีที่ อาจหักล้างว่ามีความเสี่ ยงอยู่ 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ย่อหน้าที่  ก7 
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• ย่อหน้าที่  17 ซึ่ งก าหนดให้มีการปรึกษาหารือระหว่างสมาชิกที่ ส าคัญในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

เกี่ ยวกบัการประยุกต์แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องและโอกาสที่ งบการเงินของ

กจิการจะแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

• ย่อหน้า 19(ข) และ 20 ซึ่ งก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่ งความเข้าใจในเหตุผล

ส าหรับการเปล่ียนแปลงในนโยบายการบัญชีของกิจการและประเมินว่านโยบายการบัญชี

ของกิจการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง

หรือไม่ 

• ย่อหน้าที่  21(ข), 22(ข), 23(ข), 24(ค), 25(ค) และ 27 ซึ่ งก าหนดให้ผู้สอบบัญชี

ประเมินจากความเข้าใจที่ ก าหนดให้ได้มาว่าองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายใน

ของกจิการเหมาะสมกบัสถานการณ์ของกจิการหรือไม่ โดยพิจารณาจากลักษณะและความ

ซับซ้อนของกจิการ และพิจารณาว่ามีข้อบกพร่องของการควบคุมหรือไม่ 

• ย่อหน้าที่  35 ซึ่ งก าหนดให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาหลักฐานการสอบบัญชีทั้งหมดที่ ได้มาจาก

วิธีการประเมินความเสี่ ยง ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานที่ สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสิ่ งที่ ผู้บริหาร 

ได้ให้การรับรองไว้ และประเมินว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้มาจากวิธีการประเมิน 

ความเสี่ ยงให้เกณฑ์ที่ เหมาะสมในการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ และ 

• ย่อหน้าที่  36 ซึ่ งก าหนดให้ผู้สอบบัญชีประเมิน (ในกรณีที่ เหมาะสม) ว่าการที่ ผู้สอบบัญชี

สรุปว่าไม่มีความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญส าหรับ

ประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ มีสาระส าคัญนั้น

ยังคงมีความเหมาะสมหรือไม่ 

การปรับให้เหมาะสม 

ก239. วิธีการบันทึกเร่ืองที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  38 เป็นเร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีต้องตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจ

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 

ก240. เพื่ อสนับสนุนเหตุผลส าหรับการใช้ดุลยพินิจที่ มีความซับซ้อน อาจมีความจ าเป็นที่ ต้องจัดท า

เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบให้มีความละเอียดมากเพียงพอที่ จะช่วยให้ผู้สอบบัญชีที่ มี

ประสบการณ์และไม่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบนั้นมาก่อน สามารถความเข้าใจลักษณะ ช่วงเวลา 

และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบที่ ได้ปฏบิัติ 

ก241. ส าหรับการตรวจสอบกิจการที่ มีความซับซ้อนน้อย รูปแบบและเนื้ อหาของเอกสารหลักฐานอาจ

เรียบง่ายและค่อนข้างกะทัดรัด  รูปแบบและเนื้ อหาของเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบจะ

ขึ้นกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของกิจการ รวมทั้งระบบการควบคุมภายในของกิจการ 

ข้อมูลที่ มีอยู่ในกิจการ และวิธีการตรวจสอบและเทคโนโลยีที่ ใช้ในการตรวจสอบ  ไม่มี 

ความจ าเป็นที่ ต้องบันทกึความเข้าใจในกจิการของผู้สอบบัญชีและเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมดทุกด้าน   
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เร่ืองส าคัญ67ของความเข้าใจที่ ผู้สอบบัญชีบันทึกอาจรวมถึงข้อมูลที่ ผู้สอบบัญชีใช้เป็นเกณฑ์ใน 

การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  อย่างไรกต็าม 

ผู้สอบบัญชีไม่ได้ถูกก าหนดให้ต้องบันทึกปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องทุกปัจจัยที่ น ามาพิจารณา 

ในการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  

ในระดับที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

ตวัอย่าง 

ในการตรวจสอบกิจการที่ ไม่ซับซ้อน เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบอาจรวมในเอกสาร

หลักฐานเกี่ ยวกับกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและแผนการสอบบัญชี68  ในท านองเดียวกัน  

ผลของการประเมินความเสี่ ยงอาจบันทึกเป็นหลักฐานแยกต่างหากหรืออาจบันทึกรวมเป็น 

ส่วนหนึ่ งของเอกสารหลักฐานเกี่ ยวกบัวิธกีารตรวจสอบเพิ่ มเติม69 

 

  

 
67

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ย่อหน้าที่  8 
68

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  7 9 และ ก11 
69

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  28 
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ภาคผนวก 1 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก61–ก67) 

ขอ้พิจารณาในการท าความเขา้ใจกิจการและรูปแบบธุรกิจ  

ภาคผนวกนี้อธิบายวัตถุประสงค์และขอบเขตของรูปแบบธุรกิจของกิจการ และให้ตัวอย่างเกี่ ยวกับเร่ืองที่  

ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาเพื่ อท าความเข้าใจกิจกรรมต่างๆ ของกิจการซึ่ งอาจรวมอยู่ในรูปแบบธุรกิจ   

ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีในรูปแบบธุรกิจของกิจการและผลกระทบที่ รูปแบบธุรกิจมีต่อกลยุทธ์และ

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุความเสี่ ยงทางธุรกจิซึ่ งอาจมีผลกระทบต่องบการเงิน  

นอกจากนี้  ยังอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญด้วย 

วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของรูปแบบธุรกิจของกิจการ 

1. รูปแบบธุรกิจของกิจการอธิบายถึงวิธีการที่ กิจการพิจารณาเร่ืองต่างๆ เช่น โครงสร้างองค์กร  

การด าเนินงานหรือขอบเขตของกิจกรรม สายธุรกิจ (ซึ่ งรวมถึงคู่แข่งและลูกค้าที่ เกี่ ยวข้อง) 

กระบวนการ โอกาสในการเจริญเติบโต โลกาภิวัตน์ ข้อก าหนดทางกฎหมาย และเทคโนโลยี  

รูปแบบธุรกิจของกิจการอธิบายถึงวิธีการที่ กิจการสร้าง รักษาและรวบรวมมูลค่าทางการเงินและ

มูลค่าด้านอื่ นๆ ส าหรับผู้มีส่วนได้เสยีของกจิการ 

2. กลยุทธ์คือแนวทางซึ่ งผู้บริหารใช้ในการวางแผนเพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ ซึ่ งรวมถึง

วิธีการที่ กิจการวางแผนเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงและโอกาสที่ เกิดขึ้น  กลยุทธ์ของกิจการอาจ

เปลี่ ยนแปลงได้โดยผู้บริหารเมื่ อเวลาเปล่ียน เพื่ อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของวัตถุประสงค์

และสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกของกจิการ 

3. ค าอธบิายของรูปแบบธุรกจิ มักรวมถึง 

• ขอบเขตของกจิกรรมของกจิการ และเหตุผลของการท ากจิกรรมเหล่านั้น 

• โครงสร้างและขนาดของการด าเนินงาน 

• ตลาดหรือขอบเขตด้านภูมิศาสตร์หรือด้านประชากรศาสตร์ และช่วงของห่วงโซ่คุณค่า 

ทางธุรกิจที่ กิจการด าเนินงานอยู่ วิธีการที่ กิจการเข้าไปมีส่วนในตลาดหรือขอบเขต

เหล่านั้น (ผลิตภัณฑ์หลัก กลุ่มลูกค้า และวิธีการกระจายสินค้า) และเกณฑ์ที่ กิจการใช้ใน

การแข่งขัน 

• กระบวนการทางธุรกิจหรือกระบวนการด าเนินงานของกิจการที่ น ามาใช้ในกิจกรรมต่างๆ 

(เช่น การลงทุน การจัดหาเงิน และกระบวนการด าเนินงาน) โดยเน้นในส่วนของ

กระบวนการทางธุรกจิที่ มีความส าคัญในการสร้าง รักษา หรือรวบรวมมูลค่าทางธุรกจิ 

• ทรัพยากรต่างๆ (เช่น ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา  

ด้านสภาพแวดล้อม และด้านเทคโนโลยี) และบุคคลและความสัมพันธ์อื่ น (เช่น ลูกค้า 

คู่แข่ง ผู้ ขาย และพนักงาน) ซึ่ งมีความจ าเป็นหรือความส าคัญที่ จะช่วยให้ประสบ

ความส าเรจ็ 
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• วิธกีารที่ รูปแบบธุรกจิของกจิการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิสัมพันธ์

กับลูกค้า ผู้ขาย ผู้ให้กู้  และผู้มีส่วนได้เสียอื่ นๆ ผ่านการเชื่ อมต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

และเทคโนโลยีอื่ นๆ 

4. ความเสี่ ยงทางธุรกิจอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระส าคัญส าหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล  

ในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้หรือในระดับของงบการเงิน  ตัวอย่างเช่น  

ความเสี่ ยงทางธุรกิจที่ เกิดจากการลดลงอย่างมีนัยส าคัญของราคาตลาดของอสังหาริมทรัพย์อาจ

น าไปสู่การเพิ่ มข้ึนของความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในส่วน

ที่ เกี่ ยวข้องกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เร่ือง “การแสดงมูลค่า” ส าหรับผู้ให้กู้สินเชื่ อระยะ

กลางที่ ใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน  อย่างไรก็ตาม ความเสี่ ยงดังกล่าว เมื่ อรวมกับ

เศรษฐกิจที่ ถดถอยอย่างรุนแรง อาจเพิ่ มความเสี่ ยงของการสูญเสียเงินให้สินเชื่ อทั้งหมดจนอาจมี

ผลกระทบที่ ตามมาในระยะยาว  ผลขาดทุนสุทธิจากเงินให้สินเชื่ อดังกล่าวอาจท าให้เกิดข้อสงสัย

อย่างมีนัยส าคัญเกี่ ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่ อง  ดังนั้น เร่ืองดังกล่าวอาจมี

ผลกระทบต่อข้อสรุปของผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับความเหมาะสมที่ กิจการจะใช้เกณฑ์ 

การด าเนินงานต่อเนื่ อง และการพิจารณาว่ามีความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญหรือไม่  การพิจารณา

ว่าความเสี่ ยงทางธุรกิจอาจมีผลให้เกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาตามสถานการณ์ของกิจการ  ตัวอย่างของเหตุการณ์และเง่ือนไขซึ่ งอาจท า

ให้เกิดความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญได้กล่ าวไว้ใน

ภาคผนวก 2 

กิจกรรมของกิจการ 

5. ตัวอย่างของเร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาในการได้มาซึ่ งความเข้าใจในกิจกรรมของกิจการ 

(รวมอยู่ในรูปแบบธุรกจิของกจิการ) มีดังนี้  

(ก) การด าเนินงานทางธุรกจิ เช่น  

 ลักษณะของแหล่งรายได้ ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ และตลาด ซึ่ งรวมถึง 

ความเกี่ ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การขายและกิจกรรมทางการ

ตลาดผ่านอนิเทอร์เนต็ 

 วิธีการประกอบกิจการ (เช่น ขั้นตอนและวิธีการผลิต หรือกิจกรรมที่ อาจเกิด

ความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อม) 

 พันธมิตร การร่วมค้าและการใช้บริการที่ จัดจ้างจากภายนอก 

 การกระจายตัวทางภมูิศาสตร์ และการจัดกลุ่มตามอุตสาหกรรม  

 สถานที่ ที่ ใช้ในการผลิต สถานที่ เกบ็สินค้า และส านักงาน และที่ ตั้งและปริมาณ

ของสนิค้าคงเหลือ 
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 ลูกค้าหลักและผู้จ าหน่ายสินค้าและผู้ ให้บริการที่ ส าคัญ ข้อตกลงการจ้างงาน 

(รวมถึงการมีสหภาพแรงงาน บ านาญและผลประโยชน์อื่ นหลังออกจากงาน  

สิทธิในการเลือกซื้ อหุ้นหรือข้อตกลงว่าด้วยการจูงใจด้วยโบนัส และข้อก าหนด

ทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกบัการจ้างงาน) 

 กจิกรรมเพื่ อการวิจัยและพัฒนาและค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้อง 

 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 

(ข) การลงทุนและกจิกรรมการลงทุน เช่น 

 การซื้อกจิการหรือการจ าหน่ายส่วนงานทางธุรกจิที่ วางแผนไว้หรือที่ เพิ่ งเกดิขึ้น 

 การลงทุนและการจ าหน่ายหลักทรัพย์และเงินให้กู้ ยืม 

 กจิกรรมการลงทุนในสนิทรัพย์ประเภททุน 

 การลงทุนในกจิการที่ มิได้น ามาจัดท างบการเงินรวม ซึ่ งรวมถึงห้างหุ้นส่วนที่ ไม่ได้

ถูกควบคุม กจิการร่วมค้า และกจิการที่ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะที่ ไม่ได้

ถูกควบคุม 

(ค) การจัดหาเงินและกจิกรรมการจัดหาเงิน เช่น  

 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ ส าคัญ ซึ่ งรวมถึงโครงสร้างที่

มีจัดท างบการเงินรวมและโครงสร้างที่ ไม่ได้จัดท างบการเงินรวม 

 โครงสร้างหนี้และเง่ือนไขที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งรวมถึงการจัดหาเงินที่ อยู่นอกงบดุลและ

การท าสญัญาเช่า 

 ผู้ ได้รับผลประโยชน์ (เช่น ในประเทศ ต่างประเทศ ชื่ อเสียงทางธุรกิจและ

ประสบการณ์) และบุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 

 การใช้ตราสารอนุพันธท์างการเงิน 

ลกัษณะของกิจการที่ตั้งข้ึนเพือ่วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

6. กิจการที่ ตั้งขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ (หรือนิติบุคคลเฉพาะกิจ) หมายถึง กิจการที่ ตั้งขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์ที่ จ ากัดและมีการก าหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน เช่น เพื่ อท าการเช่าหรือการแปลง

สินทรัพย์ทางการเงินเป็นหลักทรัพย์ หรือเพื่ อกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา  กิจการดังกล่าวอาจ

จัดตั้งขึ้นในรูปนิติบุคคล ทรัสต์ ห้างหุ้นส่วน หรือกิจการที่ ไม่ใช่นิติบุคคล  กิจการที่ เป็นผู้จัดตั้ง

เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจบ่อยคร้ังอาจโอนสินทรัพย์ไปยังกิจการที่ ตั้งขึ้ นเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

(เช่น กรณีที่ ต้องการตัดรายการเกี่ ยวกับสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี) ขอสิทธิในการใช้

สนิทรัพย์ที่ โอนไป หรือให้บริการแก่กจิการที่ ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยอาจให้กจิการอื่ น

เป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุนให้กจิการที่ ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะนั้น  ตามที่ ระบุไว้ในมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 550 ในบางสถานการณ์ กจิการที่ ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะอาจถือว่าเป็น

กจิการที่ เกี่ ยวข้องกนัของกจิการ70  
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7. แม่บทการรายงานทางการเงินมักระบุรายละเอียดของเง่ือนไขที่ ท าให้เกิดการควบคุมหรือระบุ

สถานการณ์ที่ ต้องพิจารณาในน ากิจการที่ ตั้งขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะมาจัดท างบการเงินรวม  

การตีความของข้อก าหนดตามแม่บทดังกล่าว มักจ าเป็นต้องอาศัยความรู้อย่างละเอียดเกี่ ยวกับ

สญัญาที่ เกี่ ยวข้องกบักจิการที่ ตั้งขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
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ภาคผนวก 2 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  12(ฉ), 19(ค), ก7–ก8 และ ก85–ก89) 

การท าความเขา้ใจปัจจัยความเสีย่งสืบเนือ่ง 

ภาคผนวกนี้ ให้ค าอธิบายเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องรวมทั้งเร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณา

ในการท าความเข้าใจและการประยุกต์ปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องในการระบุและประเมินความเสี่ ยงจาก 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

ปัจจัยความเสีย่งสืบเนือ่ง 

1. ปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ อง คือ ลักษณะของเหตุการณ์หรือเง่ือนไข ซึ่ งส่งผลต่อโอกาสในการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ส าหรับ 

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ ยวกับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี  หรือ 

การเปิดเผยข้อมูล โดยไม่พิจารณาการควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง  ปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องอาจเป็นเชิง

คุณภาพหรือเชิงปริมาณ และรวมถึงความซับซ้อน การใช้ข้อคิดเห็นส่วนบุคคล การเปล่ียนแปลง 

ความไม่แน่นอน หรือโอกาสในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเนื่ องมาจากความล าเอยีงของ

ผู้บริหารหรือปัจจัยเสี่ ยงของการทุจริตอื่ น71 ตราบเท่าที่ เร่ืองเหล่านั้นมีผลต่อความเสี่ ยงสืบเนื่ อง  

ในการได้มาซึ่ งความเข้าใจในกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ รวมทั้งแม่บทการรายงาน 

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องและนโยบายการบัญชีของกิจการ ตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  19(ก)–(ข) 

ผู้สอบบัญชียังจะได้เข้าใจด้วยว่าปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องส่งผลต่อโอกาสที่ สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้อาจแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในการจัดท างบการเงินอย่างไร 

2. ปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดเตรียมข้อมูลซึ่ งก าหนดโดยแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่ เกี่ ยวข้อง (ในย่อหน้านี้ เรียกว่า “ข้อมูลที่ ก าหนด”) รวมถึง 

• ความซับซอ้น — เกิดขึ้ นจากลักษณะของข้อมูลหรือวิธีการจัดเตรียมข้อมูลที่ ก าหนด  

ซึ่ งรวมถึงเมื่ อกระบวนการจัดเตรียมข้อมูลนั้นท าได้ยาก  ตัวอย่างเช่น ความซับซ้อนอาจ

เกดิขึ้นจาก 

o การค านวณการประมาณการส่วนลดที่ ได้จากผู้ ขายสินค้าเนื่ องจากมีความ

จ าเป็นต้องพิจารณาถึงเง่ือนไขที่ แตกต่างกนัจากผู้ขายที่ หลากหลาย หรือพิจารณา

เง่ือนไขต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องระหว่างกนัในการค านวณส่วนลด หรือ 

o เมื่ อมีแหล่งข้อมูลที่ เป็นไปได้จ านวนมากโดยแต่ละแหล่งให้ข้อมูลที่ มีคุณลักษณะที่

ใช้ในการประมาณการทางบัญชี ไม่เหมือนกนั กระบวนการในการประมวลผลข้อมูล

เหล่านั้นจึงมีขั้นตอนมากและมีความเกี่ ยวข้องระหว่างขั้นตอนต่างๆ ด้วย  ดังนั้นจึง

มีความยากในการระบุ รวบรวม เข้าถึง เข้าใจหรือประมวลผลข้อมูลดังกล่าว 
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• การใชข้อ้คิดเห็นส่วนบุคคล — เกิดขึ้นจากข้อจ ากัดสืบเนื่ องในความสามารถที่ จะจัดท า

ข้อมูลตามที่ ก าหนดได้อย่างเที่ ยงธรรม ซึ่ งเป็นผลมาจากการไม่มีความรู้ หรือข้อมูล 

มากพอจนส่งผลให้ผู้บริหารอาจจ าเป็นต้องเลือกหรือตัดสินใจโดยอาศัยข้อคิดเห็น 

ส่วนบุคคลเกี่ ยวกับแนวทางที่ เหมาะสมที่ จะใช้และเกี่ ยวกับข้อมูลที่ ได้ซึ่ งรวมอยู่ใน 

งบการเงิน  เนื่ องจากการใช้แนวทางที่ แตกต่างกันในการจัดท าข้อมูลตามที่ ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่ ได้จากการท าตามข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องอย่าง

เหมาะสมจึงอาจแตกต่างกนัด้วยเช่นกนั  เมื่ อข้อจ ากดัเกี่ ยวกบัความรู้หรือข้อมูลมีมากขึ้น 

การใช้ข้อคิดเห็นส่วนบุคคลในการตัดสินใจโดยบุคคลที่ มีความรู้ ที่ สมเหตุสมผลและ 

ความเป็นอิสระ และความหลากหลายของผลลัพธ์ที่ เป็นไปได้ซึ่ งเกิดจากการตัดสินนั้น 

ย่อมมีเพิ่ มข้ึนด้วย 

• การเปลีย่นแปลง — เป็นผลจากเหตุการณ์หรือเง่ือนไขที่ เมื่ อเวลาผ่านไปส่งผลต่อธุรกิจ

ของกิจการหรือแง่มุมด้านเศรษฐกจิ บัญชี ข้อก าหนด อุตสาหกรรม หรือแง่มุมอื่ นๆ ของ

สภาพแวดล้อมในการด าเนินงาน เมื่ อผลกระทบของเหตุการณ์หรือเง่ือนไขเหล่านั้น

สะท้อนอยู่ในข้อมูลที่ ก าหนด  เหตุการณ์หรือเง่ือนไขดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในหรือระหว่าง

รอบระยะเวลาการรายงานทางการเงิน  ตัวอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงอาจเป็นผลจาก

พัฒนาการในข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง พัฒนาการ 

ในกิจการและรูปแบบทางธุรกิจของกิจการ หรือพัฒนาการในสภาพแวดล้อมที่ กิจการ

ด าเนินงานอยู่  การเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลถึงข้อสมมติและดุลยพินิจของผู้บริหาร 

ซึ่ งรวมถึงการเลือกของผู้บริหารในเร่ืองนโยบายการบัญชี หรือวิธีการประมาณการ 

ทางบัญชีหรือการก าหนดการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง 

• ความไม่แน่นอน — เกิดขึ้ นเมื่ อข้อมูลที่ ก าหนดไม่สามารถจัดเตรียมขึ้ นโดยอาศัย 

เพียงข้อมูลที่ มีความแม่นย าเพียงพอและครอบคลุมกว้างขวางซึ่ งไม่สามารถพิสูจน์ได้จาก

การสังเกตทางตรง  ในสถานการณ์เช่นนี้  อาจจ าเป็นต้องประยุกต์แนวทางที่ ใช้ความรู้ 

ที่ มีอยู่ในการจัดเตรียมข้อมูลโดยใช้ข้อมูลเท่าที่ สามารถสังเกตได้ซึ่ งมีความแม่นย า

เพียงพอและครอบคลุมกว้างขวางมากที่ สุดเท่าที่ เป็นไปได้  และโดยใช้ข้อสมมติที่

สมเหตุสมผลที่ สนับสนุนโดยข้อมูลที่ เหมาะสมที่ สุดที่ มีอยู่  ข้อจ ากดัของความรู้และข้อมูล

ที่ มีอยู่ ซึ่ งไม่ได้อยู่ในการควบคุมของผู้บริหาร (หรืออาจขึ้ นอยู่กับข้อจ ากัดทางต้นทุน  

(ถ้ามี)) เป็นที่ มาของความไม่แน่นอน และผลกระทบของข้อจ ากัดดังกล่าวต่อการจัดเตรียม

ข้อมูลที่ ก าหนดกไ็ม่สามารถถูกก าจัดได้  ตัวอย่างเช่น ความไม่แน่นอนของการประมาณการ

เกิดขึ้ นเมื่ อไม่สามารถก าหนดข้อมูลที่ เป็นจ านวนเงินที่ ต้องการได้อย่างแม่นย าและ 

ไม่สามารถรู้ผลลัพธข์องการประมาณการได้ก่อนวันที่ จัดท างบการเงินเสรจ็เรียบร้อย 

• โอกาสในการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จริงอันเนือ่งมาจากความล าเอียงของผูบ้ริหารหรือ

ปัจจัยเสีย่งของการทุจริตอื่น ตราบเท่าที่เรื่องเหล่านัน้มีผลต่อความเสีย่งสืบเนื่อง — 

โอกาสที่ จะเกิดความล าเอียงของผู้บริหารเป็นผลมาจากเง่ือนไขที่ สร้างโอกาสที่ จะเกิด
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ความล้มเหลวของผู้บริหารในการด ารงความเป็นกลางในการจัดท าข้อมูล ทั้งที่ ตั้งใจและ

ไม่ตั้งใจ  ความล าเอียงของผู้บริหารบ่อยคร้ังเกี่ ยวข้องกับเง่ือนไขบางอย่างซึ่ งท าให้มี 

ความเป็นไปได้ที่ ผู้บริหารไม่สามารถรักษาความเป็นกลางในการใช้ดุลยพินิจ (ข้อบ่งชี้ ถึง

ความเป็นไปได้ในการเกิดความล าเอียงของผู้บริหาร) ซึ่ งอาจน าไปสู่การแสดงข้อมูล 

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของข้อมูลที่ จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ ทุจริตหากเกิดโดย

ความตั้ งใจของผู้ บริหาร  ข้อบ่งชี้ ดังกล่าวรวมถึงสิ่ งจูงใจหรือแรงกดดันที่ มีผลต่อ 

ความเสี่ ยงสืบเนื่ อง (เช่น เป็นผลจากสิ่ งจูงใจในการที่ จะบรรลุผลส าเรจ็ตามที่ ก าหนดไว้ 

เช่น เป้าหมายก าไรหรืออัตราส่วนของทุนที่ ต้องการ) และโอกาสที่ จะไม่ด ารงความเป็น

กลาง  ย่อหน้าที่  ก1–ก5 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 กล่าวถึงปัจจัยที่ เกี่ ยวข้อง

กับโอกาสในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเนื่ องมาจากการทุจริตในรูปแบบของ

รายงานทางการเงินที่ ทุจริตหรือการใช้สนิทรัพย์ในทางที่ ไม่เหมาะสม 

3. ในกรณีที่ ความซับซ้อนเป็นปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ อง ย่อมอาจจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการที่

ซับซ้อนมากขึ้ นในการจัดเตรียมข้อมูลและการด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวก็อาจ

ยากล าบากตามไปด้วย  ดังนั้น การด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวอาจต้องใช้ทักษะหรือ

ความรู้ เฉพาะด้าน และอาจต้องใช้ผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร 

4. เมื่ อดุลยพินิจของผู้บริหารอาศัยข้อคิดเห็นส่วนบุคคลมากขึ้น โอกาสในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่ เกิดจากความล าเอียงของผู้บริหาร ไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ย่อมเพิ่ มขึ้น

ด้วย  ตัวอย่างเช่น อาจต้องใช้ดุลยพินิจที่ มีนัยส าคัญของผู้บริหารในการจัดท าประมาณการ 

ทางบัญชีที่ มีความไม่แน่นอนในการประมาณการค่อนข้างสูง อีกทั้งข้อสรุปที่ ได้เกี่ ยวกับวิธีการ 

ข้อมูล และข้อสมมติอาจสะท้อนถึงความล าเอยีงของผู้บริหารแบบไม่ตั้งใจหรือตั้งใจกไ็ด้ 

ตวัอย่างของเหตุการณห์รือเงื่อนไขที่อาจก่อใหเ้กิดความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระส าคญั 

5. ตารางด้านล่างได้ให้ตัวอย่างของเหตุการณ์ (ซึ่ งรวมถึงรายการค้า) และเง่ือนไขที่ อาจชี้ ให้เห็นว่ามี

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับของงบการเงิน หรือ

ในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้  ตัวอย่างที่ จัดประเภทตามปัจจัยความเสี่ ยง

สืบเนื่ องเหล่านั้นครอบคลุมเหตุการณ์และเง่ือนไขทั่วไป  อย่างไรกต็าม ไม่ใช่ทุกเหตุการณ์และ 

ทุกเง่ือนไขจะเกี่ ยวข้องกับงานสอบบัญชีทุกงาน และตัวอย่างเหล่านั้นไม่ได้มีครบถ้วนทุกกรณี  

เหตุการณ์และเง่ือนไขในตัวอย่างถูกจัดกลุ่มตามปัจจัยความเสี่ ยงสืบเนื่ องที่ อาจมีผลกระทบอย่าง

มากในสถานการณ์นั้นๆ  ประเด็นส าคัญคือ เนื่ องจากความสัมพันธ์ระหว่างกันของปัจจัย 

ความเสี่ ยงสืบเนื่ องแต่ละปัจจัย เหตุการณ์และเง่ือนไขในตัวอย่างอาจขึ้ นอยู่กับหรือได้รับ

ผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ ยงสบืเนื่ องอื่ นในระดับที่ แตกต่างกนัไป 
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ปัจจัยความเสี่ ยง

สบืเนื่ องที่ เกี่ ยวข้อง 

ตัวอย่างของเหตุการณ์และเง่ือนไขที่ อาจชี้ ให้เห็นว่ามีความเสี่ ยงจาก 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับ

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

ความซับซ้อน ข้อก าหนดทางกฎหมาย 

• การด าเนินงานที่ อยู่ใต้ข้อก าหนดที่ ซับซ้อน 

รูปแบบธุรกจิ 

• การมีพันธมิตรและการร่วมค้าที่ ซับซ้อน 

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

• การวัดมูลค่าทางบัญชีที่ มีกระบวนการที่ ซับซ้อน 

รายการค้า 

• การใช้วิธีการจัดหาเงินที่ อ ยู่นอกงบดุล กิจการที่ ตั้ งขึ้ นเพื่ อ

วัตถุประสงค์เฉพาะและวิธกีารจัดหาเงินที่ ซับซ้อนอื่ น 

การใช้ข้อคิดเหน็ 

ส่วนบุคคล 

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง  

• การมีเกณฑ์ในการวัดมูลค่าจ านวนมากที่ อาจน าไปใช้ได้ส าหรับ

การประมาณการทางบัญชี เช่น การตัดค่าเสื่ อมราคาหรือการรับรู้

รายได้และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโดยผู้บริหาร 

• การเลือกเทคนิคหรือแบบจ าลองในการประเมินมูลค่าของ

ผู้บริหารส าหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เช่น อสังหาริมทรัพย์เพื่ อ

การลงทุน 

การเปลี่ ยนแปลง สภาวะทางเศรษฐกจิ 

• การด าเนินงานในภูมิภาคที่ เศรษฐกิจไม่มั่นคง เช่น ประเทศที่ มี

การลดลงของค่าเงินอย่างมีนัยส าคัญหรือมีเศรษฐกจิที่ มีอัตราเงิน

เฟ้อสงู 

การตลาด 

• การด าเนินงานในตลาดที่ ผันผวน เช่น การซื้อขายสญัญาล่วงหน้า 

การสญูเสยีลูกค้า 

• ปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่ องและสภาพคล่อง  ซึ่ งรวมถึง 

การสญูเสยีลูกค้าที่ ส าคัญ 
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ปัจจัยความเสี่ ยง

สบืเนื่ องที่ เกี่ ยวข้อง 

ตัวอย่างของเหตุการณ์และเง่ือนไขที่ อาจชี้ ให้เห็นว่ามีความเสี่ ยงจาก 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับ

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

รูปแบบอุตสาหกรรม 

• การเปลี่ ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ กจิการด าเนินงานอยู่ 

รูปแบบธุรกจิ 

• การเปลี่ ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทาน 

• การพัฒนาหรือการขายสินค้าใหม่หรือบริการในรูปแบบใหม่ หรือ 

การย้ายไปท าสายธุรกจิใหม่ 

ภมูิศาสตร์ 

• การขยายไปสู่พื้ นที่ ใหม่ 

โครงสร้างกจิการ 

• การเปล่ียนแปลงของกิจการ เช่น การรวมธุรกิจคร้ังใหญ่หรือ 

การจัดโครงสร้างทางธุรกจิใหม่หรือเหตุการณ์ที่ ไม่ปกติอื่ น 

• กจิการหรือหน่วยงานทางธุรกจิที่ มีแนวโน้มจะถูกขายออกไป 

ความรู้ความสามารถของทรัพยากรบุคคล 

• การเปล่ียนแปลงของบุคลากรที่ ส าคัญ ซึ่ งรวมถึงการลาออกของ

ผู้บริหารระดับสงูคนส าคัญ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• การเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• การติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ที่ ส าคัญซึ่ งเกี่ ยวข้องกับ 

การรายงานทางการเงิน 

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

• การปฏบิัติตามข้อก าหนดการบัญชีใหม่ที่ ประกาศใช้ 

ทุน 

• ข้อจ ากดัใหม่เกี่ ยวกบัแหล่งเงินทุนและเครดิตของกจิการ 

ข้อก าหนดทางกฎหมาย 

• การถูกตรวจสอบการด าเนินงานของกิจการหรือผลการด าเนินงาน

ทางการเงินโดยหน่วยงานที่ ก ากบัดูแลหรือหน่วยงานรัฐบาล 

• ผลกระทบจากกฎหมายใหม่ที่ เกี่ ยวข้องกับการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม 
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ปัจจัยความเสี่ ยง

สบืเนื่ องที่ เกี่ ยวข้อง 

ตัวอย่างของเหตุการณ์และเง่ือนไขที่ อาจชี้ ให้เห็นว่ามีความเสี่ ยงจาก 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับ

สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

ความไม่แน่นอน การรายงาน 

• เหตุการณ์หรือรายการค้าที่ เกี่ ยวข้องกับการวัดมูลค่าที่ มีความไม่

แน่นอนอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่ งรวมถึงการประมาณการทางบัญชีและ

การเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง 

• คดีความที่ อยู่ระหว่างการด าเนินคดีและหนี้สินที่ อาจเกิดขึ้น เช่น  

การรับประกันการขาย การค า้ประกันทางการเงิน และการฟ้ืนฟู

สิ่ งแวดล้อม 

โอกาสในการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนั

เนื่ องมาจาก 

ความล าเอียงของ

ผู้บริหารหรือปัจจัย

เสี่ ยงของการทุจริตอื่ น 

ตราบเท่าที่ เร่ือง

เหล่านั้นมีผลต่อ 

ความเสี่ ยงสบืเนื่ อง 

การรายงาน 

• โอกาสที่ ผู้บริหารและพนักงานจะกระท าการทุจริตในการรายงาน

ทางการเงิน ซึ่ งรวมถึงการละเลยหรือปิดบังข้อมูลที่ มีนัยส าคัญใน 

การเปิดเผยข้อมูล 

รายการค้า 

• รายการที่ มนีัยส าคัญกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 

• รายการที่ ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจ าหรือรายการที่ ไม่ได้จัดท าอย่าง

เป็นระบบ ซึ่ งรวมถึงรายการระหว่างกันและรายการที่ เกี่ ยวกับ

รายได้ขนาดใหญ่ ณ วันสิ้นงวด 

• รายการที่ บันทึกบัญชีตามความตั้ งใจของผู้บริหาร เช่น การรี

ไฟแนนซ์เงินกู้ ยืม สินทรัพย์ที่ จะขาย และการจัดประเภทของ

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 

เหตุการณ์หรือเงือ่นไขอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงในระดับของ 

งบการเงิน 

• การขาดบุคลากรที่ มีทกัษะทางบัญชีและการรายงานทางการเงินที่ เหมาะสม 

• ข้อบกพร่องของการควบคุม โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมการควบคุม กระบวนการประเมินความ

เสี่ ยงและกระบวนการติดตามผล และ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ข้อบกพร่องของการควบคุมที่ ผู้บริหาร

ไม่มีการตอบสนอง 

• การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ เกิดขึ้นในอดีต ประวัติการเกดิข้อผิดพลาด หรือการปรับปรุง

ที่ มนีัยส าคัญ ณ วันสิ้นงวด  
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ภาคผนวก 3 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  12(ฐ), 21–26 และ ก90–ก181) 

การท าความเขา้ใจระบบการควบคุมภายในของกิจการ 

1. ระบบการควบคุมภายในของกิจการอาจสะท้อนให้เห็นในนโยบายและคู่มือวิธีปฏิบัติ ระบบงาน

และแบบฟอร์ม รวมทั้งข้อมูลที่ อยู่ในสิ่ งต่างๆ เหล่านั้น  ระบบการควบคุมภายในของกจิการท าให้

เกิดผลโดยบุคคล  ระบบการควบคุมภายในของกิจการน าไปปฏิบัติโดยผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่ ก ากับ

ดูแล และบุคลากรอื่ นตามโครงสร้างของกิจการ  ระบบการควบคุมภายในของกิจการสามารถ

น าไปใช้ได้กับรูปแบบการด าเนินงานของกิจการ โครงสร้างกิจการตามกฎหมาย หรือทั้งสองอย่าง

ร่วมกัน โดยการน าไปใช้นั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแลหรือบุคลากร

อื่ นและอยู่ในบริบทของข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับ 

2. ภาคผนวกนี้ ได้อธิบายเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับองค์ประกอบและข้อจ ากัดของระบบการควบคุมภายในของ

กิจการ ตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  12(ฐ), 21–26 และ ก90–ก181 ในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับ 

การตรวจสอบงบการเงิน 

3. สิ่ งที่ รวมอยู่ในระบบการควบคุมภายในของกิจการคือแง่มุมที่ เกี่ ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 

ด้านการรายงานของกิจการ (ซึ่ งรวมถึงวัตถุประสงค์การรายงานทางการเงินของกิจการ) และอาจ

รวมถึงแง่มุมที่ เกี่ ยวข้องกับวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงานหรือวัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบข้อบังคับเมื่ อแง่มุมดังกล่าวมีความเกี่ ยวข้องกบัการรายงานทางการเงิน 

ตวัอย่าง 

การควบคุมเกี่ ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอาจเกี่ ยวข้องกับการรายงาน 

ทางการเงิน หากการควบคุมดังกล่าวเกี่ ยวข้องกับการจัดท าข้อมูลเพื่ อเปิดเผยหนี้ สินที่ อาจ

เกดิขึ้นในงบการเงิน 

องคป์ระกอบของระบบการควบคุมภายในของกิจการ 

สภาพแวดลอ้มการควบคมุ 

4. สภาพแวดล้อมการควบคุมรวมถึงหน้าที่ งานที่ เกี่ ยวกับการก ากับดูแลและการบริหาร รวมทั้ง

ทัศนคติ การตระหนักและการกระท าของผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแลและผู้บริหารเกี่ ยวกับการควบคุม

ภายในของกิจการและความส าคัญของสภาพแวดล้อมการควบคุมต่อกิจการ  สภาพแวดล้อม 

การควบคุมก าหนดท่าทีขององค์กรซึ่ งมีอิทธิพลต่อจิตส านึกในเร่ืองการควบคุมของบุคลากรใน

องค์กร และเป็นพื้นฐานโดยรวมส าหรับองค์ประกอบอื่ นๆ ของระบบการควบคุมภายในของกจิการ 

5. ผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแลมีอิทธิพลส าคัญต่อจิตส านึกในเร่ืองการควบคุมของกิจการ เนื่ องจากบทบาท

หนึ่ งของผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแล คือการถ่วงดุลส าหรับแรงกดดันที่ มีต่อผู้บริหารในการรายงานทาง

การเงินที่ อาจเกิดขึ้ นจากความต้องการของตลาดหรือโครงการผลตอบแทนของผู้ บริหาร   
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ความมีประสิทธิผลของการออกแบบสภาพแวดล้อมการควบคุมในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับการมีส่วน

ร่วมของผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแลจึงขึ้นอยู่กบัปัจจัยต่างๆ เช่น 

• ความเป็นอสิระจากผู้บริหารและความสามารถในการประเมินการปฏบิัติงานของผู้บริหาร 

• ความเข้าใจของผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแลเกี่ ยวกบัรายการทางธุรกจิของกจิการ 

• ขอบเขตที่ ผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแลประเมินการจัดท างบการเงินตามแม่บทการรายงาน 

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งรวมถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

6. สภาพแวดล้อมการควบคุมครอบคลุมปัจจัยพื้นฐาน ดังนี้  

(ก)  วิธีทีผู่บ้ริหารด าเนินการตามความรับผิดชอบ เช่น การสรา้งและรักษาวฒันธรรมของ

กิจการ และการแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารต่อความซือ่สตัย์สุจริตและคุณค่า

ทางจรรยาบรรณ  การควบคุมภายในที่ มีประสิทธิผลไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากบุคคลที่

สร้าง ดูแลและติดตามผลการควบคุมดังกล่าวปราศจากความซื่ อสัตย์สจุริตและคุณค่าทาง

จรรยาบรรณ  ความซื่ อสัตย์สุจริตและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณเป็นผลิตผลของ

มาตรฐานทางพฤติกรรมและจรรยาบรรณของกิจการ (หรือข้อปฏิบัติทางจรรยาบรรณ) 

วิธกีารสื่ อสารจรรยาบรรณ (เช่น การสื่ อสารผ่านแถลงการณ์นโยบาย) และวิธกีารส่งเสริม

จรรยาบรรณในทางปฏิบัติ (เช่น ผ่านการด าเนินการของผู้ บริหารเพื่ อก าจัดหรือ 

ลดแรงจูงใจหรือสิ่ งล่อใจที่ อาจกระตุ้นให้บุคลากรกระท าการที่ ไม่ซื่ อสตัย์ ผิดกฎหมายและ

ผิดจรรยาบรรณ)  การสื่ อสารนโยบายของกิจการเกี่ ยวกับความซื่ อสัตย์สุจริตและคุณค่า

ทางจรรยาบรรณอาจรวมถึงการสื่ อสารมาตรฐานทางพฤติกรรมให้กับบุคลากรผ่าน

แถลงการณ์นโยบายและข้อปฏบิัติทางจรรยาบรรณ และการท าตัวให้เป็นแบบอย่าง 

(ข) วิธีทีผู่มี้หนา้ทีก่ ากบัดูแลแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นอิสระจากผูบ้ริหารและก ากบัดูแลระบบ

การควบคุมภายในของกิจการ ในกรณีที่มีการแบ่งแยกผูมี้หนา้ที่ก ากับดูแลออกจาก

ผูบ้ริหาร  ผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแลมีอิทธิพลต่อการตระหนักถึงการควบคุมของกิจการ  

ข้อพิจารณาต่างๆ ส าหรับปัจจัยด้านนี้ อาจรวมถึงการพิจารณาว่า มีบุคคลที่ มีความเป็น

อสิระจากผู้บริหารและมีความเที่ ยงธรรมในการประเมินและการตัดสนิใจเพียงพอหรือไม่; 

ผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแลระบุและยอมรับความรับผิดชอบในการก ากับดูแลอย่างไร; และ 

ผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแลยังคงไว้ซึ่ งความรับผิดชอบในการก ากับดูแลการออกแบบ การน าไป

ปฏิบัติ และการด าเนินการของระบบการควบคุมภายในของกิจการโดยผู้บริหารหรือไม่  

ความส าคัญในความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแลเป็นที่ ยอมรับในประมวลหลักการ

ปฏบิัติและกฎหมายและข้อบังคับอื่ น หรือแนวปฏบิัติที่ จัดท าขึ้นเพื่ อเป็นประโยชน์ส าหรับ

ผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแล  ความรับผิดชอบอื่ นของผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแลรวมถึงการก ากับดูแล

การออกแบบและการด าเนินการอย่างมีประสทิธผิลส าหรับวิธปีฏบิัติในการแจ้งเบาะแส 
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(ค) วิธีที่กิจการมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อการด าเนินการตาม

วตัถปุระสงค์ ซึ่ งอาจรวมถึงข้อพิจารณาเกี่ ยวกบั  

• อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ ส าคัญและสายการรายงานที่ เหมาะสม  

• นโยบายเกี่ ยวกับการด าเนินธุรกิจที่ เหมาะสม ความรู้ และประสบการณ์ของ

บุคลากรที่ ส าคัญ และทรัพยากรที่ สนับสนุนในการปฏบิัติหน้าที่  และ  

• นโยบายและการสื่ อสาร เพื่ อให้มั่นใจว่าบุคลากรทุกคนมีความเข้าใจใน

วัตถุประสงค์ของกิจการ รับรู้ ว่าแต่ละบุคคลมีส่วนเกี่ ยวข้องและมีส่วนสนับสนุน

ให้กจิการบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างไร และรับรู้ ว่าแต่ละบุคคลมีความรับผิดชอบ

ต่อผลการปฏบิัติงานต่ออะไรและอย่างไร 

(ง) วิธีที่กิจการดึงดูด พัฒนา และรักษาบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถสอดคล้องกับ

วตัถุประสงค์ของกิจการ ซึ่ งรวมถึงวิธีที่ ท าให้มั่นใจได้ว่าบุคคลมีความรู้และทกัษะที่ จ าเป็น

ต่อความส าเรจ็ของงานที่ ได้ เช่น 

• มาตรฐานในการสรรหาบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ สุด โดยเน้นการพิจารณา

จากพื้นฐานการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ความส าเรจ็ในอดีต และหลักฐาน

ของความซ่ือสตัย์สจุริตและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณ 

• นโยบายการฝึกอบรมที่ สื่ อสารถึงบทบาทและความรับผิดชอบที่ กิจการคาดหวัง 

ซึ่ งรวมถึงการฝึกอบรมและการสัมมนาที่ แสดงให้เห็นถึงระดับที่ คาดหวังส าหรับ 

การปฏบิัติงานและพฤติกรรม และ 

• การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะที่ ช่วยผลักดันการเล่ือนต าแหน่งที่ แสดง

ถึงความมุ่งมั่นของกิจการในการส่งเสริมบุคลากรที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่ อ 

ก้าวสู่ระดับความรับผิดชอบที่ สงูขึ้น 

(จ) วิธีทีก่ิจการท าใหบุ้คคลมีความรบัผิดชอบต่อผลการปฏิบติัตามภาระหนา้ที่ของตนเพือ่ให้

บรรลุวตัถปุระสงค์ของระบบการควบคมุภายในของกิจการ ซึ่ งอาจท าได้หลายวิธ ีเช่น 

• กลไกในการสื่ อสารและท าให้บุคคลรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติตามภาระหน้าที่

ด้านการควบคุมของตนและด าเนินการแก้ไขตามความจ าเป็น 

• การก าหนดมาตรการในการวัดผลการปฏิบัติงาน แรงจูงใจ และผลตอบแทน

ส าหรับผู้ที่ รับผิดชอบต่อระบบการควบคุมภายในของกิจการ ซึ่ งรวมถึงวิธีการ

ประเมินและการรักษาความเกี่ ยวข้องของมาตรการในการวัดผลดังกล่าว 

• ลักษณะที่ แรงกดดันที่ เกี่ ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบของบุคคลและมาตรการในการวัดผลงาน และ 

• วิธกีารลงโทษบุคคล เมื่ อมีความจ าเป็น  

ความเหมาะสมของเร่ืองต่างๆ ข้างต้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละกิจการ  ขึ้ นอยู่กับขนาด  

ความซับซ้อนของโครงสร้าง และลักษณะของกจิกรรมในกจิการ 
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กระบวนการประเมินความเสีย่งของกิจการ 

7. กระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกจิการเป็นกระบวนการที่ ท าซ า้อย่างต่อเนื่ อง เพื่ อการระบุและ

วิเคราะห์ความเสี่ ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ และให้เกณฑ์ส าหรับวิธีการที่ ผู้บริหาร

หรือผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแลใช้ก าหนดความเสี่ ยงที่ ต้องบริหาร 

8. เพื่ อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงิน กระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกิจการรวมถึง

วิธีการที่ ผู้บริหารของกิจการใช้ในการระบุความเสี่ ยงทางธุรกิจที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดท างบการเงิน

ให้เป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง การประมาณความมีนัยส าคัญของ 

ความเสี่ ยงเหล่านั้น การประเมินความเป็นไปได้ที่ จะเกิดความเสี่ ยง และการตัดสินใจในการ

ตอบสนองเพื่ อจัดการกับความเสี่ ยงดังกล่าวรวมทั้งผลที่ ตามมา  ตัวอย่างเช่น กระบวนการ

ประเมินความเสี่ ยงของกิจการ ท าให้รู้ ว่ากิจการมีการพิจารณาอย่างไรเกี่ ยวกับโอกาสที่ จะเกิด  

การบันทึกรายการไม่ครบถ้วน หรือกิจการมีการระบุและวิเคราะห์การประมาณการที่ ส าคัญที่

บันทกึในงบการเงินอย่างไร 

9. ความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับการรายงานทางการเงินที่ เชื่ อถือได้ รวมถึงเหตุการณ์ รายการหรือ

สถานการณ์ ทั้งภายในและภายนอกกจิการ ที่ เกดิขึ้นและส่งผลทางลบต่อความสามารถของกิจการ

ในการเร่ิมท ารายการ บันทกึรายการ ประมวลผล และรายงานข้อมูลทางการเงินให้เป็นไปตามสิ่ งที่

ผู้ บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงิน  ผู้ บริหารอาจก าหนดแผนงาน ขั้นตอน หรือ 

การด าเนินการที่ จะจัดการกับความเสี่ ยงนั้นๆ หรือตัดสินใจยอมรับความเสี่ ยงนั้นเนื่ องจากปัญหา

ต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องหรือด้วยเหตุผลอื่ น  ความเสี่ ยงสามารถเกิดขึ้ นหรือเปล่ียนแปลงไปตาม

สถานการณ์ต่างๆ เช่น 

• การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้มของการด าเนินกิจการ   การเปล่ียนแปลงข้อบังคับ 

ทางกฎหมาย สภาวะเศรษฐกิจ หรือสภาพแวดล้อมของการด าเนินกิจการ สามารถท าให้

เกิดการเปลี่ ยนแปลงของแรงกดดันด้านการแข่งขันและท าให้เกิดความเสี่ ยงที่ แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญ 

• บุคลากรใหม่  บุคลากรใหม่อาจให้ความสนใจหรือเข้าใจระบบการควบคุมภายในของ

กจิการในแบบที่ แตกต่างไป 

• ระบบสารสนเทศใหม่หรือทีไ่ดร้บัการปรบัปรุง  การเปลี่ ยนแปลงของระบบสารสนเทศที่ มี

นัยส าคัญและรวดเร็วสามารถเปล่ียนแปลงความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับระบบการควบคุม

ภายในของกจิการ 

• การเติบโตอย่างรวดเร็ว  การขยายตัวของกิจการที่ มีนัยส าคัญและรวดเรว็สามารถท าให้ 

การควบคุมเร่ิมรองรับไม่ไหว และเพิ่ มความเสี่ ยงจากความล้มเหลวของการควบคุม 

• เทคโนโลยีใหม่  การน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตหรือในระบบสารสนเทศ

อาจเปล่ียนแปลงความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกบัระบบการควบคุมภายในของกจิการ 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 108 TSA 315 (ปรับปรุง 2564) 

• รูปแบบธุรกิจใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือกิจกรรมใหม่  การเข้าสู่ธุรกิจหรือรายการค้าที่

กิจการมีประสบการณ์น้อยอาจน าไปสู่ความเสี่ ยงใหม่ที่ เกี่ ยวข้องกับระบบการควบคุม

ภายในของกจิการ 

• การปรบัปรุงโครงสรา้งองค์กร  กิจการอาจปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโดยการลดบุคลากร

และการเปล่ียนแปลงการควบคุมดูแลและการแบ่งแยกหน้าที่  ซึ่ งอาจเปล่ียนแปลง 

ความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกบัระบบการควบคุมภายในของกจิการ 

• การขยายกิจการในต่างประเทศ  การขยายกิจการหรือการลงทุนในต่างประเทศน ามาซึ่ ง

ความเสี่ ยงใหม่ที่ มักมีลักษณะเฉพาะซึ่ งอาจกระทบต่อการควบคุม เช่น ความเสี่ ยงที่

เพิ่ มขึ้นหรือเปล่ียนแปลงไปจากรายการที่ เป็นเงินตราต่างประเทศ 

• การประกาศใชห้ลกัการบญัชีใหม่  การน าหลักการบัญชีใหม่มาใช้หรือการเปล่ียนแปลง

หลักการบัญชีอาจกระทบความเสี่ ยงในการจัดท างบการเงิน 

• การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกบั 

o การรักษาไว้ซึ่ งบูรณภาพของการประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ 

o ความเสี่ ยงต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจของกิจการ ซึ่ งเกดิขึ้นได้หากกลยุทธด้์านเทคโนโลยี

สารสนเทศไม่สนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกจิอย่างมีประสิทธิผล หรือ 

o การเปลี่ ยนแปลงหรือการหยุดชะงักของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของกิจการหรือการลาออกของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเมื่ อ

กจิการไม่ท าการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 

หรือการปรับปรุงดังกล่าวไม่ท าในเวลาที่ เหมาะสม 

กระบวนการติดตามผลระบบการควบคมุภายในของกิจการ 

10. กระบวนการติดตามผลระบบการควบคุมภายในของกิจการเป็นกระบวนการที่ ต้องท าอย่าง

ต่อเนื่ อง เพื่ อประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและด าเนินการแก้ไขที่

จ าเป็นได้ในเวลาที่ เหมาะสม  กระบวนการติดตามผลระบบการควบคุมภายในอาจประกอบด้วย

การประเมินผลอย่างต่อเนื่ อง การประเมินผลแยกต่างหาก (ด าเนินการเป็นระยะ) หรือการท าทั้ง

สองกิจกรรมร่วมกนั  การติดตามผลอย่างต่อเนื่ องมักเป็นส่วนหนึ่ งของกิจกรรมปกติที่ เกดิขึ้นเป็น

ประจ าของกิจการ และอาจรวมถึงกิจกรรมด้านการบริหารและการก ากับดูแลปกติ  กระบวนการ

ดังกล่าวมักมีขอบเขตและความถี่ ที่ แตกต่างกนั ขึ้นอยู่กบัการประเมินความเสี่ ยงของกจิการ 

11. วัตถุประสงค์และขอบเขตของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยทั่วไปรวมถึงกิจกรรมที่ ออกแบบมา

เพื่ อประเมินหรือติดตามความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของกิจการ 72  

 
72

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) และภาคผนวก 4 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ได้ให้แนวปฏบิัติเกี่ ยวกบัการตรวจสอบ

ภายใน 
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กระบวนการติดตามผลระบบการควบคุมภายในของกิจการอาจรวมถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น  

การสอบทานของผู้บริหารว่ามีการจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารในเวลาที่ เหมาะสมหรือไม่ 

การประเมินของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ ยวกบัการปฏบิัติตามนโยบายของกจิการโดยพนักงานขายใน

เร่ืองเง่ือนไขในสัญญาขาย และการติดตามดูแลของฝ่ายกฎหมายในเร่ืองการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณหรือนโยบายการด าเนินธุรกิจของกิจการ  การติดตามผลการควบคุมมีวัตถุประสงค์

เพื่ อให้แน่ใจว่าการควบคุมได้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่ อง  ตัวอย่างเช่น หากไม่มี

การติดตามการกระทบยอดเงินฝากธนาคารว่ามีการจัดท าในเวลาที่ เหมาะสมและถูกต้อง บุคคลที่

รับผิดชอบมักจะไม่จัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 

12. การควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับกระบวนการติดตามผลระบบการควบคุมภายในของกิจการ (ซึ่ งรวมถึง

การควบคุมที่ ใช้ติดตามการควบคุมโดยอัตโนมัติ) อาจเป็นแบบอัตโนมัติหรือแบบปฏิบัติงาน 

ด้วยมือ หรือทั้งสองแบบร่วมกนั  ตัวอย่างเช่น กิจการอาจใช้การควบคุมโดยอตัโนมัติเพื่ อติดตาม

การเข้าถึงเทคโนโลยีบางอย่าง โดยจัดท ารายงานแสดงกิจกรรมที่ ผิดปกติแบบอัตโนมัติให้แก่

ผู้บริหาร และผู้บริหารตรวจสอบความผิดปกติที่ พบด้วยตนเอง 

13. การแยกความแตกต่างระหว่างกจิกรรมการติดตามผลการควบคุมและการควบคุมที่ เกี่ ยวกบัระบบ

สารสนเทศ จะพิจารณาจากรายละเอียดพื้นฐานของกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่ อกิจกรรมนั้น

เกี่ ยวข้องกับการสอบทานโดยผู้บังคับบัญชา  การสอบทานโดยผู้บังคับบัญชาไม่ถือเป็นกิจกรรม 

การติดตามผลการควบคุมเสมอไป ดังนั้นอาจต้องใช้ดุลยพินิจเพื่ อพิจารณาว่าการสอบทาน

ดังกล่าวถือเป็นการควบคุมที่ เกี่ ยวกับระบบสารสนเทศหรือเป็นกิจกรรมการติดตามผลการ

ควบคุม  ตัวอย่างเช่น การควบคุมเพื่ อความครบถ้วนรายเดือนมีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ตรวจพบและ

แก้ไขข้อผิดพลาด แต่ส าหรับในกรณีของกิจกรรมการติดตามผลการควบคุมจะถามว่าเหตุใดจึง

เกิดข้อผิดพลาดและมอบหมายให้ผู้บริหารรับผิดชอบในการแก้ไขกระบวนการเพื่ อป้องกัน

ข้อผิดพลาดในอนาคต  กล่าวคือ การควบคุมที่ เกี่ ยวกับระบบสารสนเทศจะตอบสนองต่อ 

ความเสี่ ยงที่ เฉพาะเจาะจง ในขณะที่ กิจกรรมการติดตามผลการควบคุมเป็นการประเมินว่า  

การควบคุมในแต่ละองค์ประกอบในทั้ง 5 องค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในของกิจการ

ท างานตามที่ ตั้งใจไว้หรือไม่ 

14. กจิกรรมการติดตามผลการควบคุมอาจรวมถึงการใช้ข้อมูลจากการติดต่อสื่ อสารจากบุคคลภายนอก

ที่ อาจชี้ ให้เห็นถึงปัญหาหรือสิ่ งที่ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง  ลูกค้าแสดงโดยนัยถึงการยอมรับ 

ยอดหนี้ที่ ถูกเรียกเกบ็ด้วยการจ่ายช าระตามใบแจ้งหนี้หรือทักท้วงเกี่ ยวกับยอดหนี้ที่ ถูกเรียกเกบ็  

นอกจากนั้น หน่วยงานที่ มีอ านาจในการก ากับดูแลอาจสื่ อสารกับกิจการเกี่ ยวกับประเดน็ที่ กระทบ

ต่อการท างานของระบบการควบคุมภายในของกจิการ เช่น การติดต่อสื่ อสารเกี่ ยวกบัการตรวจสอบ

โดยหน่วยงานก ากับดูแลธนาคาร  นอกจากนี้  ในการด าเนินกิจกรรมการติดตามผล ผู้บริหารอาจ

พิจารณาการสื่ อสารของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัระบบการควบคุมภายในของกจิการ 
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ระบบสารสนเทศและการสือ่สาร 

15. ระบบสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดท างบการเงินประกอบด้วยกิจกรรม นโยบาย และบันทึก 

ทางบัญชีและบันทกึสนับสนุนอื่ น ซึ่ งออกแบบและจัดท าไว้เพื่ อ 

• เร่ิมต้น บันทึก และประมวลผลรายการค้าของกิจการ (รวมทั้งการรวบรวมข้อมูล 

ประมวลผลข้อมูล และเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับเหตุการณ์และเง่ือนไขที่ นอกเหนือจาก

รายการค้า) และเพื่ อรักษาไว้ซึ่ งความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของต่อสินทรัพย์ 

หนี้สนิ และส่วนของผู้ถือหุ้นที่ เกี่ ยวข้อง 

• แก้ไขการประมวลผลรายการที่ ไม่ถูกต้อง เช่น แฟ้มข้อมูลบัญชีพักที่ จัดท าขึ้นโดยอตัโนมัติ 

และด าเนินการตามวิธปีฏบิัติที่ เหมาะสมในการล้างรายการในบัญชีพักให้หมดไปในเวลาที่

เหมาะสม 

• จัดการและบันทกึการแทรกแซงหรือการข้ามขั้นตอนการควบคุม 

• น าข้อมูลจากระบบประมวลผลรายการเข้าสู่บัญชีแยกประเภททั่วไป (เช่น การโอนข้อมูล

รายการที่ สะสมจากบัญชีแยกประเภทย่อย) 

• รวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่ เกี่ ยวกับการจัดท างบการเงินส าหรับ เหตุการณ์และ

เง่ือนไขที่ ไม่ใช่รายการค้า เช่น ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ และ 

การเปลี่ ยนแปลงมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์ และ 

• ท าให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ ก าหนดให้มีการเปิดเผยตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ ยวข้อง ได้มีการรวบรวม บันทึก ประมวลผล สรุป และรายงานอย่างเหมาะสมใน  

งบการเงิน 

16. กระบวนการทางธุรกจิของกจิการรวมถึงกจิกรรมต่างๆ ที่ ออกแบบขึ้นเพื่ อ 

• พัฒนา ซื้อ ผลิต ขาย และกระจายสนิค้าและบริการของกจิการ 

• ท าให้มั่นใจว่ามีการปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ และ  

• บันทกึข้อมูล ซึ่ งรวมถึงข้อมูลทางบัญชีและการรายงานทางการเงิน 

กระบวนการทางธุรกิจท าให้เกิดรายการค้าที่ ถูกบันทึก ประมวลผล และรายงานโดยระบบ

สารสนเทศ  

17. คุณภาพของข้อมูลมีผลต่อความสามารถของผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ ยวกับการจัดการและ

ควบคุมกจิกรรมของกจิการได้อย่างเหมาะสม และในการจัดท ารายงานทางการเงินที่ น่าเชื่ อถือ 

18. การสื่ อสาร (ซึ่ งเป็นเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกับการให้ความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบของแต่

ละบุคคลเกี่ ยวกับระบบการควบคุมภายในของกิจการ) อาจอยู่ในรูปแบบของคู่มือนโยบาย คู่มือ

ด้านบัญชีและการรายงานทางการเงิน และบันทึกช่วยจ า  การสื่ อสารสามารถท าในรูปแบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์วาจา และผ่านการกระท าของผู้บริหาร 
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19. การสื่ อสารโดยกจิการเกี่ ยวกบับทบาทและความรับผิดชอบในการรายงานทางการเงินและประเดน็

ที่ ส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน มีความเกี่ ยวข้องกับความเข้าใจในบทบาทและ 

ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลเกี่ ยวกับระบบการควบคุมภายในของกิจการที่ เกี่ ยวข้องกับ 

การรายงานทางการเงิน  ตัวอย่างของการสื่ อสารอาจรวมถึงขอบเขตที่ บุคลากรควรเข้าใจว่า

กิจกรรมของตนในระบบสารสนเทศนั้นเกี่ ยวข้องกับงานของผู้อื่ นอย่างไร และเข้าใจถึงวิธีการ

รายงานข้อยกเว้นแก่บุคลากรระดับที่ สงูกว่าที่ เหมาะสมภายในกจิการ 

กิจกรรมการควบคมุ 

20. ผู้สอบบัญชีระบุการควบคุมต่างๆ ในองค์ประกอบกิจกรรมการควบคุมตามที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  

26  การควบคุมดังกล่าวรวมถึงการควบคุมการประมวลผลสารสนเทศและการควบคุมทั่วไปของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งการควบคุมทั้งสองประเภทนี้ อาจเป็นการควบคุมที่ ปฏิบัติด้วยมือหรือ

การควบคุมโดยอตัโนมัต ิ หากการควบคุมโดยอตัโนมัติหรือการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกบัแง่มุมที่ เป็น

อัตโนมัติที่ ผู้บริหารใช้และพึ่ งพาในการรายงานทางการเงินมีขอบเขตย่ิงมาก ย่ิงมีความส าคัญมาก

ขึ้ นที่ กิจการจะน าการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ งตอบสนองต่อการท างานอย่าง

ต่อเนื่ องของแง่มุมที่ เป็นอัตโนมัติของการควบคุมการประมวลผลสารสนเทศไปปฏิบัติ    

การควบคุมในองค์ประกอบกจิกรรมการควบคุมอาจเกี่ ยวข้องกบัเร่ืองต่อไปนี้  

• การอนุญาตและการอนุมัติ — การอนุญาตช่วยให้มั่นใจว่ารายการสมเหตุผล (นั่นคือ 

รายการแสดงเห็นถึงเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ เกิดขึ้ นจริง หรืออยู่ภายใต้นโยบายของ

กิจการ)  การอนุญาตโดยปกติอยู่ในรูปแบบของการอนุมัติโดยผู้บริหารในระดับที่ สูงกว่า 

หรือในรูปของการพิสูจน์และการยืนยันว่ารายการสมเหตุผล  ตัวอย่างเช่น หัวหน้างาน

อนุมัติรายงานค่าใช้จ่ายเมื่ อได้สอบทานแล้วว่าค่าใช้จ่ายมีความสมเหตุสมผลและเป็นไป

ตามนโยบาย  ตัวอย่างของการอนุมัติโดยอัตโนมัติได้แก่การเปรียบเทียบโดยอัตโนมัติ

ระหว่างต้นทุนต่อหน่วยตามใบแจ้งหนี้ กับต้นทุนต่อหน่วยในใบสั่งซื้ อ ว่าอยู่ในช่วง 

การเบี่ ยงเบนที่ ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าหรือไม่  ถ้าใช่ ยอดตามใบแจ้งหนี้ ที่ อยู่ในช่วง 

การเบี่ ยงเบนที่ ยอมรับได้จะได้รับการอนุมัติโดยอตัโนมัติ  ถ้ายอดตามใบแจ้งหนี้แตกต่าง

เกนิช่วงเบี่ ยงเบนที่ ยอมรับได้ จะถูกตั้งค่าสถานะในระบบเพื่ อให้มีการตรวจสอบเพิ่ มเติม 

• การกระทบยอด — การกระทบยอดเป็นการเปรียบเทยีบข้อมูลสองข้อมูลหรือมากกว่า และ

ในกรณีที่ มีความแตกต่าง จะต้องด าเนินการให้ข้อมูลตรงกนั  โดยทั่วไป การกระทบยอดจะ

จัดการกบัปัญหาเร่ืองความครบถ้วนหรือความถูกต้องของการประมวลผลรายการค้า 

• การพิสูจน์ — การพิสูจน์เป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างรายการตั้งแต่สองรายการขึ้นไป 

หรือเปรียบเทียบกับนโยบาย  และมักจะเกี่ ยวข้องกับการติดตามเมื่ อรายการไม่ตรงกัน 

หรือไม่สอดคล้องกับนโยบาย  โดยทั่วไปแล้ว การพิสูจน์จัดการกับปัญหาเร่ือง 

ความครบถ้วน ความถูกต้อง หรือความสมเหตุผลของการประมวลผลรายการค้า 
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• การควบคุมทางกายภาพหรือทางตรรกะ ซึ่งรวมถึงการควบคุมที่ตอบสนองต่อ 

ความปลอดภัยของสินทรัพย์จากการเขา้ถึง การไดม้า การใชง้าน หรือการจ าหน่ายโดย

ไม่ไดร้บัอนุญาต  การควบคุมครอบคลุมถึง 

o การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของสินทรัพย์ ซึ่ งรวมถึงการป้องกันที่

เพียงพอ เช่น สิ่ งปลูกสร้างที่ มีการรักษาความปลอดภัยส าหรับการเข้าถึง

สนิทรัพย์และข้อมูล 

o การอนุญาตการเข้าถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแฟ้มข้อมูล (ซึ่ งคือ การเข้าถึง

ทางตรรกะ) 

o การตรวจนับและเปรียบเทยีบกับจ านวนที่ ปรากฏในบันทกึที่ ใช้ควบคุมเป็นระยะ 

(เช่น เปรียบเทียบผลการตรวจนับเงินสด หลักทรัพย์และสินค้าคงเหลือกับ  

ยอดที่ ปรากฏในบันทกึทางบัญชี) 

การควบคุมทางกายภาพที่ ใช้ในการป้องกนัการลักขโมยสนิทรัพย์ส่งผลต่อความน่าเชื่ อถือ

ของการจัดท างบการเงินในระดับที่ ต่างกัน ขึ้ นอยู่กับสถานการณ์ เช่น โอกาสที่ จะเกิด 

การยักยอกสนิทรัพย์ 

• การแบ่งแยกหนา้ที่ — การมอบหมายความรับผิดชอบในการอนุมัติรายการ 

บันทึกรายการ และดูแลรักษาทรัพย์สิน ให้แก่บุคคลที่ ต่างกัน  การแบ่งแยก

หน้าที่ นั้นท าเพื่ อลดโอกาสที่ บุคคลคนเดียวจะอยู่ในต าแหน่งที่ สามารถกระท าและ

ปกปิดข้อผิดพลาดหรือทุจริตได้ 

ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการที่ อนุมัติการขายเชื่ อ ไม่ควรรับผิดชอบในการบันทึกรายการลูกหนี้

หรือรับเงิน  ถ้าบุคคลเดียวสามารถท าหน้าที่ ได้ทุกอย่างดังกล่าว บุคคลนั้นอาจสร้าง

รายการขายเทจ็โดยไม่ถูกตรวจพบได้  ในท านองเดียวกัน พนักงานขายไม่ควรสามารถ

แก้ไขแฟ้มข้อมูลราคาสนิค้าหรืออตัราค่านายหน้า 

ในบางคร้ัง การแบ่งแยกหน้าที่ อาจไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติ ไม่คุ้มค่ากับต้นทุน หรือ

เป็นไปไม่ได้  ตัวอย่างเช่น กิจการขนาดเล็กและไม่ซับซ้อนอาจไม่มีทรัพยากรเพียงพอ

ส าหรับการแบ่งแยกหน้าที่ ตามที่ ควรจะเป็น และอาจมีต้นทุนที่ เพิ่ มขึ้ นจากการเพิ่ ม

พนักงานสูงจนเกินกว่าที่ บริษัทจะรับได้  ในสถานการณ์เช่นนี้  ผู้บริหารอาจจัดให้มี

กิจกรรมการควบคุมที่ เป็นทางเลือก  ตามตัวอย่างข้างต้น ถ้าพนักงานขายสามารถแก้ไข

แฟ้มข้อมูลราคา อาจน าการควบคุมเชิงตรวจจับมาใช้ โดยให้พนักงานที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับ

หน้าที่ การขายสอบทานเป็นครั้งคราวว่ามีการแก้ไขราคาหรือไม่ และภายใต้สถานการณ์ใด

ที่ พนักงานขายเปลี่ ยนแปลงราคา 

21. การควบคุมบางอย่างอาจขึ้ นอยู่กับการมีอยู่ของการควบคุมโดยผู้บังคับบัญชาที่ ก าหนดโดย

ผู้ บริหารหรือผู้ มีหน้าที่ ก ากับดูแล  ตัวอย่างเช่น การควบคุมด้านการให้อนุญาตอาจมี 

การมอบหมายให้ผู้อื่ นท าแทนได้ตามแนวทางที่ ได้ก าหนดไว้ เช่น หลักเกณฑ์ในการลงทุนที่
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ก าหนดโดยผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแล  ในทางตรงกันข้าม รายการที่ ไม่เกิดขึ้นประจ า เช่น การลงทุนใน

ธุรกจิหรือการยกเลิกการลงทุนที่ มีความส าคัญ อาจต้องได้รับการอนุมัติในระดับสูงเป็นการเฉพาะ 

ซึ่ งในบางกรณีอาจต้องเป็นการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น 

ขอ้จ ากดัของการควบคุมภายใน 

22. ระบบการควบคุมภายในของกิจการ ไม่ว่าจะมีประสิทธิผลเพียงใด สามารถให้เพียงความเชื่ อมั่น

อย่างสมเหตุสมผลเกี่ ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการรายงานทางการเงิน  ข้อจ ากัดสบืเนื่ อง

ของการควบคุมมีผลกระทบต่อความเป็นไปได้ที่ จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  ข้อจ ากัดสืบเนื่ อง

ของการควบคุมรวมถึงข้อเทจ็จริงที่ การใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจสามารถผิดพลาดได้ และ  

การไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในสามารถเกิดขึ้ นได้จากข้อผิดพลาดของมนุษย์  

ตัวอย่างเช่น อาจมีข้อผิดพลาดในการออกแบบหรือการเปลี่ ยนแปลงการควบคุม  การด าเนินการ

ตามการควบคุมอาจไม่มีประสิทธิผล เช่น ในกรณีที่ ข้อมูลที่ ได้จัดท าขึ้ นเพื่ อระบบการควบคุม

ภายในของกิจการ (เช่น รายงานข้อยกเว้น) ไม่ได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิผล เนื่ องจากบุคคลที่

รับผิดชอบในการสอบทานข้อมูลดังกล่าวไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการสอบทาน หรือไม่ได้

ด าเนินการสอบทานอย่างเหมาะสม 

23. นอกจากนี้  การควบคุมสามารถถูกหลีกเล่ียงโดยการสมรู้ ร่วมคิดกันระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้น

ไป หรือโดยการแทรกแซงการควบคุมที่ ไม่เหมาะสมโดยผู้บริหาร  ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารอาจท า

สัญญาเพิ่ มเติมที่ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ งของสัญญาต้นฉบับกับลูกค้าเพื่ อเปล่ียนแปลงข้อก าหนดและ

เง่ือนไขของสัญญาขายแบบมาตรฐานของกิจการ ซึ่ งอาจส่งผลให้มีการรับรู้ รายได้ที่ ไม่เหมาะสม  

นอกจากนี้  การควบคุมประเภทการสอบทานความถูกต้องที่ อยู่ในระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ซึ่ งได้รับการออกแบบมาเพื่ อระบุและรายงานรายการที่ มีจ านวนเกินกว่าวงเงินเครดิต  อาจถูก

ยกเลิกหรือท าให้ไม่สามารถใช้งานได้ 

24. ย่ิงไปกว่านั้น ในการออกแบบและน าการควบคุมไปปฏิบัติ ผู้บริหารอาจใช้ดุลยพินิจเกี่ ยวกับ

ลักษณะ และขอบเขตของการควบคุมที่ เลือกน าไปปฏบิัติ และลักษณะและขอบเขตของความเสี่ ยง

ที่ ผู้บริหารเลือกที่ จะยอมรับไว้ 
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ภาคผนวก 4 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  14(ก), 24(ก)(2), ก25–ก28 และ ก118) 

ขอ้พิจารณาในการท าความเขา้ใจหน่วยงานตรวจสอบภายในของกิจการ 

ภาคผนวกนี้ ให้ข้อพิจารณาเพิ่ มเติมเกี่ ยวกบัการท าความเข้าใจหน่วยงานตรวจสอบภายในของกิจการ (ถ้ามี) 

วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

1. วัตถุประสงค์และขอบเขตของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ลักษณะความรับผิดชอบและสถานะของ

หน่วยงานภายในองค์กร ซึ่ งรวมถึงอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของ

หน่วยงาน แตกต่างกันอย่างมากและขึ้ นอยู่กับขนาด ความซับซ้อนและโครงสร้างของกิจการ 

รวมทั้งความต้องการของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแล (ถ้ามี)  เร่ืองเหล่านี้อาจระบุไว้ในกฎ

บัตรการตรวจสอบภายใน 

2. ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในอาจรวมถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบและ

ประเมินผลเพื่ อให้ความเชื่ อมั่นแก่ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแลเกี่ ยวกับการออกแบบและ

ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ ยง ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการก ากับดูแลของ

กจิการ  ในกรณีดังกล่าว หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจมีบทบาทที่ ส าคัญต่อกระบวนการติดตาม

ผลระบบการควบคุมภายในของกิจการ  อย่างไรก็ตาม หากความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในมุ่งเน้นไปที่ การประเมินประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของการด าเนินงานของกิจการ งานของหน่วยงานตรวจสอบภายในดังกล่าวอาจไม่เกี่ ยวข้อง

โดยตรงกบัการรายงานทางการเงินของกจิการ 

การสอบถามหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. ในกรณีที่ กิจการมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน การสอบถามบุคคลที่ เหมาะสมภายในหน่วยงานนั้น

อาจท าให้ผู้ สอบบัญชีได้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ในการได้มาซึ่ งความเข้าใจในกิจการและ

สภาพแวดล้อมของกิจการ แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง และระบบการควบคุมภายใน

ของกิจการ รวมถึงได้ข้อมูลเพื่ อระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระส าคัญทั้งในระดับของงบการเงินและในระดับที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้  

ในการปฏิบัติงาน หน่วยงานตรวจสอบภายในมักจะได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ ยวกับการด าเนินงานของ

กิจการและความเสี่ ยงทางธุรกิจ และอาจพบประเด็นจากงานตรวจสอบ เช่น ข้อบกพร่องของ 

การควบคุมหรือความเสี่ ยง ซึ่ งอาจเป็นข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ส าหรับความเข้าใจของผู้สอบบัญชี

เกี่ ยวกับกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ระบบ 

การควบคุมภายในของกิจการ การประเมินความเสี่ ยง  หรือแง่มุมอื่ นในการตรวจสอบของ 

ผู้สอบบัญชี  ดังนั้น การสอบถามโดยผู้สอบบัญชีจึงควรเกดิขึ้น ไม่ว่าผู้สอบบัญชีคาดว่าจะใช้ผลงาน

ของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่ อการปรับเปล่ียนลักษณะหรือช่วงเวลาหรือลดขอบเขต 
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การปฏบิัติงานสอบบัญชีหรือไม่73  ผู้สอบบัญชีควรสอบถามเกี่ ยวกบัประเดน็ที่ หน่วยงานตรวจสอบ

ภายในได้น าเสนอต่อผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแล และผลของการประเมินความเสี่ ยง โดยหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน 

4. หากผลที่ ผู้สอบบัญชีได้รับจากการสอบถามแสดงให้เห็นถึงประเด็นที่ เกี่ ยวข้องกับการรายงาน 

ทางการเงินของกิจการและการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าควรอ่านรายงาน

ของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ เกี่ ยวข้อง  ตัวอย่างของรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่

เกี่ ยวข้องอาจรวมถึงกลยุทธ์ของหน่วยงานและเอกสารซึ่ งอธิบายการวางแผน และรายงานที่ จัดท า

ขึ้นเพื่ อเสนอต่อผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแลซึ่ งอธิบายประเดน็ที่ พบจากการตรวจสอบของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

5. นอกจากนี้  ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 24074 หากหน่วยงานตรวจสอบภายในให้ข้อมูลแก่

ผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับการทุจริตที่ เกิดขึ้ นจริง ที่ สงสัยว่าจะเกิด หรือที่ มีการกล่าวหา ผู้สอบบัญชี

พิจารณาเร่ืองดังกล่าวในการระบุความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต 

6. บุคคลที่ เหมาะสมในหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ ผู้ สอบบัญชีสอบถาม ควรเป็นบุคคลที่  

ผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความรู้  ประสบการณ์และอ านาจหน้าที่ ที่ เหมาะสม เช่น หัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน หรือบุคคลอื่ นในหน่วยงานนั้นแล้วแต่สถานการณ์  ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่า

สมควรที่ จะประชุมกบับุคคลเหล่านี้ เป็นครั้งคราว 

การพิจารณาหน่วยงานตรวจสอบภายในเพือ่การท าความเขา้ใจสภาพแวดลอ้มการควบคุม 

7. ในการท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาวิธีการตอบสนองของ

ผู้บริหารต่อประเด็นปัญหาที่ พบและข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ ยวกับ

ข้อบกพร่องของการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดท างบการเงิน ซึ่ งรวมถึงการพิจารณาว่า 

การตอบสนองดังกล่าวได้ถูกน าไปปฏิบัติหรือไม่และปฏิบัติอย่างไร และหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในได้ประเมินการตอบสนองดังกล่าวในภายหลังหรือไม่ 

การท าความเขา้ใจบทบาทที่หน่วยงานตรวจสอบภายในมีต่อกระบวนการติดตามผลระบบการควบคุม

ภายในของกิจการ 

8. หากลักษณะความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและกิจกรรมเกี่ ยวกับการให้ 

ความเชื่ อมั่นมีความเกี่ ยวข้องกับการรายงานทางการเงินของกิจการ ผู้สอบบัญชีอาจสามารถใช้

ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่ อปรับเปล่ียนลักษณะหรือช่วงเวลา หรือลดขอบเขตของ

วิธีการตรวจสอบที่ ผู้ สอบบัญชีจะปฏิบัติเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีด้วยตนเอง  

ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีน่าจะสามารถใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ หากจาก

 
73

 ข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้องได้แสดงอยู่ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที่  19 
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ประสบการณ์ในการสอบบัญชีที่ ผ่านมาหรือจากวิธกีารประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชี กจิการมี

หน่วยงานตรวจสอบภายในที่ มีทรัพยากรเพียงพอและเหมาะสมกับความซับซ้อนของกิจการและ

ลักษณะของการด าเนินงาน รวมทั้งมีสายการรายงานไปยังผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแลโดยตรง 

9. ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีได้ท าความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายในแล้วคาดว่าจะ

ใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่ อปรับเปล่ียนลักษณะหรือช่วงเวลา หรือลดขอบเขต

ของวิธีการตรวจสอบที่ จะปฏิบัติ ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 

(ปรับปรุง) 

10. ตามที่ กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) กิจกรรมของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในแตกต่างจากการควบคุมที่ ใช้ติดตามผลอื่ นๆ ซึ่ งอาจเกี่ ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน 

เช่น การสอบทานข้อมูลบัญชีเพื่ อการบริหารที่ ออกแบบมาเพื่ อ ช่วยกิจการในการป้องกันหรือ 

ตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

11. การติดต่อสื่ อสารกับบุคคลที่ เหมาะสมในหน่วยงานตรวจสอบภายในของกิจการตั้งแต่ช่วงแรกๆ 

ของงานสอบบัญชีและยังคงติดต่อสื่ อสารอย่างต่อเนื่ องตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานสอบบัญชี 

สามารถช่วยให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิผล และเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่  

ผู้สอบบัญชีสามารถรับทราบเร่ืองส าคัญที่ หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจได้รับทราบซึ่ งอาจมี

ผลกระทบต่องานของผู้สอบบัญชี  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 อธิบายถึงความส าคัญของ

การวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชีโดยใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ75  

ซึ่ งรวมถึงการตื่ นตัวต่อข้อมูลที่ น าไปสู่ประเดน็ความน่าเชื่ อถือของเอกสาร และค าตอบที่ ได้รับจาก

การสอบถามที่ จะใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี  ดังนั้น การติดต่อสื่ อสารกับหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในตลอดระยะเวลาการปฏบิัติงานสอบบัญชีอาจเพิ่ มโอกาสที่ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะให้

ข้อมูลดังกล่าวกับผู้สอบบัญชี และท าให้ผู้สอบบัญชีสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาในการ

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

  

 
75

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่  7 
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ภาคผนวก 5 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  25(ก), 26(ข)–(ค), ก94 และ ก166–ก172) 

ขอ้พิจารณาในการท าความเขา้ใจเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาคผนวกนี้ ให้ข้อพิจารณาเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาในการท าความเข้าใจการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศของกจิการในระบบการควบคุมภายใน 

การท าความเขา้ใจการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของกิจการในองคป์ระกอบต่างๆ ของระบบการควบคุม

ภายในของกิจการ 

1. ระบบการควบคุมภายในของกิจการประกอบด้วยส่วนที่ ปฏิบัติด้วยมือและส่วนที่ เป็นอัตโนมัติ 

(หมายถึง การควบคุมที่ ปฏิบัติงานด้วยมือและการควบคุมโดยอัตโนมัติ และทรัพยากรอื่ นที่ ใช้ใน

ระบบการควบคุมภายในของกิจการ)  การผสมผสานระหว่างส่วนที่ ปฏิบัติด้วยมือและส่วนที่ เป็น

อัตโนมัติของแต่ละกิจการจะแตกต่างกันไปตามลักษณะและความซับซ้อนของการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศของกิจการ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกิจการมีผลกระทบต่อลักษณะของ 

การประมวลผล การจัดเกบ็ และการสื่ อสารข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกบัการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตาม

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง และยังมีผลกระทบต่อลักษณะของการออกแบบและ 

การน าระบบการควบคุมภายในของกิจการไปปฏิบัติ  แต่ละองค์ประกอบของระบบการควบคุม

ภายในของกจิการอาจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่ ต่างกนั 

โดยทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายในของกิจการ เนื่ องจากท า

ให้กจิการท าเร่ืองต่อไปนี้ ได้ 

• สามารถใช้กฎเกณฑ์ทางธุรกิจที่ ก าหนดไว้ล่วงหน้าได้อย่างสม ่าเสมอ และปฏิบัติการ

ค านวณที่ ซับซ้อนในการประมวลผลรายการหรือข้อมูลที่ มีปริมาณมาก 

• ช่วยให้ข้อมูลที่ ทนัเวลา พร้อมใช้ และมีความถูกต้อง 

• ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่ มเติม 

• เพิ่ มความสามารถในการติดตามผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ และ

นโยบายและวิธปีฏบิัติที่ วางไว้ 

• ลดความเสี่ ยงที่ จะหลีกเลี่ ยงการควบคุมที่ ก าหนดไว้ 

• เพิ่ มความสามารถในการบรรลุประสิทธิผลของการแบ่งแยกหน้าที่  โดยการน าการควบคุม

ความปลอดภัยไปใช้ในระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล และ

ระบบปฏบิัติการ 
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2. ลักษณะของส่วนที่ ปฏิบัติด้วยมือหรือส่วนที่ เป็นอัตโนมัติมีผลต่อการระบุและประเมินความเสี่ ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ และมีผลต่อวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมที่

ตามมา  การควบคุมโดยอัตโนมัติอาจเชื่ อถือได้มากกว่าการควบคุมที่ ปฏิบัติด้วยมือ เนื่ องจาก 

การควบคุมโดยอัตโนมัตินั้นเกิดการข้ามขั้นตอน เพิกเฉย หรือแทรกแซงได้ไม่ง่ายนัก และ 

มีโอกาสที่ จะเกิดข้อผิดพลาดได้น้อยกว่า  การควบคุมโดยอัตโนมัติอาจมีประสิทธิผลมากกว่า 

การควบคุมที่ ปฏบิัติด้วยมือในสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

• รายการที่ เกิดขึ้นเป็นประจ าในปริมาณมาก หรือในสถานการณ์ที่ ข้อผิดพลาดนั้นสามารถ

ถูกคาดการณ์หรือท านายได้ล่วงหน้า หรือข้อผิดพลาดสามารถป้องกัน หรือตรวจพบและ

แก้ไขได้ด้วยการใช้ระบบอตัโนมัติ 

• การควบคุมที่ มีวิธีการเฉพาะในการปฏิบัติสามารถถูกออกแบบได้อย่างเหมาะสมและ 

ท าได้โดยอตัโนมัติ 

การท าความเขา้ใจการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในระบบสารสนเทศของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  25(ก)) 

3.  ระบบสารสนเทศของกจิการอาจรวมถึงการใช้ส่วนที่ ปฏบิัติด้วยมือและส่วนที่ เป็นอตัโนมัติ ซึ่ งมีผล

ต่อลักษณะของการเกดิรายการ การบันทกึ การประมวลผล และการรายงานรายการค้า  โดยเฉพาะ

อย่างย่ิง ขั้นตอนของการเกิดรายการ การบันทกึ การประมวลผล และการรายงานรายการค้าอาจ

ท าได้อย่างถูกต้องด้วยการใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกิจการ และด้วยวิธีการที่ กิจการ

ตั้งค่าระบบงานเหล่านั้น  นอกจากนี้  บันทกึต่างๆ ที่ อยู่ในรูปแบบดิจิทลัอาจมาแทนที่ หรือมาเป็น

ส่วนเสริมส าหรับบันทกึที่ อยู่ในรูปแบบเอกสาร 

4.  ในการได้มาซึ่ งความเข้าใจในสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับขั้นตอนของ

รายการค้าและการประมวลผลข้อมูลในระบบสารสนเทศ ผู้สอบบัญชีรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับ

ลักษณะและคุณลักษณะเฉพาะของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ กจิการใช้ ตลอดจนโครงสร้าง

พื้ นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ใช้สนับสนุน  ตารางต่อไปนี้ แสดง

ตัวอย่างของเ ร่ืองที่ ผู้ สอบบัญชีอาจพิจารณาในการได้มาซึ่ งความเข้าในสภาพแวดล้อม 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และตัวอย่างของลักษณะทั่วไปของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยแสดงตามความซับซ้อนของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ใช้ในระบบ

สารสนเทศของกิจการ  อย่างไรกต็าม ลักษณะดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางและอาจแตกต่างจากนี้  

ขึ้นอยู่กบัลักษณะของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอท)ี ที่ ใช้ในกจิการ 
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 ตวัอย่างของลกัษณะทัว่ไปของ 

 ซอฟตแ์วร ์

เชิงพาณิชยที์่ไม่

ซบัซอ้น 

ซอฟตแ์วรเ์ชิงพาณิชย์

หรือระบบงานไอทีที่มี

ขนาดกลางและ

ซบัซอ้นปานกลาง 

ระบบงานไอทีที่มี

ขนาดใหญ่หรือ

ซบัซอ้น  

(เช่น ระบบอีอารพ์ี) 

เร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกบัขอบเขตของ

การท างานแบบอตัโนมัติและ

การใช้ข้อมูล 

   

• ขอบเขตของกระบวนการ

ท างานแบบอตัโนมัติในการ

ประมวลผลและ 

ความซับซ้อนของ

กระบวนการเหล่านั้น ซึ่ ง

รวมถึงมีการประมวลผล

อตัโนมัตอิย่างมากแบบไม่

ใช้กระดาษหรือไม่ 

ไม่เกี่ ยวข้อง 

 

ไม่เกี่ ยวข้อง 

 

มีกระบวนการท างาน

แบบอตัโนมัติ

ค่อนข้างมากและ

ซับซ้อน 

• ขอบเขตของการพึ่ งพาของ

กจิการต่อรายงานที่ จัดท า

โดยระบบในการ

ประมวลผลข้อมูล 

ตรรกะรายงานแบบ

อตัโนมัตอิย่างง่าย 

ตรรกะรายงานแบบ

อตัโนมัติที่ เกี่ ยวข้อง

อย่างง่าย 

ตรรกะรายงานแบบ

อตัโนมัติที่ ซับซ้อน; 

ซอฟต์แวร์ที่ ช่วยสร้าง

รายงาน 

• วิธกีารน าเข้าข้อมูล (น าเข้า

ด้วยมือ น าเข้าโดยลูกค้า

หรือผู้จ าหน่าย หรือโหลด

ไฟล)์ 

การน าเข้าข้อมูล

ด้วยมือ 

การน าเข้าข้อมูลจ านวน

น้อย หรือการเชื่ อมต่อ

อย่างง่าย 

การน าเข้าข้อมูล

จ านวนมาก หรือการ

เชื่ อมต่ออย่างซับซ้อน 

• วิธทีี่ ไอทส่ีงเสริมการสื่ อสาร 

ระหว่างระบบงาน 

ฐานข้อมูล หรือด้านอื่ นของ

สภาพแวดล้อมทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย

ผ่านการเชื่ อมต่อของระบบ

ทั้งภายในและภายนอก 

ไม่มีการเชื่ อมต่อ

แบบอตัโนมัติ 

(น าเข้าข้อมูลด้วย

มือเท่านั้น) 

การน าเข้าข้อมูลจ านวน

น้อย หรือการเชื่ อมต่อ

อย่างง่าย 

การน าเข้าข้อมูล

จ านวนมาก หรือการ

เชื่ อมต่อที่ ซับซ้อน 
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 ตวัอย่างของลกัษณะทัว่ไปของ 

 ซอฟตแ์วร ์

เชิงพาณิชยที์่ไม่

ซบัซอ้น 

ซอฟตแ์วรเ์ชิงพาณิชย์

หรือระบบงานไอทีที่มี

ขนาดกลางและ

ซบัซอ้นปานกลาง 

ระบบงานไอทีที่มี

ขนาดใหญ่หรือ

ซบัซอ้น  

(เช่น ระบบอีอารพ์ี) 

• ปริมาณและความซับซ้อน

ของการประมวลผลข้อมูล

ในรูปแบบดิจิทลัโดยระบบ

สารสนเทศ ซึ่ งรวมถึง 

การจัดเกบ็บันทกึทางบัญชี

หรือข้อมูลอื่ นในรูปแบบ

ดิจิทลั และสถานที่ ใน 

การจัดเกบ็ข้อมูล 

ปริมาณข้อมูลน้อย

หรือข้อมูลอย่างง่าย

ซึ่ งสามารถ

ตรวจสอบได้ 

ด้วยมือ; ข้อมูล 

มีอยู่ในกจิการ 

ปริมาณข้อมูลน้อยหรือ

ข้อมูลอย่างง่าย 

ข้อมูลหรือข้อมูลที่

ซับซ้อนปริมาณมาก; 

คลังข้อมูล;76 การใช้

ผู้ให้บริการไอที

ภายในหรือภายนอก 

(เช่น พื้นที่ เกบ็ข้อมูล

ของบุคคลภายนอก 

หรือการใช้ผู้อื่ นเป็น

ฐานเกบ็ข้อมูล 

เร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกบัระบบงาน 

ไอทแีละโครงสร้างพื้นฐานไอท ี

   

• ประเภทของระบบงาน เช่น 

ระบบงานเชิงพาณิชย์ที่ มี

การปรับแต่งเลก็น้อย

หรือไม่มีการปรับแต่ง หรือ

ระบบงานที่ มีการปรับแต่ง

อย่างมากหรือที่ เป็นแบบ

บูรณาการ ซึ่ งอาจซื้อมาและ

ปรับแต่ง หรือพัฒนาขึ้นเอง 

ระบบงานที่ ซื้อมา

โดยมีการปรับแต่ง

เลก็น้อยหรือไม่มี

การปรับแต่ง 

ระบบงานที่ ซื้อมา หรือ

ระบบแบบง่ายที่ ใช้มา

นาน หรือระบบออีาร์พี

แบบง่ายที่ มีการ

ปรับแต่งเลก็น้อย

หรือไม่มีการปรับแต่ง 

ระบบงานที่พัฒนาขึ้น

เป็นการเฉพาะ หรือ

ระบบออีาร์พีที่

ซับซ้อน ซึ่ งมีการ

ปรับแต่งมาก 

• ความซับซ้อนของลักษณะ

ของระบบงานไอทแีละ

โครงสร้างพื้นฐานด้านไอท ี

ที่ เกี่ ยวข้อง 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์

แบบพกพาขนาด

เลก็ หรือบริการ

เครือข่ายแบบ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์

เมนเฟรมที่ สมบูรณ์และ

เสถียร; เครือข่ายแบบ

ไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ 

ขนาดเลก็หรือแบบง่าย; 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์

เมนเฟรมที่ ซับซ้อน; 

เครือข่ายแบบ

ไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์

ขนาดใหญ่หรือ

 
76

 คลังข้อมูลเป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเดียวหรือหลายแหล่ง (เช่น ฐานข้อมูลจ านวนมาก) เพื่ อน าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดท า

รายงานหรือน าข้อมูลมาใช้ในกจิกรรมการวิเคราะห์ของกจิการ  ซอฟต์แวร์ที่ ช่วยสร้างรายงาน คือ ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ใช้ใน

การดึงข้อมูลจากแหล่งหนึ่ งหรือหลายแหล่ง (เช่น จากคลังข้อมูล ฐานข้อมูล หรือระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ) มาน าเสนอในรูปแบบ

ที่ ต้องการ 
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 ตวัอย่างของลกัษณะทัว่ไปของ 

 ซอฟตแ์วร ์

เชิงพาณิชยที์่ไม่

ซบัซอ้น 

ซอฟตแ์วรเ์ชิงพาณิชย์

หรือระบบงานไอทีที่มี

ขนาดกลางและ

ซบัซอ้นปานกลาง 

ระบบงานไอทีที่มี

ขนาดใหญ่หรือ

ซบัซอ้น  

(เช่น ระบบอีอารพ์ี) 

ไคลเอนต์-

เซิร์ฟเวอร์แบบง่าย 

ซอฟต์แวร์ที่ ให้บริการ

ผ่านคลาวด์ 

ซับซ้อน; ระบบที่ ใช้

งานบนเวบ็; 

โครงสร้างพื้นฐานที่

ให้บริการผ่านคลาวด์ 

• มีการจ้างบุคคลภายนอก

เพื่ อเป็นฐานที่ ตั้งของไอท ี

หรือเพื่ อท างานด้านไอที 

ผู้ให้บริการที่ มี

ความสามารถ มี

ประสบการณ์และ

ได้รับการพิสจูน์

แล้ว (เช่น ผู้

ให้บริการคลาวด์) 

ผู้ให้บริการที่ มี

ความสามารถ มี

ประสบการณ์และได้รับ

การพิสจูน์แล้ว (เช่น ผู้

ให้บริการคลาวด์) 

ผู้ให้บริการมี

ความสามารถ มี

ประสบการณ์และ

ได้รับการพิสจูน์แล้ว

ส าหรับบางระบบงาน 

และผู้ให้บริการใหม่

หรือสตาร์ทอพั

ส าหรับบางระบบงาน  

• กจิการใช้เทคโนโลยีอุบัติ

ใหม่ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการ

รายงานทางการเงินหรือไม่ 

ไม่มีการใช้

เทคโนโลยีอุบัติ

ใหม่ 

มีการใช้เทคโนโลยีอุบัติ

ใหม่บ้างในบาง

ระบบงาน 

มีการใช้เทคโนโลยี

อุบัติใหม่เข้ามาผสม

ในทุกแพลตฟอร์ม 

เร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกบักระบวนการ

ด้านไอท ี

   

• บุคลากรที่ การดูแลรักษา

สภาพแวดล้อมทางไอท ี

(จ านวนคนและระดับทกัษะ

ของบุคคลที่ สนับสนุนงาน

ด้านไอท ีซึ่ งจัดการด้าน

ความปลอดภัยและ 

การเปลี่ ยนแปลงใน

สภาพแวดล้อมทางไอท)ี  

บุคลากรจ านวน

น้อยและมีความรู้

ด้านไอทค่ีอนข้าง

จ ากดัส าหรับ 

การด าเนินการ

อพัเกรดและการ

จัดการการเข้าถึง 

บุคลากรจ านวนจ ากดั 

ที่ มีทกัษะด้านไอทหีรือ

ได้รับมอบหมายให้

ท างานด้านไอท ี

แผนกไอททีี่ มี

บุคลากรที่ มีทกัษะ  

ซึ่ งรวมถึงทกัษะด้าน 

การเขียนโปรแกรม  
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 ตวัอย่างของลกัษณะทัว่ไปของ 

 ซอฟตแ์วร ์

เชิงพาณิชยที์่ไม่

ซบัซอ้น 

ซอฟตแ์วรเ์ชิงพาณิชย์

หรือระบบงานไอทีที่มี

ขนาดกลางและ

ซบัซอ้นปานกลาง 

ระบบงานไอทีที่มี

ขนาดใหญ่หรือ

ซบัซอ้น  

(เช่น ระบบอีอารพ์ี) 

• ความซับซ้อนของ

กระบวนการจัดการสทิธิ์ 

การเข้าถึง 

บุคคลคนเดียวที่ ท า

หน้าที่ ดูแลจัดการ

สทิธิ์การเข้าถึง 

บุคคลจ านวนน้อยที่ ท า

หน้าที่ ดูแลจัดการสิทธิ์

การเข้าถึง 

แผนกไอททีี่ มี

กระบวนการที่

ซับซ้อนในการจัดการ

สทิธิ์การเข้าถึง 

• ความซับซ้อนของระบบ

ความปลอดภัยของ

สภาพแวดล้อมทางไอท ี 

ซึ่ งรวมถึงจุดอ่อนต่อ 

ความเสี่ ยงด้านไซเบอร์ของ

ระบบงานไอท ีฐานข้อมูล 

และด้านอื่ นของ

สภาพแวดล้อมทางไอท ี

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่ อมี

รายการที่ ท าผ่านเวบ็หรือ

รายการที่ มีการเชื่ อมต่อกบั

ภายนอก 

การเข้าถึงแบบง่าย

จากสถานที่ ตั้งของ

กจิการโดยไม่มีการ

ใช้งานบนเวบ็

ภายนอก 

ระบบงานที่ ท างานผ่าน

เวบ็บางระบบ โดยมี

การรักษาความ

ปลอดภัยแบบง่ายและ

เป็นไปตามหน้าที่ งาน 

มีหลายแพลตฟอร์ม

ที่ มกีารเข้าถึงผ่าน 

ทางเวบ็และมีรูปแบบ

การรักษาความ

ปลอดภัยที่ ซับซ้อน 

• มีการเปลี่ ยนแปลง

โปรแกรมเกี่ ยวกบัวิธกีาร

ประมวลผลข้อมูลและ

ขอบเขตของการเปล่ียนแปลง

ดังกล่าวในงวดปัจจุบัน 

ซอฟต์แวร์เชิง

พาณิชย์ที่ ไม่มีรหัส

โปรแกรมต้นฉบับ 

ระบบงานเชิงพาณิชย์

บางระบบที่ ไม่มีรหัส

โปรแกรมต้นฉบับ และ

ระบบงานที่ ใช้มานาน

แล้วบางระบบงานที่ มี

การเปลี่ ยนแปลงน้อย

หรือเปล่ียนแปลงอย่าง

ง่าย; วงจรการพัฒนา

ระบบแบบดั้งเดิม 

การเปลี่ ยนแปลงใหม่

หรือหลายคร้ัง หรือ

ซับซ้อน; การพัฒนา

หลายรอบในแต่ละปี 

• ขอบเขตของการ

เปลี่ ยนแปลงใน

สภาพแวดล้อมทางไอท ี

การเปลี่ ยนแปลง

ถูกจ ากดัไว้เฉพาะ

การอพัเกรดรุ่นของ

การเปลี่ ยนแปลงทั้ง 

การอพัเกรดซอฟต์แวร์

เชิงพาณิชย์ 

การเปลี่ ยนแปลงใหม่

หรือหลายคร้ัง หรือ

ซับซ้อน; การพัฒนา
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 ตวัอย่างของลกัษณะทัว่ไปของ 

 ซอฟตแ์วร ์

เชิงพาณิชยที์่ไม่

ซบัซอ้น 

ซอฟตแ์วรเ์ชิงพาณิชย์

หรือระบบงานไอทีที่มี

ขนาดกลางและ

ซบัซอ้นปานกลาง 

ระบบงานไอทีที่มี

ขนาดใหญ่หรือ

ซบัซอ้น  

(เช่น ระบบอีอารพ์ี) 

เช่น สภาพแวดล้อมทาง 

ไอทด้ีานใหม่ หรือ 

การเปลี่ ยนแปลงที่ ส าคัญใน

ระบบงานไอทหีรือ

โครงสร้างพื้นฐานด้านไอท ี

ซอฟต์แวร์เชิง

พาณิชย ์

การอพัเกรดรุ่นของ

ระบบออีาร์พี หรือ 

การปรับปรุงระบบ

ดั้งเดิม 

หลายรอบในแต่ละปี; 

การปรับแต่งระบบ 

ออีาร์พี อย่างมาก 

• มีการแปลงข้อมูลคร้ังใหญ่

งวดหรือไม่; ลักษณะและ

ความส าคัญของการ

เปลี่ ยนแปลงที่ เกิดขึ้น และ

วิธกีารแปลงข้อมูลนั้น  

(ถ้ามี) 

การอพัเกรด

ซอฟต์แวร์ท าโดยผู้

จ าหน่าย; ไม่มี

โปรแกรมช่วยการ

แปลงข้อมูลส าหรับ

การอพัเกรด 

การอพัเกรดรุ่นเลก็น้อย

ส าหรับระบบงาน

ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ 

โดยมีการแปลงข้อมูล

ในจ านวนจ ากดั 

การอพัเกรดรุ่นคร้ัง

ใหญ่; การออกรุ่น

ใหม่; การเปลี่ ยน

แพลตฟอร์ม 

เทคโนโลยีอุบติัใหม่ 

5. กิจการอาจใช้เทคโนโลยีอุบัติใหม่ (เช่น บล็อกเชน วิทยาการหุ่นยนต์ หรือปัญญาประดิษฐ์) 

เนื่ องจากเทคโนโลยีดังกล่าวอาจท าให้มีโอกาสในการเพิ่ มประสิทธิภาพการด าเนินงานหรือเพิ่ ม 

ความสามารถในการรายงานทางการเงิน  เมื่ อกิจการน าเทคโนโลยีอุบัติใหม่มาใช้ในระบบ

สารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดท างบการเงิน ผู้สอบบัญชีอาจรวมเทคโนโลยีดังกล่าวในการระบุ

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านอื่ นของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ งอาจมี

ความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้ นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  แม้ว่าเทคโนโลยีอุบัติใหม่อาจถูกมองว่า

ซับซ้อนมากขึ้น เมื่ อเทยีบกบัเทคโนโลยีที่ มีอยู่ในปัจจุบัน ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับ

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่ กล่าวไว้ใน

ย่อหน้าที่  26(ข)–(ค) กยั็งคงไม่เปลี่ ยนแปลง  

การปรบัใหเ้หมาะสม 

6. การได้มาซึ่ งความเข้าใจในสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของกิจการอาจท าได้ง่ายกว่า

ส าหรับกิจการที่ ไม่ค่อยซับซ้อนซึ่ งใช้ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ และเม่ือกิจการไม่มีสิทธิ์ เข้าถึง 

รหัสโปรแกรมต้นฉบับเพื่ อท าการเปล่ียนแปลงใดๆ ในโปรแกรม  กิจการดังกล่าวอาจไม่มี

ทรัพยากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะแต่อาจมีบุคคลที่ ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ ดูแล

จัดการเกี่ ยวกับการให้สิทธิ์ การเข้าถึงของพนักงานหรือติดต้ังการปรับปรุงระบบงานเทคโนโลยี
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สารสนเทศที่ ได้จากผู้จ าหน่าย  เร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาเป็นการเฉพาะในการท าความเข้าใจ

ลักษณะของโปรแกรมส าเรจ็รูปทางบัญชีเชิงพาณิชย์ (ซึ่ งอาจเป็นระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เดี่ ยวที่ ใช้ระบบสารสนเทศของกจิการที่ ไม่ค่อยซับซ้อน) อาจรวมถึง 

• ระดับที่ ซอฟต์แวร์ได้รับการยอมรับและการมีชื่ อเสยีงในด้านความน่าเชื่ อถือ 

• ระดับของความเป็นไปได้ที่ กิจการจะแก้ไขรหัสโปรแกรมต้นแบบของซอฟต์แวร์เพื่ อเพิ่ ม

โมดูล (โปรแกรมเสริม) เข้ากับซอฟต์แวร์พื้ นฐาน หรือเพื่ อท าการเปล่ียนแปลงข้อมูล

โดยตรง 

• ลักษณะและขอบเขตของการแก้ไขที่ เกดิขึ้นกบัซอฟต์แวร์  แม้ว่ากจิการอาจไม่สามารถแก้ไข

รหัสโปรแกรมต้นฉบับของซอฟต์แวร์ได้ แต่โปรแกรมส าเรจ็รูปจ านวนมากอนุญาตให้ท าการ

ตั้งค่าได้ (เช่น การตั้งค่าตัวแปรในการรายงานหรือแก้ไขตัวแปรดังกล่าว)  เร่ืองเหล่านี้ มัก

ไม่เกี่ ยวข้องกับการแก้ไขรหัสโปรแกรมต้นฉบับ  อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณา

ขอบเขตที่ กิจการสามารถตั้งค่าซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้ เมื่ อพิจารณาถึงความครบถ้วนและ

ความถูกต้องของข้อมูลที่ ท าโดยซอฟต์แวร์ซึ่ งใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี และ 

• ขอบเขตการเข้าถึงข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดท างบการเงินได้โดยตรง (คือ การเข้าถึง

ฐานข้อมูลโดยตรงโดยไม่ผ่านระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ) และปริมาณข้อมูลที่

ประมวลผล  ย่ิงปริมาณข้อมูลมีมาก ย่ิงเป็นไปได้มากที่ กิจการอาจต้องการให้มีการ

ควบคุมที่ ตอบสนองต่อการรักษาไว้ซึ่ งบูรณภาพของข้อมูล ซึ่ งอาจรวมถึงการควบคุม

ทั่ ว ไปของเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ ยวกับการเ ข้าถึ งโดยไม่ได้ รับอนุญาตและ  

การเปลี่ ยนแปลงข้อมูล 

7. สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ซับซ้อนอาจรวมถึงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ มี

การปรับแต่งมากหรือที่ มีการบูรณาการสูง และจึงอาจต้องใช้ความพยายามในการท าความเข้าใจ

มากขึ้น  กระบวนการการรายงานทางการเงินหรือระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศอาจบูรณาการ

กับระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศอื่ น  การบูรณาการดังกล่าวอาจเกี่ ยวข้องกับระบบงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ กิจการใช้ในการด าเนินธุรกิจของกิจการ และให้ข้อมูลแก่ระบบงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับทางเดินของรายการและการประมวลผลสารสนเทศในระบบ

สารสนเทศของกิจการ  ในสถานการณ์ดังกล่าว ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ใช้ในการด าเนิน

ธุรกิจของกิจการบางระบบอาจเกี่ ยวข้องกับการจัดท างบการเงิน  สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ ซับซ้อนอาจต้องมีแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศที่ มีกระบวนการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ เป็นแบบแผนและมีการสนับสนุนโดยบุคลากรซึ่ งมีทกัษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์และ

ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในบางกรณี กิจการอาจใช้บริการจาก 

ผู้ ให้บริการภายในหรือภายนอกเพื่ อจัดการงานบางส่วนของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือบางกระบวนการในสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น (เช่น การจ้าง

บุคคลภายนอกให้เป็นฐานที่ ตั้งส าหรับบางด้าน) 
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การระบรุะบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ อาจมีความเสี่ ยงที่ เกดิขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. จากการท าความเข้าใจลักษณะและความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ

กิจการ ซึ่ งรวมถึงลักษณะและขอบเขตของการควบคุมการประมวลผลสารสนเทศ ผู้สอบบัญชีอาจ

ก าหนดว่าระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศใดที่ กจิการพึ่ งพาในการประมวลผลและรักษาบูรณภาพ

ของข้อมูลทางการเงิน  การระบุระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ กิจการพึ่ งพาอาจมีผลต่อ 

การตัดสินใจของผู้สอบบัญชีในการทดสอบการควบคุมโดยอัตโนมัติในระบบงานดังกล่าว ถ้าหาก

การควบคุมโดยอัตโนมัติดังกล่าวสามารถจัดการกับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่ ระบุไว้  ในทางกลับกนั หากกจิการไม่ได้พึ่ งพาระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ การควบคุมโดยอัตโนมัติในระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวก็ไม่น่าจะ

เหมาะสมหรือแม่นย าเพียงพอเพื่ อวัตถุประสงค์ในการทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติ

ตามการควบคุม  ตัวอย่างของการควบคุมโดยอัตโนมัติที่ ต้องระบุตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่   

26(ข) อาจรวมถึง การค านวณหรือการใส่ข้อมูลโดยอัตโนมัติ การควบคุมการประมวลผลและ 

การควบคุมข้อมูลส่งออก เช่น การจับคู่ เอกสารสามชนิดโดยอัตโนมัติ ซึ่ งได้แก่ ใบสั่งซื้ อ  

ใบส่งสินค้าของผู้ขาย และใบแจ้งหนี้ ของผู้ขาย  หากผู้สอบบัญชีระบุการควบคุมโดยอัตโนมัติและ

ผู้สอบบัญชีได้พิจารณาจากการท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศว่ากิจการ

พึ่ งพาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ มีการควบคุมโดยอัตโนมัติเหล่านั้น อาจเป็นไปได้มากที่

ผู้สอบบัญชีระบุว่าระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวเป็นระบบงานที่ อาจมีความเสี่ ยงที่

เกดิขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

9. ในการพิจารณาว่าระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ผู้สอบบัญชีระบุว่ามีการควบคุมโดยอัตโนมัติ

อาจมีความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้ นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม่ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่า

กิจการมีสิทธิ์ เข้าถึงรหัสโปรแกรมต้นแบบซึ่ งท าให้ผู้บริหารสามารถเปล่ียนแปลงโปรแกรมของ 

การควบคุมดังกล่าวหรือระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม่และมากน้อยเพียงใด  ผู้สอบบัญชี

อาจพิจารณาถึงขอบเขตที่ กิจการท าการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือการตั้งค่า และความเป็น

ทางการของกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว  นอกจากนี้  

ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาความเสี่ ยงที่ เกดิจากการเข้าถึงหรือการเปลี่ ยนแปลงที่ ไม่เหมาะสมด้วย 

10. ตัวอย่างของรายงานที่ จัดท าโดยระบบซึ่ งผู้สอบบัญชีอาจตั้งใจใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี ได้แก่ 

รายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ การค้าหรือรายงานมูลค่าสินค้าคงเหลือ  ส าหรับรายงานดังกล่าว  

ผู้สอบบัญชีอาจได้รับหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกบัความครบถ้วนและความถูกต้องของรายงานโดย

การทดสอบเนื้อหาสาระของข้อมูลที่ น าเข้าและผลลัพธ์ที่ ได้ของรายงาน  ในบางกรณี ผู้สอบบัญชีอาจ

วางแผนทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมที่ เกี่ ยวกับการจัดท าและการดูแล

รักษารายงาน ซึ่ งกรณีนี้ ท าให้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ใช้จัดท ารายงานดังกล่าวอาจมี 

ความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้ นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  นอกจากการทดสอบความครบถ้วนและ 

ความถูกต้องของรายงาน ผู้สอบบัญชีอาจวางแผนทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม 

การควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ งช่วยตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับ 

การเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือข้อมูลเกี่ ยวกบัรายงานโดยไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับอนุญาต 
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11. ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศบางระบบอาจรวมฟังก์ชันการช่วยสร้างรายงานไว้ด้วย ในขณะที่  

บางกจิการอาจใช้ระบบงานส าหรับการช่วยสร้างรายงานแยกต่างหาก  ในกรณีดังกล่าว ผู้สอบบัญชี

อาจจ าเป็นต้องก าหนดแหล่งที่ มาของรายงานที่ จัดท าโดยระบบ (หมายถึง ระบบงานที่ จัดท า

รายงานและแหล่งข้อมูลที่ ใช้ท ารายงาน) เพื่ อก าหนดระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ อาจมี 

ความเสี่ ยงที่ เกดิขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

12. แหล่งข้อมูลที่ ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศใช้อาจเป็นฐานข้อมูล ซึ่ งสามารถเข้าถึงได้โดยผ่าน

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโดยบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ มีสิทธิ์ พิเศษ 

การจัดการฐานข้อมูล เป็นต้น  ในบางกรณี แหล่งข้อมูลอาจเป็นคลังข้อมูล ซึ่ งคลังข้อมูลเองกอ็าจ

ถูกพิจารณาให้เป็นระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ อาจมีความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้ นจากการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยกไ็ด้ 

13. ผู้สอบบัญชีอาจระบุความเสี่ ยงที่ การใช้วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ 

เนื่ องจากกจิการใช้การประมวลผลรายการเป็นแบบอัตโนมัติและไม่ใช้กระดาษซึ่ งอาจเกี่ ยวข้องกับ

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ บูรณาการร่วมกันหลายระบบ  ในสถานการณ์ดังกล่าว  

การควบคุมที่ ระบุโดยผู้สอบบัญชีมักรวมถึงการควบคุมโดยอตัโนมัติ  นอกจากนี้  กจิการอาจพึ่ งพา

การควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาบูรณภาพของรายการที่ ประมวลผลและ

ข้อมูลอื่ นที่ ใช้ในการประมวลผล  ในกรณีดังกล่าว ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับ

การประมวลผลและการเกบ็ข้อมูลอาจมีความเสี่ ยงที่ เกดิขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบทีพ่ฒันาโดยผูใ้ช ้

14. แม้ว่าหลักฐานการสอบบัญชีอาจมาในรูปแบบของผลลัพธ์ที่ ระบบสร้างขึ้นแล้วน าไปค านวณโดยใช้

เคร่ืองมือที่ เป็นระบบที่ พัฒนาโดยผู้ใช้ (เช่น กระดาษค านวณอิเลก็ทรอนิกส์ หรือฐานข้อมูลอย่าง

ง่าย) แต่เคร่ืองมือเหล่านี้มักไม่ได้ถูกระบุให้เป็นระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศตามบริบทในย่อ

หน้าที่  26(ข)  การออกแบบและน าการควบคุมไปปฏิบัติส าหรับการเข้าถึงและการเปล่ียนแปลง

เคร่ืองมือที่ เป็นระบบที่ พัฒนาโดยผู้ ใช้อาจเป็นเร่ืองที่ ท้าทาย และการควบคุมดังกล่าวแทบจะ 

ไม่สามารถเทียบเท่าหรือมีประสิทธิผลเท่ากับการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ผู้สอบบัญชีจึงอาจควรพิจารณาการควบคุมการประมวลผลสารสนเทศหลายด้านร่วมกัน โดย

ค านึงถึงวัตถุประสงค์และความซับซ้อนของระบบที่พัฒนาโดยผู้ใช้ที่ เกี่ ยวข้อง ตัวอย่างเช่น 

• การควบคุมการประมวลผลสารสนเทศเกี่ ยวกบัการเกิดรายการและการประมวลผลข้อมูล 

ซึ่ งรวมถึงการควบคุมโดยอัตโนมัติหรือการควบคุมการเชื่ อมส าหรับจุดที่ ดึงข้อมูลออกมา 

(ซึ่ งคือ คลังข้อมูล) 

• การควบคุมที่ ตรวจสอบว่าตรรกะท างานตามที่ ตั้ งใจไว้ เช่น การควบคุมที่  “พิสูจน์”  

การดึงข้อมูล (เช่น การกระทบยอดรายงานกบัข้อมูลที่ ได้มา การเปรียบเทยีบกบัข้อมูลแต่

ละรายการจากรายงานไปยังแหล่งที่ มาและในทางกลับกัน) และการควบคุมที่ ตรวจสอบ

สตูรการค านวณหรือชุดค าสั่งที่ ใช้ท างานอตัโนมัติ (แมโคร) หรือ 
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• การใช้เคร่ืองมือซอฟต์แวร์ที่ คอยตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่ งท าหน้าที่ ตรวจสอบสูตร 

การค านวณหรือชุดค าสั่งที่ ใช้ท างานอัตโนมัติ (แมโคร) อย่างเป็นระบบ เช่น เคร่ืองมือ

การตรวจสอบความถูกต้องในกระดาษค านวณอเิลก็ทรอนิกส์ 

การปรบัใหเ้หมาะสม 

15. ความสามารถของกิจการในการดูแลรักษาบูรณภาพของสารสนเทศที่ จัดเก็บและประมวลผล 

ในระบบสารสนเทศอาจแตกต่างกันไปตามความซับซ้อนและปริมาณของรายการและข้อมูลอื่ น  

ที่ เกี่ ยวข้อง  หากความซับซ้อนและปริมาณของข้อมูลที่ สนับสนุนประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ

ทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ มีนัยส าคัญมีมาก กอ็าจมีโอกาสน้อยที่ กิจการจะดูแลรักษา 

ความบูรณภาพของสารสนเทศโดยการควบคุมการประมวลผลสารสนเทศเพียงอย่างเดียว (เช่น 

การควบคุมการน าเข้าและส่งออก หรือการควบคุมโดยการสอบทาน)  นอกจากนี้  ยังมีโอกาสน้อย

ที่ ผู้สอบบัญชีจะสามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับความครบถ้วนและความถูกต้องของ

ข้อมูลเหล่านั้นโดยการทดสอบเนื้อหาสาระเพียงอย่างเดียว หากผู้สอบบัญชีใช้ข้อมูลเหล่านั้นเป็น

หลักฐานการสอบบัญชี  ในบางสถานการณ์ เมื่ อปริมาณและความซับซ้อนของรายการอยู่ในระดับ

ต ่า ผู้บริหารอาจมีการควบคุมการประมวลผลสารสนเทศที่ เพียงพอที่ จะตรวจสอบความถูกต้อง

และความครบถ้วนของข้อมูล (เช่น ค าสั่งขายแต่ละรายการที่ ด าเนินการและเรียกเกบ็เงินแล้วอาจ

ได้รับการกระทบยอดกบัเอกสารฉบับจริงที่ น าเข้าระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ต้น)  เมื่ อ

กิจการพึ่ งพาการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาบูรณภาพของสารสนเทศ

บางอย่างที่ ใช้โดยระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สอบบัญชีอาจก าหนดว่าระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ ดูแลรักษาข้อมูลนั้นอาจมคีวามเสี่ ยงที่ เกดิขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตัวอย่างลักษณะของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ ไม่น่ามีความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ตัวอย่างลักษณะของระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ อาจมีความเสี่ ยงที่ เกดิขึ้นจากการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ระบบงานเดี่ ยวที่ ท างานด้วยตัวเอง 

• ปริมาณข้อมูล (รายการ) ไม่มีนัยส าคัญ 

• ฟังกช์ันการท างานของระบบงานไม่ซับซ้อน 

• รายการแต่ละรายการมีเอกสารต้นฉบับประกอบ 

• ระบบงานที่ มีการเชื่ อมต่อกบัระบบอื่ น 

• ปริมาณข้อมูล (รายการ) มีนัยส าคัญ 

• ฟังกช์ันการท างานของระบบงานซับซ้อน

เนื่ องจาก 

– ระบบงานท าให้เกดิรายการโดยอตัโนมัติ 

– มีการค านวณที่ ซับซ้อนหลากหลายใน

รายการที่ เกดิขึ้นโดยอัตโนมัติ 

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น่ามีความเสี่ ยงที่

เกดิขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่ องจาก 

• ปริมาณข้อมูลไม่มีนัยส าคัญ ดังนั้นผู้บริหารจึง

ไม่ได้พึ่ งพาการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยี

สารสนเทศในการประมวลผลหรือดูแลรักษา

ข้อมูล 

• ผู้บริหารไม่ได้พึ่ งพาการควบคุมโดยอัตโนมัติ

หรือฟังก์ชันที่ เป็นอัตโนมัติอื่ น และผู้สอบบัญชี

ไม่ได้ระบุการควบคุมโดยอัตโนมัติตามที่ กล่าวใน

ย่อหน้าที่  26(ก) 

• แม้ว่าผู้บริหารใช้รายงานที่ จัดท าโดยระบบเพื่ อ

การควบคุม แต่กไ็ม่ได้พึ่ งพารายงานเหล่านี้  แต่

กระทบยอดรายงานกลับไปที่ เอกสารประกอบ

ฉบับจริงและตรวจสอบการค านวณในรายงาน 

• ผู้ สอบบัญชีทดสอบข้อมูลที่ กิจการจัดท าขึ้ น

โดยตรงเพื่ อใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี 

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ อาจมีความ

เสี่ ยงที่ เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เนื่ องจาก 

• ผู้บริหารพึ่ งพาระบบงานในการประมวลผล

หรือดูแลรักษาข้อมูลเนื่ องจากปริมาณข้อมูลมี

นัยส าคัญ 

• ผู้ บ ริหารพึ่ งพาระบบงานในการปฏิบัติ 

การควบคุมโดยอัตโนมัติบางอย่าง ซึ่ งเป็น 

การควบคุมที่ ผู้สอบบัญชีระบุไว้เช่นเดียวกนั 
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ดา้นอื่นของสภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจมีความเสีย่งที่เกิดขึ้นจากการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

16.  เมื่ อผู้ สอบบัญชีระบุระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ อาจมีความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้ นจากการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านอื่ นของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศกม็ักจะมีความเสี่ ยงที่

เกิดขึ้ นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย  โครงสร้างพื้ นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกอบด้วยฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติการและเครือข่าย  ฐานข้อมูลเก็บข้อมูลที่ ระบบงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศใช้และอาจประกอบด้วยตารางข้อมูลที่ มีความสัมพันธก์นัจ านวนมาก  ข้อมูล

ในฐานข้อมูลอาจเข้าถึงได้โดยตรงผ่านระบบจัดการฐานข้อมูลโดยบุคลากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือบุคคลอื่ นที่ มีสิทธิ์พิเศษในการดูแลฐานข้อมูล  ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่ จัดการ 

การติดต่อสื่ อสารระหว่างฮาร์ดแวร์ ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์อื่ นที่ ใช้ใน

เครือข่าย  ดังนั้น ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลอาจเข้าถึงได้โดยตรงผ่าน

ระบบปฏิบัติการ  เครือข่ายถูกใช้ในโครงสร้างพื้ นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อส่งข้อมูลและ

แบ่งปันสารสนเทศ ทรัพยากรและบริการผ่านการเชื่ อมต่อการสื่ อสารร่วมกนั  โดยทั่วไป เครือข่าย

มักจะสร้างระดับขั้นของความปลอดภัยทางตรรกะ (ใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการ) เพื่ อการเข้าถึง

ทรัพยากรที่ เกี่ ยวข้อง 

17.  เมื่ อผู้สอบบัญชีระบุระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ อาจมีความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้ นจากเทคโนโลยี

สารสนเทศ ผู้สอบบัญชีกม็ักจะระบุฐานข้อมูลที่ จัดเกบ็ข้อมูลที่ ประมวลผลโดยระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศนั้นด้วย  ในท านองเดียวกัน เนื่ องจากความสามารถในการท างานของระบบงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศมักขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ อีกทั้งระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ฐานข้อมูลอาจเข้าถึงได้โดยตรงจากระบบปฏบิัติการ ดังนั้น ระบบปฏบิัติการจึงมักอาจมีความเสี่ ยง

ที่ เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย  นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีอาจระบุว่าเครือข่ายกอ็าจมี

ความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้ นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่ อเครือข่ายนั้นเป็นจุดศูนย์กลางของ 

การเข้าถึงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ระบุไว้และฐานข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง หรือเมื่ อระบบงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศมีการโต้ตอบกับผู้จ าหน่ายหรือบุคคลภายนอกผ่านอินเทอร์เนต็ต่างๆ หรือ

เมื่ อผู้สอบบัญชีระบุว่าระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ใช้งานบนเว็บอาจมีความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้ น

จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การระบุความเสีย่งทีเ่กิดขึ้นจากการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

18.  ตัวอย่างความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้ นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับ 

การพึ่ งพาที่ ไม่เหมาะสมต่อระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ไม่ประมวลผลอย่างถูกต้อง  

ที่ ประมวลผลข้อมูลที่ ไม่ถูกต้อง หรือทั้งสองอย่าง เช่น 

• การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่ งอาจส่งผลให้เกิดการท าลายข้อมูล  หรือ 

การเปล่ียนแปลงข้อมูลที่ ไม่เหมาะสม ซึ่ งรวมถึงการบันทึกรายการที่ ไม่ได้รับอนุญาต

หรือไม่มีอยู่จริง หรือการบันทึกรายการที่ ไม่ถูกต้อง  ความเสี่ ยงต่างๆ อาจเกิดขึ้ นเมื่ อ

ผู้ใช้งานหลายคนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลที่ ใช้ร่วมกนั 
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• ความเป็นไปได้ที่ บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับสิทธิ์ ในการเข้าถึงเกินกว่าที่

จ าเป็นต่อการท างานตามที่ ได้รับมอบหมาย ซึ่ งขัดต่อหลักการแบ่งแยกหน้าที่  

• การเปลี่ ยนแปลงข้อมูลในไฟล์ข้อมูลหลักโดยไม่ได้รับอนุญาต 

• การเปล่ียนแปลงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ด้านอื่ นของสภาพแวดล้อม 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต 

• ความล้มเหลวในการท าการเปล่ียนแปลงที่ จ าเป็นต่อระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ 

ด้านอื่ นของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• การแทรกแซงที่ ไม่เหมาะสมโดยบุคคล 

• ความเป็นไปได้ในการสญูเสยีข้อมูลหรือการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามต้องการ 

19.  การพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจรวมถึงความเสี่ ยงที่

เกี่ ยวข้องกบัการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายในหรือภายนอก (มักเรียกว่า ความเสี่ ยง

ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์)  ความเสี่ ยงดังกล่าวอาจไม่จ าเป็นต้องกระทบเพียงการรายงาน

ทางการเงิน เนื่ องจากสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของกิจการอาจรวมถึงระบบงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งตอบสนองความต้องการในการด าเนินงานหรือ 

การปฏบิัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ  สิ่ งส าคัญที่ ต้องทราบคือเหตุการณ์ทางไซเบอร์มักเกิดขึ้นคร้ัง

แรกผ่านทางขอบรอบนอกและชั้นเครือข่ายภายใน ซึ่ งมีแนวโน้มที่ จะต่อไปยังระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ฐานข้อมูล และระบบปฏิบัติการที่ กระทบต่อการจัดท างบการเงินในที่ สุด  ดังนั้น หาก

พบว่ามีการละเมิดการรักษาความปลอดภัย ผู้สอบบัญชีมักจะพิจารณาขอบเขตที่ การละเมิด

ดังกล่าวมีโอกาสส่งผลกระทบต่อการรายงานทางการเงิน  หากการรายงานทางการเงินอาจได้รับ

ผลกระทบ ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจที่ จะท าความเข้าใจและทดสอบการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อ

ก าหนดผลกระทบหรือขอบเขตที่ เป็นไปได้ของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ อาจเกิดขึ้น 

ในงบการเงิน หรืออาจพิจารณาว่ากิจการได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับการละเมิดการรักษา 

ความปลอดภัยดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว 

20.  นอกจากนี้  กฎหมายและข้อบังคับที่ อาจมีผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมต่องบการเงินของกิจการ

อาจรวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูล  การพิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าว

ของกิจการตามที่ กล่าวในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง)77 อาจต้องอาศัย 

ความเข้าใจเกี่ ยวกับกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ กจิการน าไปปฏบิัติเพื่ อตอบสนองกฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง 

21.  การควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศได้น าไปปฏิบัติเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้น

จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังนั้น ผู้สอบบัญชีใช้ความเข้าใจที่ ได้รับเกี่ ยวกับระบบงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านอื่ นของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ระบุไว้ รวมทั้ง

 
77

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) 
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ความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้อง ในการก าหนดการควบคุมทั่วไป

ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ต้องระบุ  ในบางกรณี กิจการอาจใช้กระบวนการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเดียวกันทั่วทั้งสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศบางระบบอาจใช้กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเดียวกัน  ในกรณีเช่นนี้  อาจ

ต้องระบุความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ มีร่วมกันและการควบคุมทั่วไปของ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ใช้ร่วมกนั 

22.  โดยทั่วไป มักจะมีการระบุการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับระบบงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล มากกว่าด้านอื่ นของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ทั้งนี้  เนื่ องจากด้านเหล่านี้ เกี่ ยวข้องอย่างมากกับการประมวลผลสารสนเทศและ 

การจัดเกบ็ข้อมูลในระบบสารสนเทศของกิจการ  ในการระบุการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยี

สารสนเทศ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาการควบคุมเกี่ ยวกับการกระท าของทั้งผู้ ใช้ระบบงาน และ

บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

23.  ในภาคผนวก 6 ได้ให้ค าอธิบายเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับลักษณะของการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ มักน าไปปฏิบัติในด้านต่างๆ ของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  นอกจากนี้  

ยังให้ตัวอย่างการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับกระบวนการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศต่างๆ ด้วย 

 

  



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 132 TSA 315 (ปรับปรุง 2564) 

ภาคผนวก 6 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  25(ค)(2) และ ก173–ก174) 

ขอ้พิจารณาในการท าความเขา้ใจการควบคุมทัว่ไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาคผนวกน้ีใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมที่ผูส้อบบัญชีอาจพิจารณาในการท าความเขา้ใจการควบคุมทั่วไปของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.  ลักษณะของการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ มักใช้ในแต่ละด้านของสภาพแวดล้อม 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ก)  ระบบงาน 

การควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับระบบงานสัมพันธ์กับลักษณะและ

ขอบเขตของฟังก์ชันการท างานของระบบงานและเส้นทางการเข้าถึง (access paths) ที่

ได้รับอนุญาตในเทคโนโลยี  ตัวอย่างเช่น ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เป็นแบบ

บูรณาการและมีการรักษาความปลอดภัยที่ ซับซ้อนจะมีการควบคุมมากกว่าระบบงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศดั้งเดิมที่ รองรับจ านวนบัญชีไม่มากและเข้าถึงผ่านการท ารายการ

เท่านั้น 

(ข)  ฐานข้อมูล 

การควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับฐานข้อมูลมักตอบสนองต่อ 

ความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ ยวกบัการแก้ไขข้อมูลการรายงาน

ทางการเงินในฐานข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ด้วยการเข้าถึงฐานข้อมูลโดยตรงหรือการใช้

สคริปต์หรือโปรแกรม 

(ค)  ระบบปฏบิัติการ 

การควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับระบบปฏิบัติการมักตอบสนองต่อ  

ความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้ นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ ยวกับสิทธิ์ การเข้าถึงในระดับ

ผู้ดูแลระบบ ซึ่ งสามารถก่อให้เกดิการแทรกแซงการควบคุมอื่ นๆ ได้ รวมทั้งการด าเนินการ

ต่างๆ เช่น การละเมิดข้อมูลประจ าตัวของผู้ใช้งานรายอื่ น การเพิ่ มผู้ใช้งานใหม่ที่ ไม่ได้รับ

อนุญาต การโหลดซอฟต์แวร์ที่ สร้างความเสียหายให้กับคอมพิวเตอร์ (มัลแวร์) หรือ 

การใช้สคริปต์หรือโปรแกรมที่ ไม่ได้รับอนุญาตอื่ น 

(ง)  เครือข่าย 

การควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับเครือข่ายมักตอบสนองต่อความเสี่ ยง

ที่ เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ ยวกับการแบ่งส่วนเครือข่าย การเข้าถึงจาก

ระยะไกล และการยืนยันตัวตน  การควบคุมของเครือข่ายอาจมีความเกี่ ยวข้องเมื่ อกิจการ

มีระบบงานที่ ใช้งานบนเวบ็ซึ่ งใช้ในการรายงานทางการเงิน  การควบคุมของเครือข่ายอาจ
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มีความเกี่ ยวข้องเช่นกันเมื่ อกิจการมีความสัมพันธ์กับคู่ค้าทางธุรกิจหรือการใช้บริการที่  

จัดจ้างจากบุคคลภายนอกที่ มีนัยส าคัญ ซึ่ งอาจเพิ่ มการส่งข้อมูลและความจ าเป็นในการ

เข้าถึงจากระยะไกล 

2.  ตัวอย่างของการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ อาจมีอยู่ ซึ่ งจัดประเภทตามกระบวนการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 

(ก)  กระบวนการควบคุมการเข้าถึง 

o การยืนยนัตวัตน 

การควบคุมที่ ท าให้มั่นใจว่าผู้ ใช้งานที่ เข้าถึงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ  

ด้านอื่ นของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ข้อมูลประจ าตัวของตนเอง 

ในการเข้าสู่ระบบ (กล่าวคือผู้ใช้งานไม่ได้ใช้ข้อมูลประจ าตัวของผู้ใช้งานคนอื่ น) 

o การก าหนดสิทธ์ิ 

การควบคุมที่ อนุญาตให้ผู้ ใช้งานเข้าถึงข้อมูลที่ จ าเป็นส าหรับความรับผิดชอบใน

งานของตนเท่านั้น ซึ่ งท าให้เกดิการแบ่งแยกหน้าที่ ที่ เหมาะสม 

o การจดัสรรสิทธ์ิ 

การควบคุมเกี่ ยวกับการอนุญาตผู้ใช้งานใหม่และการแก้ไขสิทธิ์ การเข้าถึงของ

ผู้ใช้งานปัจจุบัน 

o การตดัสิทธ์ิ 

การควบคุมเกี่ ยวกับการถอนสิทธิ์ การเข้าถึงของผู้ใช้งานเม่ือออกจากงานหรือ

โอนย้าย 

o การเขา้ถึงแบบมีสิทธ์ิพิเศษ 

การควบคุมเกี่ ยวกับการเข้าถึงสิทธิ์ ในการบริหารจัดการระบบหรือการเข้าถึงของ

ผู้ใช้งานพิเศษที่ มีอ านาจสงู 

o การสอบทานการเขา้ถึงของผูใ้ช ้(User Access Review) 

การควบคุมเกี่ ยวกับการรับรองอีกคร้ังหรือประเมินการเข้าถึงของผู้ใช้งานเพื่ อการ

ก าหนดสทิธิ์  ซึ่ งท าอย่างต่อเนื่ องเป็นระยะๆ 

o การควบคมุการตัง้ค่าดา้นความปลอดภยั (Security Configuration Controls) 

โดยทั่วไป เทคโนโลยีแต่ละประเภทมีชุดของการตั้งค่าที่ ส าคัญซึ่ งช่วยในการจ ากัด 

การเข้าถึงสภาพแวดล้อม 

o การเขา้ถึงทางกายภาพ  

การควบคุมเกี่ ยวกับการเข้าถึงทางกายภาพไปยังศูนย์ข้อมูลและฮาร์ดแวร์ 

เนื่ องจากการเข้าถึงดังกล่าวอาจเป็นการท าเพื่ อการแทรกแซงการควบคุมอื่ น 
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(ข)  กระบวนการจัดการการเปลี่ ยนแปลงโปรแกรมหรือการเปลี่ ยนแปลงอื่ นในสภาพแวดล้อม

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

o กระบวนการจดัการการเปลีย่นแปลง 

การควบคุมเกี่ ยวกับกระบวนการในการออกแบบ เขียนโปรแกรม ทดสอบ และ

โอนย้ายการเปลี่ ยนแปลงไปยังสภาพแวดล้อมที่ ใช้งานจริง (นั่นคือ สภาพแวดล้อม

ของผู้ใช้ระบบ) 

o การแบ่งแยกหนา้ทีใ่นการโอนยา้ยการเปลีย่นแปลง 

การควบคุมที่ แยกการเข้าถึงเพื่ อท าการเปล่ียนแปลงและการเข้าถึงเพื่ อโอนย้าย 

การเปล่ียนแปลงไปยังสภาพแวดล้อมที่ ใช้งานจริง 

o การพฒันาหรือซ้ือระบบ หรือการวางงานระบบ 

การควบคุมเกี่ ยวกับการพัฒนาหรือการวางระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (หรือ

เกี่ ยวกบัด้านอื่ นของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

o การแปลงขอ้มูล 

การควบคุมเกี่ ยวกับการแปลงข้อมูลในระหว่างการพัฒนา การน าไปปฏิบัติ หรือ 

การอพัเกรดสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ค)  กระบวนการจัดการการปฏบิัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

o การจดัตารางงาน 

การควบคุมส าหรับการเข้าถึงเพื่ อจัดตารางและเริ่ มงานหรือโปรแกรมที่ อาจมีผลต่อ

การรายงานทางการเงิน 

o การติดตามงาน 

การควบคุมที่ ใช้ติดตามงานหรือโปรแกรมที่ เกี่ ยวกับรายการทางการเงิน เพื่ อให้

มั่นใจว่าได้ปฏบิัติจนเป็นผลส าเรจ็ 

o การส ารองขอ้มูลและการกูคื้นขอ้มูล 

การควบคุมเพื่ อให้มั่นใจว่าการส ารองข้อมูลการรายงานทางการเงินเกิดขึ้นตามที่

วางแผนไว้ และข้อมูลดังกล่าวยังมีอยู่และสามารถเข้าถึงได้เมื่ อต้องการกู้คืนข้อมูล

เหล่านั้นโดยใช้เวลาการกู้คืนที่ เหมาะสม ในกรณีที่ ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หรือถูกโจมตี 

o การตรวจจบัการบุกรุก 

การควบคุมในการตรวจสอบเพื่ อหาจุดอ่อนและ/หรือการบุกรุกในสภาพแวดล้อม

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตารางด้านล่างแสดงตัวอย่างของการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ใช้ตอบสนองต่อ

ตัวอย่างของความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้ นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ มลัีกษณะต่างๆ 

กระบวนการ ความเสีย่ง การควบคุม ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) 

กระบวนการ

ดา้นไอที 

ตวัอย่างความเสีย่งที่

เกิดข้ึนจากการใช ้

ไอที 

ตวัอย่างการควบคุม

ทัว่ไปของไอที 

ซอฟตแ์วรเ์ชิง

พาณิชยที์่ไม่

ซบัซอ้น 

(ใช่/ไม่ใช่) 

ซอฟตแ์วรเ์ชิง

พาณิชยห์รือ

ระบบงานไอทีที่

มีขนาดกลาง

และซบัซอ้น

ปานกลาง 

(ใช่/ไม่ใช่) 

ระบบงานไอที

ขนาดใหญ่

หรือซบัซอ้น 

เช่น  

ระบบอีอารพ์ี 

(ใช่/ไม่ใช่) 

การจัดการ

เกี่ ยวกบัการ

เข้าถึง 

สทิธิ์การเข้าถึงของ

ผู้ใช้งาน: 

ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ เข้าถึง

เกนิกว่าที่ จ าเป็นต่อ

งานที่ ได้รับ

มอบหมาย ซ่ึงอาจ

ท าให้มีการแบ่งแยก

หน้าที่ ไม่เหมาะสม 

ผู้บริหารอนุมัติลักษณะ

และขอบเขตของสิทธิ์

การเข้าถึงของผู้ใช้งาน

ใหม่และที่ เปล่ียนแปลง

สทิธิ์  ซึ่ งรวมถึง 

โปรไฟล/์บทบาทของ

ระบบงานมาตรฐาน, 

รายการรายงานทาง 

การเงินที่ ส าคัญ และ

การแบ่งแยกหน้าที่  

ใช่ — แทนที่

จะใช้การสอบ

ทานการเข้าถึง

ของผู้ใช้งาน

ตามที่ กล่าวไว้

ด้านล่าง 

 

ใช่ ใช่ 

มีการลบหรือแก้ไขสิทธิ์

การเข้าถึงของผู้ใช้งานที่

ออกจากงานหรือ

โอนย้ายในเวลาที่

เหมาะสม 

ใช่ — แทนที่

จะใช้การสอบ

ทานการเข้าถึง

ของผู้ใช้งาน

ตามที่ กล่าวไว้

ด้านล่าง 

ใช่ ใช่ 

มีทบทวนการเข้าถึงของ

ผู้ใช้งานเป็นระยะ 

ใช่ — แทนที่ จะ

ใช้การควบคุม

ด้านการจัดสรร

สทิธิ์/การตัด

สทิธิ์ตามที่

กล่าวด้านบน 

ใช่ — ส าหรับ

บางระบบงาน 

ใช่ 
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กระบวนการ ความเสีย่ง การควบคุม ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) 

กระบวนการ

ดา้นไอที 

ตวัอย่างความเสีย่งที่

เกิดข้ึนจากการใช ้

ไอที 

ตวัอย่างการควบคุม

ทัว่ไปของไอที 

ซอฟตแ์วรเ์ชิง

พาณิชยที์่ไม่

ซบัซอ้น 

(ใช่/ไม่ใช่) 

ซอฟตแ์วรเ์ชิง

พาณิชยห์รือ

ระบบงานไอทีที่

มีขนาดกลาง

และซบัซอ้น

ปานกลาง 

(ใช่/ไม่ใช่) 

ระบบงานไอที

ขนาดใหญ่

หรือซบัซอ้น 

เช่น  

ระบบอีอารพ์ี 

(ใช่/ไม่ใช่) 

มีการติดตามการ

แบ่งแยกหน้าที่  และ 

การเข้าถึงต่างๆ ที่

ขัดแย้งกนัถูกถอดทิ้ง

หรือน าไปจับคู่กบั 

การควบคุมอื่ นที่ ช่วยลด

ผลกระทบ โดยมกีารจด

บันทกึและทดสอบเร่ือง

ดังกล่าว 

ไม่เกี่ ยวข้อง 

— ไม่มีการ

แบ่งแยก

หน้าที่ โดย

ระบบ 

ใช่ — ส าหรับ

บางระบบงาน 

ใช่ 

มีการอนุญาตและจ ากดั

การเข้าถึงแบบมีสทิธิ์

พิเศษ (เช่น ผู้ที่ จัดการ

เกี่ ยวกบัข้อมูล,  

การตั้งค่าและ 

ความปลอดภัย) อย่าง

เหมาะสม  

ใช่ — มักจะ

อยู่ในระดับ

ระบบงานไอที

เท่านั้น 

ใช่ — ในระดับ

ระบบงานไอที

และบางระดับ

ของ

สภาพแวดล้อม

ทางไอที

ส าหรับ

แพลตฟอร์ม 

ใช่ — ในทุก

ระดับของ

สภาพ 

แวดล้อมทาง

ไอทสี าหรับ

แพลตฟอร์ม 

การจัดการ

เกี่ ยวกบั 

การเข้าถึง 

การเข้าถึงข้อมูล

โดยตรง: 

มีการเปลี่ ยนแปลงที่

ไม่เหมาะสมโดยตรง

กบัข้อมูลทาง

การเงิน โดยใช้

วิธกีารอื่ น

นอกเหนือจาก 

มีการจ ากดัการเข้าถึง

ไฟล์ข้อมูลของ

ระบบงานหรือ 

การเข้าถึงค าสั่ง/

ตาราง/ข้อมูลใน

ฐานข้อมูลไว้ส าหรับ

เฉพาะผู้ที่ ได้รับสิทธิ์

เท่านั้น ซึ่ งเป็นไปตาม

ไม่เกี่ ยวข้อง ใช่ — ส าหรับ

บางระบบงาน

และบาง

ฐานข้อมูล 

ใช่ 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 137 TSA 315 (ปรับปรุง 2564) 

กระบวนการ ความเสีย่ง การควบคุม ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) 

กระบวนการ

ดา้นไอที 

ตวัอย่างความเสีย่งที่

เกิดข้ึนจากการใช ้

ไอที 

ตวัอย่างการควบคุม

ทัว่ไปของไอที 

ซอฟตแ์วรเ์ชิง

พาณิชยที์่ไม่

ซบัซอ้น 

(ใช่/ไม่ใช่) 

ซอฟตแ์วรเ์ชิง

พาณิชยห์รือ

ระบบงานไอทีที่

มีขนาดกลาง

และซบัซอ้น

ปานกลาง 

(ใช่/ไม่ใช่) 

ระบบงานไอที

ขนาดใหญ่

หรือซบัซอ้น 

เช่น  

ระบบอีอารพ์ี 

(ใช่/ไม่ใช่) 

การท ารายการผ่าน

ระบบงาน 

หน้าที่ งานที่ รับผิดชอบ

และบทบาทที่ ได้รับ, 

และการเข้าถึงดังกล่าว

ต้องได้รับอนุมัติโดย

ผู้บริหาร 

การจัดการ

เกี่ ยวกบั 

การเข้าถึง 

การตั้งค่าระบบ: 

ระบบไม่ถูกตั้งค่า

หรืออพัเดทอย่าง

เพียงพอ เพื่ อจ ากดั

การเข้าถึงระบบ

ให้กบัผู้ใช้งานที่

ได้รับอนุญาตและ

เหมาะสม 

มีการยืนยันตัวตนเพื่ อ

การเข้าถึงโดยใช้รหัส

ผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่

มีลักษณะเฉพาะ หรือ

วิธอีื่ น เพื่ อเป็นกลไก

ตรวจสอบว่าผู้ใช้งาน

ได้รับอนุญาตใน 

การเข้าถึงระบบ; 

ลักษณะของรหัสผ่าน

เป็นไปตามมาตรฐาน

ของบริษัทหรือ

อุตสาหกรรม (เช่น 

ความยาวขั้นต า่และ

ความซับซ้อน  

การหมดอายุ การระงับ

บัญชีเมื่ อใส่รหัสผิด) 

ใช่ — ยืนยัน

ตัวด้วย

รหัสผ่าน

เท่านั้น 

ใช่ — ยืนยัน

ตัวตนด้วย

รหัสผ่าน

ร่วมกบัการ

ยืนยันตัวตน

แบบหลาย

ขั้นตอน 

ใช่ 

มีการใช้การตั้งค่า 

ด้านความปลอดภัยที่

ส าคัญอย่างเหมาะสม 

ไม่เกี่ ยวข้อง 

— ไม่มีการตั้ง

ค่าความ-

ปลอดภัย 

ใช่ — ส าหรับ

บางระบบงาน

และบาง

ฐานข้อมูล 

ใช่ 
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กระบวนการ ความเสีย่ง การควบคุม ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) 

กระบวนการ

ดา้นไอที 

ตวัอย่างความเสีย่งที่

เกิดข้ึนจากการใช ้

ไอที 

ตวัอย่างการควบคุม

ทัว่ไปของไอที 

ซอฟตแ์วรเ์ชิง

พาณิชยที์่ไม่

ซบัซอ้น 

(ใช่/ไม่ใช่) 

ซอฟตแ์วรเ์ชิง

พาณิชยห์รือ

ระบบงานไอทีที่

มีขนาดกลาง

และซบัซอ้น

ปานกลาง 

(ใช่/ไม่ใช่) 

ระบบงานไอที

ขนาดใหญ่

หรือซบัซอ้น 

เช่น  

ระบบอีอารพ์ี 

(ใช่/ไม่ใช่) 

การจัดการ

เกี่ ยวกบัการ

เปลี่ ยนแปลง 

การเปลี่ ยนแปลง

ระบบงาน: 

มีการเปลี่ ยนแปลงที่

ไม่เหมาะสมใน

ระบบงานหรือ

โปรแกรมที่ เกี่ ยวข้อง

กบัการควบคุมโดย

อตัโนมัติ (ได้แก่ 

การตั้งค่าการท างาน

ของระบบ ขั้นตอน

การท างานอตัโนมัติ 

การค านวณอตัโนมัติ 

และการดึงข้อมูล

อตัโนมัติ) หรือ

ตรรกะของรายงาน 

มีการทดสอบและการ

อนุมัติการเปลี่ ยนแปลง

ระบบงานอย่าง

เหมาะสมก่อนย้ายเข้าสู่

สภาพแวดล้อมที่ ใช้งาน

จริง 

ไม่เกี่ ยวข้อง 

— จะไม่มีการ

ตรวจสอบ

รหัสโปรแกรม

ต้นฉบับที่

ติดตั้ง 

ใช่ — ส าหรับ

ซอฟต์แวร์ที่

ไม่ใช่เชิง

พาณิชย ์

ใช่ 

มีการจ ากดัอย่าง

เหมาะสมส าหรับการ

เข้าถึงเพื่ อเปลี่ ยนแปลง

ระบบงานใน

สภาพแวดล้อม 

การใช้งานจริงและ 

แยกออกจาก

สภาพแวดล้อมที่ ในใช้

การพัฒนา 

ไม่เกี่ ยวข้อง ใช่ – ส าหรับ

ซอฟต์แวร์ที่

ไม่ใช่เชิง

พาณิชย ์

ใช่ 

การจัดการ

เกี่ ยวกบัการ

เปลี่ ยนแปลง 

การเปลี่ ยนแปลง

ฐานข้อมูล: 

มีการเปลี่ ยนแปลงที่

ไม่เหมาะสมเกดิ

ขึ้นกบัโครงสร้าง

ฐานข้อมูลและ

ความสัมพันธ์

ระหว่างข้อมูล 

มีการทดสอบและการ

อนุมัติการเปลี่ ยนแปลง

ฐานข้อมูลอย่าง

เหมาะสมก่อนย้ายเข้า

สภาพแวดล้อมที่ ใช้งาน

จริง 

ไม่เกี่ ยวข้อง 

— ไม่มีการ

เปลี่ ยนแปลง

ฐานข้อมูลโดย

กจิการ 

ใช่ — ส าหรับ

ซอฟต์แวร์ที่

ไม่ใช่เชิง

พาณิชย ์

ใช่ 
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กระบวนการ ความเสีย่ง การควบคุม ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) 

กระบวนการ

ดา้นไอที 

ตวัอย่างความเสีย่งที่

เกิดข้ึนจากการใช ้

ไอที 

ตวัอย่างการควบคุม

ทัว่ไปของไอที 

ซอฟตแ์วรเ์ชิง

พาณิชยที์่ไม่

ซบัซอ้น 

(ใช่/ไม่ใช่) 

ซอฟตแ์วรเ์ชิง

พาณิชยห์รือ

ระบบงานไอทีที่

มีขนาดกลาง

และซบัซอ้น

ปานกลาง 

(ใช่/ไม่ใช่) 

ระบบงานไอที

ขนาดใหญ่

หรือซบัซอ้น 

เช่น  

ระบบอีอารพ์ี 

(ใช่/ไม่ใช่) 

การจัดการ

เกี่ ยวกบัการ

เปลี่ ยนแปลง 

การเปลี่ ยนแปลง

ซอฟต์แวร์ของ

ระบบ: 

มีการเปลี่ ยนแปลงที่

ไม่เหมาะสมเกดิ

ขึ้นกบัซอฟต์แวร์

ของระบบ (เช่น 

ระบบปฏบิัติการ, 

เครือข่าย, 

ซอฟต์แวร์จัดการ

การเปลี่ ยนแปลง, 

ซอฟต์แวร์ควบคุม

การเข้าถึง) 

มีการทดสอบและ 

การอนุมัติ 

การเปลี่ ยนแปลง

ซอฟต์แวร์ของระบบ

อย่างเหมาะสมก่อนย้าย

เข้าระบบที่ ใช้งานจริง 

ไม่เกี่ ยวข้อง 

— ไม่มีการ-

เปลี่ ยนแปลง

ซอฟต์แวร์

ของระบบโดย

กจิการ 

ใช่ ใช่ 

การจัดการ

เกี่ ยวกบัการ

เปลี่ ยนแปลง 

การเปลี่ ยนแปลง

ข้อมูล: 

ข้อมูลที่ แปลงจาก

ระบบดั้งเดิมหรือ

เวอร์ชั่นเก่าที่ ให้

ข้อมูลผิดพลาด หาก

การแปลงข้อมูลให้

ข้อมูลที่ ไม่สมบูรณ์ 

ซ า้ซ้อน ล้าสมัย 

หรือไม่ถูกต้อง  

ผู้บริหารอนุมัติผลของ

การแปลงข้อมูล (เช่น 

การเปรียบเทยีบและ

กระทบยอด) จาก

ระบบงานหรือ

โครงสร้างข้อมูลเก่าไป

ยังระบบงานหรือ

โครงสร้างข้อมูลใหม่ 

และคอยติดตาม 

การแปลงข้อมูลตาม

นโยบายหรือวิธปีฏบิัติที่

ก าหนดไว้ 

ไม่เกี่ ยวข้อง 

— จัดการโดย

การควบคุม

ด้วยมอื 

ใช่ ใช่ 
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กระบวนการ ความเสีย่ง การควบคุม ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) 

กระบวนการ

ดา้นไอที 

ตวัอย่างความเสีย่งที่

เกิดข้ึนจากการใช ้

ไอที 

ตวัอย่างการควบคุม

ทัว่ไปของไอที 

ซอฟตแ์วรเ์ชิง

พาณิชยที์่ไม่

ซบัซอ้น 

(ใช่/ไม่ใช่) 

ซอฟตแ์วรเ์ชิง

พาณิชยห์รือ

ระบบงานไอทีที่

มีขนาดกลาง

และซบัซอ้น

ปานกลาง 

(ใช่/ไม่ใช่) 

ระบบงานไอที

ขนาดใหญ่

หรือซบัซอ้น 

เช่น  

ระบบอีอารพ์ี 

(ใช่/ไม่ใช่) 

การปฏบิัติงาน

ด้านไอท ี

เครือข่าย: 

เครือข่ายไม่มี 

การป้องกนัอย่าง

เพียงพอเพื่ อไม่ให้

ผู้ใช้งานที่ ไม่ได้รับ

อนุญาต เข้าถึงระบบ

สารสนเทศอย่างไม่

เหมาะสม 

มีการยืนยันตัวตนเพื่ อ

การเข้าถึงโดยใช้รหัส

ผู้ใช้งานที่ มีลักษณะ 

เฉพาะและรหัสผ่าน 

หรือวิธอีื่ น เพื่ อเป็น

กลไกตรวจสอบว่า

ผู้ใช้งานได้รับอนุญาต

ในการเข้าถึงระบบ; 

ลักษณะของรหัสผ่าน

เป็นไปตามมาตรฐาน

ของบริษัทหรือ

อุตสาหกรรม (เช่น 

ความยาวขั้นต า่และ

ความซับซ้อน  

การหมดอายุ การระงับ

บัญชีเมื่ อใส่รหัสผิด) 

ไม่เกี่ ยวข้อง 

— ไม่มวีิธกีาร

ยืนยันตัวตน

ส าหรับ

เครือข่าย

ต่างหาก 

ใช่ ใช่ 

เครือข่ายได้รับการ

ออกแบบให้แยกส่วน

ระบบงานที่ ใช้งานบน

เวบ็ออกจากเครือข่าย

ภายในที่ อาจเข้าถึง 

การควบคุมด้านการ

รายงานทางการเงิน 

ไม่เกี่ ยวข้อง 

— ไม่มีการ

แยกส่วน

เครือข่าย 

ใช่ — ใช้ดุลย

พินิจ 

ใช่ — ใช้ดุลย

พินิจ 

มีการสแกนหาจุดอ่อน

บริเวณรอบนอกของ

ไม่เกี่ ยวข้อง ใช่ — ใช้ดุลย

พินิจ 

ใช่ — ใช้ดุลย

พินิจ 
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กระบวนการ ความเสีย่ง การควบคุม ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) 

กระบวนการ

ดา้นไอที 

ตวัอย่างความเสีย่งที่

เกิดข้ึนจากการใช ้

ไอที 

ตวัอย่างการควบคุม

ทัว่ไปของไอที 

ซอฟตแ์วรเ์ชิง

พาณิชยที์่ไม่

ซบัซอ้น 

(ใช่/ไม่ใช่) 

ซอฟตแ์วรเ์ชิง

พาณิชยห์รือ

ระบบงานไอทีที่

มีขนาดกลาง

และซบัซอ้น

ปานกลาง 

(ใช่/ไม่ใช่) 

ระบบงานไอที

ขนาดใหญ่

หรือซบัซอ้น 

เช่น  

ระบบอีอารพ์ี 

(ใช่/ไม่ใช่) 

เครือข่ายโดยทมีจัดการ

เครือข่ายอยู่เป็นระยะ 

ซึ่ งจะสบืสวนจุดอ่อนที่

อาจเกดิขึ้นด้วย 

มีการแจ้งเตือนเป็น

ระยะเพื่ อให้ทราบถึง 

ภัยคุกคามที่ ระบุโดย

ระบบตรวจจับการบุก

รุก และทมีจัดการ

เครือข่ายสบืสวน 

ภัยคุกคามเหล่านั้น 

ไม่เกี่ ยวข้อง ใช่ — ใช้ดุลย

พินิจ 

ใช่ — ใช้ดุลย

พินิจ 

มีการใช้การควบคุมเพื่ อ

จ ากดัการเข้าถึง

เครือข่ายส่วนตัวเสมือน 

(วีพีเอน็) ไว้ให้ส าหรับ

ผู้ใช้งานที่ ได้รับอนุญาต

และเหมาะสม 

ไม่เกี่ ยวข้อง — 

ไม่มวีีพีเอน็ 

ใช่ — ใช้ดุลย

พินิจ 

ใช่ — ใช้ดุลย

พินิจ 

การปฏบิัติงาน

ด้านไอท ี

การส ารองข้อมูล

และการกู้คืนข้อมูล: 

ไม่สามารถกู้คืนหรือ

เข้าถึงข้อมูลทาง

การเงินได้ในเวลาที่

เหมาะสมเมื่ อข้อมูล

เกดิการสญูหาย 

มีการส ารองข้อมูลทาง

การเงินอย่างสม า่เสมอ

ตามเวลาและความถี่ ที่

ก าหนดไว้ 

ไม่เกี่ ยวข้อง 

— พึ่ งพาการ

ส ารองข้อมูล

ด้วยมือโดย

ทมีฝ่าย

การเงิน 

ใช่ ใช่ 
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กระบวนการ ความเสีย่ง การควบคุม ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) 

กระบวนการ

ดา้นไอที 

ตวัอย่างความเสีย่งที่

เกิดข้ึนจากการใช ้

ไอที 

ตวัอย่างการควบคุม

ทัว่ไปของไอที 

ซอฟตแ์วรเ์ชิง

พาณิชยที์่ไม่

ซบัซอ้น 

(ใช่/ไม่ใช่) 

ซอฟตแ์วรเ์ชิง

พาณิชยห์รือ

ระบบงานไอทีที่

มีขนาดกลาง

และซบัซอ้น

ปานกลาง 

(ใช่/ไม่ใช่) 

ระบบงานไอที

ขนาดใหญ่

หรือซบัซอ้น 

เช่น  

ระบบอีอารพ์ี 

(ใช่/ไม่ใช่) 

การปฏบิัติงาน

ด้านไอท ี

การจัดตารางงาน: 

ระบบที่ ใช้งานจริง 

โปรแกรม หรืองาน 

ท าให้เกดิการ

ประมวลข้อมูลไม่

ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ 

หรือไม่ได้รับ

อนุญาต 

มีเฉพาะผู้ใช้งานที่ ได้รับ

อนุญาตเท่านั้นที่

สามารถเข้าถึงเพื่ อ

ปรับปรุงงานที่ ท าเป็น

กลุ่ม (รวมทั้งงานที่ มี

การเชื่ อมต่อระหว่าง

ระบบ) ในซอฟต์แวร์

การจัดตารางงาน 

ไม่เกี่ ยวข้อง — 

ไม่มีงานที่ ท า

เป็นกลุ่ม 

ใช่ — ส าหรับ

บางระบบงาน 

ใช่ 

มีการติดตามระบบ 

โปรแกรม หรือ

ระบบงานที่ ส าคัญ และ

มีการแก้ไขข้อผิดพลาด

ในการประมวลผล

เพื่ อให้มั่นใจว่างาน

ต่างๆ เสรจ็สมบูรณ์ 

ไม่เกี่ ยวข้อง — 

ไม่มีการ

ติดตามงาน 

ใช่ — ส าหรับ

บางระบบงาน 

ใช่ 

 

 


