
 

วชิาสอบบัญชี 2  (1 /2562 ) 

ขอ้ 1  

แนวคาํตอบ  

1.1  ความหมายความเส่ียงสืบเน่ือง ความเส่ียงการควบคุม ความเส่ียงจากการตรวจสอบ 

 1. ความเส่ียงสืบเน่ือง 

 คือ ความเส่ียงโอกาสท่ีส่ิงท่ีผูบ้ริหารใหก้ารรับรองไวส้าํหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือของบญัชี และการ

เปิดเผยขอ้มูล แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อเทจ็จริงซ่ึงอาจมีสาระสาํคญัในแต่ละรายการ หรือมีสาระสาํคญัเม่ือรวมกบัการแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เทจ็จริงในยอดคงเหลืออ่ืนหรือประเภทของรายการอ่ืน โดยไม่คาํนึงถึงการควบคุมภายในท่ีอาจมีอยู ่ซ่ึงอาจป้องกนั 

หรือตรวจพบ และแกไ้ขการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงดงักล่าวได ้

 2. ความเส่ียงจาการควบคุม 

 คือ ความเส่ียงท่ีระบบบญัชี หรือระบบการควบคุมภายในไม่สามารถป้องกนั หรือตรวจพบและแกไ้ขการแสดงขอ้มูล

ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งทนัเวลา การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็อาจเกิดข้ึนกบัประเภทของรายการ และยอดคงเหลือของบญัชี 

ซ่ึงอาจมีสาระสาํคญัในแต่ละรายการ หรือมีสาระสาํคญัเม่ือรวมกบัการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงในยอดคงเหลืออ่ืน หรือ

ประเภทของรายการอ่ืน 

 3. ความเส่ียงจากการตรวจสอบ 

 คือ ความเส่ียงท่ีวธีิการตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงผูส้อบบญัชีใชจ้ะไม่สามารถตรวจพบการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็

อาจเกิดข้ึนในยอดคงเหลือของบญัชี หรือประเภทของรายการโดยการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงนั้น อาจมีสาระสาํคญัในแต่

ละรายการ หรือมีสาระสาํคญัเม่ือรวมกบัการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อเทจ็จริงในยอดคงเหลืออ่ืน หรือประเภทของรายการอ่ืน 

1.2 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความเส่ียงสืบเน่ืองในระดบังบการเงิน และความเส่ียงจากการควบคุม  

 ความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัในระดบังบการเงนิ หมายถึง ความเส่ียงท่ีแผ่

กระจายไปในงบการเงินโดยรวม และมีแนวโนม้ท่ีจะกระทบต่อส่ิงท่ีผูบ้ริหารไดใ้หก้ารรับรองไวห้ลายๆ เร่ือง  

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความเส่ียงสืบเน่ืองในระดบังบการเงนิจากเหตุการณ์ข้างต้น ไดแ้ก่ การดาํเนินธุรกิจประเภท

อุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขนัสูง  มีคู่แข่งจาํนวนหลายราย  การทาํธุรกิจสินคา้ IT   การนาํเขา้สินคา้จากต่างประเทศ  มีรายการ
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ระหวา่งกนักบับริษทัในเครือท่ีมีมูลค่าสูง    ดาํเนินงานภายใตข้อ้บงัคบัทางกฎหมายท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึน (สาํนกังานก.ล.ต. )    

การเปล่ียนแปลงบุคคลากรท่ีสาํคญัตาํแหน่งผูบ้ริหารสาํคญั   การปรับโครงสร้างขององคก์รเพ่ือเขา้ตลาดหลกัทรัพย ์  ผูบ้ริหาร

และผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลไม่สนใจการควบคุมภายใน ปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึนอยา่งมีสาระสาํคญั  ความคาดหวงัของผูบ้ริหาร

ท่ีจะเพ่ิมรายไดสู้ง  เป็นตน้ 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความเส่ียงจากการควบคุม อาจเกิดจากขอ้บกพร่องของสภาพแวดลอ้มการควบคุม ไดแ้ก่   CFO ไม่

อนุมติัคาํสั่งซ้ือ  มีการแทรกแซงการควบคุมโดยผูบ้ริหาร  อาจมีการทุจริต     CFO ใหม่ขาดความชาํนาญทางดา้นการบญัชีและ

การเงินท่ีกิจการทาํอยู ่    การควบคุมภายในบางเร่ืองยงัไม่มีประสิทธิผล   เป็นตน้ 

1.3  การประเมนิระดบัความเส่ียงจากเหตุการณ์ข้างต้น   

การประเมินระดบัความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั  ผูส้อบบญัชีประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด ( 

Likelihood ) และผลกระทบ (Impact)ของความเส่ียงนัน้ๆ 

 1) วเิคราะห์ลกัษณะของความเส่ียง 

  โอกาสท่ีจะเกิด ( Likelihood ) และผลกระทบ (Impact) ของความเส่ียง  จาํแนกเป็น 5 ระดบั 

โอกาสทีจ่ะเกดิ ( Likelihood ) ระดบัคะแนน ผลกระทบ (Impact) ระดบัคะแนน 

 สูงมาก 5 สูงมาก 5 

สูง 4 สูง 4 

ปานกลาง 3 ปานกลาง 3 

นอ้ย 2 นอ้ย 2 

นอ้ยมาก 1 นอ้ยมาก 1 

 

2) การจัดลาํดบัความเส่ียง (Prioritize) 

ระดับคะแนนความเส่ียง จัดระดับความเส่ียง การจัดการความเส่ียง 

1-3 ต่ํา ยอมรับความเสี่ยงได้ ไม่ต้องจดัการเพ่ิมเติม 

4-16 กลาง พอยอมรับความเสี่ยงได้ แตต้่องมีการควบคมุ 

17-25 สงู ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จําเป็นต้องจกัารความ

เสี่ยงอย่างเร่งดว่น 
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 การประเมนิระดบัความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลทีข่ัดต่อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญั  ( RMM: Risk of Material 

Misstatement ) 

ปัจจัยเส่ียง ความเส่ียง ผลประเมนิการควบคุม โอกาส ผลกระทบ ระดบั

คะแนน 

RMM 

1. ซ้ือสินคา้จาก

ต่างประเทศ 

ขาดทุนจากอตัรา

แลกเปล่ียนกระทบต่องบ

กาํไรขาดทุน 

ไม่มีมาตรการป้องกนัความเส่ียงจาก

จากอตัราแลกเปล่ียนผนัผวน 

3 3 9 กลาง 

2.ขายสินคา้เก่ียวกบั

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สินคา้ลา้สมยั และไม่ได้

ตั้งสาํรองค่าเผือ่สินคา้

ลา้สมยั กระทบต่องบ

แสดงฐานะการเงินและ

งบกาํไรขาดทุน 

ไม่มีการตรวจนบัสินคา้คงเหลือ

อยา่งสมํ่าเสมอ ทาํใหไ้ม่ทราบสภาพ

สินคา้คงเหลือวา่ลา้สมยัหรือยงั 

4 4 16 กลาง 

3.การแข่งขนัสูงและ

คู่แข่งจาํนวนมาก 

รายไดล้ดลง ทาํใหเ้กิด

ขาดทุนสะสม กระทบต่อ

งบกาํไรขาดทุน 

พึงพาขายสินคา้ IT เพียงชนิดเดียว 

ไม่มีการกระจายขายสินคา้หลาย

ประเภท 

4 3 12 กลาง 

4. มีรายการระหวา่งกนั

กบับริษทัในเครือ 

อาจถูกกรมสรรพากร

ประเมินภาษีเพิ่มเติมจาก

ราคาท่ีไม่ยติุธรรม 

กระทบต่องบกาํไร

ขาดทุน 

ไม่มีการตรวจสอบและอนุมติัคาํสัง่

ซ้ือรายการเก่ียวขอ้งจากระดบั

ผูบ้ริหาร 

4 5 20 สูง 

5.ผูบ้ริหารแทรกแซง

การควบคุมภายใน

(Override ) 

บนัทึกการบญัชีไม่

ครบถว้นมูลค่าสูง 500 

ลา้นบาท ทาํใหบ้การเงิน

ไม่ถูกตอ้งอยา่งมี

สาระสาํคญัและแผ่

กระจาย  

ไม่มีการกาํกบัดูแลรายการท่ีสาํคญั

จากผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล 

5 5 25 สูง 

6. CFO ขาดความ

ชาํนาญทางดา้นการ

บญัชีและการเงินของ

ธุรกิจขายสินคา้ IT 

จดัทาํงบการเงินไม่

เป็นไปตามแม่บทรายงาน

ทางการเงิน 

ไม่มีการตรวจสอบความถูกตอ้งการ

จดัทาํบญัชี 

4 5 20 สูง 

 

หมายเหตุ : ผูเ้ฉลยมีประสบการณ์ทาํงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงทาํการประเมินระดบัความเส่ียงมามากกวา่ 15 ปี 
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1.4 ประเมนิสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น มผีลกระทบต่อความเส่ียงในการสอบบัญชียอมรับได้ ดงัน้ี 

โดย ARR  ( Acceptable Audit Risk ) = ความเส่ียงในการสอบบญัชียอมรับได ้

        IR ( Inherent Risk ) = ความเส่ียงสืบเน่ือง   , CR  ( Control Risk ) = ความเส่ียงจากการควบคุม 

        PDR   ( Planned Detection Risk ) = ความเส่ียงจากการตรวจสอบท่ีวางแผนไว ้

        กาํหนดระดบัความเส่ียง 3 ระดบั คือ ระดบัสูง  ระดบักลาง และระดบัตํ่า 

ความสัมพนัธ์ของความเส่ียงกบัหลกัฐานการสอบบัญชี 

สถานการณ์ ARR IR CR RDR ปริมาณหลกัฐานท่ีตอ้งการ 

1.  สูง ตํ่า ต ํ่า สูง นอ้ย 

2.  ต ํ่า สูง สูง ตํ่า มาก 

   

 สถานการณ์ท่ี 1 ผูส้อบบญัชีตดัสินใจท่ีจะใหค้วามเส่ียงท่ียอมรับไดอ้ยูใ่นระดบัสูง (อาจเน่ืองมาจากกิจการท่ีตรวจสอบ

เป็นบริษทัขนาดเลก็ หรือมีผูใ้ชง้บการเงินไม่มากนกั) และผูส้อบบญัชีประเมินวา่ความเส่ียงสืบเน่ืองและความเส่ียงจากการ

ควบคุมอยูใ่นระดบัตํ่า (ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล และมีโอกาสนอ้ยมากท่ีงบการเงินจะแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริง) ความเส่ียงจากการตรวจสอบท่ีวางแผนไว ้(หรือ PDR) จะอยูใ่นระดบัสูง นัน่คือ ผูส้อบบญัชีไม่ตอ้งการหลกัฐานการ

สอบบญัชีมากนกั จากการกาํหนดลกัษณะ  ช่วงเวลา และขอบเขตของวธีิการตรวจสอบ  

 สถานการณ์ท่ี 2 ผูส้อบบญัชีตดัสินใจท่ีจะใหค้วามเส่ียงท่ียอมรับไดอ้ยูใ่นระดบัตํ่า (อาจเน่ืองมาจากกิจการท่ีตรวจสอบ

มีแผนนาํบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์หรือมีการทุจริตจากผูบ้ริหาร ) ความเส่ียงสืบเน่ือง และความเส่ียงจากการ

ควบคุมประเมินอยูใ่นระดบัสูง (ระบบการควบคุมภายในไม่มีประสิทธิผลตามท่ีผูส้อบบญัชีคนก่อนประเมินไว ้และมีโอกาส

เป็นไปไดม้ากท่ีงบการเงินจะแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง) ความเส่ียงจากการตรวจสอบท่ีวางแผนไวจ้ะอยูใ่นระดบัตํ่านัน่คือ 

ผูส้อบบญัชีตอ้งรวบรวมหลกัฐานการสอบบญัชีใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพ่ือใหค้วามเส่ียงในการสอบบญัชีท่ียอมรับไดอ้ยูใ่นระดบัตํ่า

เท่าท่ีจะทาํได ้ จากการกาํหนดลกัษณะ  ช่วงเวลา และขอบเขตของวธีิการตรวจสอบ เช่น เน่ืองจากอาจมีความเส่ียงจากทุจริตของ

ผูบ้ริหาร( คาํสั่งซ้ือไม่ไดรั้บการอนุมติัจาก CFO ) ผูส้อบบญัชีตอ้งเพิ่มปริมาณตวัอยา่งในการตรวจสอบใหม้ากข้ึน 

..............................................    จบ   ................................................................. 
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