รายละเอียดเนือหาและเค้าโครงของวิชาทีต อ้ งทดสอบ
เกีย วกับวิชาชีพของผูข้ อขึนทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
ชือวิชา

การสอบบัญชี 1

ขอบเขตของวิชา

ทดสอบความรู้ เ กี ยวกับ แนวคิ ด ทัว ไปและแม่ บ ทสํา หรั บ งานให้ ความเชื อ มั น หน้ า ทีแ ละความ
รั บ ผิ ด ชอบของผู้ ส อบบั ญชี กระดาษทํา การของผู้ ส อบบัญ ชี การเลื อ กตัว อย่ า งในงานสอบบั ญ ชี
หลักฐานการสอบบัญชี วิธกี ารรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี และวิธีการตรวจสอบบัญชีทสี าํ คัญใน
งบการเงิน ได้ แก่ สินทรัพย์ หนี5สนิ ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้ จ่าย ทั5งนี5 ให้ รวมการทดสอบ
ความรู้เกียวกับการสอบบัญชีของกิจการทีใช้ คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลด้ วย

หัวข้อและเนือหา
แม่บท (ปรับปรุง)

วัตถุประสงค์

เอกสารทีตอ้ งศึกษา

เพื อ ให้ เข้ าใจถึง หลั กการขั5นพื5 นฐานของ แม่บทสําหรับงานทีให้ ความเชือมัน
วิชาชีพสอบบัญชี

หลักการโดยทัวไปและความรับผิดชอบ เพือให้ เข้ าใจภาพรวมของการปฏิบัติงาน มาตรฐานการสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบและ
สอบบัญชี หน้ าทีและความรับผิดชอบของ รหัส 200 วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบ
ผู้สอบบัญชี
สอบทานข้ อมูลทางการเงินในอดีต
บัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติ
งานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี
รหัส 230 เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ
หลักฐานการสอบบัญชี

เพือให้ เข้ าใจถึงความหมายและประเภท
ของหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท5ั ง ในด้ าน
กฎหมายและด้ านบัญชี รวมถึงวิธีการและ
เทคนิ ค ทีดี ใ นการรวบรวมหลั ก ฐานการ
สอบบัญ ชี ตลอดจนหลักการของวิธีการ
ตรวจสอบทีใช้ ในการสอบบัญชี

มาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 500 หลักฐานการสอบบัญชี
รหัส 501 หลักฐานการสอบบัญชี – ข้ อ
พิจารณาเพิมเติมเฉพาะ รายการ
รหัส 505 การขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอก
รหัส 510 การตรวจสอบยอดยกมาในการ
สอบบัญชีครั5งแรก
รหัส 520 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
รหัส 530 การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี
รหัส 540 การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี
รวมถึงประมาณการทางบัญชีที
เกียวกับมูลค่ายุติธรรมและการ
เปิ ดเผยข้ อมูลทีเกียวข้ อง
รหัส 550 บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
รหัส 560 เหตุการณ์ภายหลังวันทีในงบการเงิน
รหัส 570 (ปรับปรุง)การดําเนินงานต่อเนือง
รหัส 580 หนังสือรับรอง
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รายละเอียดเนือหาและเค้าโครงของวิชาทีต อ้ งทดสอบ
เกีย วกับวิชาชีพของผูข้ อขึนทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
หัวข้อและเนือหา
การตรวจสอบเนื5อหาสาระบัญชีทสี าํ คัญ
ต่างๆในงบการเงิน
- การตรวจสอบสินทรัพย์ เช่ น เงินสด
เงินฝากธนาคาร ลูกหนี5การค้ า สินค้ า
คงเหลือ ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
- การตรวจสอบหนี5สนิ เช่น เจ้ าหนี5
การค้ า ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย เงินกู้ยืม
- การตรวจสอบส่วนของผู้ถือหุ้น
- การตรวจสอบรายได้ และ
- การตรวจสอบค่าใช้ จ่าย

วัตถุประสงค์

เอกสารทีตอ้ งศึกษา

เพื อให้ เข้ าใจถึ ง วิ ธี ก ารตรวจสอบที มาตรฐานการสอบบัญชีต่างๆทีเกียวข้ อง
เหมาะสม รวมถึง ปั ญหาทีอ าจเกิดขึ5 น
สํา หรั บ การตรวจสอบสิน ทรั พ ย์ หนี5 สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้ จ่าย

ความรู้เกียวกับการสอบบัญชีของกิจการ เพื อให้ เข้ าใจถึ ง หลั ก พื5 นฐานในการ มาตรฐานการสอบบัญชี
ทีใช้ คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล
ตรวจสอบบั ญ ชี ใ นสภาพแวดล้ อ มของ รหัส 315 (ปรับปรุง) การระบุและประเมิน
ความเสียงจากการแสดงข้ อมูลทีขัด
ระบบสารสนเทศที ใ ช้ คอมพิ ว เตอร์
ประมวลผลข้ อมูล การประเมินความเสียง
ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
สําคัญโดยการทําความเข้ าใจกิจการ
และการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการ
และสภาพแวดล้ อมของกิจการ
ควบคุ มในระบบสารสนเทศ เทคนิคการ
ตรวจสอบโดยใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยในการ รหัส 330 วิธปี ฏิบัติของผู้สอบบัญชีใน
สอบบัญชี
การตอบสนองต่อความเสียงทีได้
ประเมินไว้
รหัส 402 ข้ อพิจารณาในกรณีทกี จิ การใช้
บริการขององค์กรอืน
หนังสือคู่มือของสภาวิชาชีพบัญชี เรือง การ
สอบบัญชีทปี ระมวลผลโดยคอมพิวเตอร์
บทที 3 การควบคุมทัวไปในระบบสารสนเทศ
บทที 8 เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วย
หนังสือคู่มือของสภาวิชาชีพบัญชี เรือง การใช้
คอมพิวเตอร์ในการจัดทําและตรวจสอบบัญชี
บทที 2 การตรวจสอบกรณีกจิ การใช้
คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้ อมูลและ
การประเมินความเสียง
บทที 4 การควบคุมระบบงานและการประเมิน
ความเสียง
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