หน้ าที่ 1 / 5
รายละเอี ย ดเนื้ อหาและเค้ าโครงของวิ ช าที่ ต้ องทดสอบเกี่ ย วกั บ วิ ช าชี พ ของผู้ ขอขึ้ นทะเบี ย นเป็ นผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต
โดยคณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี ออกตามข้ อกาหนดสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง ขอบเขตของ
วิชาที่ต้องทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2555

ชื่อวิชา

การสอบบัญชี 2

ขอบเขตของวิชา

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้ อตกลงในการรั บงานสอบบัญชี การ
ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน การประเมินความเสี่ยงและการ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ประเมินไว้ การพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน การใช้ บริการ
หรื อ ผลงานของบุ ค คลอื่ น การสรุ ป ผลการตรวจสอบและการรายงานการสอบทานงบการเงิ น
ข้ อพิจารณาสาหรับการตรวจสอบในบางกรณี แนวทางในการปฏิบัติงานสาหรับงานให้ ความเชื่อมั่นอื่น
และแนวทางในการปฏิบัติงานสาหรับงานบริการเกี่ยวเนื่อง

หัวข้อและเนื้ อหา

วัตถุประสงค์

เอกสารทีต่ อ้ งศึกษา

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี

เพื่อให้ เข้ าใจถึงจรรยาบรรณของผู้
ข้ อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง
ประกอบวิชาชีพบัญชีและเหตุผลของ
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
การกาหนดจรรยาบรรณแต่ละข้ อ
พ.ศ. 2553
ตลอดจนความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและ
มาตรฐานการสอบบัญชี

หลักการโดยทั่วไปและความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการ
ตรวจสอบและสอบทานข้ อมูลทาง
การเงินในอดีต

เพื่อให้ เข้ าใจถึงหน้ าที่และความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ในการรับ
งานสอบบัญชี และ การควบคุม
คุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน
รวมถึง การควบคุมคุณภาพสานักงาน
ที่ให้ บริการด้ านการสอบบัญชี

มาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 210 ข้ อตกลงในการรับงานสอบ
บัญชี
รหัส 220 การควบคุมคุณภาพการ
ตรวจสอบงบการเงิน
รหัส 250 การพิจารณากฎหมายและ
ข้ อบังคับในการตรวจสอบงบ
การเงิน
รหัส 260 การสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการ
กากับดูแล
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เอกสารทีต่ อ้ งศึกษา
รหัส 265 การสื่อสารข้ อบกพร่องของการ
ควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้ าที่
ในการกากับดูแลและผู้บริหาร
ของกิจการ
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1
การควบคุมคุณภาพสาหรับสานักงานที่
ให้ บริการด้ านการตรวจสอบและการสอบ
ทานงบการเงิน และงานให้ ความเชื่อมั่นอื่น
ตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง

การประเมินความเสี่ยงและการ
เพื่อให้ เข้ าใจถึงข้ อควรพิจารณาและ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ ประเมิน วิธกี ารในการวางแผนการสอบบัญชี
ไว้
รวมถึง การระบุและประเมินความเสี่ยง
จากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสาคัญ และการตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงนั้น

มาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 240 ความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการ
ทุจริตในการตรวจสอบงบ
การเงิน
รหัส 300 การวางแผนการตรวจสอบงบ
การเงิน
รหัส 315 การระบุและประเมินความเสี่ยง
จากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ
โดยการทาความเข้ าใจกิจการ
และสภาพแวดล้ อมของกิจการ
รหัส 320 ความมีสาระสาคัญในการ
วางแผนและปฏิบัติงานสอบ
บัญชี
รหัส 330 วิธปี ฏิบัติของผู้สอบบัญชีใน
การตอบสนองต่อความเสี่ยงที่
ได้ ประเมินไว้
รหัส 402 ข้ อพิจารณาในกรณีท่กี จิ การใช้
บริการขององค์กรอื่น
รหัส 450 การประเมินการแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่พบระหว่าง
การตรวจสอบ
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การใช้ ผลงานของบุคคลอื่นในการ
ตรวจสอบบัญชี

เพื่อให้ เข้ าใจถึงความจาเป็ นและ
ข้ อพิจารณาต่างๆในการใช้ บริการหรือ
ผลงานของบุคคลอื่นในการปฏิบัติงาน
ของผู้สอบบัญชี

มาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 600 ข้ อพิจารณาพิเศษ - การ
ตรวจสอบงบการเงินของกลุ่ม
กิจการรวมถึงงานของผู้สอบ
บัญชีอ่นื
รหัส 610 การใช้ ผลงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน
รหัส 620 การใช้ ผลงานของผู้เชี่ยวชาญ
ของผู้สอบบัญชี

การสรุปผลการตรวจสอบและการ
รายงาน

เพื่อให้ เข้ าใจถึงแนวคิดโดยทั่วไป
มาตรฐานการสอบบัญชี
เกี่ยวกับการเสนอรายงานการสอบบัญชี รหัส 700 การแสดงความเห็นและการ
การจัดทารายงานและข้ อพิจารณาต่างๆ
รายงานต่องบการเงิน
รหัส 705 การแสดงความเห็นแบบที่
เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รหัส 706 วรรคเน้ นข้ อมูลและเหตุการณ์
และวรรคเรื่องอื่นในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รหัส 710 ข้ อมูลเปรียบเทียบ – ตัวเลข
เปรียบเทียบและงบการเงิน
เปรียบเทียบ
รหัส 720 ความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชีเกี่ยวกับข้ อมูลอื่นใน
เอกสารที่รวมงบการเงินที่
ตรวจสอบแล้ ว
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การสอบทานงบการเงิน

ข้ อพิจารณาสาหรับการตรวจสอบใน
บางกรณี

วัตถุประสงค์

เอกสารทีต่ อ้ งศึกษา

เพื่อให้ เข้ าใจแนวทางในการปฏิบัติงาน
สอบทานงบการเงิน รวมถึงการสรุปผล
การสอบทานและการรายงานต่องบ
การเงินที่สอบทาน

มาตรฐานงานสอบทาน

เพื่อให้ เข้ าใจถึงข้ อควรพิจารณาสาหรับ
การตรวจสอบในบางกรณี

มาตรฐานการสอบบัญชี

รหัส 2400 งานการสอบทานงบการเงิน
รหัส 2410 การสอบทานข้ อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตของกิจการ

รหัส 800 ข้ อพิจารณาพิเศษ - การ
ตรวจสอบงบการเงินที่จัดทา
ตามแม่บทเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
รหัส 805 ข้ อพิจารณาพิเศษ – การ
ตรวจสอบงบการเงินงบใดงบ
หนึ่งและการตรวจสอบเฉพาะ
ส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือ
รายการในงบการเงิน
รหัส 810 งานการรายงานต่องบการเงิน
อย่างย่อ

งานที่ให้ ความเชื่อมั่นอื่น
เพื่อให้ เข้ าใจถึงแนวทางในการ
นอกเหนือจากการตรวจสอบและสอบ ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีสาหรับงานที่
ทานข้ อมูลทางการเงินในอดีต
ให้ ความเชื่อมั่นอื่นนอกเหนือจากการ
ตรวจสอบและสอบทานข้ อมูลทาง
การเงินในอดีต รวมทั้งรูปแบบรายงาน
ของผู้สอบบัญชีในกรณีต่างๆ

มาตรฐานงานที่ให้ ความเชื่อมั่น

งานที่ให้ ความเชื่อมั่น – เฉพาะกรณี

มาตรฐานงานที่ให้ ความเชื่อมั่น

เพื่อให้ เข้ าใจถึงแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีสาหรับงานที่
ให้ ความเชื่อมั่นในบางกรณี รวมทั้ง
รูปแบบรายงานของผู้สอบบัญชี

รหัส 3000 งานให้ ความเชื่อมั่น
นอกเหนือจากการตรวจสอบ
หรือการสอบทานข้ อมูลทาง
การเงินในอดีต

รหัส 3400 การตรวจสอบข้ อมูลทาง
การเงินที่เกี่ยวกับอนาคต
รหัส 3402 รายงานที่ให้ ความเชื่อมั่นต่อ
การควบคุมขององค์กรที่
ให้ บริการ
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งานบริการอื่นที่เกี่ยวข้ อง
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เพื่อให้ เข้ าใจถึงแนวทางในการ
ปฏิบัติงานสาหรับงานบริการเกี่ยวเนื่อง
ต่างๆของผู้สอบบัญชี รวมทั้งรูปแบบ
รายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีต่างๆ

เอกสารทีต่ อ้ งศึกษา
มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง
รหัส 4400 งานการปฏิบัติงานตามวิธกี าร
ที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับ
ข้ อมูลทางการเงิน
รหัส 4410 งานการรวบรวมข้ อมูลทาง
การเงิน

