


การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรก 

  เม่ือผูสอบบัญชีรับงานตรวจสอบงบการเงินของกิจการเปนปแรก  งบการเงินป

กอนตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีหรือไมไดมีการตรวจสอบ ผูสอบบัญชีคนปจจุบันจะตอง

หาหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับยอดยกมาและนโยบายการบัญชี 

  ยอดยกมา (Opening Balance)  หมายถึง ยอดคงเหลือของรายการบัญชี ซ่ึง

มีอยู ณ วันตนงวดยอดยกมาไดมาจายอดคงเหลือจากงวดกอน และแสดงถึงผลกระทบ

ของรายการตาง ๆ ของงวดกอน ๆ และนโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติในงวดกอน 

  กิจการจัดทํางบการเงินโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน 

ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด ซ่ึงเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินในการตัดสินใจ

เชิงเศรษฐกิจ งบการเงินท่ีผูสอบบัญชีตรวจสอบในงวดปจจุบันไดรวมผลกระทบของ

รายการบัญชีท่ีเกิดขึ้น และนโยบายการบัญชีในงวดกอน ๆ ซ่ึงแสดงอยูในยอดยกมาดวย 



วิธีการตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

 ผูสอบบัญชีอาจทราบถึงบุคคลหรือกิจารท่ีเกี่ยวของกันจากการทําความ

เขาใจเกี่ยวกับธุรกิจท่ีตรวจสอบการทําความเขาใจในระบบบัญชีและระบบการควบคุม

ภายใน การทดสอบการควบคุมและการตรวจสอบเนื้อหาสาระ ผูสอบบัญชีควรมี

รายชื่อของบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับกิจการท่ีตรวจสอบ ตลอดจน

ความสัมพันธของบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันดังกลาว ท้ังนี้ เพ่ือใหทราบวารายการ

ใดเปนรายการท่ีเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน อยางไรก็ดี ผูสอบบัญชียังคง

ใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนเพ่ือใหแนใจวาไมมีบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน

นอกเหนือไปจากท่ีตนไดทราบแลวนั้น โดยใชวิธีการตรวจสอบ ดังตอไปนี้ 



 3.1 สอบทานขอมูลท่ีจัดทําโดยกรรมการและผูบริหาร ซ่ึงระบุถึงรายชื่อของ

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันท้ังหมด และปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบตอไปนี้ เพ่ือให

ม่ันใจวาขอมูลดังกลาวครบถวน 

 3.2 ตรวจสอบความมีอยูจริงของบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันโดยใชวิธีการ

ตรวจสอบ  

 3.3 ตรวจสอบการบันทึกบัญชีและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ

กิจการท่ีเกี่ยวของกันโดยใชวิธีการตรวจสอบตอไปนี้ 

 3.4 ขอคํารับรองท่ีเปนลายลักษณอักษรจากผูบริหารเกี่ยวกับความครบถวน

ของขอมูลท่ีระบุถึงขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน รวมท้ังความเพียงพอ

ของการเปดเผยขอมูลในงบการเงินเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน  



 การตรวจสอบขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 กิจการท่ีเปนบริษัทมหาชนจํากัด  ตองจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนก

ตามสวนงานไวในงบการเงิน ผูสอบบัญชีตองตรวจสอบขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวน

งานดังกลาวเพ่ือใหแนใจวากิจการไดเปดเผยขอมูลดังกลาวอยางถูกตองตามหลักการบัญชีท่ี

รับรองท่ัวไป 

 ความหมายของขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน (Segment  Information) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑและบริการประเภทตาง ๆ ของกิจการ และขอมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตรท่ีกิจการ

ดําเนินงานอยู กิจการนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานโดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหผูใชงบการเงินไดทราบถึงกําไรท่ีทําได ขนาดและแนวโนมของความเจริญเติบโตใน

สวนงานท่ีมีการประกอบธุรกิจและมีพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตรท่ีแตกตางกันซ่ึงดําเนินการภายใต

กิจการเดียวกัน ผูใชประโยชนจากงบการเงินตองการขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน

เพ่ือประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการประกอบธุรกิจท่ีมีลักษณะแตกตางกัน ซ่ึง

ไมอาจพิจารณาไดจากขอมูลโดยรวม 



  วิธีการตรวจสอบขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวน 
  ในกรณีท่ีขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานมีสาระสําคัญตองบการเงิน ผูสอบ

บัญชีควรไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือใหไดขอสรุปท่ี

สมเหตุสมผลเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการบัญชี 

 การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี 

 ขอมูลและรายการในงบการเงินหลายรายการ เกิดจากการประมาณการทางบัญชี

ของผูบริหารกิจการผูสอบบัญชีควรพิจารณาวาการประมาณการทางบัญชีดังกลาว มีความ

สมเหตุสมผลและเปดเผยขอมูลอยางเหมาะสม  



 การตรวจสอบกิจการที่มีปญหาการดําเนินงานตอเนื่อง 

 แมบทการบัญชีไดกําหนดขอสมมติในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินไว     

2 ขอ คือ เกณฑคงคาง และการดําเนินงานตอเนื่อง กรณีท่ีกิจการมีปญหาการดําเนินงาน

ตอเนื่อง ผูสอบบัญชีควรพิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีตองบการเงิน รวมท้ังตอการตรวจสอบงบ

การเงินดวย 



 การตรวจสอบเหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล 

 ผูสอบบัญชีไมไดรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินเพียง ณ วันท่ีใน

งบดุลเทานั้น แตยังขยายระยะเวลาไปจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชี รวมท้ัง

ขอเท็จจริงท่ีพบหลังวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีดวย ดังนั้น ผูสอบบัญชีควรตรวจสอบ

เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบดุล ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการเงินและการแสดงความเห็น 



 การตรวจสอบหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

 การตรวจสอบหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น มีวัตถุประสงคเพ่ือใหแนใจวา หนี้สินท่ีอาจ

เกิดขึ้นไดมีการเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

แลว และเพ่ือใหทราบวามีความไมแนนอนเกี่ยวกับหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น ( เชน ผลของคดี

ความฟองรอง การชดเชยคาเสียหาย หรือ การประเมินภาษีอากร ) ซ่ึงอาจสงผลตอการ

แสดงความเห็นในรายงานของผูสอบบัญชี 



ความหมายของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

 หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นได Contingent Liabilities  หมายถึง ภาระผูกพันในปจจุบัน ซ่ึง

เกิดขึ้นจากเหตุการณในอดีต แตไมสามารถรับรูเปนหนี้สินได เนื่องจากเปนไปตามขอใดขอ

หนึ่งตอไปนี้ 

 1.1 มีความนาจะเปนไมถึงระดับความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะสูญเสีย

ทรัพยากรท่ีมีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพ่ือจายชําระภาระผูกพันนั้น 

 1.2 กิจการไมสามารถวัดมูลคาภาระผูกพันไดอยางเชื่อถือ เนื่องจากหนี้สินท่ีอาจ

เกิดขึ้นได ไมเขาเกณฑการรับรูรายการตามมาตรฐานการบัญชี กิจการจึงเพียงเปดเผย

รายการดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผูสอบบัญชีควรใชวิธีการตรวจสอบ

เพ่ือใหทราบถึงหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นได ซ่ึงจําเปนตองมีการเปดเผยขอมูลใหเปนไปตาม

หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีเกี่ยวของกับกิจการอาจมีผลกระทบอยางมี

สาระสําคัญตองบการเงิน ดังนั้นผูใชงบการเงินยอมตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับหนี้สินท่ีอาจ

เกิดขึ้น เพ่ือใชประโยชนในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจเชน คดีความฟองรอง ท่ียังอยูระหวาง

การพิจารณา การท่ีกิจการค้ําประกันหนี้ใหกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน การถูก

ประเมินภาษียอนหลัง หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นจากตั๋วเงินรับขายลด เปนตน 



  การตรวจสอบภาระผูกพัน 

  นอกเหนือจากหนี้สินและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นแลว กิจการอาจมีภาระผูกพันท่ีมี

ผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน ซ่ึงกิจการอาจจําเปนตองเปดเผยไวในงบการเงิน 

ผูสอบบัญชีจึงควรใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหทราบถึงภาระผูกพันดังกลาว 

  ความหมายของภาระผูกพัน 

  ภาระผูกพัน Commitment  หมายถึงรายการหรือเหตุการณทางบัญชีท่ีมีผล

ผูกพันตอกิจการในระยะยาว เชน ภาระผูกพันจากการซ้ือวัตถุดิบหรือเชาเครื่องจักรในราคา

ท่ีกําหนด สัญญาท่ีกิจการจะขายสินคาในราคาท่ีกําหนดไวลวงหนา โครงการเงินบํานาญ

หรือแผนการจายโบนัสใหพนักงาน เปนตน 

  โดยปกติ ผูสอบบัญชีอาจตรวจสอบภาระผูกพันไปพรอม ๆ กับการตรวจสอบ

รายการหรือเหตุการณทางบัญชีอ่ืน เชน ผูสอบบัญชีจะพิจารณาถึงภาระผูกพันจากการซ้ือ

เครื่องจักรท่ีมีสาระสําคัญไปพรอมกับการตรวจสอบบัญชีซ้ือเครื่องจักร เปนตน 



 คํารับรองของผูบริหาร 

 ในระหวางการตรวจสอบ ผูบริหารไดใหคํารับรองหรือตอบขอซักถามของผูสอบ

บัญชีในเรื่องตาง ๆ เชน ผูบริหารรับรองในความครบถวนของขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน หรือ รับรองวากิจการมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยท้ังหมดอยางถูกตองตาม

กฎหมาย 

  ความหมายของคํารับรองของผูบริหาร 

  คํารับรองของผูบริหาร Management Representation  เปนหลักฐานการสอบ

บัญชีประกอบอยางหนึ่งแตมิใชเปนหลักฐานการสอบบัญชีท่ีจะทดแทนวิธีการตรวจสอบอ่ืน 

หรือหลักฐานการสอบบัญชีอ่ืน ซ่ึงผูสอบบัญชีสามารถคาดไดอยางมีเหตุผลวาจะหามาได 

ตัวอยางเชน คํารับรองของผูบริหารในเรื่องราคาทุนของเครื่องจักรไมสามารรถทดแทน

หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ ราคาทุนของเครื่องจักซ่ึงผูสอบบัญชีคาดวาจะหาได

ตามปกติ ( เชน ตรวจสอบกับเอกสารหลักฐานการซ้ือ ) 



          การปฏิบัติงานในชวงการเสร็จสิ้นงานสอบบัญชี 

           สามารถสรุปขั้นตอนการสอบบัญชีตั้งแตการวางแผนการตรวจสอบไปจนถึง

การเสร็จสิ้นงานสอบบัญชี ไดดังนี้ 

- การพิจารณารับงานสอบบัญช ี

- การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจท่ีตรวจสอบ 

- การวิเคราะหเปรียบเทียบในเบื้องตน 

- การกําหนดระดับความมีสาระสําคัญ 

- การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีท่ียอมรับไดและความเสี่ยงสืบเนื่อง 

- การทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง

จากการควบคุม 

- การพัฒนาแผนการสอบบัญชีโดยรวมและแนวการสอบบัญชี 



สรุปบทที่ 10 

 ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีรับงานสอบบัญชีเปนครั้งแรก ผูสอบบัญชีควรพิจารณา

วายอดยกมาสะทอนใหเห็นถึงการใชนโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมหรือไม และนโยบาย

ดังกลาวไดถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอในงบการเงินงวดปจจุบัน นอกจากนี้ในกรณีท่ี

กิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีผูสอบบัญชีควรพิจารณาวานโยบายการบัญชี

ดังกลาวมีความเหมาะสม และไดมีการถือปฏิบัติอยางเหมาะสมและเปดเผยขอมูลอยาง

เพียงพอหรือไม 

 ผูสอบบัญชีควรกําหนดวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชี

ท่ีเพียงพอและเหมาะสมเกี่ยวกับการระบุถึงบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันและการ

เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน และผลกระทบขอบรายการ

ดังกลาวท่ีมีสาระสําคัญตองบการเงิน 

 ผูสอบบัญชีควรไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมจากการตรวจสอบ

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนท่ีมีสาระสําคัญตองบการเงิน เพ่ือใหไดขอสรุปท่ี

สมเหตุสมผลเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการบัญชี 



 การตรวจสอบประมาณการทางการบัญชีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักฐาน

การสอบบัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือสรุปวา ประมาณการทางบัญชีสมเหตุสมผลตาม

สถานการณและมีการเปดเผยขอมูลตามความจําเปนอยางเหมาะสม วิธีการตรวจสอบ

ประมาณการทางการบัญชีรวมถังการสอบทานและทดสอบวิธีการท่ีผูบริหารใชในการ

จัดทําประกอบการ การเปรียบเทียบประมาณการท่ีจัดทําโดยอิสระกับประมาณการท่ี

จัดทําโดยผูบริหารและการสอบทานเหตุการณภายหลังวันท่ีในงบดุล ซ่ึงยืนยันประมาณ

การท่ีจัดทําขึ้น 

 ผูสอบบัญชีมีความรับผิดชอบท่ีจะพิจารณาความเหมาะสมของการใชขอสมมติ

ของผูบริหารเรื่องการดําเนินงานตอเนื่องในการจัดทํางบการเงิน และพิจารณาวามีความ

ไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของกิจการท่ี

จําเปนตองเปดเผยขอมูลในงบการเงินหรือไม รวมท้ังรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี

เกี่ยวกับเหตุการณ หรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมากเกี่ยวกับ

ความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของกิจการ ตลอดระยะเวลาท่ีตรวจสอบ และ

พิจารณาเหตุการณนั้นมีผลกระทบตอการตรวจสอบหรือไม 



 เหตุการณภายหลงัวันท่ีในงบดลุ หมายถึง เหตุการณท่ีเกดิขึ้นในชวงเวลาระยะหลงัวัน

สิ้นบัญชีจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบญัชีและขอเท็จจริงท่ีพบหลังวันท่ีในรายงานของผูสอบ

บัญชี การตรวจสอบเหตุการณภายหลงัวันท่ีในงบดลุมีวัตถุประสงค เพื่อใหไดหลกัฐานการสอบ

บัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเกีย่วกับเหตกุารณท่ีเกดิขึ้นภายหลงัวันท่ีในงบดุล ซ่ึงอาจมีผลให

กิจการตองปรับปรงุรายการ หรือเปดเผยขอมลูในงบการเงิน 

 หน้ีสินท่ีอาจเกดิขึ้นและภาระผูกพัน เปนรายการท่ีกจิการควรเปดเผยขอมูลไวในหมาย

เหตุประกอบงบการเงนิ ผูสอบบัญชีควรใชวิธีการตรวจสอบตาง ๆ เพื่อใหทราบถึงรายการและ

เหตุการณทางบัญชีดงักลาวซ่ึงตองเปดเผยใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

 คํารับรองของผูบริหารเปนเอกสารท่ีผูบรหิารใหคํายืนยันในเรื่องตาง ๆ จากการ

ตรวจสอบซ่ึงจะชวยลดโอกาสท่ีจะเกิดความเขาใจผดิระหวางผูบริหารและผูสอบบัญชี คํารับรอง

ของผูบริหารเปนหลกัฐานการสอบบัญชีประกอบอยางหน่ึง แตมิอาจใชเปนหลกัฐานท่ีจะทดแทน

หลักฐานการสอบบัญชีอื่น ซ่ึงผูสอบบัญชีคาดไดอยางมีเหตผุลวาหามาได 

 หลังจากรวบรวมหลกัฐานการสอบบัญชีโดยใชวิธีการตรวจสอบตาง ๆ แลว ผูสอบบัญชี

จะสอบทานและประเมนิขอสรปุจากหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีไดมา เพื่อเปนเกณฑอยางเหมาะสม

ในการแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชี 
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