บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้องกัน
2.1 ความหมายของการสอบบัญชี
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับที่ 200 เรื่องวัตถุประสงค์และหลักการพื้นฐานของ
การสอบบบัญชี ได้กาหนดความหมายของ การ สอบบัญชี คือ กระบวนการของการรวบรวมและ
การประเมินหลักฐานเกีย่ วกับสารสนเทศ เพื่อระบุและรายง
าน เกีย่ วกับระดับความสอดคล้อง
ต้องกันของสารสนเทศนั้นกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้และการสือ่ สารผลลัพธ์ให้ผใู้ ช้ ทสี่ นใจการ
สอบบัญชีควรปฏิบตั โิ ดยบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถและมีความเป็นอิสระการสอบบัญชี
เกีย่ วข้องกับเรื่องต่อไปนี้
 การรวบรวมและการประเมินหลักฐาน (Accumulating and Evaluating Evidence)
 สารสนเทศและหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ (Information and Established Criteria)
 บุคคลทีม่ คี วามรู้ความสามารถและความเป็นอิสระ (Competent , Independent Person )
 การรายงาน (Reporting)
2.2 วัตถุ ประสงค์ ของการสอบบัญชี
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับที่ 200 เรื่องวัตถุประสงค์และหลักการพื้นฐานของ
การสอบบบัญชี ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของ การตรวจสอบงบเงิน คือ เพื่อให้ผสู้ อบบัญชี สามารถ
แสดงความเห็นต่องบการว่างบการเงินนั้นได้จดั ทาในส่วนสาระสาคัญเป็นไปตามแม่บทการบัญชี
ในการรายงานทางการเงินหรือไม่ ดังนั้นวัตถุประสงค์จองการตรวจสอบงบการเงิน คือ การแสดง
ความเห็นว่างบการเงินนั้นได้แสดงฐานะการเงินผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ
โดยถูกต้องตามควรสาระสาคัญตามหลักการบัญชี ทรี่ บั รองทัว่ ไป
2.3 ความหมายของผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต
ผูส้ อบบัญชี รบั อนุญาต ( Certified Public Accountants: CPA) คือ บุคคลทัว่ ไปอาจเรียก
ผูส้ อบบัญชี รบั อนุญาตโดยใช้คาสัน้ ๆ ว่า ผูส้ อบบัญชี เพราะเป็นนักบัญชี ทที่ าหน้าทีต่ รวจสอบบัญชี
และแสดงความเห็นไว้ในรายงานการสอบบัญชี โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชี ตอ้ งได้รบั ใบอนุญาต
เป็นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตจากสภาวิชาชี พบัญชี กอ่ นจึงจะสามารถปฏิบตั งิ านได้
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2.4 ความหมายของหลั กฐานการสอบบัญชี
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับที่ 500 เรื่อง หลักฐาน การสอบบัญชี ได้กาหนด
ความหมายของหลักฐานการสอบบัญชี คือ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงทีผ่ สู้ อบบัญชี ได้รบั หรือ รวบรวม
จากการใช้ วธิ ีการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทรี่ บั รองทัว่ ไป เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีใ่ ช้
สนับสนุนข้อสรุปผลการตรวจสอบ และใช้ ขอ้ สรุปนั้นเป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดง
ความเห็นของผูส้ อบบัญชี ในการตรวจสอบงบการเงินผูส้ อบบัญชี จะรวบรวมหลักฐานการสอบ
บัญชีอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้ เป็นเกณฑ์ในการสรุปความเห็นในรายงานการสอบบัญชี
2.5 เกณฑ์วิธีการตรวจสอบให้ได้มาซึ่งหลั กฐาน
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับที่ 500 เรื่องหลักฐานการสอบบัญชี ได้กาหนด เกณฑ์
วิธีการตรวจสอบให้ได้มาซึง่ หลักฐาน ดังต่อไปนี้
2.5.1
หลักฐานจากการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ
บันทึก หรือเอกสาร ไม่วา่ เป็นการจัดทาจากภายในหรือ ภายนอกกิจการ ซึง่ อยู่ในรูปแบบของ
กระดาษ รูปแบบอิเลกทรอนิกส์ หรือสือ่ อืน่ ๆ หรือการตรวจนับสินทรัพย์ การตรวจสอบบันทึก
และเอกสารให้หลักฐานการสอบบัญชี ทมี่ คี วามน่าเชื่อถือในระดับต่าง ๆ กัน ขึน้ อยู่กบั ลักษณะและ
แหล่งทีม่ า ในกรณีทเี่ ป็นบันทึกและเอกสารภายในความน่าเชื่อถือยังขึน้ อยู่กบั ความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมในการจัดทาเอกสารด้วยตัวอย่างของการตรวจสอบทีใ่ ช้ เป็นการทดสอบการควบคุม
ได้แก่ การตรวจสอบบันทึกเพื่อให้ได้หลักฐานการอนุมตั ริ ายการ เอกสารบางประเภทให้หลักฐาน
การสอบบัญชี โดยตรงเกีย่ วกับความมีอยู่จริงของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น เอกสารเกีย่ วกับเครื่องมือ
ทางการเงิน เช่ น หุ้นทุนหรือพันธบัตร การตรวจสอบเอกสารเหล่านี้อาจไม่จาเป็นทีจ่ ะให้หลักฐาน
การสอบบัญชี เกีย่ วกับการมีกรรมสิทธ์หรือมูลค่านอกจากนี้ การตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามสัญญา
อาจให้หลักฐานการสอบบัญชี ทเี่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ติ ามนโยบายการบัญชี ของกิจการ เช่น การ
รับรู้รายได้ การตรวจสอบสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตน อาจให้หลักฐานการสอบบัญชี ทนี่ ่าเชื่อถือเกีย่ วกับ
ความมีอยู่จริง แต่ไม่ได้แสดงถึงสิทธิและภาระผูกพันของกิจการหรือมูลค่าของสินทรัพย์นั้นการ
ตรวจสอบสินค้าคงเหลือแต่ละรายการ อาจทาร่วมกับการสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ
2.5.2
หลักฐานจากการสังเกตการณ์ คือ การสังเกตการณ์ประกอบด้วย การดู
กระบวนการหรือขัน้ ตอนทีผ่ อู้ นื่ กระทา เช่น ผูส้ อบบัญชี สงั เกตการณ์การตรวจนับสินค้าทีก่ ระทา
โดยพนักงานของกิจการ หรือการสังเกตการณ์การปฏิบตั ติ ามการควบคุม
การสังเกตการณ์ให้
หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับผลการปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนหรือวิธีการ
แต่มขี อ้ จากัดเฉพาะ ณ
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ช่วงเวลาทีท่ าการสังเกตการณ์เท่านั้น และถูกจากัดโดยข้อเท็จจริงทีว่ า่ การถูกสังเกตการณ์อาจมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ติ ามกระบวนการหรือขัน้ ตอน
2.5.3 หลักฐานจากการสอบถาม คือ การสอบถามประกอบด้วยการหาข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ ขอ้ มูลทางการเงินจากบุคคลทีม่ คี วามรู้ทงั้ ภายในและภายนอกกิจการ การ
สอบถามเป็นวิธีการตรวจสอบวิธีหนึ่งทีใ่ ช้ กนั อย่างมากตลอดการตรวจสอบ
โดยใช้ ประกอบกับ
วิธีการตรวจสอบอืน่ การสอบถามอาจทาได้ทงั้ การสอบถามอย่างเป็นทางการทีเ่ ป็นลายลักษณ์
อักษรและการสอบถามด้วยวาจาอย่างไม่เป็นทางการ
ซึง่ การประเมินคาตอบทีไ่ ด้รบั จากการ
สอบถามถือเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการสอบถามด้วย คาตอบทีไ่ ด้รบั จากการสอบถาม อาจทาให้
ผูส้ อบบัญชี ได้รบั ข้อมูลซึง่ ไม่เคยได้รบั มาก่อน หรือได้รบั ข้อมูลทีส่ อดคล้องกับหลักฐานการสอบ
บัญชีอนื่ ในทางกลับกัน คาตอบทีไ่ ด้รบั อาจให้ขอ้ มูลทีแ่ ตกต่างอย่างมากจากข้อมูลอืน่ ทีผ่ สู้ อบบัญชี
ได้รบั มาก่อน ตัวอย่างเช่ น ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับความเป็นไปได้ทผี่ บู้ ริหารจะเข้าแทรกแซงการควบคุม
ในบางกรณี คาตอบทีไ่ ด้รบั อาจทาให้ผสู้ อบบัญชี ตอ้ งเปลีย่ นแปลงวิธีการตรวจสอบทีใ่ ช้ หรือใช้
วิธีการตรวจสอบอืน่ เพิ่มเติม ถึงแม้บอ่ ยครั้งทีก่ ารได้รบั หลักฐานการสอบบัญชี จากวิธีสอบถามจะมี
ความสาคัญ แต่ในกรณีทเี่ ป็นการสอบถามเกีย่ วกับเจตนาของผูบ้ ริหาร ข้อมูลทีส่ นับสนุนในเรื่อง
ดังกล่าวอาจมีจากัดซึง่ ในกรณีนี้ การทาความเข้าใจประวัตขิ องผูบ้ ริหารเกีย่ วกับการตัดสินใจในเรื่อง
ต่าง ๆ เหตุผลในการเลือกวิธีปฏิบตั ใิ นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
และความสามารถในการติดตามการ
ปฏิบตั งิ านในเรื่องต่าง ๆ ของผูบ้ ริหาร อาจให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ สนับสนุนหลักฐานทีไ่ ด้รบั จากวิธี
สอบถามได้ในบางครั้ง ผูส้ อบบัญชี อาจพิจารณาถึงความจาเป็นทีต่ อ้ งได้รบั หนังสือรับรองจาก
ผูบ้ ริหาร และจากผูม้ หี น้าทีใ่ นการกากับดูแล (หากเหมาะสม) เพื่อยืนยันคาตอบทีไ่ ด้รบั ทางวาจา
2.5.4 หลักฐานจากการขอคายืนยันยอด คือ การขอคายืนยันจากบุคคลภายนอก
เป็นหลักฐากการสอบบัญชี ทผี่ สู้ อบบัญชี ได้รบั โดยตรงในรูปของเอกสารทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก
บุคคลภายนอก (ผูใ้ ห้คายืนยัน) ในรูปแบบของกระดาษ หรืออิเลกทรอนิกส์ หรือสือ่ อืน่ ๆ วิธีการขอ
คายืนยันจากบุคคลภายนอกมักใช้ กบั การยืนยันสิง่ ทีผ่ บู้ ริหารให้การรับรองทีเ่ ป็นยอดคงเหลือทาง
บัญชีและข้อมูลประกอบบัญชีนั้นอย่างไรก็ตาม การขอคายืนยันจากบุคคลภายนอก ไม่ได้จากัด
เฉพาะเรื่องยอดคงเหลือของบัญชี เท่านั้น ตัวอย่างเช่ น ผูส้ อบบัญชีอาจขอคายืนยันเกีย่ วกับเงื่ อนไข
ในสัญญาหรือรายการทีก่ จิ การมีตอ่ บุคคลภายนอก การขอคายืนยันอาจเป็นการสอบถามว่ามีการ
เปลีย่ นแปลงใด ๆเกีย่ วกับสัญญาหรือไม่ และถ้ามี การเปลีย่ นแปลงนั้นมีรายละเอียดอะไรบ้าง การ
ขอคายืนยันจากบุคคลภายนอก ยังใช้ เพื่อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชี เกีย่ วกับเงื่ อนไขบางอย่างที่
ขาดหายไปเช่ น การทีส่ ญ
ั ญาแนบท้ายขาดหายไป ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการรับรู้รายได้ หลักฐาน
การสอบบัญชี ในรูปแบบของการขอคายืนยันทีผ่ สู้ อบบัญชี ได้รบั โดยตรงจากบุคคลภายนอก ย่อมมี
ความน่าเชื่อถือมากกว่าหลักฐานการสอบบัญชี ทสี่ ร้างจากภายในกิจการทัง้ นี้ขนึ้ อยู่กบั สถานการณ์
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ของการตรวจสอบ มาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับนี้ จะช่ วยผูส้ อบบัญชี ในการออกแบบและ
ดาเนินการขอคายืนยันจากบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชี ทเี่ กีย่ วข้องและ
น่าเชื่อถือ
2.5.5 หลักฐานจากการทดสอบการคานวณ คือ การทดสอบการคานวณการ
ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขในเชิ งการคานวณในเอกสารและบันทึกต่าง ๆ การทดสอบการ
คานวณสามารถทาได้ทงั้ ด้วยมือหรือทางอิเลกทรอนิกส์
2.5.6 หลักฐานจากการทดสอบโดยการปฏิบตั ซิ า้ คือ การทีผ่ สู้ อบบัญชีปฏิบตั ิ
โดยอิสระตามขัน้ ตอนหรือตามการควบคุมซึง่ เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมภายในของกิจการ
2.5.7 หลักฐานจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ คือ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ประกอบด้วยการประเมินข้อมูลทางการเงินโดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทมี่ เี หตุผลระหว่างข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงิน การวิเคราะห์เปรียบเทียบยังรวมถึงการสอบสวน
หากจาเป็นสาหรับการเปลีย่ นแปลงและความสัมพันธ์ทถี่ กู ระบุไว้ ซึง่ ขัดแย้งกันกับข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
อืน่ หรือทีแ่ ตกต่างไปจากจานวนทีค่ าดการณ์ไว้อย่างมีนัยสาคัญ
2.6 สิ่งทีผ่ ู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ยวกับงบการเงิน
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับที่ 580 เรื่องหนังสือรับรอง ได้กาหนด สิง่ ทีผ่ บู้ ริหาร
ได้ให้การรับรองไว้เกีย่ วกับงบการเงิน ดังต่อไปนี้
2.6.1 ความมีอยู่จริง ได้แก่ สินทรัพย์และหนี้สนิ มีอยู่จริง ณ วันใดวันหนึ่ง เช่ น
ผูบ้ ริหารได้ให้การรับรองว่า เงินสดเงินฝากธนาคาร เงินลงทุน ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และ
เจ้าหนี้การค้ามีอยู่จริง ณ วันทีใ่ นงบดุล
2.6.2 สิทธิและภาระผูกพัน ได้แก่ สินทรัพย์และหนี้สนิ เป็นของกิจการ ณ วันใด
วันหนึ่ง เช่ น กิจการมีกรรมสิทธิ์ในสินค้าคงเหลือและมีภาระผูกพันทีตอ้ งจ่ายชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้
การค้า
2.6.3 เกิดขึน้ จริง ได้แก่ รายการหรือเหตุการณ์เกิดขึน้ และเกีย่ วข้องกับกิจการใน
ระหว่างงวด เช่ น ยอดขายและต้นทุนขายเกิดขึน้ จริง จากการขายสินค้าและบริการของกิจการ
2.6.4 ความครบถ้วน ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สนิ และรายการ หรือเหตุการณ์ใด ๆ
บันทึกไว้หรือเปิดเผยไว้ครบถ้วนเช่ น สินค้าคงเหลือ และต้นทุนขายแสดงไว้ในงบการเงินโดย
ครบถ้วน หรือกิจการเปิดเผยภาระผูกพันและหนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินอย่างครบถ้วน หรือกิจการเปิดเผยภาระผูกพันและหนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอย่างครบถ้วน

7
2.6.5 การแสดงมูลค่าหรือการตีราคา ได้แก่ สินทรัพย์ และหนี้สนิ บันทึกไว้ใน
มูลค่าหรือราคาทีเ่ หมาะสม เช่ น สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าหรือ ตีราคาตามราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิ
ทีจ่ ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า รวมทัง้ บันทึกไว้ในจานวนทีถ่ กู ต้องและรายได้หรือค่าใช้ จา่ ย
ได้รบั การบันทึกไว้ในงวดบัญชีทถี่ กู ต้อง เช่ น รายการบัญชี เกีย่ วกับการรับชาระเงินได้บนั ทึกไว้
ถูกต้องตรงตามงวดบัญชี
2.6.6 การวัดมูลค่า ได้แก่ รายการหรือเหตุการณ์บนั ทึกในจานวนทีถ่ กู ต้อง และ
รายได้หรือค่าใช้ จา่ ยได้รบั การบันทึกไว้ในงวดบัญชี ทถี่ กู ต้อง เช่ น รายการบัญชี เกีย่ วกับการขาย การ
รับชาระเงินได้บนั ทึกไว้ถกู ต้องตรงตามงวดบัญชี
2.6.7 การแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ รายการในงบการเงินมีการ
บรรยายลักษณะ รวมทัง้ การจัดประเภทและเปิดเผยไว้อย่างถูกต้องส่วนของหนี้สนิ ระยะยาวทีถ่ งึ
กาหนดชาระภายในหนึ่งปีแสดงอยู่ภายใต้หนี้สนิ หมุนเวียน รายการพิเศษแสดงไว้ในงบกาไร
ขาดทุนโดยแสดงสุทธิจากภาษีเงินได้และเปิดเผยข้อมูลตามหลักการบัญชี ทรี่ บั รองทัว่ ไปนโยบาย
การบัญชี ทสี่ าคัญได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างครบถ้วน เป็นต้น
2.7 ความหมายของลู กหนี้
ตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการบัญชี โดยสมาคมนักบัญชี และผูส้ อบบัญชี รบั อนุญาตแห่ง
ประเทศไทย มิถนุ ายน 2546 ได้กาหนดให้ความหมาย ของ ลูกหนี้ ไว้วา่
ลูกหนี้(Receivable) คือ สิทธิเรียกร้องจากบุคคลอืน่
ไม่วา่ จะเป็นในรูปของ เงินสด
สินค้า หรือบริการ จากความหมายดังกล่าว ลูกหนี้จงึ เป็นสิทธิเรียกร้องของกิจการในการทีจ่ ะให้
บุคคลอืน่ ชาระหนี้ หรือภาระผูกพันทีม่ ตี อ่ กิจการ โดยคาดหมายว่าจะได้รบั ชาระหนี้เต็มจานวนเมือ่
ถึงกาหนดชาระการชาระหนี้อาจชาระด้วยเงินสด สินค้า บริการ หรือสินทรัพย์อย่างอืน่ ณ เวลาใด
เวลาหนึ่งในอนาคต
2.8 ประเภทของลู กหนี้
ตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการบัญชี โดยสมาคมนักบัญชี และผูส้ อบบัญชี รบั อนุญาตแห่ง
ประเทศไทย มิถนุ ายน 2546 ได้กาหนดให้ ประเภทของลูกหนี้ เป็น 2 ประเภทได้แก่
2.8.1 ลูกหนี้การค้า (Trade Receivable) หมายถึง ลูกหนี้ทเี่ กิดจากการดาเนินการ
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ค้าตามปกติของธุรกิจและจะมีชื่อบัญชี แตกต่างกันได้ตามประเภทของธุรกิจ เช่ นธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ หมายถึงบัญชี ระหว่างธนาคารทีม่ ดี อกเบีย้ เงินให้สนิ เชื่อ และดอกเบีย้ ค้างรับ กิจการ
ประกันภัย หมายถึงบัญชีเบีย้ ประกันภัยค้างรับ เงินค้างรับเกีย่ วกับการประกันต่อ และเงินให้กยู้ มื
2.8.2 ลูกหนี้อนื่ ๆ (Other Receivable) หมายถึง ลูกหนี้ทไี่ ม่ได้เกิดจากการดาเนิน
การค้าตามปกติของธุรกิจ เช่ น ลูกหนี้และเงินให้กยู้ มื แก่กรรมการและลูกจ้าง เงินให้ยมื แก่บริษทั ใน
เครือและบริษทั ร่วม รายได้อนื่ เป็นต้น
2.9 วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับที่ 200 เรื่องวัตถุประสงค์และหลักการพื้นฐานของ
การสอบบบัญชี ได้กาหนดความหมายของ วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระ
คือ วิธีการตรวจสอบ
เนื้อหาสาระเป็นการออกแบบวิธีการตรวจสอบเพื่อให้ตรวจพบการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสาคัญในระดับทีเ่ กีย่ วกับสิง่ ทีผ่ บู้ ริหารได้ให้การรับรองไว้ การตรวจสอบเนื้อหาสาระ
ประกอบด้วยการทดสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือและการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ใน
การออกแบบการตรวจสอบเนื้อหาสาระจะต้องระบุเงื่ อนไขทีเ่ กีย่ วข้องกับวัตถุประสงค์ในการ
ตรวจสอบซึง่ เป็ นเงื่ อนไขทีท่ าให้เกิดการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงในสิง่ ทีผ่ บู้ ริหารได้ให้การ
รับรองไว้
2.10 แนวทางการตรวจสอบบัญชี
ในการจัดทาแนวการสอบบัญชี (Audit Program) จะ ระบุถงึ วิธีการตรวจสอบทีจ่ ะใช้
ขนาดของตัวอย่างทีจ่ ะเลือกมาตรวจสอบซึง่ ผูช้ ่ วยผูส้ อบบัญชี สามารถปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามที่
ระบุไว้ในแนวการสอบบัญชี ได้ เพื่อให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชี ทตี่ อ้ งการใช้ ในการควบคุม
และบันทึกการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยประกอบด้วยเนื้อหาสาระสาคัญ ผูส้ อบบัญชี
ควรคานึงถึงวิธีการตรวจสอบทีจ่ ะใช้ ให้เหมาะสมแก่กรณี เช่ น ถ้าผูส้ อบบัญชี ตอ้ งการทดสอบความ
มีตวั ตนของลูกหนี้การค้า วิธีการตรวจสอบทีเ่ หมาะสมแก่กรณีได้แก่การขอคายืนยันยอดลูกหนี้
การค้า หรือถ้าผูส้ อบบัญชีตอ้ งการทดสอบว่ายอดขายบันทึกบัญชี ไว้ในงวดบัญชี ทถี่ กู ต้องหรือไม่
วิธีการตรวจสอบทีเ่ หมาะสมแก่กรณี ได้แก่ การตรวจตัดยอดขายเป็นต้น

