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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 320 

 

ความมีสาระสาํคญัในการวางแผนและการปฏิบติังานสอบบญัชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

จดัทําข้ึนโดย คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นการสอบบญัชี 

ซ่ึงไดผ่้านขั้นตอนการพจิารณาทุกขั้นตอนแลว้ 
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มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 320 – ความมีสาระสาํคัญในการวางแผนและ

การปฏบิัติงานสอบบัญชี ที่เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 โดย International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International Federation of 

Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2555 และทาํซํา้โดยได้รับอนุญาตจาก IFAC  ทั้งน้ีขั้นตอนในการแปลมาตรฐานการ

สอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลน้ีได้ดาํเนินการตาม “แถลงการณ์

นโยบาย - นโยบายในการแปลและทาํซํา้มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบ

บัญชีระหว่างประเทศทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 

 

ข้อความภาษาองักฤษของ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 320 – ความมีสาระสาํคัญ

ในการวางแผนและการปฏบิัติงานสอบบัญชี © 2010 สงวนลิขสทิธิ์โดย the International Federation 

of Accountants (IFAC) 

 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 – ความมีสาระสาํคัญในการวางแผนและ

การปฏบิัติงานสอบบัญชี © 2012 สงวนลิขสทิธิ์โดย the International Federation of Accountants 

(IFAC) 

   

ต้นฉบับ : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, 

and Related Services Pronouncements ISBN: 978-1-60815-052-6 
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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 320 

 

ความมีสาระสาํคญัในการวางแผนและการปฏิบติังานสอบบญัชี 

 

สารบญั 

 
 

ย่อหนา้ที่ 

คํานาํ  

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี 1 

ความมีสาระสาํคัญในการตรวจสอบ 2-6 

วันถอืปฏบิัติ 7 

วตัถุประสงค ์ 8 

คําจํากดัความ 9 

ขอ้กาํหนด  

การกาํหนดความมีสาระสาํคัญและความมีสาระสาํคัญในการปฏบิัติงานเม่ือ 

วางแผนการตรวจสอบ 

 

10-11 

การปรับเปล่ียนเม่ือมีความคืบหน้าในการตรวจสอบ 12-13 

เอกสารหลักฐาน 14 

การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน  

ความมีสาระสาํคัญและความเสี่ยงในการสอบบัญชี ก 1 

การกาํหนดความมีสาระสาํคัญและความมีสาระสาํคัญในการปฏบิัติงานเม่ือ 

วางแผนการตรวจสอบ 

 

ก2-ก12 

การปรับเปล่ียนเม่ือมีความคืบหน้าในการตรวจสอบ ก13 

 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระสาํคัญในการวางแผนและการปฏบิัติงานสอบบัญชี” 

ควรอ่านร่วมกบั มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

และการปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 
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คํานาํ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีกล่าวถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการนาํหลักการของ

ความมีสาระสาํคัญมาใช้ในการวางแผนและการปฏบิัติงานตรวจสอบงบการเงิน ส่วนมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 450
1
 จะอธบิายถึงการนาํความมีสาระสาํคัญมาใช้ในการประเมินผลกระทบ

ของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบในการตรวจสอบและการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่ยังไม่ได้แก้ไข (ถ้ามี) ในงบการเงิน 

 

ความมีสาระสําคญัในการตรวจสอบ 

 

2.  แม่บทการรายงานทางการเงินจะอธบิายเกี่ยวกบัหลักการของความมีสาระสาํคัญในการจัดทาํ

และนาํเสนองบการเงิน ถึงแม้ว่าแม่บทการรายงานทางการเงินอาจอธบิายถึงความมีสาระสาํคัญ

ในความหมายที่ต่างกนั แต่โดยทั่วไปแม่บทการรายงานทางการเงินมักจะอธบิายว่า 

• การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงรวมถึงการไม่แสดงข้อมูล จะถูกพิจารณาว่ามี

สาระสาํคัญ ถ้าการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงรายการใดรายการหน่ึงหรือทุกรายการ

โดยรวมจะสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 

เชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน 

• การใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับความมีสาระสาํคัญจะพิจารณาในแง่ของสภาวะแวดล้อม และ

ผลกระทบของขนาด หรือลักษณะของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง หรือพิจารณา

จากทั้งสององค์ประกอบ และ 

• การใช้ดุลยพินิจว่าเร่ืองใดมีสาระสาํคัญต่อผู้ใช้งบการเงินจะขึ้ นอยู่กับการพิจารณา           

ความต้องการข้อมูลพ้ืนฐานทางการเงินของผู้ใช้งบการเงินโดยรวม
2
 ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้ นจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ มีต่อผู้ใช้งบการเงินรายใดรายหน่ึง 

โดยเฉพาะเจาะจง ซ่ึงความต้องการของผู้ใช้งบการเงินเหล่าน้ันอาจมีความแตกต่างกนั

อย่างมากจะไม่ถูกนาํมาพิจารณา 

 

 

 

 

                                                 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ” 

2
  ตัวอย่างเช่น แม่บทในการจัดทาํและนาํเสนองบการเงินระบุว่า สาํหรับกจิการที่มุ่งหวังผลกาํไร การจัดทาํงบการเงิน

ให้ตรงกับความต้องการของนักลงทุนซ่ึงได้ลงทุนในทุนประเภทที่มีความเสี่ยงของกิจการ ย่อมจะตรงกับความ

ต้องการส่วนใหญ่ของผู้ใช้งบการเงินอื่น ๆ 
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3.  การกล่าวถึงความมีสาระสาํคัญน้ี หากแสดงในแม่บทการรายงานทางการเงินที่นาํมาใช้ จะให้

กรอบในการอ้างองิแก่ผู้สอบบัญชีในการกาํหนดความมีสาระสาํคัญของการตรวจสอบ หากแม่บท

การรายงานทางการเงินที่นํามาใช้ ไม่ได้อธิบายหลักการของความมีสาระสาํคัญ ลักษณะที่

กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 2 จะให้กรอบในการอ้างอิงในการพิจารณาความมีสาระสาํคัญของการ

ตรวจสอบแก่ผู้สอบบัญชี 

 

4. การกาํหนดความมีสาระสาํคัญของผู้สอบบัญชีเป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพและขึ้นอยู่กบัความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัความต้องการข้อมูลทางการเงินของ

ผู้ใช้งบการเงิน ดังน้ันจึงเป็นการสมเหตุสมผลที่ผู้สอบบัญชีจะตั้งข้อสมมติว่า ผู้ใช้งบการเงิน 

(ก) มีความรู้ตามสมควรเกี่ยวกบักจิกรรมทางธุรกจิและเศรษฐกจิและการบัญชี และมีความเตม็ใจ

ที่จะศึกษาข้อมูลในงบการเงินด้วยความระมัดระวังและความรอบคอบอย่างสมเหตุสมผล 

(ข) มีความเข้าใจว่างบการเงินได้ถูกจัดทาํ แสดงรายการ และตรวจสอบ ในระดับของความมี

สาระสาํคัญ 

(ค) ตระหนักถึงความไม่แน่นอนที่แฝงอยู่ในการวัดมูลค่าของจาํนวนเงินที่ขึ้นอยู่กบัการใช้

ประมาณการ การใช้ดุลยพินิจ และการพิจารณาถงึเหตุการณใ์นอนาคต และ 

(ง) ตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิอย่างสมเหตุสมผลบนพ้ืนฐานของข้อมูลในงบการเงิน 

 

5. ผู้สอบบัญชีจะนําหลักการของความมีสาระสาํคัญไปใช้ทั้งในการวางแผนและการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ และในการประเมินผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบในการ

ตรวจสอบและการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ยังไม่ได้แก้ไข (ถ้ามี) ในงบการเงิน และใน

การแสดงความเหน็ในรายงานของผู้สอบบัญชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก1) 

 

6. ในการวางแผนการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีจะใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกบัจาํนวนเงินของการแสดงข้อมูล   

ที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงได้พิจารณาแล้วว่ามีสาระสาํคัญ การใช้ดุลยพินิจน้ีจะเป็นพ้ืนฐานสาํหรับ 

(ก)   การกาํหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกีารประเมินความเสี่ยง  

(ข)   การระบุและการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสาํคัญ และ 

(ค)   การกาํหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบต่อไป 
 

ความมีสาระสาํคัญที่กาํหนดขึ้ นในการวางแผนการตรวจสอบ ไม่จําเป็นต้องกาํหนดเป็น

จาํนวนเงินขั้นตํ่า เพ่ือประเมินว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ยังไม่ถูกแก้ไข ทั้งรายการ

ใดรายการหน่ึง หรือทุกรายการโดยรวมน้ัน จะไม่มีสาระสาํคัญ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงบางอย่าง อาจเป็นสาเหตุให้ผู้สอบบัญชีประเมินว่ารายการ

เหล่าน้ันมีสาระสาํคัญได้แม้ว่าจะมีจาํนวนตํ่ากว่าระดับที่มีสาระสาํคัญ ถึงแม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้

ในทางปฏิบัติที่จะออกแบบวิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงซ่ึงมีสาระสาํคัญเพียงเพราะลักษณะของรายการเหล่าน้ันกต็าม เม่ือมีการประเมิน
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เกี่ยวกบัผลกระทบที่มีต่องบการเงิน
3
 ผู้สอบบัญชีจะพิจารณา ทั้งจาํนวนเงิน และลักษณะของ

การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงที่ยังไม่ถูกแก้ไข และสถานการณท์ี่รายการเหล่าน้ันเกดิขึ้น   

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

7. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏบิัติกบัการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 ย่อหน้าที่ ก16 
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วตัถุประสงค ์

 

8. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ การนําหลักการของความมีสาระสาํคัญไปปฏิบัติอย่าง

เหมาะสมในการวางแผนและการปฏบิัติงานสอบบัญชี 

 

คําจํากดัความ 

 

9. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ความมีสาระสาํคัญในการปฏบิัติงาน หมายถึง  

จํานวนหน่ึงหรือหลายจํานวนที่ ผู้สอบบัญชีกําหนดขึ้ น ณ ระดับที่ มีค่าน้อยกว่าความมี

สาระสาํคัญสาํหรับงบการเงินโดยรวม เพ่ือลดโอกาสที่จาํนวนรวมของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่ยังไม่ถูกแก้ไขและไม่ถูกตรวจพบจะมีจาํนวนสูงกว่าความมีสาระสาํคัญสาํหรับ  

งบการเงินโดยรวมให้อยู่ในระดับตํ่าอย่างเหมาะสม หากเกี่ยวข้อง ความมีสาระสาํคัญในการ

ปฏบิัติงาน ยังหมายถึง จาํนวนหน่ึงหรือหลายจาํนวนที่ผู้สอบบัญชีกาํหนดขึ้น ณ ระดับที่มีค่า

น้อยกว่าระดับความมีสาระสาํคัญระดับหน่ึง หรือหลายระดับ สาํหรับประเภทของรายการ  

ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการใดรายการหน่ึงเป็นการเฉพาะ 

 

ขอ้กาํหนด 

การกําหนดความมีสาระสําคัญและความมีสาระสําคัญในการปฏิบัติงานเมื่อวางแผน          

การตรวจสอบ 

 

10. ในการจัดทาํกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวม ผู้สอบบัญชีต้องกาํหนดความมีสาระสาํคัญสาํหรับ       

งบการเงินโดยรวม ในสถานการณ์เฉพาะของกจิการ หากมีประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ    

ทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการใดรายการหนึ่งหรือมากกว่าเป็นการเฉพาะ ซ่ึงการ

แสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงของรายการดังกล่าวในจาํนวนที่มีค่าน้อยกว่าความมีสาระสาํคัญ

สาํหรับงบการเงินโดยรวม สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องกาํหนดระดับความมีสาระสาํคัญ

ระดับหน่ึง หรือหลายระดับ เพ่ือนาํมาใช้กบัประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือ

การเปิดเผยข้อมูลของรายการเหล่าน้ัน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก2-ก11) 

 

11. ผู้สอบบัญชีต้องกาํหนดความมีสาระสาํคัญในการปฏบิัติงาน เพ่ือประเมินความเสี่ยงจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ และกาํหนดลักษณะ ช่วงเวลา และ

ขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบต่อไป (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก12) 
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การปรบัเปลีย่นเมือ่มีความคืบหนา้ในการตรวจสอบ 

 

12. ผู้สอบบัญชีต้องปรับเปล่ียนความมีสาระสาํคัญสาํหรับงบการเงินโดยรวม (และหากเกี่ยวข้อง 

ระดับความมีสาระสาํคัญระดับหน่ึง หรือหลายระดับ สาํหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ

ทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการใดรายการหนึ่งเป็นการเฉพาะ) เม่ือได้ทราบ

ข้อมูลระหว่างการตรวจสอบซ่ึงอาจเป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีต้องกาํหนดจาํนวนหน่ึง (หรือ

หลายจาํนวน) ที่แตกต่างจากจาํนวนเดิม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก13) 

 

13. หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าความมีสาระสาํคัญสาํหรับงบการเงินโดยรวม (และหากเกี่ยวข้อง 

ระดับความมีสาระสาํคัญระดับหน่ึง หรือหลายระดับ สําหรับประเภทของรายการ ยอด

คงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการใดรายการหน่ึงเป็นการเฉพาะ) ในระดับ

ที่ตํ่ากว่าความมีสาระสาํคัญที่ได้กาํหนดไว้เดิมมีความเหมาะสม ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่ามีความ

จําเป็นหรือไม่ที่จะต้องปรับเปล่ียนความมีสาระสาํคัญในการปฏิบัติงาน และพิจารณาว่าลักษณะ 

ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบต่อไปยังเหมาะสมหรือไม่ 

 

เอกสารหลกัฐาน 

 

14. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีต้องรวมถึงจาํนวนและปัจจัยที่ใช้ประกอบ 

การพิจารณา ดังต่อไปน้ี
4
   

(ก) ความมีสาระสาํคัญสาํหรับงบการเงินโดยรวม (ดูย่อหน้าที่ 10) 

(ข)   หากเกี่ยวข้อง ระดับความมีสาระสาํคัญระดับหน่ึง หรือหลายระดับ สาํหรับประเภทของรายการ     

ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการใดรายการหน่ึงเป็นการเฉพาะ 

(ดูย่อหน้าที่ 10) 

(ค) ความมีสาระสาํคัญในการปฏบิัติงาน (ดูย่อหน้าที่ 11) และ 

(ง) การปรับเปล่ียนใด ๆ ของ (ก) ถึง (ค) เม่ือมีความคืบหน้าในการตรวจสอบ (ดูย่อ

หน้าที่ 12-13)   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่ 8-11 และย่อหน้าที่ ก6  
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน 

ความมีสาระสําคญัและความเสีย่งในการสอบบญัชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ 5) 

 

ก1. ในการตรวจสอบงบการเงิน วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี คือ เพ่ือให้ได้รับความ

เช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็น

สาระสาํคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสามารถ

แสดงความเหน็ว่างบการเงินได้ถูกจัดทาํขึ้นในส่วนที่มีสาระสาํคัญ ตามแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่ถือปฏิบัติ และเพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสามารถรายงานต่องบการเงินและสื่อสารตามที่

มาตรฐานการสอบบัญชีกาํหนด ซ่ึงสอดคล้องกบัสิ่งที่ผู้สอบบัญชีตรวจพบ
5
 ผู้สอบบัญชีจะได้รับ

ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลเม่ือได้รับหลักฐานการตรวจสอบที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือ

ลดความเสี่ยงในการสอบบัญชีให้อยู่ในระดับตํ่าที่สามารถยอมรับได้
6
 ความเสี่ยงในการสอบ

บัญชี คือ ความเสี่ยงที่ผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นในการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสมเม่ือ     

งบการเงินมีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ ความเสี่ยงในการสอบบัญชี

เป็นความเสี่ยงในการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญและความเสี่ยงจาก 

การตรวจพบ
7 
ผู้สอบบัญชีจะพิจารณาความมีสาระสาํคัญและความเสี่ยงในการสอบบัญชีตลอด

ระยะเวลาการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างย่ิง เม่ือ 

(ก) ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ
8
 

(ข) กาํหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบต่อไป
9
  และ 

(ค) ประเมินผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ยังไม่ถูกแก้ไข (ถ้ามี) ใน

งบการเงิน
10

 และแสดงความเหน็ในรายงานของผู้สอบบัญชี
11

 

 

 

 

                                                 
5
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบัิติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 11 

6
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 17 

7
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200  ย่อหน้าที่ 13 (ค) 

8
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

 อนัเป็นสาระสาํคัญโดยการทาํความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” 

9
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธปีฏบัิติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้” 

10
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450  

11
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” 
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การกําหนดความมีสาระสําคัญและความมีสาระสําคัญในการปฏิบัติงานเมื่อวางแผน          

การตรวจสอบ 

ขอ้พจิารณาเฉพาะสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 10) 

 

ก2. สาํหรับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่ออกกฎหมายและหน่วยงานกาํกับดูแลมักจะเป็น

ผู้ใช้งบการเงินหลัก นอกจากน้ัน งบการเงินอาจถูกใช้ในการตัดสนิใจอื่นนอกเหนือจากการ

ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ดังน้ัน ในการกาํหนดความมีสาระสาํคัญสาํหรับงบการเงินโดยรวม 

(และหากเกี่ยวข้อง ระดับความมีสาระสาํคัญระดับหน่ึง หรือหลายระดับ สาํหรับประเภทของ

รายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการใดรายการหน่ึงเป็นการเฉพาะ) 

ในการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงานภาครัฐ จะได้รับอทิธพิลจากกฎหมาย ข้อบังคับ หรือ

ข้อกาํหนดของหน่วยงานอื่น ๆ และความต้องการข้อมูลทางการเงินของหน่วยงานที่ออก

กฎหมายและประโยชน์ของสาธารณชน 

 

การใชข้อ้มูลอา้งอิงในการกําหนดความมีสาระสําคัญสําหรับงบการเงินโดยรวม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

10) 

 

ก3.  ในการกาํหนดความมีสาระสาํคัญ ผู้สอบบัญชีจะใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ อตัราส่วน   

เป็นร้อยละมักจะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเร่ิมต้นกําหนดความมีสาระสําคัญสําหรับ         

งบการเงินโดยรวม ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการกาํหนดข้อมูลอ้างองิที่เหมาะสม รวมถงึ 

• องค์ประกอบของงบการเงิน (ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ 

ค่าใช้จ่าย) 

• รายการที่ ผู้ใช้งบการเงินของกิจการจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ (ตัวอย่างเช่น เพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการประเมินผลการดาํเนินงานทางการเงิน  ผู้ใช้งบการเงินอาจจะมุ่งเน้น

ที่กาํไร รายได้ หรือสนิทรัพย์สทุธ)ิ 

• ลักษณะของกจิการ ช่วงเวลาของวงจรธุรกจิที่กจิการดาํเนินงานอยู่ และสภาพอุตสาหกรรม

และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิที่กจิการดาํเนินงานอยู่ 

• โครงสร้างของเจ้าของกิจการและวิธีการจัดหาเงินทุน (ตัวอย่างเช่น หากกิจการจัดหา

เงินทุนโดยการกู้ยืมเพียงอย่างเดียว แทนที่จะใช้เงินทุนจากเจ้าของกจิการ ผู้ใช้งบการเงิน

อาจให้ความสาํคัญต่อสนิทรัพย์ และสทิธิเรียกร้องเหนือสนิทรัพย์น้ัน มากกว่าผลกาํไร

ของกจิการ) และ 

• ความผนัผวนของข้อมูลอ้างองิที่เกี่ยวข้อง 
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ก4. ตัวอย่างของข้อมูลอ้างอิงที่เหมาะสม ประกอบด้วย ประเภทของรายได้ที่รายงาน เช่น กาํไรก่อน

ภาษี รายได้รวม กาํไรขั้นต้นและค่าใช้จ่ายรวม ส่วนของเจ้าของรวมหรือสินทรัพย์สุทธิ ทั้งน้ี 

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของกจิการ กาํไรก่อนภาษีจากการดาํเนินงานต่อเน่ืองมักจะถูกนาํมาใช้

สาํหรับกจิการที่มุ่งหวังผลกาํไร เม่ือกาํไรก่อนภาษีจากการดาํเนินงานต่อเน่ืองมีความผันผวน 

ข้อมูลอ้างองิอื่น เช่น กาํไรขั้นต้น หรือรายได้รวม อาจมีความเหมาะสมกว่า   

 

ก5. ในการเลือกข้อมูลอ้างองิ ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องโดยปกติประกอบด้วยผลการดาํเนินงาน

ทางการเงินและฐานะทางการเงินของงวดก่อน ผลการดาํเนินงานทางการเงินและฐานะทางการ

เงินของงวดจนถงึปัจจุบัน และงบประมาณหรือประมาณการสาํหรับงวดปัจจุบัน ปรับปรุงด้วย

การเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ที่สาํคัญของกจิการ (ตัวอย่างเช่น การซ้ือธุรกจิที่มีนัยสาํคัญ) 

และการเปล่ียนแปลงที่เกี่ยวข้องของสภาพอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่

กจิการดาํเนินงานอยู่ ตัวอย่างเช่น หากในเบื้องต้น ความมีสาระสาํคัญสาํหรับงบการเงินโดยรวม

ของกิจการหน่ึงได้ถูกกาํหนดจากร้อยละของกําไรก่อนภาษีจากการดําเนินงานต่อเน่ือง 

สถานการณ์ที่ทาํให้มีการลดลงหรือเพ่ิมขึ้นของกาํไรดังกล่าวอย่างมาก อาจทาํให้ผู้สอบบัญชี

สรปุว่าความมีสาระสาํคัญสาํหรับงบการเงินโดยรวมที่กาํหนดขึ้นจากการใช้กาํไรก่อนภาษีจาก

การดาํเนินงานในอดีตซ่ึงทาํให้เป็นมาตรฐาน มีความเหมาะสมกว่า 

 

ก6. ความมีสาระสาํคัญมีความเกี่ยวข้องกับงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีกาํลังรายงาน เม่ืองบการเงิน       

ถูกจัดทาํขึ้นสาํหรับงวดการรายงานทางการเงินที่มากหรือน้อยกว่า 12 เดือน เช่น ในกรณีของ

กิจการที่ตั้งขึ้ นใหม่ หรือมีการเปล่ียนแปลงงวดการรายงานทางการเงิน ความมีสาระสาํคัญ       

จะเกี่ยวข้องกบังบการเงินที่จัดทาํขึ้นสาํหรับงวดการรายงานทางการเงินน้ัน 

 

ก7. ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ในการกาํหนดความมีสาระสาํคัญเป็น

อัตราร้อยละกับข้อมูลอ้างอิงที่ถูกเลือก อัตราร้อยละจะมีความสัมพันธ์กับข้อมูลอ้างอิงที่ถูก

เลือก เช่น อตัราร้อยละที่นาํไปใช้กบักาํไรก่อนภาษีจากการดาํเนินงานต่อเน่ืองโดยปกติมักจะ

มีค่าสูงกว่าอัตราร้อยละที่นาํไปใช้กับรายได้รวม ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่า

ร้อยละ 5 ของกาํไรก่อนภาษีจากการดาํเนินงานต่อเน่ืองมีความเหมาะสมสาํหรับกิจการที่

มุ่งหวังผลกาํไรในอุตสาหกรรมการผลิต ในขณะที่ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าร้อยละ 1 ของ

รายได้รวมหรือค่าใช้จ่ายรวม มีความเหมาะสมสาํหรับกจิการที่ไม่มุ่งหวังผลกาํไร อย่างไรกต็าม 

อตัราร้อยละที่สงูขึ้นหรือตํ่าลงอาจมีความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ ์

 

ขอ้พิจารณาเฉพาะสาํหรบักิจการขนาดเลก็ 

 

ก8. เม่ือกาํไรก่อนภาษีจากการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกิจการมีความสมํ่าเสมอเป็นปกติ ซ่ึงอาจ

เกิดขึ้ นในกรณีของธุรกิจส่วนตัวซ่ึงเจ้าของได้รับกําไรก่อนภาษีจํานวนมากในรูปของ

ค่าตอบแทน ข้อมูลอ้างองิ เช่น กาํไรก่อนค่าตอบแทนและภาษีอาจมีความเกี่ยวข้องมากกว่า 
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ขอ้พิจารณาเฉพาะสาํหรบัหน่วยงานภาครฐั 

 

ก9. ในการตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ ต้นทุนรวมหรือต้นทุนสุทธิ (ค่าใช้จ่ายหักรายได้ หรือ 

รายจ่ายหักรายรับ) อาจเป็นข้อมูลอ้างอิงที่เหมาะสมสาํหรับกิจกรรมของโครงการ เม่ือ

หน่วยงานภาครัฐมีการเกบ็รักษาสินทรัพย์ของทางการ สินทรัพย์อาจเป็นข้อมูลอ้างอิงที่

เหมาะสม 

 

ระดบัความมีสาระสําคัญระดบัหนึง่หรือหลายระดบัสําหรบัประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทาง

บญัช ี หรือการเปิดเผยขอ้มลูของรายการใดรายการหนึง่เป็นการเฉพาะ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 10) 

 

ก10. ปัจจัยที่อาจระบุถึงการมีอยู่จริงของประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการ

เปิดเผยข้อมูลของรายการใดรายการหน่ึง หรือมากกว่าเป็นการเฉพาะ ซ่ึงการแสดงข้อมูลที่ 

ขัดต่อข้อเทจ็จริงของรายการดังกล่าวในจํานวนที่มีค่าน้อยกว่าความมีสาระสาํคัญสาํหรับ     

งบการเงินโดยรวมสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ  

เชิงเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงิน มีดังต่อไปน้ี 

•  กฎหมาย ข้อบังคับ หรือแม่บทการรายงานทางการเงินที่ใช้ มีผลกระทบต่อการ

คาดการณ์ของผู้ใช้งบการเงินเกี่ยวกับการวัดมูลค่า หรือการเปิดเผยบางรายการ เช่น 

รายการของบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั และค่าตอบแทนของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่

ในการกาํกบัดูแลหรือไม่ 

•  การเปิดเผยข้อมูลที่สาํคัญซ่ึงมีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมที่กิจการดาํเนินงานอยู่          

(เช่น ต้นทุนการวิจัยและพัฒนาสาํหรับบริษัทยา) 

•  ความสนใจเน้นที่ด้านใดด้านหน่ึงของธุรกิจของกิจการซ่ึงถูกเปิดเผยแยกต่างหากใน  

งบการเงินหรือไม่ (เช่น ธุรกจิที่ได้มาใหม่) 

 

ก11. ในบางสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจพบว่าการเข้าใจถึงความคิดเหน็และความคาดหวังของผู้มี

หน้าที่กาํกับดูแล และผู้บริหารจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาว่าประเภทของรายการ ยอด

คงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีอยู่หรือไม่   

 

ความมีสาระสาํคญัในการปฏิบติังาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 11) 

 

ก12. การวางแผนการตรวจสอบเพียงเพ่ือให้ตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระสาํคัญรายการใดรายการหน่ึงทาํให้มองข้ามข้อเทจ็จริงที่ว่าจาํนวนรวมของการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ไม่เป็นสาระสาํคัญแต่ละรายการอาจทาํให้งบการเงินมีการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ และไม่ได้เผื่อไว้สาํหรับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่เป็นไปได้ซ่ึงยังไม่ถูกตรวจพบ ความมีสาระสาํคัญในการปฏบิัติงาน (จาํนวนหน่ึง 

หรือหลายจํานวน) ถูกกาํหนดขึ้ นเพ่ือลดโอกาสที่จํานวนรวมของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่ยังไม่ถูกแก้ไขและไม่ถูกตรวจพบในงบการเงินจะมีจาํนวนสงูกว่าความมีสาระสาํคัญ
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สาํหรับงบการเงินโดยรวม ให้อยู่ในระดับตํ่าอย่างเหมาะสม ในทาํนองเดียวกัน ความมี

สาระสาํคัญในการปฏบิัติงานที่สมัพันธก์บัระดับความมีสาระสาํคัญที่กาํหนดขึ้นสาํหรับประเภท

ของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการใดรายการหน่ึงเป็นการ

เฉพาะ ถูกกาํหนดขึ้นเพ่ือลดโอกาสที่จาํนวนรวมของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ยังไม่

ถูกแก้ไขและไม่ถูกตรวจพบของประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผย

ข้อมูลดังกล่าว จะมีจาํนวนสูงกว่าระดับความมีสาระสาํคัญสาํหรับประเภทของรายการยอด

คงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลน้ัน ๆ ให้อยู่ในระดับตํ่าอย่างเหมาะสม การกาํหนด

ความมีสาระสาํคัญในการปฏบิัติงานไม่ใช่การคาํนวณที่ได้คาํตอบโดยง่าย แต่ผู้สอบบัญชีต้องใช้

ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยใช้ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบักจิการ ผลของวิธกีาร

ประเมินความเสี่ยง ลักษณะและขอบเขตของการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงที่ตรวจพบในการ

ตรวจสอบที่ผ่านมา และการคาดการณ์ของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่เกดิขึ้นในงวดปัจจุบัน เพ่ือกาํหนดความมีสาระสาํคัญในการปฏบิัติงาน 

 

การปรบัเปลีย่นเมือ่มีความคืบหนา้ในการตรวจสอบ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 12) 

 

ก13. ความมีสาระสาํคัญสาํหรับงบการเงินโดยรวม (หากเกี่ยวข้อง ระดับความมีสาระสาํคัญระดับหน่ึง

หรือหลายระดับสาํหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูล 

ของรายการใดรายการหน่ึงเป็นการเฉพาะ) อาจจาํเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนเน่ืองจากผลของ 

การเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบ (เช่น การตัดสินใจจาํหน่าย

ธุรกิจส่วนสาํคัญของกิจการ) การได้รับข้อมูลใหม่ หรือการเปล่ียนแปลงในความเข้าใจของ

ผู้สอบบัญชีที่มีต่อกจิการและการดาํเนินงานของกจิการซ่ึงเป็นผลมาจากการปฏบิัติตามวิธกีาร

ตรวจสอบต่อไป ตัวอย่างเช่น หากระหว่างการตรวจสอบปรากฏว่าผลการดําเนินงานทาง

การเงินที่เกิดขึ้ นจริงมีโอกาสสูงที่จะแตกต่างอย่างมากจากผลการดาํเนินงานทางการเงินสิ้น

งวดที่ได้คาดการณ์ไว้ ซ่ึงเดิมเคยใช้ในการกาํหนดความมีสาระสาํคัญสาํหรับงบการเงิน

โดยรวม ผู้สอบบัญชีจะต้องปรับเปล่ียนความมีสาระสาํคัญดังกล่าว 

 

 

 

 


