
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชีความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชี

1. การสอบบัญชีคืออะไร
การสอบบัญชี คือ การตรวจสอบสมุดบญัชี เอกสารประกอบการลงบญัชี และหลกัฐานอืน่ๆ 

โดยผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ตามแนวทางปฏิบัติงานที่วิชาชีพไดกําหนดเปนมาตรฐานไวเพื่อทีใ่หผูสอบ
บัญชีจะสามารถวินิจฉัย และแสดงความเห็นไดวางบการเงินที่กิจการจัดทําขึ้นขัดกับขอเท็จจริง อันเปน
สาระสําคัญและเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปเพียงใด หรือไม

2. วัตถุประสงคของการตรวจสอบบัญชี มีจุดมุงหมาย 2 ประการ  คือ
  การตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ (Compliance Test) 
      เปนวิธีการที่ชวยใหผูประเมนิไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา    การควบคุมภายในที่

องคกรกําหนดขึ้นนั้น ไดมีการปฏิบัติตามระบบบัญชีและการควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งจะเปนการเพิ่มความเชื่อมั่นใหระบบการควบคุมภายในยิ่งขึ้น

       วิธีการทดสอบการปฏิบัตติามระบบ  จัดทําไดโดย
       2.1  การทดสอบรายการบัญช ี  เปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตาง ๆ เพื่อใหแนใจวาการ

ควบคุมภายในที่กําหนดไว ไดมีการปฏิบัติอยางถูกตอง กลาวคือ มีการอนุมัติรายการโดยผูมีอํานาจกอนการ
บันทึกบัญชี

      2.2  การปฏิบัติงานซ้ํา  เปนการทดสอบวา การปฏิบัติงานเปนไปตามระบบและวิธีการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดไว  โดยการปฏิบัติงานซ้ําตามวิธีที่พนักงานปฏิบัติ อาจจะเปนบางขั้นตอน หรือทั้งหมด
เชน การทดสอบระบบการรับเงินฝาก เปนตน

      2.3  การสอบถามและการสงัเกตการณ  เปนการสังเกตดูการปฏิบัติงานจริง ขณะที่
พนักงานปฏิบัติงานอยู เพื่อดูวามีการละเมิดหรือละเวนการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวหรือไม
เชน การสังเกตดูวามีพนักงานคนใดไดปฏิบัติงานที่ตนไมไดรับมอบหมาย หรือไมมีหนาที่เกี่ยวของกับงาน
นั้นหรือไม

กรณีที่ผูประเมินพบวา  การปฏิบัติงานไมเปนไปตามระบบการควบคุมภายใน 
ผูประเมินควรหาสาเหตุวาเกิดขึ้นเนื่องจากอะไร และมีความถี่มากนอยเพียงใด  ตลอดจนโอกาสจะเกิดความ
ผิดพลาด บกพรอง หรือการทุจริต อันจะกอใหเกิดความเสียหายตอองคกร ถาผูประเมินไดรับการ      ชี้แจง
แลวแตยังไมมีความมัน่ใจวาจะเหมาะสมหรือเพียงพอ ผูประเมินอาจไมมีความเชือ่ถือในระบบการควบคุม
ภายใน  และตองทําการทดสอบความถูกตองของรายการบัญชีและยอดคงเหลือโดยการทดสอบในสาระสําคัญ
(Substantive test)
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  การตรวจสอบรายการบัญชีและยอดคงเหลือโดยการทดสอบในสาระสําคัญ
(Substantive Test)

     หมายถึง การตรวจสอบหลักฐานประกอบรายการที่ปรากฏในงบการเงิน ซึ่งจะกระทํา
ภายหลังการตรวจสอบระบบขอมูล เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นตองบการเงินได

      เปาหมายหรือวัตถุประสงคหลักในการตรวจสอบ
2.1  ความมีอยูจริงหรือเกิดขึ้นจริง

ผูสอบบญัชี จะทดสอบรายการที่ปรากฏอยูในงบการเงิน ไมวาจะสินทรพัย หนี้สิน 
ทุน รายได และคาใชจาย วาจะตองเปนรายการที่มีอยูจริงหรือเกิดขึ้นจริงในกิจการที่รับตรวจสอบ

2.2  ความถูกตองและครบถวนของรายการ
โดยทั่วไปรายการประเภทสินทรัพย   และรายไดมักจะมีแนวโนมที่จะแสดงไวสูง
กวา

ที่มีอยูจริง ในขณะที่รายการประเภทหนี้สิน และคาใชจายมักจะมีแนวโนมที่จะแสดงไวต่ํากวาที่มีอยูจริง   
ดังนั้น ผูสอบบญัชีจึงตองพิสจูนวารายการเหลานี้ไดถูกบนัทึกไวอยางถูกตองและครบถวน (ไมสูงหรือต่าํกวา
ความเปนจริง)  ในสวนที่มีสาระสําคญั

2.3  กรรมสิทธิ์และภาระหนี้สนิ
รายการที่จะบันทกึเปนสินทรัพยของกิจการ     จะตองเปนสิ่งที่กิจการมีกรรมสิทธิ์ 

และรายการที่จะบันทึกเปนหนี้สินไดจะตองเปนสิ่งที่กิจการมีภาระในการจายชําระ ผูสอบบัญชีจึงตองหา
หลักฐานเพื่อดูวา สินทรัพยและหนี้สินที่บันทกึในงบการเงนิมีกรรมสิทธิ์และภาระหนี้สินจริง

2.4  การตีราคาหรือการกระจายราคา
รายการที่แสดงในงบการเงิน จะตองเปนไปตามหลักการบญัชีที่รับรองทั่วไป  เชน 

รายการที่เกี่ยวกับเงินตราตางประเทศจะตองมีการแปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราที่หลักการบัญชีไดระบุไว 
การตีราคาสินคาคงเหลือตองตีตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิทีไ่ดรับ เปนตน  ดังนั้น ผูสอบบัญชจีะตองตรวจสอบ
วารายการเหลานี้มีการแสดงมูลคาถูกตอง

      2.5  การแสดงรายการและการเปดเผยขอมลูในงบการเงิน
นอกจากรายการที่ปรากฏอยูในงบการเงินแลว  ผูสอบบัญชีจะตองคํานึงถึง

รายละเอียดที่ปรากฏอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เชน เรื่องการนําสินทรัพยไปค้ําประกันเงินกูยืม    
ผูสอบบัญชีตองพิจารณาวาไดมีการเปดเผยขอมูลไวหรือไม การมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (สหกรณถูก
ฟองรองและอยูระหวางการดําเนินคด)ี เปนตน  เพื่อชวยในการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน



Arunee  Vongrachaen

- 3 -

3. ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ผูสอบบัญชีเพียงแตแสดงความเห็นตองบการเงินเทานั้น      มิใชวารับประกันความถกูตอง

ของบรรดางบการเงินตาง ๆ  ในการปฏิบัตกิารตรวจสอบ  หากผูสอบบัญชีตรวจสอบตามมาตรฐานการ สอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไปแลว ผูสอบบัญชียอมตองตรวจสอบพบขอบกพรองอันพึงปรากฏ (ถาม)ี จากการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานฯ นอกเหนือจากนี้แลวผูสอบบัญชีไมตองรับผิดชอบ รวมทั้งความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การคนหาทุจริต (แตผูสอบบัญชีอาจตองขยายเวลาการตรวจสอบหรือหาหลกัฐานเพิ่มขึ้นเพื่อความเพียงพอ
ตอการแสดงความเห็น)  เวนแต ผูสอบบัญชีจะปฏิบัตหินาที่โดยไมสุจริตหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง  
นอกเหนือจากหนาที่ที่จะตองตรวจสอบใหเปนไปตามมาตรฐานแลว     ผูสอบบัญชียังจะตองรักษาความลับ
ของลูกคาที่ไดมาจากการตรวจสอบดวย

4. หลักฐานในการสอบบัญชี
หมายถึง ขอเทจ็จริงตาง ๆ ที่ผูสอบบัญชีตองรวบรวมขึ้น เพื่อใหสามารถแสดงความเหน็วา

งบการเงินของกิจการที่ตรวจสอบนั้นไมขัดกับขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญและเชื่อถือไดเพียงใด
คุณลักษณะของหลักฐาน
1) ความเพียงพอของหลักฐาน จะพิจารณาจากปริมาณของหลักฐาน
2) ความเชื่อถือไดของหลักฐาน จะพิจารณาจากคุณภาพของหลักฐาน
ปจจัยที่กระทบความเชื่อถือไดของหลกัฐาน
1. แหลงที่มาของหลักฐาน

- หลักฐานที่มาจากภายนอก (บุคคลที่สาม) เชื่อถือไดมากกวาหลักฐานที่มาจาก
ภายในกิจการเอง

- หลักฐานที่ผูสอบบัญชีรูเห็นดวยตนเอง หรือทดสอบดวยตนเอง เชื่อถือไดมากกวา
2. ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน

กิจการที่มีระบบการควบคุมภายในดี หลักฐานจะมีเชื่อถือไดมากกวา
3. วิธีการที่ใชและเวลาในการไดหลักฐาน

หลักฐานที่ไดรับมาโดยตรง ในเวลาที่เหมาะสมจะเชื่อถือไดมากกวา เชน การตรวจนับ
สินคาคงเหลือ ณ วันปดบัญชี จะทําใหสามารถเชื่อถือปริมาณของสินคาที่มีอยู ณ วันสิ้นปมากกวาใชวิธีการ
ตรวจสอบอื่นหรือในเวลาอื่น

4. ความเหมาะสมของผูทีใ่หขอมูล
หลักฐานที่มาจากการสอบถามและขอคํารับรองจะตองพจิารณาความเหมาะสมของ

ผูที่ใหขอมูล ถาเปนบุคคลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทําการตรวจสอบโดยตรง จะไดขอมูลที่นาเชื่อถือมากกวา
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5. ประสบการณจากการตรวจสอบครั้งกอน
จะชวยประเมินความนาเชื่อถือของขอมูลไดมากกวาการที่ไมเคยตรวจสอบกิจการนั้น ๆ

6. หลักฐานที่เปนความจริงหรอืความเห็น
หลักฐานที่สามารถพิสูจนไดวามีอยูจริง เชื่อถือไดมากกวาหลักฐานประเภทความเห็น

7. ความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจทําใหขอมูลผิดพลาด
กิจการที่ผูสอบบัญชีประเมินแลววามคีวามเสี่ยงสูง จะทําใหความนาเชื่อถือของ

หลักฐานลดลง

5. ความเสี่ยงในการสอบบัญชี (Audit Risk)  แบงเปน
1. ความเสี่ยงสืบเนื่อง   (Inherent Risk :  IR ) เปนความเสี่ยงที่มักจะมีอยูโดยธรรมชาติ

จากการที่กิจการดําเนินธุรกิจนั้น ๆ เชน กิจการทําธุรกิจใหกูยืมเงิน อาจมีความเสี่ยงจากการเก็บหนี้ไมไดตาม
กําหนด เปนตน

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายในของลูกคา (Control Risk : CR ) ซึ่งไมอาจ
ปองกัน  หรือแกไขขอผิดพลาด (Control risk) ได

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการตรวจสอบที่ไมพบความผิดพลาดทีม่ีสาระสําคัญ (Detection 
risk) เชน ผูสอบบัญชีใชวิธีการตรวจสอบที่ไมมีประสิทธิภาพ เลือกตัวอยางไมถูกตอง

Inherent risk and Control risk เปนความเสี่ยงซ่ึงเกิดขึน้จากการดําเนินธุรกิจของกิจการนั้น ๆ  
ซึ่งสภาพแวดลอม ลักษณะ หรือประเภทของบัญชี จะเปนตัวกําหนด โดยไมเกี่ยวของกับวิธีการตรวจสอบ

แมวาผูสอบบัญชีจะไมสามารถควบคุม Inherent risk and Control risk ได  แตผูสอบบัญชี
สามารถประเมินความเสี่ยงดังกลาว  เพื่อกําหนดขอบเขตในการตรวจสอบที่มีสาระสําคัญ ซึ่งทําให
Detection risk อยูในเกณฑที่ยอมรับได  ซึ่งจะทําใหความเสี่ยงของการสอบบัญชีอยูในระดับต่ํา

6. แนวการสอบบัญชี (Audit Program)  คืออะไร
ในการสอบบัญชี ผูสอบจะตองจัดเตรียมแนวการสอบบัญชีสําหรับการตรวจสอบในแตละ

รายการในงบการเงินเพื่อ
1. ใชเปนเครื่องมือในการวางแผนการตรวจสอบที่กําหนดแนวทางไวลวงหนาอยางชัดเจน  

โดยการนําเอาเทคนิคตาง ๆ มาใชเปนวิธีการตรวจสอบเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว
2. ใชเปนเครื่องมือในการมอบหมายงานและติดตามงาน หรือการควบคุมการปฏิบัติงาน

ของผูชวยไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ใชเปนหลักฐานแสดงการปฏิบัติงานตรวจสอบ ถือเปนสวนหนึ่งของกระดาษทําการ

ของผูสอบบัญชี
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แนวการสอบบัญชี ควรจัดทําไวลวงหนาเพื่อการปฏิบัติงาน และปรับปรุงไดตาม      
ความเหมาะสมในระหวางป  ซึ่งแนวการสอบบัญชีนั้นควรจะตองสัมพันธกับการประเมินประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายใน (ดูไดจากแบบจัดชั้นคณุภาพสหกรณ)

7. การแสดงความเห็นตองบการเงิน  มี 4 แบบ  คือ
1. แบบไมมีเงื่อนไข (UNQUALIFIED OPINION)
2. แบบมีเงื่อนไข (QUALIFIED OPINION)
3. แบบไมแสดงความเห็น (DISCLAIMER OPINION)
4. แบบงบการเงินไมถูกตอง (ADVERSE OPINION)

8. มาตรฐานการสอบบัญชีที่รบัรองทั่วไป และการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
หมายถึงอะไร

มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป หมายถึง หลักการพื้นฐานและวิธกีารตรวจสอบ     
ที่สําคัญ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ที่อยูในรูปของคําชี้แจง หรือรูปลักษณะอื่น ตามปกติจะ
กําหนดโดยสมาคมนกับัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย และสอดคลองกับมาตรฐานการ
สอบบัญชีระหวางประเทศ (ISAS)

ถาสมาคมฯ ยังมิไดกําหนดหลักการบัญชีในเรื่องใด อาจศึกษาเพิ่มเติมจากตําราประกาศ
หรือระเบียบปฏิบัติขององคกรอื่น ๆ  เชน ก.บช.  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  วิธีการตรวจสอบนั้น    
ผูสอบบัญชีตองพิจารณาถึงมาตรฐานการสอบบัญชีดวย เพราะมาตรฐานเปนเครื่องวัดวาควรใชวิธีการ
ตรวจสอบอยางใด และเพียงใด  จึงจะใหผลงานเปนที่รับรองกันโดยทั่วไป

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี หมายถึง การใชวิธีการตรวจสอบตาง ๆ ที ่ ผูสอบ
บัญชีในประเทศไทยถือใช โดยปกติแลววิธีการตรวจสอบดังกลาวยอมพัฒนาไปตามประเพณี การคาและ
ความตองการของวงการธุรกิจในประเทศไทย และตองสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมายไทยดวย   
นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีตองมีประสบการณหรือมีความรูเกี่ยวกับธุรกิจที่ตนตรวจสอบดวย

9. การเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี
หมายถึง การเปล่ียนแปลงหลักการบัญชีหรือวิธีการบัญชีทีก่ิจการใชอยูในปปจจุบัน  

ซึ่งแตกตางไปจากที่ใชในปกอน เชน การเปล่ียนแปลงวิธีคิดคาเสื่อมราคาจากวิธีเสนตรงมาเปนวิธียอดลดลง
สําหรับทรัพยสินในประเภทเดียวกันหรือเฉพาะที่ซื้อใหม
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ตัวอยางหลักการบัญชีที่สําคัญ
-   การตีราคาสินคาคงเหลือ (FIFO , LIFO และอื่น ๆ)
-   การเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชีสําหรับงานกอสรางระยะยาว (คิดกําไรเมื่องานเสร็จตาม

สัญญา/คิดกําไรตาม % ของงานเสร็จ)
-   รายจายทุน/รายจายคาใชจาย
-   หลักการเปรียบเทียบรายไดกับคาใชจาย
-   หลักราคาทุนเริ่มแรก

10. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการทางบัญชีซ่ึงมีลักษณะเปนการประมาณการ เชน

การประมาณอายุการใชงานของทรัพยสินถาวรและหนี้สงสัยจะสูญ
ตัวอยางการประมาณการทางบัญชี
-   การคิดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
-   การคิดคาเสื่อมราคา
-   การลาสมัยของสินคาคงเหลือ / เสื่อมชํารุด
-   การประกันสุขภาพ
-   งวดเวลาที่พึงไดประโยชนจากรายจายรอตดับัญชี

11. การยืนยันยอดลูกหนี้
การขอยืนยันยอดลูกหนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานจากภายนอกเพื่อพิสูจนวา

ยอดลูกหนี้ที่ปรากฏตามบัญชีถูกตองและเปนจริง
วิธีการยืนยันยอดลูกหนี้มี 2 วิธ ี ดังนี้
วิธีที่ 1  แจงยอดคงเหลือของหนีใ้หทราบในหนังสอืที่สงใหลูกหนี ้  วิธีนี้เหมาะสําหรบั

กรณีที่ลูกคาสามารถปดบัญชีและใหรายละเอียดลูกหนี้แกผูสอบบัญชีเพื่อใชประกอบการขอยืนยันยอดได
ตามวันเวลาที่ผูสอบบัญชีกําหนดไวโดยไมลาชา จําแนกเปน 2 แบบ คือ

1.1 แบบตอบรับทุกกรณ ี (Positive form of request) แบบนี้จะขอใหลูกหนี้ตอบยืนยัน
ทุกกรณีวา ยอดหนี้ที่แจงไปถูกตองหรือมีขอทักทวง วิธีนี้เหมาะสําหรับใชในกรณีที่ผูสอบบัญชีตองการ
ความเชื่อมั่น และยอดหนี้แตละรายคอนขางสูง

1.2 แบบตอบเมื่อทักทวง (Negative form of request)  แบบนี้จะขอใหลูกหนี้ตอบ
เฉพาะกรณีที่มีขอทกัทวง ใชในกรณีที่ผูสอบบัญชีไดพิจารณาแลว เห็นวาการควบคุมภายในดานลูกหนี้ของ
ลูกคามีประสิทธิภาพเพียงพอและลูกหนี้แตละรายมียอดคางชําระไมสูงนัก
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วิธีที่ 2  สอบถามโดยไมระบุยอดคงเหลอในหนังสอืที่สงใหลูกหนี้  ตามวิธีนี้ใน
หนังสือที่สงใหลูกหนี้จะไมระบุยอดหนี้ที่คาง เหมาะสําหรับใชในกรณีทีลู่กคาไมอาจปดบัญชีหรือได
รายละเอียดลูกหนี้แกผูสอบบัญชไีดตามวนัเวลาที่ผูสอบบัญชีตองการยืนยันยอด

12. “ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ” หมายถึงอะไร
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีเพื่อใหสามารถแสดงความเห็นตองบการเงินไดนั้น ผูสอบ

บัญชีอาจทดสอบรายการบัญชีเพียงบางสวนแลววินิจฉัยจากผลการทดสอบวาจะสามารถใหความเชื่อถือ
ขอมูลทางบัญชีทั้งหมดไดมากนอยเพียงใด  ดังนั้น การสอบบัญชีจึงมิใชการใหหลักประกันวางบการเงิน  
จะตองมีความถูกตองสมบูรณ อยางไรก็ตาม ผูสอบบัญชีที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปยอมจะสามารถตรวจสอบพบขอบกพรองหรือขอผิดพลาดที่มีนัยสําคัญของบัญชีและงบการเงิน        ที่
ตรวจสอบได  ซึ่งจะทําใหสิ่งบกพรองหลงเหลืออยูเปนเพียงสวนที่ไมมีสาระสําคัญเทานั้น และสามารถกลาว
ไดวางบการเงินนั้นมีความถูกตองตามที่ควร

13. หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป หมายถึงอะไร
หมายถึง วิธีการบญัชีซึ่งเปนที่ยอมรับโดยกฎหมายบัญชีหรือโดยผูประกอบการวิชาชีพบญัชี

และสอบบัญชีสวนใหญ ซึ่งมกัมีที่มาจากกฎเกณฑหรือประเพณีที่นกับัญชีถือปฏิบัติตดิตอกนัมา ในบางกรณี
วิธีการบญัชีที่ยอมรับทั่วไปอาจมีทางเลือกปฏิบัติหลายวิธี ในทางตรงกันขามก็มีหลายกรณีที่วิธีการบัญชีที่
ยอมรบัทั่วไปอาจใชไดเฉพาะกรณีเทานัน้  นอกจากนัน้ วิธีการบญัชีที่ยอมรับทัว่ไปอาจเปล่ียนแปลงไปให
เหมาะสมกับกาลเวลาและพัฒนาการทางธุรกิจได หลกัการบญัชีที่รับรองทั่วไปอาจอยูในรูปของแนวทาง
ปฏิบัติกวาง ๆ หรืออาจเปนขอกําหนดวิธีปฏิบัติโดยละเอียดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ตัวอยางการปฏิบัติทีข่ัดแยงกับหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ไป
(1) กิจการบันทึกบัญชีขายตามเกณฑเงินสด
(2) กิจการไมคิดคาเสื่อมราคาทรัพยสินถาวรตามสวนที่ใชงาน
(3) กิจการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีทรัพยสินที่ถูกไฟไหมตั้งเปนทรัพยสินรอตัดจาย

ภายใน 5 ป
(4) กิจการบันทึกบัญชีรายจายทุนเปนคาใชจาย
(5) กิจการบันทึกรายการทางบัญชีผิดงวดบัญชีที่เกิดขึ้น
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หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปรบัรูและใหความสาํคัญกับการบันทกึรายการอยางถกูตองตาม
เนื้อหาความเปนจริง  ดังนัน้ ในการปฏิบัตงิานตรวจสอบผูสอบบัญชีตองพิจารณาดวยวาการบนัทึกรายการ
ตามเอกสารหลักฐานแตเพยีงอยางเดียวนั้น จะทําใหงบการเงนิผิดไปจากเนื้อหาความเปนจริงอยางมี
สาระสําคัญหรือไมเพียงใด

ในการพิจารณาหลักการบัญชีที่เหมาะสมสําหรับใชกับรายการคาหรือเหตุการณที่เกิดขึ้น 
ผูสอบบัญชีจะตองมีความรอบรูถึงวิธีการบัญชีที่อาจเลือกนํามาปฏิบัติได  เพื่อสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมกับ
กรณีมากที่สุด

14. เหตุการณภายหลังวันทีใ่นงบการเงินหมายถงึอะไร
1) เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันทีใ่นงบการเงินแตกอนวันทีใ่นรายงานของผูสอบ

บัญช ี  ซึ่งเปนหลักฐานหรือขอมูลเพิ่มเติมที่แสดงถึงสถานการณทีเ่กิดขึ้นแลวกอนหรอื ณ วันทีใ่นงบการเงิน
เหตุการณนี้มีผลใหตองปรับปรุงงบการเงินดังกลาว  ทั้งนี้จะตองทราบหรือสามารถกะประมาณผลกระทบ  ที่
มีตองบการเงินไดอยางมีเหตุผล เชน ลูกหนี้ที่มีปญหาในดานการเรยีกเก็บหนี้มากอนและตอมาทราบวาเปน
หนี้สูญภายหลังวันทีใ่นงบการเงิน หรือคดีซึ่งเกิดขึ้นและมีมูลคาฐานมากอนวันที่ในงบการเงิน แลวรูผล
ภายหลังวันที่ในงบการเงิน  เปนตน

2) เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันทีใ่นงบการเงินแตกอนวันทีใ่นรายงานของผูสอบ
บัญช ี  ซึ่งเปนหลักฐานหรือขอมูลเพิ่มเติมแสดงถึงสถานการณทีเ่กิดขึ้นหลังวันทีใ่นงบการเงิน  ในกรณีนี้ไม
ตองปรับปรุงงบการเงิน แตตองเปดเผยใหทราบถึงสถานการณนั้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เชน
ความเสียหายเนื่องจากไฟไหมหรือน้ําทวมภายหลังวันที่ในงบการเงิน  เปนตน

15. นโยบายบัญช ี หมายถึง
วิธีการบัญชีที่กิจการเลือกใช การเปดเผยนโยบายบัญชีท่ีใชถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน

กิจการจะเปดเผยไวตอนตนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ตัวอยางนโยบายบัญชีท่ีควรเปดเผย  คือ
-   วิธีการรับรูรายได
-   การตีราคาสินคา
-   การตีราคาเงินลงทุน
-   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
-   การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยที่เสื่อมราคาไดและวิธีการคิดคาเสื่อม
-   ทรัพยสินที่ไมมีตวัตน รวมทั้งวิธีการบัญชีหรือการตัดจายที่เกี่ยวของ

16. เงินลงทุนระยะส้ัน  หมายถึง
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หลักทรัพยที่ซื้อจากเงินสดเหลือใชโดยมวีัตถุประสงคเพื่อหาดอกผลจากเงินลงทุนนั้น และ
เปนหลักทรัพยที่อยูในความตองการของตลาด และฝายจัดการจะขายเมื่อตองการเงินสด

17. การบัญชีแตกตางกับการสอบบัญชีอยางไร
การบัญชี การสอบบัญชี

1.  เริ่มจากหลักฐาน/เอกสารสูงบการเงิน 1.  เริ่มจากงบการเงินสูหลักฐาน/เอกสาร
2.  ยึดหลักการบัญชีซึ่งกิจการใชปฏิบัติ 2.  พิจารณาวาหลักการบญัชีมีความขัดแยงกับ

     หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม
3.  งบการเงินที่ผูบริหารจัดทําขึ้นอาจยังไมเปนที่ 3.  มีความรับผิดชอบตอบคุคลหลายฝาย เชน
     เชื่อถือหรือเปนประโยชนแกบุคคลภายนอกเต็มที่      ผูถือหุน เจาหนี้ ผูลงทุน สวนราชการ ลูกคา ฯลฯ

4.  งบการเงินที่ไดตรวจสอบและแสดงความเห็น
     แลวจะไดรับความเชื่อถือจากบุคคลภายนอก

18. โดยทั่วไปขอบเขตการตรวจสอบ  มี 3 ประการ  คือ
1. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) เปนการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับตาง ๆ และประเมินผลเพื่อทราบประสิทธิภาพของงาน และเพื่อปรับปรุงแกไข
การปฏิบัติงานที่ยังบกพรองใหมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว

2. การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)  เปนการตรวจสอบเพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับตาง ๆ เพื่อทราบประสิทธิภาพและปรับปรุงใหดีขึ้น

3. การตรวจสอบดานการเงิน (Financial Auditing) เปนการตรวจสอบเพื่อทราบความ
ถูกตอง และเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน และหาทางแกไขขอบกพรองของการควบคุมดานการเงิน

19.  ขอบเขตการตรวจสอบถูกจํากัด มีไดในกรณีใดบาง
การจํากัดขอบเขตที่สําคัญมักเกี่ยวกับการขอยืนยันยอดลูกหนี้และการสังเกตการณตรวจนับ

สินคา  กรณีเชนนี้ถาผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบโดยวิธีอื่นไดหลักฐานเปนที่พอใจก็ไมมีปญหา
กรณีการขอยืนยันยอดลูกหนี้ -  กิจการไมอนุญาตใหผูสอบบัญชีสงหนังสือยืนยันยอด

   ลูกหนี้ และลูกหนี้เปนจํานวนเงินมาก
-  ลูกหนี้ปฏิเสธหนี้ และกิจการยังหาสาเหตุไมพบและ
    ไมสนใจจะหา (เพิกเฉย)

การสังเกตการณตรวจนับสินคา – กิจการไมอนุญาตใหเขารวมสังเกตการณตรวจนับสินคา
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20.  งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารกับบญัชีเงินฝากธนาคารของกิจการ
บริษัท    ดอกแกว  จํากัด

งบพิสูจนยอดเงินฝาก – ธนาคารกรุงเทพฯ (สาขาไมงาม )
31 ธันวาคม 25…..

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดของธนาคาร 31 ธันวาคม 25….. xxx
บวก    -  เงินฝากระหวางทาง xxx
           -  คาดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี xxx
           -  คาธรรมเนียมธนาคาร (เชาตูนิรภัย) xxx
           -  ลงบัญชีรายรับแตไมไดนําฝากธนาคาร (ทุจริต) xxx
           -  เช็คลงวันที่ลวงหนาแตบัญชีลงรับแลว xxx xxx
หัก      -  เช็คคางจาย xxx
           -  เช็คคืน xxx
           -  พนักงานถอนเงินจากธนาคารแลวไมลงบัญชี (ทุจริต) xxx xxx
ยอดคงเหลือตามบัญชี xxx

21.  ขอผิดพลาด & การทุจริต  หมายถึงอะไร
ขอผิดพลาด  หมายถึง  การแสดงตัวเลขหรือเปดเผยขอมูลในงบการเงินผิดพลาดหรือ

หลงลืมโดยมิไดตั้งใจ
การทุจริต  หมายถึง  การแสดงตัวเลขหรือเปดเผยขอมูลในงบการเงินผิดพลาดหรือมิได

แสดงหรือเปดเผยไวโดยเจตนา  การทุจริตยังหมายรวมถึง การรายงานเท็จซึ่งจะทําใหผูใชงบการเงินหลงลืมและ
ยักยอกทรัพย


