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มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 320 – ความมีสาระสาํคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี ที�เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 โดย International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ข อ ง  International Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และทาํซํ(าโดยได้รับอนุญาตจาก IFAC  ทั(งนี( ขั(นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลนี( ได้ดาํเนินการตาม “แถลงการณ์นโยบาย - นโยบายในการแปลและทําซํ �ามาตรฐานที�ออกโดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั(งหมดที�ได้รับการอนุมัติคือข้อความที�เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC ข้อความภาษาอังกฤษของ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 320 – ความมีสาระสาํคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี © 2010 สงวนลิขสิทธิ5โดย the International Federation of Accountants (IFAC) ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 – ความมีสาระสาํคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี © 2012 สงวนลิขสิทธิ5โดย the International Federation of Accountants (IFAC) ต้ น ฉ บั บ  : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements ISBN: 978-1-60815-052-6 เนื� องจาก International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International Federation of Accountants (IFAC) ไ ด้ เผ ย แพ ร่  Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements 2016-2017 Edition เมื �อวันที � 20 ธ ัน วาคม ค .ศ . 2016 (ISBN: 978-1-60815-318-8) ซึ �งม ีก ารปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชีหลายฉบับตาม Addressing disclosures in the audit of financial statements project และ Auditor Reporting project ดังนั(น สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงปรับปรุง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 – ความมีสาระสาํคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี (แปลจาก ISA320, Materiality in Planning and Performing an Audit) โดยปรับปรุงเนื( อหาและถ้อยคําบางส่วนให้สอดคล้องกับการปรับปรุงข้างต้น (ดังแสดงในส่วนที�แรเงา) สาํหรับการตรวจสอบงบการเงินที�มีงวดสิ(นสดุในหรือหลังวันที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 แต่เนื�องด้วยข้อกาํหนดที�สาํคัญของมาตรฐานการสอบฉบับนี( ไม่เปลี�ยนแปลง ดังนั(น วันถือปฏบัิติของมาตรฐานการสอบบัญชีนี( จึงเป็นวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไปเช่นเดิม ซึ�งสอดคล้องกับวันถือปฏิบัติที�ระบุไว้ใน Handbook 2016-2017 Edition ของIFAC 
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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 320 ความมีสาระสาํคญัในการวางแผนและการปฏิบติังานสอบบญัชี 
(ถอืปฏบิตักิบัการตรวจสอบงบการเงนิสาํหรับงวดสิ�นสดุในหรือหลังวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2555) สารบญั 

  ย่อหนา้ที� คํานาํ  ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี(  1 ความมีสาระสาํคัญในการตรวจสอบ 2-6 วันถือปฏบัิติ 7 วตัถุประสงค ์ 8 คําจํากดัความ 9 ขอ้กําหนด  การกาํหนดความมีสาระสาํคัญและความมีสาระสาํคัญในการปฏบัิติงานเมื�อ วางแผนการตรวจสอบ  10-11 การปรับเปลี�ยนเมื�อมีความคืบหน้าในการตรวจสอบ 12-13 เอกสารหลักฐาน 14 การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอื�น  ความมีสาระสาํคัญและความเสี�ยงในการสอบบัญชี ก1 การกาํหนดความมีสาระสาํคัญและความมีสาระสาํคัญในการปฏบัิติงานเมื�อ วางแผนการตรวจสอบ  ก2-ก12 การปรับเปลี�ยนเมื�อมีความคืบหน้าในการตรวจสอบ ก13  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระสาํคัญในการวางแผนและการปฏบัิติงานสอบบัญชี” ควรอ่านร่วมกับ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 
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คํานาํ ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี�  1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี(กล่าวถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการนาํหลักการของความมีสาระสาํคัญมาใช้ในการวางแผนและการปฏบัิติงานตรวจสอบงบการเงิน ส่วนมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 4501 จะอธิบายถึงการนาํความมีสาระสาํคัญมาใช้ในการประเมินผลกระทบของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�พบในการตรวจสอบและการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�ยังไม่ได้แก้ไข (ถ้ามี) ในงบการเงิน ความมีสาระสําคญัในการตรวจสอบ 2. แม่บทการรายงานทางการเงินจะอธิบายเกี�ยวกับหลักการของความมีสาระสาํคัญในการจัดทาํและนาํเสนองบการเงิน ถึงแม้ว่าแม่บทการรายงานทางการเงินอาจอธิบายถึงความมีสาระสาํคัญในความหมายที�ต่างกนั แต่โดยทั�วไปแม่บทการรายงานทางการเงินมักจะอธบิายว่า 
• การแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งรวมถึงการไม่แสดงข้อมูล จะถูกพิจารณาว่ามีสาระสาํคัญ ถ้าการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงรายการใดรายการหนึ�งหรือทุกรายการโดยรวมจะสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน 
• การใช้ดุลยพินิจเกี�ยวกับความมีสาระสาํคัญจะพิจารณาในแง่ของสภาวะแวดล้อม และผลกระทบของขนาด หรือลักษณะของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริง หรือพิจารณาจากทั(งสององค์ประกอบ และ 
• การใช้ดุลยพินิจว่าเรื�องใดมีสาระสาํคัญต่อผู้ใช้งบการเงินจะขึ( นอยู่กับการพิจารณา           ความต้องการข้อมูลพื( นฐานทางการเงินของผู้ใช้งบการเงินโดยรวม2 ผลกระทบที�อาจเกิดขึ( นจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงที�มี ต่อผู้ใช้งบการเงินรายใดรายหนึ� ง โดยเฉพาะเจาะจง ซึ�งความต้องการของผู้ใช้งบการเงินเหล่านั(นอาจมีความแตกต่างกันอย่างมากจะไม่ถูกนาํมาพิจารณา 3.  การกล่าวถึงความมีสาระสาํคัญนี(  หากแสดงในแม่บทการรายงานทางการเงินที�นํามาใช้ จะให้กรอบในการอ้างอิงแก่ผู้สอบบัญชีในการกาํหนดความมีสาระสาํคัญของการตรวจสอบ หากแม่บทการรายงานทางการเงินที�นํามาใช้ ไม่ได้อธิบายหลักการของความมีสาระสาํคัญ ลักษณะที�กล่าวถึงในย่อหน้าที� 2 จะให้กรอบในการอ้างอิงในการพิจารณาความมีสาระสาํคัญของการตรวจสอบแก่ผู้สอบบัญชี 

                                                 
1  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�พบระหว่างการตรวจสอบ” 
2  ตัวอย่างเช่น แม่บทในการจัดทาํและนาํเสนองบการเงินระบุว่า สาํหรับกิจการที�มุ่งหวังผลกาํไร การจัดทาํงบการเงินให้ตรงกับความต้องการของนักลงทุนซึ�งได้ลงทุนในทุนประเภทที�มีความเสี�ยงของกิจการ ย่อมจะตรงกับความต้องการส่วนใหญ่ของผู้ ใช้งบการเงินอื�น ๆ 
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4. การกาํหนดความมีสาระสาํคัญของผู้สอบบัญชีเป็นเรื�องของการใช้ดุลยพินิจเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพและขึ(นอยู่กับความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี�ยวกับความต้องการข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้งบการเงิน ดังนั(นจึงเป็นการสมเหตุสมผลที�ผู้สอบบัญชีจะตั(งข้อสมมติว่า ผู้ใช้งบการเงิน (ก) มีความรู้ตามสมควรเกี�ยวกบักจิกรรมทางธุรกจิและเศรษฐกจิและการบัญชี และมีความเตม็ใจที�จะศึกษาข้อมูลในงบการเงินด้วยความระมัดระวังและความรอบคอบอย่างสมเหตุสมผล (ข) มีความเข้าใจว่างบการเงินได้ถูกจัดทาํ แสดงรายการ และตรวจสอบ ในระดับของความมีสาระสาํคัญ (ค) ตระหนักถึงความไม่แน่นอนที�แฝงอยู่ในการวัดมูลค่าของจาํนวนเงินที�ขึ(นอยู่กับการใช้ประมาณการ การใช้ดุลยพินิจ และการพิจารณาถึงเหตุการณ์ในอนาคต และ (ง) ตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิอย่างสมเหตุสมผลบนพื(นฐานของข้อมูลในงบการเงิน 5. ผู้สอบบัญชีจะนําหลักการของความมีสาระสําคัญไปใช้ทั(งในการวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบ และในการประเมินผลกระทบของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�พบในการตรวจสอบและการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�ยังไม่ได้แก้ไข (ถ้ามี) ในงบการเงิน และในการแสดงความเหน็ในรายงานของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที� ก1) 6. ในการวางแผนการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีจะใช้ดุลยพินิจเกี�ยวกับจาํนวนเงินของการแสดงข้อมูล   ที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งได้พิจารณาแล้วว่ามีสาระสาํคัญ การใช้ดุลยพินิจนี( จะเป็นพื(นฐานสาํหรับ (ก) การกาํหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกีารประเมินความเสี�ยง  (ข) การระบุและการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญ และ (ค) การกาํหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบต่อไป ความมีสาระสาํคัญที�กาํหนดขึ(นในการวางแผนการตรวจสอบ ไม่จาํเป็นต้องกาํหนดเป็นจาํนวนเงินขั(นตํ�า เพื� อประเมินว่าการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�ยังไม่ถูกแก้ไข ทั(งรายการใดรายการหนึ�ง หรือทุกรายการโดยรวมนั(น จะไม่มีสาระสาํคัญ สถานการณ์ที�เกี�ยวข้องกับการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงบางอย่าง อาจเป็นสาเหตุให้ผู้สอบบัญชีประเมินว่ารายการเหล่านั(นมีสาระสาํคัญได้แม้ว่าจะมีจาํนวนตํ�ากว่าระดับที�มีสาระสาํคัญ ซึ�งเป็นไปไม่ได้ในทางปฏบัิติที�จะออกแบบวิธีการตรวจสอบเพื�อให้ตรวจพบการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งมีสาระสาํคัญเพียงเพราะลักษณะของรายการเหล่านั(นทั(งหมด อย่างไรกต็าม การพิจารณาถึงลักษณะของข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงที�อาจเกิดขึ( นในการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินซึ� งเกี�ยวข้องกับการออกแบบวิธีการตรวจเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�    ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ3  นอกจากนี(  ในการประเมินผลกระทบที�มีต่องบการเงินของข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�ยังไม่ถูกแก้ไขทั(งหมด ผู้สอบบัญชีจะพิจารณาทั(งจาํนวนเงิน 
                                                 
3  ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ โดยการทาํความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” ย่อหน้าที� ก134-ก135 
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และลักษณะของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�ยังไม่ถูกแก้ไข และสถานการณ์ที�รายการเหล่านั(นเกดิขึ(น4 (อ้างถึงย่อหน้าที� ก2) วนัถอืปฏิบติั 7. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี(  ให้ถือปฏบัิติกับการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที�เริ�มในหรือหลังวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2555 วตัถุประสงค ์8. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ การนําหลักการของความมีสาระสําคัญไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมในการวางแผนและการปฏบัิติงานสอบบัญชี คําจํากดัความ 9. เพื�อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ความมีสาระสาํคัญในการปฏิบัติงาน หมายถึง  จํานวนหนึ� งหรือหลายจํานวนที� ผู้สอบบัญชีกําหนดขึ( น ณ ระดับที�มีค่าน้อยกว่าความมีสาระสาํคัญสาํหรับงบการเงินโดยรวม เพื�อลดโอกาสที�จาํนวนรวมของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�ยังไม่ถูกแก้ไขและไม่ถูกตรวจพบจะมีจํานวนสูงกว่าความมีสาระสาํคัญสาํหรับ  งบการเงินโดยรวมให้อยู่ในระดับตํ�าอย่างเหมาะสม หากเกี�ยวข้อง ความมีสาระสาํคัญในการปฏิบัติงาน ยังหมายถึง จาํนวนหนึ�งหรือหลายจาํนวนที�ผู้สอบบัญชีกาํหนดขึ( น ณ ระดับที�มี  ค่าน้อยกว่าระดับความมีสาระสาํคัญระดับหนึ�ง หรือหลายระดับ สาํหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการใดรายการหนึ�งเป็นการเฉพาะ ขอ้กําหนด การกําหนดความมีสาระสําคญัและความมีสาระสําคญัในการปฏิบติังานเมื�อวางแผนการตรวจสอบ 10. ในการจัดทาํกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวม ผู้สอบบัญชีต้องกาํหนดความมีสาระสาํคัญสาํหรับ       งบการเงินโดยรวม ในสถานการณ์เฉพาะของกจิการ หากมีประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ    ทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการใดรายการหนึ�งหรือมากกว่าเป็นการเฉพาะ ซึ�งการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงของรายการดังกล่าวในจาํนวนที�มีค่าน้อยกว่าความมีสาระสาํคัญสําหรับงบการเงินโดยรวม สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องกาํหนดระดับความมีสาระสาํคัญระดับหนึ�ง หรือหลายระดับ เพื�อนาํมาใช้กับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการเหล่านั(น (อ้างถึงย่อหน้าที� ก3-ก12) 11. ผู้สอบบัญชีต้องกาํหนดความมีสาระสาํคัญในการปฏิบัติงาน เพื�อประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ และกาํหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบต่อไป (อ้างถึงย่อหน้าที� ก13) 
                                                 
4  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที� ก21 
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การปรบัเปลี�ยนเมื�อมีความคืบหนา้ในการตรวจสอบ 12. ผู้สอบบัญชีต้องปรับเปลี�ยนความมีสาระสาํคัญสาํหรับงบการเงินโดยรวม (และหากเกี�ยวข้อง ระดับความมีสาระสาํคัญระดับหนึ�ง หรือหลายระดับ สาํหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการใดรายการหนึ�งเป็นการเฉพาะ) เมื�อได้ทราบข้อมูลระหว่างการตรวจสอบซึ�งอาจเป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีต้องกาํหนดจาํนวนหนึ�ง (หรือหลายจาํนวน) ที�แตกต่างจากจาํนวนเดิม (อ้างถึงย่อหน้าที� ก14) 13. หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าความมีสาระสาํคัญสาํหรับงบการเงินโดยรวม (และหากเกี�ยวข้อง ระดับความมีสาระสําคัญระดับหนึ� ง หรือหลายระดับ สําหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการใดรายการหนึ�งเป็นการเฉพาะ) ในระดับที�ตํ�ากว่าความมีสาระสาํคัญที�ได้กาํหนดไว้เดิมมีความเหมาะสม ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่ามีความจําเป็นหรือไม่ที�จะต้องปรับเปลี�ยนความมีสาระสาํคัญในการปฏิบัติงาน และพิจารณาว่าลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบต่อไปยังเหมาะสมหรือไม่ เอกสารหลกัฐาน 14. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีต้องรวมถึงจาํนวนและปัจจัยที�ใช้ประกอบ การพิจารณา ดังต่อไปนี( 5   (ก) ความมีสาระสาํคัญสาํหรับงบการเงินโดยรวม (ดูย่อหน้าที� 10) (ข) หากเกี�ยวข้อง ระดับความมีสาระสาํคัญระดับหนึ�ง หรือหลายระดับ สาํหรับประเภทของรายการ     ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการใดรายการหนึ�งเป็นการเฉพาะ (ดูย่อหน้าที� 10) (ค) ความมีสาระสาํคัญในการปฏบัิติงาน (ดูย่อหน้าที� 11) และ (ง) การปรับเปลี�ยนใด ๆ ของ (ก) ถึง (ค) เมื� อมีความคืบหน้าในการตรวจสอบ (ดู     ย่อหน้าที� 12-13)   

                                                 
5  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที� 8-11 และย่อหน้าที� ก6  
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอืน ความมีสาระสําคญัและความเสี�ยงในการสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที� 5) ก1. ในการตรวจสอบงบการเงิน วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี คือ เพื� อให้ได้รับความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมไม่มีการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด เพื�อให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเหน็ว่างบการเงินได้ถูกจัดทาํขึ(นในส่วนที�มีสาระสาํคัญ ตามแม่บทการรายงานทางการเงินที�ถือปฏิบัติ และเพื�อให้ผู้สอบบัญชีสามารถรายงานต่องบการเงินและสื�อสารตามที�มาตรฐานการสอบบัญชีกาํหนด ซึ�งสอดคล้องกับสิ�งที�ผู้สอบบัญชีตรวจพบ6 ผู้สอบบัญชีจะได้รับความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลเมื�อได้รับหลักฐานการตรวจสอบที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื�อลดความเสี�ยงในการสอบบัญชีให้อยู่ในระดับตํ�าที�สามารถยอมรับได้7 ความเสี�ยงในการสอบบัญชี คือ ความเสี�ยงที� ผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นในการตรวจสอบที�ไม่เหมาะสมเมื�องบการเงินมีการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ ความเสี�ยงในการสอบบัญชีเป็นความเสี�ยงในการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญและความเสี�ยงจากการตรวจพบ8 ผู้สอบบัญชีจะพิจารณาความมีสาระสาํคัญและความเสี�ยงใน  การสอบบัญชีตลอดระยะเวลาการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง เมื�อ (ก) ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ9 (ข) กาํหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบต่อไป10 และ (ค) ประเมินผลกระทบของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�ยังไม่ถูกแก้ไข (ถ้ามี)     ในงบการเงิน11 และแสดงความเหน็ในรายงานของผู้สอบบัญชี12 

                                                 
6  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วตัถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้าที� 11 
7  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที� 17 
8  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200  ย่อหน้าที� 13 (ค) 
9  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ) “การระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญโดยการทาํความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” 
10 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วธิปีฏบิัติของผู้สอบบญัชีในการตอบสนองต่อความเสี�ยงที�ได้ประเมินไว้” 
11   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450  
12  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” 
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ความมีสาระสําคญัในการตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที� 6) ก2. การระบุและการประเมินความเสี� ยงจากการแสดงข้อมูลที� ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ13 เป็นเรื�องของการใช้ดุลยพินิจเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพเพื� อระบุประเภทของรายการ ยอดคงเหลือและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการเปิดเผยเชิงคุณภาพ ข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งอาจมีสาระสาํคัญ (เช่น โดยทั�วไป การแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงจะพิจารณาว่ามีสาระสาํคัญหากข้อมูลนั(นสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ข้อมูลใช้เป็นเกณฑ์ของงบการเงินโดยรวม) ในการพิจารณาข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงในการเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพมีสาระสาํคัญหรือไม่ ผู้สอบบัญชีอาจระบุถึงความเกี�ยวข้องกบัปัจจัยเช่น 
• สถานการณ์ของกิจการสาํหรับงวด (ตัวอย่างเช่น กิจการอาจมีการรวมธุรกิจที�สาํคัญระหว่างงวด) 
• แม่บทการรายงานทางการเงินที� เกี�ยวข้อง รวมถึงการเปลี� ยนแปลงในแม่บทนั( น (ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่อาจกาํหนดการเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพซึ�งสาํคัญต่อกจิการ)  
• การเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพที�สาํคัญต่อผู้ใช้งบการเงิน เนื�องจากลักษณะของกิจการ (ตัวอย่างเช่น การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับความเสี�ยงในสภาพคล่องอาจสาํคัญต่อผู้ใช้งบที�เป็นสถาบันการเงิน) การกําหนดความมีสาระสําคญัและความมีสาระสําคญัในการปฏิบติังานเมื�อวางแผนการตรวจสอบ ขอ้พจิารณาเฉพาะสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ (อ้างถึงย่อหน้าที� 10) ก3. สาํหรับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที�ออกกฎหมายและหน่วยงานกาํกับดูแลมักจะเป็นผู้ใช้งบการเงินหลัก นอกจากนั(น งบการเงินอาจถูกใช้ในการตัดสินใจอื�นนอกเหนือจากการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ดังนั(น ในการกาํหนดความมีสาระสาํคัญสาํหรับงบการเงินโดยรวม (และหากเกี�ยวข้อง ระดับความมีสาระสาํคัญระดับหนึ�ง หรือหลายระดับ สาํหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการใดรายการหนึ�งเป็นการเฉพาะ) ในการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงานภาครัฐ จะได้รับอิทธพิลจากกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อกาํหนดของหน่วยงานอื�น ๆ และความต้องการข้อมูลทางการเงินของหน่วยงานที�ออกกฎหมายและประโยชน์ของสาธารณชน 

                                                 
13  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที� 25 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงในระดับงบการเงินและในระดับสิ�งที�ผู้บริหารให้การรับรองไว้ 



 

 7 TSA 320 

การใชข้อ้มลูอา้งอิงในการกาํหนดความมีสาระสาํคญัสาํหรบังบการเงินโดยรวม (อ้างถึงย่อหน้าที� 10) ก4. ในการกาํหนดความมีสาระสาํคัญ ผู้สอบบัญชีจะใช้ดุลยพินิจเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพ อัตราส่วน   เป็นร้อยละมักจะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเริ�มต้นกําหนดความมีสาระสําคัญสําหรับ         งบการเงินโดยรวม ปัจจัยที�อาจมีผลกระทบต่อการกาํหนดข้อมูลอ้างองิที�เหมาะสม รวมถึง 
• องค์ประกอบของงบการเงิน (ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ หนี( สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย) 
• รายการที� ผู้ใช้งบการเงินของกิจการจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ (ตัวอย่างเช่น เพื� อวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการดาํเนินงานทางการเงิน ผู้ใช้งบการเงินอาจจะมุ่งเน้นที�กาํไร รายได้ หรือสนิทรัพย์สทุธ)ิ 
• ลักษณะของกิจการ ช่วงเวลาของวงจรธุรกิจที�กิจการดาํเนินงานอยู่ และสภาพอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิที�กจิการดาํเนินงานอยู่ 
• โครงสร้างของเจ้าของกิจการและวิธีการจัดหาเงินทุน (ตัวอย่างเช่น หากกิจการจัดหาเงินทุนโดยการกู้ยืมเพียงอย่างเดียว แทนที�จะใช้เงินทุนจากเจ้าของกิจการ ผู้ใช้งบการเงินอาจให้ความสาํคัญต่อสินทรัพย์ และสิทธิเรียกร้องเหนือสินทรัพย์นั(น มากกว่าผลกาํไรของกจิการ) และ 
• ความผันผวนของข้อมูลอ้างองิที�เกี�ยวข้อง ก5. ตัวอย่างของข้อมูลอ้างอิงที�เหมาะสม ประกอบด้วย ประเภทของรายได้ที�รายงาน เช่น กาํไรก่อนภาษี รายได้รวม กาํไรขั(นต้นและค่าใช้จ่ายรวม ส่วนของเจ้าของรวมหรือสินทรัพย์สุทธิ ทั(งนี(  ขึ(นอยู่กับสถานการณ์ของกิจการ กาํไรก่อนภาษีจากการดาํเนินงานต่อเนื�องมักจะถูกนาํมาใช้สาํหรับกิจการที�มุ่งหวังผลกาํไร เมื�อกาํไรก่อนภาษีจากการดาํเนินงานต่อเนื�องมีความผันผวน ข้อมูลอ้างองิอื�น เช่น กาํไรขั(นต้น หรือรายได้รวม อาจมีความเหมาะสมกว่า ก6. ในการเลือกข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลทางการเงินที�เกี�ยวข้องโดยปกติประกอบด้วยผลการดาํเนินงานทางการเงินและฐานะทางการเงินของงวดก่อน ผลการดาํเนินงานทางการเงินและฐานะทางการเงินของงวดจนถึงปัจจุบัน และงบประมาณหรือประมาณการสาํหรับงวดปัจจุบัน ปรับปรุงด้วยการเปลี�ยนแปลงในสถานการณ์ที�สาํคัญของกิจการ (ตัวอย่างเช่น การซื( อธุรกิจที�มีนัยสาํคัญ) และการเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวข้องของสภาพอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที�กิจการดาํเนินงานอยู่ ตัวอย่างเช่น หากในเบื( องต้น ความมีสาระสาํคัญสาํหรับงบการเงินโดยรวมของกิจการหนึ� งได้ถูกกําหนดจากร้อยละของกําไรก่อนภาษีจากการดําเนินงาน ต่อเนื� อง สถานการณ์ที�ทาํให้มีการลดลงหรือเพิ�มขึ(นของกาํไรดังกล่าวอย่างมาก อาจทาํให้ผู้สอบบัญชีสรุปว่าความมีสาระสาํคัญสาํหรับงบการเงินโดยรวมที�กาํหนดขึ(นจากการใช้กาํไรก่อนภาษีจากการดาํเนินงานในอดีตซึ�งทาํให้เป็นมาตรฐาน มีความเหมาะสมกว่า 
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ก7. ความมีสาระสาํคัญมีความเกี�ยวข้องกับงบการเงินที�ผู้สอบบัญชีกาํลังรายงาน เมื�องบการเงิน       ถูกจัดทาํขึ(นสาํหรับงวดการรายงานทางการเงินที�มากหรือน้อยกว่า 12 เดือน เช่น ในกรณีของกิจการที�ตั(งขึ( นใหม่ หรือมีการเปลี�ยนแปลงงวดการรายงานทางการเงิน ความมีสาระสาํคัญ       จะเกี�ยวข้องกบังบการเงินที�จัดทาํขึ(นสาํหรับงวดการรายงานทางการเงินนั(น ก8. ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ในการกาํหนดความมีสาระสาํคัญเป็นอัตราร้อยละกับข้อมูลอ้างอิงที�ถูกเลือก อัตราร้อยละจะมีความสัมพันธ์กับข้อมูลอ้างอิงที�ถูกเลือก เช่น อัตราร้อยละที�นาํไปใช้กับกาํไรก่อนภาษีจากการดาํเนินงานต่อเนื�องโดยปกติมักจะมีค่าสูงกว่าอัตราร้อยละที�นาํไปใช้กับรายได้รวม ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าร้อยละ 5 ของกาํไรก่อนภาษีจากการดาํเนินงานต่อเนื�องมีความเหมาะสมสาํหรับกิจการที�มุ่งหวังผลกาํไรในอุตสาหกรรมการผลิต ในขณะที�ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าร้อยละ 1 ของรายได้รวมหรือค่าใช้จ่ายรวม มีความเหมาะสมสาํหรับกิจการที�ไม่มุ่งหวังผลกาํไร อย่างไรกต็าม อตัราร้อยละที�สงูขึ(นหรือตํ�าลงอาจมีความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ขอ้พิจารณาเฉพาะสาํหรบักิจการขนาดเลก็ ก9. เมื�อกาํไรก่อนภาษีจากการดาํเนินงานต่อเนื�องของกิจการมีความสมํ�าเสมอเป็นปกติ ซึ�งอาจเกิดขึ( นในกรณีของธุรกิจส่วนตัวซึ� งเจ้าของได้รับกําไรก่อนภาษีจํานวนมากในรูปของค่าตอบแทน ข้อมูลอ้างองิ เช่น กาํไรก่อนค่าตอบแทนและภาษีอาจมีความเกี�ยวข้องมากกว่า ขอ้พิจารณาเฉพาะสาํหรบัหน่วยงานภาครฐั ก10. ในการตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ ต้นทุนรวมหรือต้นทุนสุทธิ (ค่าใช้จ่ายหักรายได้ หรือ รายจ่ายหักรายรับ) อาจเป็นข้อมูลอ้างอิงที�เหมาะสมสําหรับกิจกรรมของโครงการ เมื� อหน่วยงานภาครัฐมีการเก็บรักษาสินทรัพย์ของทางการ สินทรัพย์อาจเป็นข้อมูลอ้างอิงที�เหมาะสม ระดบัความมีสาระสาํคญัระดบัหนึ�งหรือหลายระดบัสาํหรบัประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบญัชี หรือการเปิดเผยขอ้มลูของรายการใดรายการหนึ�งเป็นการเฉพาะ (อ้างถึงย่อหน้าที� 10) ก11. ปัจจัยที�อาจระบุถึงการมีอยู่จริงของประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการใดรายการหนึ�ง หรือมากกว่าเป็นการเฉพาะ ซึ�งการแสดงข้อมูลที� ขัดต่อข้อเทจ็จริงของรายการดังกล่าวในจํานวนที�มีค่าน้อยกว่าความมีสาระสาํคัญสาํหรับ     งบการเงินโดยรวมสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ  เชิงเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงิน มีดังต่อไปนี(  
•  กฎหมาย ข้อบังคับ หรือแม่บทการรายงานทางการเงินที�ใช้ มีผลกระทบต่อการคาดการณ์ของผู้ใช้งบการเงินเกี�ยวกับการวัดมูลค่า หรือการเปิดเผยบางรายการ เช่น รายการของบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน ค่าตอบแทนของผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ใน
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การกาํกับดูแล และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่ายุติธรรมของประมาณการทางการบัญชีซึ�งมีความไม่แน่นอนในการประมาณการสงู 
•  การเปิดเผยข้อมูลที�สาํคัญซึ�งมีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมที�กิจการดาํเนินงานอยู่          (เช่น ต้นทุนการวิจัยและพัฒนาสาํหรับบริษัทยา) 
•  ความสนใจเน้นที�ด้านใดด้านหนึ�งของธุรกิจของกิจการซึ�งถูกเปิดเผยแยกต่างหากใน  งบการเงินหรือไม่ (เช่น การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัส่วนงานหรือการรวมธุรกจิที�สาํคัญ) ก12. ในบางสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจพบว่าการเข้าใจถึงความคิดเห็นและความคาดหวังของ     ผู้มีหน้าที�กาํกับดูแล และผู้บริหารจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาว่าประเภทของรายการ   ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีอยู่หรือไม่   ความมีสาระสาํคญัในการปฏิบติังาน (อ้างถึงย่อหน้าที� 11) ก13. การวางแผนการตรวจสอบเพียงเพื�อให้ตรวจพบการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญรายการใดรายการหนึ�งทาํให้มองข้ามข้อเทจ็จริงที�ว่าจํานวนรวมของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�ไม่เป็นสาระสาํคัญแต่ละรายการอาจทาํให้งบการเงินมีการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ และไม่ได้เผื�อไว้สาํหรับการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�เป็นไปได้ซึ�งยังไม่ถูกตรวจพบ ความมีสาระสาํคัญในการปฏบัิติงาน (จาํนวนหนึ�ง หรือหลายจํานวน) ถูกกาํหนดขึ( นเพื� อลดโอกาสที�จํานวนรวมของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�ยังไม่ถูกแก้ไขและไม่ถูกตรวจพบในงบการเงินจะมีจาํนวนสูงกว่าความมีสาระสาํคัญสาํหรับงบการเงินโดยรวม ให้อยู่ในระดับตํ�าอย่างเหมาะสม ในทํานองเดียวกัน ความมีสาระสาํคัญในการปฏิบัติงานที�สัมพันธ์กับระดับความมีสาระสาํคัญที�กาํหนดขึ(นสาํหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการใดรายการหนึ�งเป็นการเฉพาะ ถูกกาํหนดขึ( นเพื�อลดโอกาสที�จาํนวนรวมของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�ยัง ไม่ถูกแก้ไขและไม่ถูกตรวจพบของประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว จะมีจาํนวนสงูกว่าระดับความมีสาระสาํคัญสาํหรับประเภทของรายการ     ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลนั(น ๆ ให้อยู่ในระดับตํ�าอย่างเหมาะสม การกาํหนดความมีสาระสาํคัญในการปฏิบัติงานไม่ใช่การคาํนวณที�ได้คาํตอบโดยง่าย แต่ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยใช้ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี�ยวกับกิจการ ผลของวิธีการประเมินความเสี�ยง ลักษณะและขอบเขตของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�ตรวจพบในการตรวจสอบที�ผ่านมา และการคาดการณ์ของผู้สอบบัญชีที�เกี�ยวข้องกับการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�เกดิขึ(นในงวดปัจจุบัน เพื�อกาํหนดความมีสาระสาํคัญในการปฏบัิติงาน 
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การปรบัเปลี�ยนเมื�อมีความคืบหนา้ในการตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที� 12) ก14. ความมีสาระสาํคัญสาํหรับงบการเงินโดยรวม (หากเกี�ยวข้อง ระดับความมีสาระสาํคัญระดับหนึ�งหรือหลายระดับสาํหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูล ของรายการใดรายการหนึ�งเป็นการเฉพาะ) อาจจาํเป็นต้องมีการปรับเปลี�ยนเนื�องจากผลของ การเปลี�ยนแปลงในสถานการณ์ที�เกิดขึ( นระหว่างการตรวจสอบ (เช่น การตัดสินใจจาํหน่ายธุรกิจส่วนสาํคัญของกิจการ) การได้รับข้อมูลใหม่ หรือการเปลี�ยนแปลงในความเข้าใจของผู้สอบบัญชีที�มีต่อกจิการและการดาํเนินงานของกิจการซึ�งเป็นผลมาจากการปฏบัิติตามวิธกีารตรวจสอบต่อไป ตัวอย่างเช่น หากระหว่างการตรวจสอบปรากฏว่าผลการดําเนินงานทางการเงินที�เกิดขึ( นจริงมีโอกาสสูงที�จะแตกต่างอย่างมากจากผลการดําเนินงานทางการเงิน     สิ(นงวดที�ได้คาดการณ์ไว้ ซึ�งเดิมเคยใช้ในการกาํหนดความมีสาระสาํคัญสาํหรับงบการเงินโดยรวม ผู้สอบบัญชีจะต้องปรับเปลี�ยนความมีสาระสาํคัญดังกล่าว 


