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มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 240 – ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี�ยวกับ   การพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน ที�เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน พ .ศ . 2553 โดย  International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และทาํซํ#าโดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั#งนี#ขั#นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC  และการแปลนี# ได้ดาํเนินการตาม “แถลงการณ์นโยบาย – นโยบายในการแปลและทาํซํ �ามาตรฐาน  ที�ออกโดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั#งหมดที�ได้รับการอนุมัติคือข้อความที�เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC ข้อความภาษาองักฤษของ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 240 – ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี�ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน © 2010 สงวนลิขสิทธิ5โดย the International Federation of Accountants (IFAC) ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 – ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี�ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน © 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 �อ ว ันที � 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 240 – ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี�ยวกบัการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน (แปลจ า ก  ISA240, The Auditor’s Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements) โดยปรับปรุงเนื# อหาและถ้อยคาํบางส่วนให้สอดคล้องกบัการปรับปรุงข้างต้น (ดังแสดงในส่วนที�แรเงา) สาํหรับการตรวจสอบงบการเงินที�มีงวดสิ#นสุดในหรือหลังวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 แต่เนื�องด้วยข้อกาํหนดที�สาํคัญของมาตรฐานการสอบฉบับนี# ไม่เปลี�ยนแปลง ดังนั#น วันถือปฏิบัติของมาตรฐานการสอบบัญชีนี# จึงเป็นวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไปเช่นเดิม ซึ�งสอดคล้องกบัวันถือปฏบัิติที�ระบุไว้ใน Handbook 2016-2017 Edition ของ IFAC 
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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 240 ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีเกี�ยวกบัการพิจารณาการทุจริต ในการตรวจสอบงบการเงิน 
(ถอืปฏบิตักิบัการตรวจสอบงบการเงนิสาํหรับงวดสิ�นสดุในหรือหลังวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2555) สารบญั   ย่อหนา้ที
 คํานาํ  ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี#    1 ลักษณะของการทุจริต   2-3 ความรับผิดชอบในการป้องกนัและการตรวจจับการทุจริต 4-8 วันถือปฏบัิติ 9 วตัถุประสงค ์  10 คําจํากดัความ 11 ขอ้กําหนด  การสงัเกตและสงสยัเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 12-14 การปรึกษาหารือภายในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบ  15 วิธกีารประเมินความเสี�ยงและการปฏบัิติงานที�เกี�ยวข้อง  16-24 การระบุและการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริง อนัเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต   25-27 การตอบสนองต่อความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตที�ได้ประเมินไว้   28-33 การประเมินหลักฐานการสอบบัญชี 34-37 ผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏบัิติงานต่อ  38 หนังสอืรับรอง 39 การติดต่อสื�อสารกบัผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแล 40-42 การติดต่อสื�อสารกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลและหน่วยงานที�บังคับใช้กฎหมาย  43 การจัดทาํเอกสารหลักฐาน  44-47   
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอื
น  ลักษณะของการทุจริต  ก1-ก6 การสงัเกตและสงสยัเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  ก7-ก9 การปรึกษาหารือภายในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบ ก10-ก11 วิธกีารประเมินความเสี�ยงและการปฏบัิติงานที�เกี�ยวข้อง ก12-ก27 การระบุและการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริง อนัเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต   ก28-ก32 การตอบสนองต่อความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตที�ได้ประเมินไว้  ก33-ก48 การประเมินหลักฐานการสอบบัญชี ก49-ก53 ผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏบัิติงานต่อ  ก54-ก57 หนังสอืรับรอง ก58-ก59 การติดต่อสื�อสารกบัผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแล ก60-ก64 การติดต่อสื�อสารกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลและหน่วยงานที�บังคับใช้กฎหมาย ก65-ก67 ภาคผนวก 1 ตัวอย่างของปัจจัยเสี�ยงของการทุจริต ภาคผนวก 2 ตัวอย่างของวิธีการตรวจสอบที�ใช้ตอบสนองต่อความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูล   ที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตที�ประเมินไว้ ภาคผนวก 3 ตัวอย่างของสถานการณ์ที�แสดงถึงความเป็นไปได้ในการทุจริต  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี�ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน” ควรอ่านร่วมกับ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 
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 1  TSA 240 

คํานาํ ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี�  1.  มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี# ครอบคลุมถึงหน้าที�ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี�ยวกับ การพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน รวมถึงมีขอบเขตครอบคลุมถึงการประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)1 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3302  ในส่วนที�เกี�ยวข้องกับความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต ลกัษณะของการทุจริต 2.  การแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงในงบการเงินสามารถเกิดขึ# นได้จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ซึ�งการจาํแนกระหว่างการทุจริตและข้อผิดพลาดนั#น สามารถพิจารณาได้จากพื# นฐานของการกระทําที�ส่งผลต่อการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงในงบการเงินว่า        เป็นการกระทาํโดยเจตนาหรือไม่ 3.  แม้ว่าการทุจริตตามคาํนิยามในทางกฎหมายมีขอบเขตที�กว้าง แต่สาํหรับมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี#  ผู้สอบบัญชีต้องคาํนึงถึงการทุจริตที�เป็นสาเหตุให้งบการเงินแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ ซึ�งประเภทของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงโดยเจตนา     ที�ผู้สอบบัญชีต้องคาํนึงถึงมีอยู่ 2 ประเภท คือ 1) การจัดทาํรายงานทางการเงินที�ทุจริต และ 2) การใช้สินทรัพย์ในทางที�ไม่เหมาะสม แม้ว่าผู้สอบบัญชีอาจสงสัยถึงการทาํทุจริตหรืออาจระบุเหตุการณ์ของการทุจริตซึ�งเป็นกรณีที�ยากจะเกิดขึ#น แต่ผู้สอบบัญชีไม่ได้เป็นผู้ที�มีหน้าที�ทางกฎหมายในการหาข้อสรุปว่ามีการทาํทุจริตที�เกิดขึ#นจริงหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก1-ก6) ความรบัผดิชอบในการป้องกนัและการตรวจจบัการทุจริต 4. ความรับผิดชอบหลักในการป้องกันและตรวจจับการทุจริตเป็นหน้าที�ที�สาํคัญของผู้มีหน้าที�   ในการกาํกับดูแลและผู้บริหารของกิจการ สิ�งสาํคัญอย่างยิ�ง คือ ผู้บริหารภายใต้การติดตามดูแลของผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแลต้องให้ความสาํคัญอย่างมากในการป้องกันการทุจริต     ซึ�งจะช่วยลดโอกาสที�จะเกิดการทุจริตและช่วยยับยั#งการทาํทุจริต โดยจะส่งผลให้บุคลากรไม่กล้ากระทาํการทุจริตเนื�องจากมีความเป็นไปได้ที�จะถูกตรวจพบและถูกลงโทษ นอกจากนี#  ผู้บริหารต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื�องความซื�อสัตย์สุจริตและการมีจริยธรรม ซึ�งต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเตม็ที�จากผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแล ทั#งนี#  การติดตามดูแลโดยผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแลนั#นต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที�ผู้บริหารเข้าแทรกแซง  การควบคุม หรือใช้อิทธิพลอื�นที�ไม่เหมาะสมต่อกระบวนการจัดทาํรายงานทางการเงิน 
                                                        
1  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ โดยการทาํความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” 
2  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธปีฏบิัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี�ยงที�ได้ประเมินไว้” 
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 2  TSA 240 

ตัวอย่างเช่น ความพยายามของผู้บริหารที�จะตกแต่งผลกาํไรเพื�อให้นักวิเคราะห์มีความเข้าใจ  ที�คลาดเคลื�อนเกี�ยวกบัผลประกอบการและความสามารถในการทาํกาํไรของกจิการ ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 5.  ผู้สอบบัญชีที�ปฏบัิติงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีมีหน้าที�ความรับผิดชอบที�จะให้ได้มาซึ�งความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมนั#นไม่ได้แสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด แต่เนื�องจากว่า  การตรวจสอบบัญชีนั#นยังคงมีข้อจํากัดสืบเนื�อง จึงทาํให้การตรวจสอบบัญชีนั#นยังคงมีความเสี�ยงที�ไม่สามารถที�จะหลีกเลี�ยงได้ นั�นคือการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงในงบการเงินที�ไม่ได้ถูกตรวจพบ แม้ว่าการปฏิบัติงานสอบบัญชีนั#นได้มีการวางแผนและมีการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการสอบบัญชี3 แล้วกต็าม  6.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2004 ระบุว่าผลกระทบที�เป็นไปได้จากการมีข้อจํากัดสืบเนื�อง   ในงานสอบบัญชีนั#นมีความสาํคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ�งการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต ความเสี�ยงจากการที�ไม่สามารถตรวจพบการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นผลมาจากการทุจริตได้นั#นย่อมมีมากกว่าความเสี�ยงที�ไม่สามารถตรวจพบการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นผลมาจากข้อผิดพลาด ด้วยเหตุว่าการทุจริตนั#นอาจเกี�ยวข้องกบัการดาํเนินการที�ซับซ้อนและมีความระมัดระวังอย่างมากในการดาํเนินการเพื�อการปิดบัง ตัวอย่างเช่น การปลอมแปลงเอกสารต่าง ๆ การจงใจที�จะไม่บันทกึรายการบัญชี หรือความตั#งใจที�จะแสดงข้อมูลที�ขัดกับข้อเทจ็จริงแก่ผู้สอบบัญชี ซึ�งความพยายามต่าง ๆ ที�จะปกปิดข้อเทจ็จริงนั#นจะทาํให้การตรวจจับมีความยากลาํบากมากยิ�งขึ#นอีกหากมีการสมรู้ร่วมคิดกันหลายฝ่าย การสมรู้ร่วมคิดนั#นอาจทาํให้ผู้สอบบัญชีเชื�อว่าหลักฐานการสอบบัญชีมีความน่าเชื�อถือแต่ในความเป็นจริงแล้วหลักฐานดังกล่าวเป็นเทจ็ ความสามารถของผู้สอบบัญชีในการตรวจจับการทุจริตนั#นขึ#นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น ความชาํนาญของผู้จัดทาํ ความถี�และขอบเขตของการปกปิด จาํนวนของผู้สมรู้ร่วมคิด ขนาดและจาํนวนที�มีการปกปิด รวมถึงระดับหรือตาํแหน่งของผู้ที�เกี�ยวข้อง เป็นต้น แม้ว่าผู้สอบบัญชีอาจสามารถระบุได้ถึงโอกาสหรือแนวโน้มที�จะเกิดการทาํทุจริตขึ# น แต่จะเป็นการยากมากที� ผู้สอบบัญชีจะระบุได้ว่าการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงของรายการที�ต้องใช้ดุลยพินิจเป็นผลมาจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ตัวอย่างเช่น ประมาณการทางบัญชี 7.  ความเสี�ยงของผู้สอบบัญชีที�ไม่สามารถตรวจพบการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตของผู้บริหารนั#นมีมากกว่าความเสี�ยงที� ผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจพบ    การแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตของพนักงาน เนื�องจาก
                                                        
3  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน   การสอบบัญชี” ย่อหน้าที� ก53-ก54 
4  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที� ก53 
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โดยทั�วไปแล้วผู้บริหารอยู่ในตาํแหน่งที�สามารถบิดเบือนรายการบันทึกทางบัญชีทั#งทางตรงและทางอ้อม อีกทั#งแสดงข้อมูลทางการเงินอันเป็นเท็จ หรือเข้าแทรกแซงการควบคุมที�        ถูกออกแบบมาเพื�อป้องกนัการทาํทุจริตของพนักงานทั�วไป 8.  การปฏบัิติงานสอบบัญชีเพื�อให้ได้ความมั�นใจอย่างสมเหตุสมผล ผู้สอบบัญชีต้องใช้การสังเกตและสงสัยเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดเวลาที�ปฏิบัติงานสอบบัญชี รวมทั#งต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที�ผู้บริหารจะไม่ปฏิบัติตามการควบคุม และพึงตระหนักถึงข้อเทจ็จริงที�ว่าวิธีการตรวจสอบที�มีประสิทธิผลในการตรวจพบข้อผิดพลาดอาจไม่เหมาะสมที�จะนาํมาใช้ในการตรวจจับการทุจริต มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี# เป็นแนวทางที�จะช่วยผู้สอบบัญชีใน  การระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต และการออกแบบวิธีการปฏบัิติงานเพื�อใช้ในการตรวจจับการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต วนัถอืปฏิบติั 9.  มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี#  ให้ถือปฏบัิติกับการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที�เริ�มในหรือหลังวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2555 วตัถุประสงค ์10.  วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ ก.  เพื�อระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต ข.  เพื�อรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอที�เกี�ยวข้องกับความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตที�ได้ประเมินไว้ โดยมีการออกแบบและดาํเนินการต่อการตอบสนองที�เหมาะสม ค.  เพื�อตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อการทุจริตหรือข้อสงสัยการทุจริตที�ตรวจพบระหว่างตรวจสอบ คําจํากดัความ 11.  เพื�อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาํศัพทต่์อไปนี#มีความหมายดังนี#  ก.  การทุจริต หมายถึง การกระทาํอันตั#งใจโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ�งรวมถึง ผู้บริหารของกิจการ ผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแล พนักงาน หรือบุคคลที�สาม ที�มีพฤติกรรมหลอกลวงเพื�อให้มาซึ�งความได้เปรียบที�ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ยุติธรรม ข.  ปัจจัยเสี�ยงของการทุจริต หมายถึง เหตุการณ์หรือเงื�อนไขที�ระบุถึงแรงจูงใจหรือแรงกดดันให้เกดิการทุจริตหรือเปิดโอกาสให้มีการทุจริต 
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ขอ้กําหนด การสงัเกตและสงสยัเยี
ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ 12.  ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2005 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้การสังเกตและสงสัย เยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดช่วงการปฏบัิติงานตรวจสอบโดยต้องตระหนักว่าการแสดงข้อมูล ที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ� งเป็นผลมาจากการทุจริตมีความเป็นไปได้เสมอ       แม้ผู้สอบบัญชีจะมีประสบการณ์ในอดีตเกี�ยวกับความซื� อสัตย์สุจริตของผู้บริหารหรือ          ผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก7-ก8) 13.  ผู้สอบบัญชีอาจยอมรับว่ารายการบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ นั#น เป็นเอกสารที�แท้จริงหากผู้สอบบัญชีไม่ได้มีเหตุผลให้เชื�อเป็นอย่างอื�น หากมีเงื�อนไขหรือเหตุผลใดในระหว่าง   การปฏิบัติงานสอบบัญชีที�ทาํให้ผู้สอบบัญชีเชื�อว่าเอกสารต่าง ๆ อาจไม่ได้เป็นเอกสารจริง หรือเงื�อนไขที�ระบุในเอกสารได้มีการแก้ไขโดยไม่ได้มีการแจ้งให้ผู้สอบบัญชีทราบ ผู้สอบบัญชีต้องทาํการตรวจสอบเพิ�มเติม (อ้างถึงย่อหน้าที� ก9) 14.  เมื�อผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลของกจิการมีการตอบข้อสอบถาม หรือมีการปฏบัิติต่อคาํร้องขอของผู้สอบบัญชีโดยขัดแย้งกนั ผู้สอบบัญชีต้องทาํการตรวจสอบเรื�องดังกล่าวเพิ�มเติม การปรึกษาหารือภายในกลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ 15.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) กาํหนดให้มีการปรึกษาหารือกันภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและให้ผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานตรวจสอบต้องพิจารณาเรื�องต่าง ๆ ที�จะมีการสื�อสารกับสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบที�ไม่ได้เข้าร่วมในการปรึกษาหารือ6 ในการปรึกษาหารือต้องมุ่งเน้นถึงความเป็นไปได้ที�รายการใดในงบการเงินของกิจการอาจแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต ซึ�งรวมถึงวิธ ี การทุจริตที�อาจเกิดขึ# นด้วย โดยการปรึกษาหารือนั#นต้องดาํเนินการโดยปราศจากความเชื�อที�ว่า ผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแลและผู้บริหารของกิจการนั#นมีความซื�อสัตย์และสุจริต (อ้างถึงย่อหน้าที� ก10-ก11) วิธีการประเมินความเสี
ยงและการปฏิบติังานที
เกี
ยวขอ้ง 16.  เมื� อผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานตามวิธีการประเมินความเสี�ยงและการปฏิบัติงานที� เกี�ยวข้อง   เพื�อให้ได้มาซึ�งความเข้าใจในสภาพแวดล้อมของกิจการ รวมถึงการควบคุมภายในของกจิการตามที�กาํหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)7 ผู้สอบบัญชีต้องปฏบัิติตามแนวทางที�กาํหนดไว้ในย่อหน้าที� 17-24 ของมาตรฐานด้วย เพื� อให้ได้มาซึ�งข้อมูลอันเป็น
                                                        
5 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที� ก15 
6  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที� 10 
7  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที� 5-24 
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ประโยชน์ต่อการระบุถึงความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต  ผูบ้ริหารและบุคคลอื�นภายในกิจการ 17.  ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามกบัผู้บริหารของกจิการเกี�ยวกบั ก.  การประเมินความเสี�ยงของผู้บริหารในส่วนที�เกี�ยวข้องกบังบการเงินที�อาจแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต รวมถึงลักษณะ ขอบเขตและความถี�ของการประเมินความเสี�ยงดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที� ก12-ก13)   ข.  กระบวนการของผู้บริหารในการระบุและการตอบสนองต่อความเสี�ยงจากการทุจริตของกิจการ ซึ�งรวมถึงความเสี�ยงจากการทุจริตที�ผู้บริหารได้ระบุหรือรับทราบ หรือการจัดประเภทรายการบัญชี ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลซึ�งความเสี�ยงของการทุจริตมีโอกาสจะเกดิขึ#น (อ้างถึงย่อหน้าที� ก14) ค.  การติดต่อสื�อสารระหว่างผู้บริหารกับผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแล (หากมี) ในการระบุและการตอบสนองต่อความเสี�ยงจากการทุจริตของกจิการ และ ง.  การติดต่อสื�อสารระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน (หากมี) เกี�ยวกับแง่มุมของแนวปฏบัิติทางธุรกจิและพฤติกรรมทางจริยธรรม 18.  ผู้ สอบบัญชีต้องสอบถามผู้บริหารและบุคคลอื� นภายในกิจการตามความเหมาะสม              เพื�อพิจารณาว่าบุคคลเหล่านั#นทราบหรือมีข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับการทุจริต หรือมีข้อสงสัยเกี�ยวกบัการทาํทุจริตที�อาจส่งผลกระทบต่อกจิการหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก15-ก17) 19.  สาํหรับกิจการที�มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามบุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื�อพิจารณาว่าผู้ตรวจสอบภายในทราบ หรือมีข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับการทาํทุจริต หรือมีข้อสงสัยเกี�ยวกับการทาํทุจริตที�อาจส่งผลกระทบต่อกิจการหรือไม่ รวมทั#งเพื�อให้ได้มาซึ�งมุมมองของหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี�ยวกับความเสี�ยงจากการทุจริต (อ้างถึงย่อหน้าที� ก18) ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดแูล 20.  หากผู้มีหน้าที�ในการกํากับดูแลทุกรายไม่ได้มีหน้าที�เกี�ยวข้องกับการบริหารของกิจการ8   ผู้สอบบัญชีต้องทาํความเข้าใจถึงวิธีที�ผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแลติดตามดูแลการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารในส่วนที�เกี�ยวข้องกับการระบุและการตอบสนองต่อความเสี�ยงจากการทุจริต   ของกิจการ รวมถึงการควบคุมภายในที�ผู้บริหารของกิจการได้กาํหนดขึ# นเพื�อลดความเสี�ยงจากการทุจริต (อ้างถึงย่อหน้าที� ก19-ก20) 
                                                        
8  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรงุ) “การสื�อสารกบัผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแล” ย่อหน้าที� 13 
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21.  หากผู้มีหน้าที�ในการกํากับดูแลทุกรายไม่ได้มีหน้าที�เกี�ยวข้องกับการบริหารของกิจการ     ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแลเพื�อพิจารณาว่า ผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแลทราบหรือมีข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับการทาํทุจริต หรือมีข้อสงสัยเกี�ยวกับการทาํทุจริตที�อาจส่งผลกระทบต่อกิจการหรือไม่ การสอบถามผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแลนั#นถือเป็นส่วนหนึ�งที�จะช่วยยืนยันการตอบคาํถามของผู้บริหารต่อข้อสอบถามของผู้สอบบัญชี ความสมัพนัธที์�ผิดปกติหรือไม่ไดค้าดหมายที�ระบุได ้22.  ผู้สอบบัญชีต้องประเมินถึงความสัมพันธ์ที�ผิดปกติหรือไม่ได้คาดหมายที�ระบุได้ในระหว่าง   การปฏบัิติงานวิเคราะห์เปรียบเทยีบ รวมถึงรายการต่าง ๆ ที�มีความสัมพันธ์กับบัญชีรายได้ ซึ�งอาจแสดงถึงการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต  ขอ้มลูอื�น ๆ 23.  ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่ามีข้อมูลอื�น ๆ ที�ผู้สอบบัญชีได้รวบรวมไว้ที�อาจแสดงถึงความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก22) การประเมินปัจจยัเสี �ยงของการทจุริต 24.  ผู้สอบบัญชีต้องทาํการประเมินข้อมูลต่าง ๆ ที�ผู้สอบบัญชีได้รวบรวมไว้จากวิธีการประเมินความเสี�ยงและการปฏบัิติงานที�เกี�ยวข้องว่า มีปัจจัยเสี�ยงของการทุจริตหรือไม่ แม้ว่าปัจจัยเสี�ยงอาจไม่ได้เป็นตัวบ่งชี# ถึงการทาํทุจริตเสมอ แต่ในหลาย ๆ ครั#งที�ปัจจัยเสี�ยงแสดงถึงสถานการณ์ที�มีทุจริตเกิดขึ#น ดังนั#นปัจจัยเสี�ยงอาจบ่งชี# ถึงความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริง อนัเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตได้ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก23-ก27)  การระบุและการประเมินความเสี
ยงจากการแสดงขอ้มูลที
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั  ซึ
งเป็นผลมาจากการทุจริต 25.  ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ผู้สอบบัญชีต้องระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต ในระดับของงบการเงินและในระดับที�เกี�ยวกับสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ของประเภทของรายการยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล9 26.  ในการระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ  ซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่ารายได้ประเภทใด หรือรายการที�ก่อให้เกิดรายได้รายการใด หรือสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินเรื�องใดทาํให้เกิดความเสี�ยงดังกล่าวบนข้อสันนิษฐานว่ามีความเสี�ยงจากการทุจริตในการรับรู้รายได้    ย ่อหน้ าที�  47 กําหนดว่าผู้สอบบัญ ชี ต้องจัดทําเอกสารหลักฐานสนับสนุน ข้อสรุป                
                                                        
9  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที� 25 
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ถ้าข้อสันนิษฐานดังกล่าวใช้ไม่ได้กับสถานการณ์ของงานตรวจสอบนั#น ดังนั#นจึงไม่ระบุว่าการรับรู้รายได้เป็นความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดกับข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต (อ้างถึงย่อหน้าที� ก28-ก30) 27.  ผู้สอบบัญชีต้องถือปฏิบัติ ว่าความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึ� งเป็นผลมาจากการทุจริตที� ได้ประเมินไว้นั# นเป็นความเสี�ยงที�มีนัยสําคัญ       ดังนั#นผู้สอบบัญชีต้องทาํความเข้าใจถึงการควบคุมที�เกี�ยวข้องของกิจการ รวมถึงกิจกรรมการควบคุมต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัความเสี�ยงเหล่านั#น (อ้างถึงย่อหน้าที� ก31-ก32) การตอบสนองต่อความเสี
ยงจากการแสดงขอ้มูลที
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ซึ
งเป็นผลมาจากการทุจริตที
ไดป้ระเมินไว ้การตอบสนองโดยรวม 28.  ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึงการตอบสนองโดยรวมต่อความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึ� งเป็นผลมาจาก       การทุจริตที�ได้ประเมินไว้ในระดับของงบการเงิน10 (อ้างถึงย่อหน้าที� ก33) 29.  ในการพิจารณาการตอบสนองโดยรวมต่อความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตที�ได้ประเมินไว้ในระดับของงบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้อง ก.  มอบหมายและติดตามดูแลบุคลากรผู้ซึ�งมีความรู้ ความชาํนาญ และความสามารถในการรับภาระหน้าที�ความรับผิดชอบต่องานตรวจสอบที�สาํคัญ รวมถึงการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึ� งเป็นผลมาจาก      การทุจริตสาํหรับงานนั#น (อ้างถึงย่อหน้าที� ก34-ก35) ข.  ประเมินถึงทางเลือกและการใช้นโยบายการบัญชีของกิจการ โดยเฉพาะนโยบายบัญชีที�เกี �ยวข้องก ับวัดมูลค่าที �ม ีการใช้วิจารณญาณเข้ามาเกี�ยวข้องและรายการที �มี        ความซับซ้อนมาก ซึ�งอาจแสดงถึงการจัดทาํรายงานทางการเงินที�ทุจริตซึ�งเป็นผลมาจากความพยายามของผู้บริหารที�จะตกแต่งกาํไรของกิจการ และ ค.  จัดให้มีองค์ประกอบที�ไม่สามารถคาดเดาได้ในกระบวนคัดเลือกลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก36) 

                                                        
10  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที� 5  
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วิธีการตรวจสอบเพื �อตอบสนองต่อความเสี �ยงจากการแสดงขอ้มูลที �ขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึ �งเป็นผลมาจากการทุจริตในระดบัที �เกี �ยวกบัสิ� งที �ผูบ้ริหารไดใ้หก้ารรับรองที �ได ้ประเมินไว ้30.  ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและปฏิบัติงานตรวจสอบเพิ�มเติม โดยกาํหนดลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ เพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตในระดับที�เกี�ยวกบัสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองที�ได้ประเมินไว้11 (อ้างถึงย่อหน้าที� ก37-ก40) วธีิการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี �ยงจากการที�ผูบ้ริหารเขา้แทรกแซงการควบคมุ 31.  ผู้บริหารอยู่ในตาํแหน่งที�สามารถจะทาํการทุจริตได้ เนื�องจากผู้บริหารมีความสามารถที�จะบิดเบือนรายการบันทึกทางบัญชีและจัดทาํงบการเงินอันเป็นเทจ็ โดยการเข้าแทรกแซง    การควบคุมซึ�งตามปกติแล้วมีการนาํไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล แม้ว่าระดับความเสี�ยงของการเข้าแทรกแซงการควบคุมของผู้บริหารจะแตกต่างกันในแต่ละกิจการ แต่ความเสี�ยงดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในทุกกิจการ นอกจากนี#  เนื�องจากการแทรกแซงการควบคุมของผู้บริหารนั#นไม่สามารถที�จะคาดการณ์ได้ ดังนั#น ความเสี�ยงนี# เป็นความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตและเป็นความเสี�ยงที�มีนัยสาํคัญ  32.  โดยไม่คาํนึงถึงการประเมินความเสี�ยงของการแทรกแซงการควบคุมโดยผู้บริหารของกิจการ ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและปฏบัิติงานตรวจสอบเพื�อที�จะ  ก.  ทดสอบความเหมาะสมของรายการในสมุดรายวันที�บันทกึในบัญชีแยกประเภท และรายการปรับปรุงอื�น ๆ ที�ทาํขึ# นเพื�อการจัดทาํงบการเงิน โดยในการออกแบบและ    การปฏบัิติตามวิธกีารตรวจสอบเพื�อการทดสอบรายการดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้อง 1)  สอบถามพนักงานที� เกี�ยวข้องกับกระบวนการการจัดทาํรายงานทางการเงินเกี�ยวกับวิธีปฏบัิติในการจัดทาํรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื�น ๆ ที�ไม่เหมาะสมหรือไม่เกดิขึ#นเป็นประจาํ   2)  เลือกรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื�น ๆ ที�จัดทาํขึ#นในช่วงสิ#นงวดบัญชี และ 3)  พิจารณาถึงความจาํเป็นที�จะทดสอบรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื�น ๆ ตลอดงวดบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที� ก41-ก44) ข.  สอบทานการประมาณการทางบัญชีเพื�อหาความมีอคติและประเมินถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที�ก่อให้เกิดความมีอคติ (ถ้ามี) ซึ�งเป็นความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต โดยในการสอบทานนั#นผู้สอบบัญชีต้อง 
                                                        
11  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที� 6  
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1)  ประเมินว่าวิจารณญาณและการตัดสินใจของผู้บริหารในการจัดทาํประมาณการทางบัญชีที�อยู่ในงบการเงิน มีข้อบ่งชี#ถึงความมีอคติของฝ่ายบริหารของกิจการที�อาจส่งผลต่อการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผล   มาจากการทุจริตหรือไม่ แม้ว่าการประมาณการทางบัญชีในแต่ละรายการอาจพิจารณาแล้วเหน็ว่ามีความสมเหตุสมผลกต็าม ซึ�งหากมีข้อบ่งชี#  ผู้สอบบัญชีต้องทาํการประเมินรายการประมาณการทางบัญชีของกจิการทั#งหมดอกีครั#ง และ 2)  ทาํการสอบทานย้อนหลังเกี�ยวกับวิจารณญาณของผู้บริหารและข้อสมมติต่าง ๆ ที�ใช้ในการประมาณการทางบัญชีที�สาํคัญที�แสดงในงบการเงินของปีก่อนหน้า (อ้างถึงย่อหน้าที� ก45-ก47) ค.  สาํหรับรายการที�สาํคัญซึ�งไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจของกิจการ หรือรายการที�ผู้สอบบัญชีเหน็ว่าไม่ปกติตามสภาพแวดล้อมของกิจการและตามข้อมูลอื�น ๆ ที�ได้รับระหว่างงานตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินถึงเหตุผลทางธุรกิจ (หรือไม่มีเหตุผลทางธุรกิจ) ว่ารายการดังกล่าวทาํขึ# นเพื�อการจัดทาํรายงานทางการเงินที�ทุจริตหรือเพื�อการปกปิดการใช้สนิทรัพย์ในทางที�ไม่เหมาะสมหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก48) 33.  ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าจาํเป็นต้องปฏบัิติงานตรวจสอบด้วยวิธกีารตรวจสอบอื�น ๆ เพิ�มเติมจากที�กล่าวมาข้างต้นหรือไม่ เพื�อเป็นการตอบสนองต่อความเสี�ยงที�ผู้บริหารเข้าแทรกแซง การควบคุมของกิจการที�ผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ (นั�นคือ เมื�อมีความเสี�ยงเฉพาะเจาะจงเพิ�มขึ# นเกี�ยวกับการที�ผู้บริหารเข้าแทรกแซงการควบคุมของกจิการแต่วิธกีารตรวจสอบที�กาํหนดไว้ในย่อหน้าที� 32 ยังไม่ครอบคลุม) การประเมินหลกัฐานการสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที� ก49) 34.  ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าการวิเคราะห์เปรียบเทียบที�ทาํในช่วงที�การตรวจสอบใกล้จะแล้วเสรจ็ เพื�อทาํการสรุปผลโดยรวมว่างบการเงินของกิจการนั#นสอดคล้องและเป็นไปตามความรู้ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีที�มีต่อกิจการนั#น แสดงถึงความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสําคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตที�ไม่ได้คํานึงถึงมาก่อนหรือไม่    (อ้างถึงย่อหน้าที� ก50) 35.  หากผู้สอบบัญชีได้ระบุว่ามีการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริง ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงนั#นแสดงให้เหน็ถึงการทุจริตหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี# ถึงการทุจริต ผู้สอบบัญชีต้องประเมินถึงผลกระทบของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงในแง่มุมต่าง ๆ ของการตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ�งความน่าเชื�อถือของคํารับรองของผู้บริหาร รวมทั#งตระหนักว่าเหตุการณ์การทุจริตที�ตรวจพบไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์เดียวที�เกิดขึ#น  (อ้างถึงย่อหน้าที� ก51) 
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36.  หากผู้สอบบัญชีระบุว่ามีการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงไม่ว่าจะมีสาระสาํคัญหรือไม่    และผู้สอบบัญชีมีเหตุผลที�จะเชื�อได้ว่าการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงนั#นเกดิจากการทุจริตและผู้บริหารของกจิการมีส่วนเกี�ยวข้องด้วย ผู้สอบบัญชีต้องประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตอกีครั#ง รวมถึงพิจารณาผลกระทบต่อลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเพื�อที�จะตอบสนองต่อความเสี�ยงที�ได้ประเมินไว้ นอกจากนี#  ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าสถานการณ์หรือเงื�อนไขต่าง ๆ นั#นแสดงถึงความเป็นไปได้ที�จะมีการสมรู้ร่วมคิดของพนักงาน ผู้บริหารหรือบุคคลที�สามหรือไม่เมื�อมีการพิจารณาความน่าเชื�อถือของหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รวบรวมไว้แล้ว   (อ้างถึงย่อหน้าที� ก52) 37.  หากผู้สอบบัญชียืนยันหรือไม่สามารถสรุปได้ว่างบการเงินมีการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตหรือไม่ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลกระทบต่องานตรวจสอบด้วย (อ้างถึงย่อหน้าที� ก53) ผูส้อบบญัชีไม่สามารถปฏิบติังานต่อ 38.  หากผู้สอบบัญชีอยู่ภายใต้สถานการณ์ที�ไม่ปกติซึ�งกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อ ทั#งนี# เป็นผลมาจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตหรือข้อสงสยัการทุจริต ผู้สอบบัญชีต้อง ก.  พิจารณาถึงความรับผิดชอบทางวิชาชีพและทางกฎหมายภายใต้สถานการณ์นั#น ๆ รวมถึงพิจารณาถึงข้อกาํหนดที�ผู้สอบบัญชีต้องรายงานให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที� ทาํหน้าที�แต่งตั#งผู้สอบบัญชี หรือในบางกรณีรายงานต่อหน่วยงานกาํกบัดูแล ข.  พิจารณาถึงความเหมาะสมที�จะถอนตัวจากการเป็นผู้สอบบัญชี ในกรณีที�การถอนตัวนั#นเป็นไปได้ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที�เกี�ยวข้อง ค.  หากผู้สอบบัญชีถอนตัว ให้ดาํเนินการดังนี#  1.  ปรึกษาหารือกับผู้บริหารในระดับที�เหมาะสมหรือผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแลถึง การถอนตัวของผู้สอบบัญชีจากงานสอบบัญชี และเหตุผลของการถอนตัวจาก   การสอบบัญชี และ 2.  พิจารณาว่ามีข้อกาํหนดของวิชาชีพหรือข้อกาํหนดตามกฎหมายที�กาํหนดให้   ต้องรายงานต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที�ทาํหน้าที�แต่งตั#งผู้สอบบัญชี หรือใน  บางกรณีรายงานต่อหน่วยงานกาํกับดูแลให้ทราบถึงการถอนตัวของผู้สอบบัญชีจากงานสอบบัญชี และเหตุผลของการถอนตัวจากการสอบบัญชีด้วยหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก54-ก57) 
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หนงัสือรบัรอง 39.  ผู้สอบบัญชีต้องได้หนังสือรับรองจากผู้บริหาร และหากเหมาะสมจากผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแลเพื�อแสดงว่า ก.  ผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแลรับทราบถึงความรับผิดชอบในการออกแบบ  การนําไปปฏิบัติและการคงไว้ซึ� งการควบคุมภายในที�จะใช้ป้องกันและตรวจจับ      การทุจริต ข.  ผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแลได้เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้สอบบัญชีเกี�ยวกับการผลการประเมินความเสี�ยงที�งบการเงินอาจจะแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต ค.  ผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกํากับดูแลได้เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้สอบบัญชีเกี�ยวกับ       การทุจริตหรือข้อสงสยัการทุจริตที�กระทบกบักจิการซึ�งเกี�ยวข้องกบั 1.  ผู้บริหาร 2.  พนักงานผู้ที�มีหน้าที�สาํคัญเกี�ยวกบัการควบคุมภายใน 3.  บุคคลอื�น ๆ ที�ทาํทุจริตแล้วส่งผลอย่างมีสาระสาํคัญต่องบการเงิน  ง.  ผู้บริหารและผู้มีหน้าที� ในการกํากับดูแลได้เปิดเผยข้อมูลแก่ ผู้สอบบัญชีเกี�ยวกับ         ข้อกล่าวหาต่าง ๆ หรือข้อสงสัยเกี�ยวกับการทุจริตที�กระทบต่องบการเงินของกิจการที�ได้รับทราบจากการสื�อสารโดยพนักงาน อดีตพนักงาน นักวิเคราะห์ หน่วยงานกาํกบัดูแลหรือบุคคลอื�น ๆ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก58-ก59) การติดต่อสื
อสารกบัผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ที
ในการกํากบัดูแล 40.  หากผู้สอบบัญชีได้ตรวจพบการทุจริตหรือได้รับข้อมูลที�แสดงถึงการทาํทุจริต ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อสื�อสารเรื�องดังกล่าวกับผู้บริหารในระดับที�เหมาะสมอย่างทนัท่วงท ีเพื�อแจ้งให้ผู้บริหารที�มีหน้าที�ความรับผิดชอบโดยตรงในการป้องกันและตรวจจับการทุจริตทราบถึงเรื�องต่าง ๆ ซึ�งเกี�ยวข้องกบัความรับผิดชอบของผู้บริหารเหล่านั#น (อ้างถึงย่อหน้าที� ก60) 41.  ในกรณีที�ผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลไม่ได้ทาํหน้าที�ในการบริหารงานของกิจการ หากผู้สอบบัญชีได้ตรวจพบหรือมีข้อสงสยัเกี�ยวกบัการทุจริตที�มีส่วนเกี�ยวข้องกบั ก.  ผู้บริหาร ข.  พนักงานผู้ที�มีหน้าที�สาํคัญเกี�ยวกบัการควบคุมภายใน ค.  บุคคลอื�น ๆ ที�ทาํทุจริตแล้วส่งผลอย่างมีสาระสาํคัญต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อสื�อสารเรื�องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแลอย่างทนัท่วงที และหากผู้สอบบัญชีสงสัยว่าการทุจริตนั#นเกี�ยวข้องกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อสื�อสารประเดน็ข้อสงสัยดังกล่าวกับผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแล และปรึกษาหารือเกี�ยวกับลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที�จาํเป็นต่อการปฏบัิติงานตรวจสอบให้แล้วเสรจ็ (อ้างถึงย่อหน้า ก61-ก63) 
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42.  ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อสื�อสารกับผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแลในเรื�องการทุจริตต่าง ๆ ที�ผู้สอบบัญชีพิจารณาเหน็ว่าเกี�ยวข้องกับหน้าที�ความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแล (อ้างถึงย่อหน้าที� ก64) การติดต่อสื
อสารกบัหน่วยงานกํากบัดูแลและหน่วยงานที
บงัคบัใชก้ฎหมาย 43.  หากผู้สอบบัญชีตรวจพบหรือมีข้อสงสัยเกี�ยวกับการทุจริต ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่า ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบที� จะต้องรายงานเหตุการณ์ที� เกิดขึ# นหรือข้อสงสัยต่อบุคคลภายนอกกิจการด้วยหรือไม่ แม้ว่าตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีระบุว่าผู้สอบบัญชีต้องรักษาความลับของลูกค้าโดยห้ามไม่ให้มีการรายงานในลักษณะดังกล่าว แต่หน้าที�ความรับผิดชอบทางกฎหมายของผู้สอบบัญชีอาจมีมากกว่าหน้าที�ในการรักษาความลับของลูกค้าในบางสถานการณ์ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก65-ก67) การจดัทําเอกสารหลกัฐาน 44.  ผู้สอบบัญชีต้องจัดทาํเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ12 เพื�อแสดงถึงความเข้าใจในกจิการและสภาพแวดล้อมของกิจการและการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึ� งเป็นผลมาจากการทุจริตตามข้อกําหนดในมาตรฐาน         การสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)13 ดังต่อไปนี#  ก.  การตัดสินใจที�สาํคัญในช่วงของการปรึกษาหารือภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเกี�ยวกับความเป็นไปได้ที�งบการเงินของกิจการอาจแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริง    อนัเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต และ ข.  การระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตในระดับของงบการเงินและในระดับที�เกี�ยวกับ สิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงิน 45.  ผู้สอบบัญชีต้องจัดทาํเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ เพื�อแสดงถึงการตอบสนองต่อความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญตามข้อกาํหนดในมาตรฐาน   การสอบบัญชี รหัส 33014 ดังต่อไปนี#  ก.  การตอบสนองโดยรวมต่อความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสําคัญซึ� งเป็นผลมาจากการทุจริตในระดับของงบการเงิน รวมถึงลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ และการเชื�อมโยงวิธกีารตรวจสอบดังกล่าวกับความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตในระดับที�เกี�ยวกับสิ�งที� ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินที�ได้ประเมินไว้ และ  
                                                        
12  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ”ย่อหน้าที� 8-11 และย่อหน้าที� ก6 
13  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที� 32 
14  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที� 28 
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ข.  ผลของวิธีการตรวจสอบ รวมถึงวิธีการต่าง ๆ ที�ถูกออกแบบมาเพื�อตอบสนองต่อ ความเสี�ยงจากการที�ผู้บริหารเข้าแทรกแซงการควบคุม 46.  ผู้สอบบัญชีต้องจัดเกบ็เอกสารหลักฐานของการติดต่อสื�อสารกับผู้บริหาร ผู้มีหน้าที�ใน     การกาํกบัดูแล หน่วยงานกาํกบัดูแลและหน่วยงานอื�น ๆ ในประเดน็ที�เกี�ยวข้องกบัการทุจริต 47.  หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าข้อสันนิษฐานที�ว่า “ความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดกับข้อเทจ็จริง อันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตที�เกี�ยวข้องกับการรับรู้รายได้” ใช้ไม่ได้กับสถานการณ์ของงานตรวจสอบนั#น ผู้สอบบัญชีต้องจัดทาํเอกสารหลักฐานการตรวจสอบเพื�อให้เหตุผลสนับสนุนข้อสรุปดังกล่าว 
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอื�น ลกัษณะของการทุจริต (อ้างถึงย่อหน้าที� 3) ก1.  การทุจริตไม่ว่าจะเป็นการจัดทาํรายงานทางการเงินที�ทุจริตหรือการใช้สินทรัพย์ในทางที�ไม่เหมาะสม จะเกี�ยวข้องกับแรงจูงใจหรือแรงกดดันที�ก่อให้เกิดการทุจริต การสบโอกาสที�จะทาํการทุจริต และการหาเหตุผลอนัสมควรสนับสนุนการทาํทุจริต ตัวอย่างเช่น  
• แรงจูงใจหรือแรงกดดันที�ผลักดันให้มีการจัดทาํรายงานทางการเงินที�ทุจริตอาจเกิดขึ#นเมื�อผู้บริหารของการอยู่ภายใต้แรงกดดันทั#งจากภายในหรือภายนอกที�ต้องดาํเนินการให้บรรลุเป้าหมายกาํไรหรือผลประกอบการที�ได้ถูกคาดหวังไว้ (ซึ�งบางครั#งอาจไม่สมเหตุสมผล) โดยเฉพาะอย่างยิ�งในกรณีที�จะมีผลกระทบอย่างมากต่อผู้บริหารหาก  ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ�งคล้ายคลึงกับการที�บุคคลอาจมีสิ�งจูงใจใน การยักยอกสินทรัพย์ของกิจการ เนื�องจากมีการดาํรงชีวิตที�สูงกว่ามาตรฐานของตนเอง เป็นต้น 
• การสบโอกาสในการทาํการทุจริตเกิดขึ#นเมื�อบุคคลเชื�อว่าการควบคุมภายในสามารถที�จะเข้าแทรกแซงได้ เนื�องจากเป็นบุคคลที�อยู่ในตาํแหน่งที�ได้รับความไว้วางใจหรือมีความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกบัข้อบกพร่องเฉพาะของการควบคุมภายใน 
• บุคคลอาจสามารถหาเหตุผลอนัสมควรสนับสนุนการทาํทุจริต โดยบางคนอาจมีทศันคติ บุคลิกหรือค่านิยมต่าง ๆ ที�ส่งเสริมให้จงใจและตั#งใจที�จะกระทาํการที�ไม่ซื�อสัตย์ อย่างไรกต็าม บุคคลที�มีความซื�อสัตย์สุจริตกส็ามารถที�จะทาํการทุจริตได้ในสถานการณ์ที�    บีบบังคับมากพอ ก2.  การจัดทํารายงานทางการเงินที� ทุจริตที� เกี�ยวข้องกับการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริง      โดยตั#งใจ รวมถึงการละเลยการแสดงจาํนวนเงินหรือการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเพื�อที�จะปิดบังผู้ใช้งบการเงิน อาจมีสาเหตุมาจากความพยายามของผู้บริหารที�จะแก้ไขตัวเลขผลกาํไรเพื�อที�จะบิดเบือนให้ผู้ใช้งบการเงินมีความเข้าใจที�คลาดเคลื�อนเกี�ยวกับผลประกอบการและความสามารถในการทาํกาํไรของกิจการ โดยการสร้างตัวเลขผลกาํไรของกิจการให้เพิ�มขึ# นซึ�งอาจเริ� ม ต้นมาจากการกระทําเรื� องเล็กน้อยหรือการแก้ไขข้อสมมติที� ไม่ เหมาะสม             และการเปลี�ยนแปลงดุลยพินิจบางอย่างของผู้บริหาร เป็นต้น ทั#งนี#  แรงกดดันและแรงจูงใจต่าง ๆ อาจนําไปสู่การกระทําเรื�องต่าง ๆ ที�เพิ�มมากขึ# นจนขยายขอบเขตไปสู่การจัดทํารายงานทางการเงินที�ทุจริต ซึ�งสถานการณ์ดังกล่าวอาจเกิดจากผู้บริหารของกิจการมีความตั#งใจที�จะจัดทาํการรายงานทางการเงินที�ทุจริตโดยแสดงข้อมูลทางการเงินที�ขัดต่อข้อเทจ็จริง  อนัเป็นสาระสาํคัญ เนื�องจากผู้บริหารนั#นอยู่ภายใต้แรงกดดันที�จะต้องทาํให้ผลการดาํเนินงานของกิจการเป็นไปตามเป้าหมายที�ตลาดคาดหวังไว้ หรือมีความปรารถนาที�จะได้รับผลตอบแทนให้ได้มากที�สุด ซึ�งขึ# นอยู่กับผลประกอบการของกิจการ แต่ในกิจการบางแห่งผู้บริหารอาจถูกกระตุ้นให้ลดผลกาํไรลงอย่างมีสาระสาํคัญเพื�อให้มีการเสียภาษีที�น้อยที�สุด หรือให้เพิ�มผลกาํไรเพื�อให้ได้รับการกู้เงินจากสถาบันการเงิน 
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ก3.  การจัดทาํรายงานทางการเงินที�ทุจริตอาจเกดิจากกรณีดังต่อไปนี#   
• การตกแต่งตัวเลข การบิดเบือนรายการ (รวมถึงการทาํรายการเทจ็) หรือการเปลี�ยนแปลงรายการบันทกึบัญชีหรือเอกสารสนับสนุนเพื�อการจัดทาํงบการเงิน 
• การบิดเบือนหรือความตั#งใจที�จะละเลยต่อเหตุการณ์ รายการ หรือข้อมูลที�มีความสาํคัญอื�น ๆ ที�ส่งผลต่องบการเงิน 
• การประยุกต์ใช้นโยบายบัญชีที�ไม่เหมาะสมสาํหรับรายการที�เกี�ยวข้องกับจํานวนเงิน    การแยกประเภท วิธกีารแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล ก4.  โดยทั�วไปแล้ว การจัดทาํรายงานการเงินที�ทุจริตจะเกี�ยวข้องกับการที�ผู้บริหารเข้าแทรกแซงการควบคุมของกิจการซึ�งตามปกติแล้วมีการนําไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล การทุจริตจากการแทรกแซงการควบคุมของผู้บริหารเกดิจากการใช้วิธกีารต่าง ๆ อย่างตั#งใจ ดังนี#  
• การจัดทาํรายการในสมุดรายวันที�ไม่เป็นจริง โดยเฉพาะในวันใกล้สิ# นงวดบัญชี เพื�อบิดเบือนผลการดาํเนินงานหรือเพื�อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อื�น ๆ 
• การเปลี�ยนแปลงข้อสมมติและการเปลี�ยนแปลงดุลยพินิจที�ใช้ในการประมาณการ  ยอดคงเหลืออย่างไม่เหมาะสม 
• การละเลยการรับรู้รายการ การรับรู้รายการล่วงหน้า หรือการรับรู้รายการล่าช้าของเหตุการณ์และรายการต่าง ๆ ในงบการเงินที�เกดิขึ#นในระหว่างงวดระยะเวลาบัญชี 
• การละเลย การปิดบัง หรือแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงเกี�ยวกับการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกาํหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้องหรือการเปิดเผยข้อมูลที�จาํเป็นเพื�อให้บรรลุการนาํเสนอข้อมูลที�ถูกต้องตามที�ควร 
• การปกปิดข้อเทจ็จริงที�กระทบต่อจาํนวนเงินที�บันทกึในงบการเงิน 
• การทาํรายการที�ซับซ้อนที�จัดทาํขึ# นโดยมีวัตถุประสงค์เพื�อให้แสดงฐานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานที�ไม่เป็นจริงของกจิการ 
• การแก้ไขรายการบัญชีและเงื�อนไขที�เกี�ยวข้องกบัรายการที�สาํคัญและที�ไม่เป็นปกติ ก5.  การใช้สินทรัพย์ในทางที�ไม่เหมาะสมอาจเกี�ยวข้องกับการยักยอกสินทรัพย์ของกิจการ      และบ่อยครั# งเป็นการกระทําโดยพนักงานในจํานวนเงินที� เล็กน้อยและไม่มีสาระสําคัญ   อย่างไรกต็าม การใช้สินทรัพย์ในทางที�ไม่เหมาะสมอาจเกี�ยวข้องกับผู้บริหารซึ�งโดยทั�วไปสามารถที�จะปลอมแปลงหรือปกปิดการใช้สินทรัพย์ในทางที�ไม่เหมาะสมได้มากกว่า และเป็นการยากที�จะตรวจพบ ทั#งนี#การใช้สนิทรัพย์ในทางที�ไม่เหมาะสมอาจเกดิขึ#นได้หลายวิธ ีรวมถึง 
• การทุจริตเกี�ยวกับการรับเงิน (ตัวอย่างเช่น การยักยอกการรับชาํระหนี# จากลูกหนี# การค้า หรือการนําเงินที �ได้รับจากลูกหนี# ที �เคยตัดหนี# ส ูญไปแล้วไปเข้าบัญชีธนาคาร      ส่วนบุคคล) 
• การขโมยสินทรัพย์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของกิจการ (ตัวอย่างเช่น การขโมยสินค้าเพื�อไปใช้ส่วนตัวหรือเพื�อขาย การขโมยสินค้าเสื�อมสภาพหรือเศษซากเพื�อนาํไปขาย 
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หรือร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าโดยการเปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคเพื� อให้ได้รับประโยชน์เป็นการตอบแทน) 
• การจ่ายค่าสินค้าและบริการโดยที�ไม่ได้รับจริง (ตัวอย่างเช่น การจ่ายเงินให้กับผู้ขายปลอม การที�ผู้ขายจ่ายเงินกลับให้แก่ตัวแทนจัดซื# อของกิจการเพื�อแลกเปลี�ยนกับ    การขายสนิค้าในราคาที�สงูขึ#น การจ่ายเงินให้กบัพนักงานที�ไม่มีตัวตน) และ 
• การใช้สินทรัพย์ของกิจการเพื�อประโยชน์ส่วนตัว (ตัวอย่างเช่น การใช้สินทรัพย์ของกิจการในการคํ#าประกันเงินกู้ยืมส่วนตัวหรือเงินกู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน) การใช้สินทรัพย์ในทางที�ไม่เหมาะสมมักเกิดขึ#นร่วมกับรายการบัญชีหรือเอกสารที�ไม่เป็นจริง หรือที�ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เพื� อปกปิดข้อเท็จจริงที�สินทรัพย์นั#นสูญหายหรือนําไป       คํ#าประกนัโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม ขอ้พิจารณาเฉพาะสาํหรบัหน่วยงานภาครฐั ก6.  ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐในส่วนที� เกี�ยวข้องกับการทุจริต        อาจมีผลมาจากทางด้านกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหน่วยงานกาํกับดูแลอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ หรือบางครั#งกําหนดไว้แยกต่างหากในข้อบังคับของผู้สอบบัญชี ดังนั#น    ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐอาจจะไม่จํากัดอยู่เพียงการพิจารณาความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลทางการเงินที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญของงบการเงิน แต่รวมถึงความรับผิดชอบโดยทั�วไปที�จะต้องพิจารณาถึงความเสี�ยงจากการทุจริตด้วย การสงัเกตและสงสยัเยี
ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที� 12-14) ก7.  การรักษาไว้ซึ�งการสังเกตและสงสัยเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพนั#น ผู้สอบบัญชีต้องตั#งคําถาม  อย่างต่อเนื�องว่าข้อมูลหรือหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รวบรวมไว้นั#นอาจก่อให้เกิดการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตหรือไม่ ซึ�งรวมถึง   การพิจารณาความน่าเชื�อถือของข้อมูลที�ใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี และการควบคุมของกจิการที�เกี�ยวข้องกับการจัดเตรียมและการจัดทาํข้อมูล เนื�องจากลักษณะเฉพาะที�หลากหลายของการทุจริต ฉะนั#นการสังเกตและสงสัยเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีจึงมีความสาํคัญเป็นอย่างมากในการพิจารณาถึงความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต  ก8.  แม้ว่าผู้สอบบัญชีจะไม่ได้ถูกคาดว่าให้เพิกเฉยหรือละเลยต่อประสบการณ์ในอดีตเกี�ยวกับความซื� อสัตย์และความสุจริตของผู้บริหารและผู้มีหน้าที� ในการกํากับดูแลของกิจการ         แต่กระนั# นการสังเกตและสงสัยเยี� ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีมีความสําคัญ         เป็นอย่างมากในการพิจารณาถึงความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต เนื�องจากสถานการณ์ต่าง ๆ อาจมีการเปลี�ยนแปลงไป 



 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 17  TSA 240 

ก9.  ผู้สอบบัญชีต้องปฏบัิติงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ�งโดยปกติแล้วแทบจะไม่เกี�ยวข้องกับการพิสูจน์หลักฐานหรือตรวจสอบว่าเอกสารนั#นเป็นจริง อีกทั#งผู้สอบบัญชีไม่ได้รับการฝึกอบรมเพื� อเป็นผู้เชี�ยวชาญในการพิสูจน์หลักฐาน15 อย่างไรกต็าม เมื�อผู้สอบบัญชีสามารถระบุได้ถึงเงื�อนไขต่าง ๆ ที�ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีมีความเชื�อว่าเอกสารอาจจะไม่ได้เป็นเอกสารที�แท้จริงหรือข้อกาํหนดต่าง ๆ ในเอกสารนั#นได้มีการดัดแปลงแต่ไม่ได้มีการแจ้งแก่ผู้สอบบัญชีทราบ ผู้สอบบัญชีอาจต้องทาํการสบืสวนด้วยวิธกีารอื�น ๆ เพิ�มเติม ซึ�งรวมถึง 
• การยืนยันยอดกบับุคคลที�สามโดยตรง 
• การใช้ผลงานของผู้เชี�ยวชาญในการพิสจูน์เอกสารที�แท้จริง การปรึกษาหารือภายในกลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที� 15) ก10.  การปรึกษาหารือภายในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบถึงความเป็นไปได้ที�งบการเงินของกิจการ   อาจแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต 
• เปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที�มีประสบการณ์ได้แลกเปลี�ยนความคิดเหน็เกี�ยวกับวิธีการและรายการในงบการเงินส่วนใดที�มีความเป็นไปได้ที�อาจแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต 
• ช่วยให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาถึงการตอบสนองที�เหมาะสมต่อความเป็นไปได้ที�งบการเงินอาจแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต และช่วยในการพิจารณาว่าสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบคนใดจะปฏิบัติวิธีการตรวจสอบนั#น 
• เปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาถึงผลของวิธีการตรวจสอบที�ได้ร่วมกันในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบ และพิจารณาถึงวิธกีารดาํเนินการกบัข้อกล่าวหาต่าง ๆ เกี�ยวกับการทุจริตที�ผู้สอบบัญชีรับทราบ ก11.  การปรึกษาหารือกนัอาจรวมถึงประเดน็ดังต่อไปนี#  
• การแลกเปลี�ยนความคิดเหน็กันระหว่างสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบถึงวิธกีารและความเป็นไปได้ที�งบการเงิน (ครอบคลุมถึงแต่ละงบและการเปิดเผยข้อมูล) ของกิจการส่วนใดที�อาจแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต และวิธกีารที�ผู้บริหารกระทาํหรือปกปิดการจัดทาํรายงานทางการเงินที�ทุจริต และวิธกีารที�สนิทรัพย์ของกจิการถูกใช้ไปอย่างไม่เหมาะสม 
• การพิจารณาถึงสถานการณ์ที�อาจแสดงถึงการบิดเบือนผลกาํไร และวิธีการดาํเนินการของผู้บริหารในบิดเบือนผลกาํไรซึ�งเป็นการจัดทาํรายงานทางการเงินที�ทุจริต 
• การพิจารณาถึงความเสี�ยงที� ผู้บริหารอาจพยายามที�จะแสดงการเปิดเผยข้อมูลในลักษณะที�อาจปิดบังความเข้าใจที�เหมาะสมในเรื�องที�เปิดเผย ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลที�ไม่มีสาระสาํคัญมากจนเกนิไป หรือการใช้ภาษาที�ไม่ชัดเจนหรือคลุมเคลือ 

                                                        
15  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที� ก49 
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• การพิจารณาถึงปัจจัยภายในและภายนอกที�มีผลกระทบต่อกิจการที�อาจก่อให้เกิดสิ�งจูงใจหรือแรงกดดันให้ผู้บริหารหรือบุคลากรที�เกี�ยวข้องทาํการทุจริต หรือเปิดโอกาสให้เกิดการทาํทุจริต หรือแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมหรือสภาพแวดล้อมที�ส่งเสริมให้ผู้บริหารหรือบุคลากรอื�น ๆ สามารถหาเหตุผลอนัสมควรสนับสนุนการทาํทุจริต 
• การพิจารณาถึงความเกี�ยวข้องของผู้บริหารในการติดตามดูแลพนักงานที�ทาํงานใกล้ชิดกบัเงินสดหรือสนิทรัพย์อื�น ๆ ซึ�งอาจถูกนาํไปใช้ในทางที�ไม่เหมาะสม 
• การพิจารณาถึงการเปลี�ยนแปลงที�ไม่เป็นปกติหรือไม่สามารถอธบิายได้ของพฤติกรรม หรือการดาํรงชีวิตของผู้บริหารหรือพนักงานที�กลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบทราบ 
• การให้ความสาํคัญกับการคงไว้ซึ�งแนวความคิดที�ว่าอาจจะมีการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตตลอดช่วงเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
• การพิจารณาถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที�อาจแสดงถึงความเป็นไปได้ของการทุจริต 
• การพิจารณาถึงการจัดให้มีองค์ประกอบที�ไม่สามารถคาดเดาได้รวมอยู่ในลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบ 
• การพิจารณาถึงวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเป็นไปได้ที�งบการเงินของกจิการอาจแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต และพิจารณาถึงวิธีการตรวจสอบที�เลือกใช้อยู่ว่ามีประสิทธิผลกว่าวิธีการตรวจสอบ   อื�น ๆ หรือไม่ 
• การพิจารณาถึงข้อกล่าวหาต่าง ๆ เกี�ยวกบัการทุจริตที�ผู้สอบบัญชีรับทราบ 
• การพิจารณาถึงความเสี�ยงจากการที�ผู้บริหารเข้าแทรกแซงการควบคุมของกจิการ วิธีการประเมินความเสี
ยงและการปฏิบติังานที
เกี
ยวขอ้ง การสอบถามผูบ้ริหาร การประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจาก  การทุจริตของผู้บริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที� 17ก) ก12.  ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในและการจัดทํางบการเงินของกิจการ     ดังนั#นจึงเป็นเรื�องที�เหมาะสมที� ผู้สอบบัญชีจะสอบถามผู้บริหารเกี�ยวกับการประเมินความเสี�ยงจากการทุจริตและการควบคุมภายในที�มีอยู่เพื�อการป้องกันและการตรวจจับการทุจริต ซึ�งมีลักษณะ ขอบเขต และความถี�ของการประเมินความเสี�ยงและการควบคุมดังกล่าวที�แตกต่างกันไปตามแต่ละกิจการ ในกิจการบางแห่ง ผู้บริหารอาจทาํการประเมินความเสี�ยงโดยละเอียดอย่างสมํ�าเสมอเป็นประจาํทุกปี หรือกาํหนดให้เป็นส่วนหนึ�งของการติดตามดูแลอย่างต่อเนื�อง แต่สาํหรับบางกิจการ การประเมินความเสี�ยงของผู้บริหารอาจเป็นแบบไม่เป็นทางการและมีความถี�ที�น้อยกว่า ซึ�งลักษณะ ขอบเขต และความถี�ในการประเมินความเสี�ยงของผู้บริหารจะส่งผลเกี�ยวเนื� องกับความเข้าใจของผู้สอบบัญชีที�มี ต่อสภาพแวดล้อม        การควบคุมของกจิการ ตัวอย่างเช่น ข้อเทจ็จริงที�ผู้บริหารไม่ได้ทาํการประเมินความเสี�ยงจาก



 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 19  TSA 240 

การทุจริต อาจเป็นสถานการณ์ที�แสดงให้เหน็ว่าผู้บริหารไม่ได้ให้ความสาํคัญต่อการควบคุมภายในของกจิการ ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับกจิการขนาดเลก็ ก13.  สาํหรับกิจการบางแห่งที�มีขนาดเล็ก การประเมินความเสี�ยงของผู้บริหารอาจมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับความเสี�ยงจากการทุจริตโดยพนักงาน หรือการใช้สินทรัพย์ในทางที� ไม่เหมาะสม   กระบวนการของผู้บริหารในการระบุและตอบสนองต่อความเสี�ยงจากการทุจริต (อ้างถึงย่อหน้าที� 17ข) ก14.  ในกรณีก ิจการที �ม ีท ําเลที �ตั #งหลายแห่ง กระบวนการของผู้บริหารในการติดตามดูแล        การปฏิบัติงานอาจมีระดับที�แตกต่างกันตามสถานที�หรือส่วนงานทางธุรกิจแต่ละแห่ง ทั#งนี#  ผู้บริหารอาจกาํหนดให้บางสถานที�หรือบางส่วนทางธุรกิจมีความเสี�ยงจากการทุจริตมากกว่าอกีแห่งกไ็ด้ การสอบถามผูบ้ริหารและบุคคลอื�นภายในกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที� 18) ก15.  ในการสอบถามผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีอาจได้รับข้อมูลที�เป็นประโยชน์ที�เกี�ยวข้องกับความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินซึ� งเป็นผลมาจาก     การทุจริตของพนักงาน อย่างไรกต็าม การสอบถามผู้บริหารอาจไม่ได้ให้ข้อมูลที�เป็นประโยชน์ที�เกี�ยวข้องกับการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตโดยผู้บริหาร ดังนั#น การสอบถามบุคคลอื�นภายในกิจการอาจเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคล    อื�น ๆ สามารถให้ข้อมูลแก่ผู้สอบบัญชีได้ ซึ�งโดยปกติแล้วอาจไม่ได้ทาํการติดต่อสื�อสารกนั  ก16.  ตัวอย่างของบุคคลอื�น ๆ ภายในกิจการที�ผู้สอบบัญชีอาจทาํการสอบถามโดยตรง ในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการทุจริตที�เกดิขึ#นหรือข้อสงสยัการทุจริต 
• บุคลากรระดับปฏบัิติการที�ไม่ได้เกี�ยวข้องกบักระบวนการจัดทาํรายงานทางการเงิน 
• พนักงานในระดับที�มีอาํนาจหน้าที�ต่าง ๆ กนั 
• พนักงานที�เกี�ยวข้องกบัการดาํเนินการ การจัดทาํ หรือการบันทกึรายการที�มีความซับซ้อนหรือรายการที�ไม่เป็นปกติ รวมถึงบุคคลที�ควบคุมดูแลพนักงานเหล่านั#น 
• ที�ปรึกษากฎหมายภายในของกจิการ 
• ผู้บริหารระดับสงูด้านจรรยาบรรณหรือบุคคลในระดับเดียวกนั 
• บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที�รับผิดชอบในการดาํเนินการกบัข้อกล่าวหาต่าง ๆ ของการทุจริต ก17.  โดยปกติผู้บริหารอยู่ในตาํแหน่งที�สามารถทาํการทุจริตได้โดยง่าย ดังนั#น เมื�อทาํการประเมินผลการตอบคาํถามของผู้บริหารต่อข้อซักถามของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องใช้วิจารณญาณและการสังเกตและสงสัยเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพด้วย ซึ�งผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจถึงความจาํเป็นที�ต้องใช้ข้อมูลอื�น ๆ เพื�อเป็นหลักฐานสนับสนุนการตอบคาํถามของผู้บริหารด้วย  
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การสอบถามหน่วยงานตรวจสอบภายใน (อ้างถึงย่อหน้าที� 19) ก18.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) และรหัส 610 (ปรับปรุง) มีข้อกาํหนดและจัดให้มีแนวทางในการตรวจสอบกจิการที�มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน16 โดยการดาํเนินตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีในประเดน็ที�เกี�ยวข้องกับการทุจริตนั#น ผู้สอบบัญชีอาจสอบถามถึงการปฏบัิติงานที�เกี�ยวข้องของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ�งรวมถึง 
• วิธกีารตรวจสอบ (หากมี) ของผู้ตรวจสอบภายในระหว่างปีเพื�อตรวจจับการทุจริต 
• ผู้บริหารมีการดาํเนินการอย่างน่าพอใจต่อเรื�องที�ตรวจพบจากวิธกีารตรวจสอบหรือไม่ การทาํความเขา้ใจต่อการทาํหนา้ที�กาํกบัดแูลของผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดแูล (อ้างถึงย่อหน้าที� 20) ก19.  ผู้มีหน้าที� ในการกํากับดูแลของกิจการต้องกํากับดูแลระบบการติดตามดูแลความเสี� ยง             การควบคุมทางด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎหมายของกิจการในหลาย ๆ ประเทศ แนวทางปฏบัิติแบบบรรษัทภิบาลได้มีการพัฒนาขึ#นมาเป็นอย่างดี และผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแลได้ปฏิบัติหน้าที�อย่างต่อเนื�องในการกาํกับดูแลการประเมินความเสี�ยงจากการทุจริต      ซึ�งรวมถึงการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องของกิจการ เนื�องจากหน้าที�ความรับผิดชอบของ        ผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแลและผู้บริหารของกิจการอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละกิจการและตามแต่ละประเทศ ผู้สอบบัญชีจึงจําเป็นต้องทาํความเข้าใจถึงหน้าที�ความรับผิดชอบของ   แต่ละบุคคล เพื�อให้ผู้สอบบัญชีสามารถทาํความเข้าใจต่อการทาํหน้าที�กาํกับดูแลโดยบุคลากรที�เหมาะสม17 ก20.  การทําความเข้าใจต่อการทําหน้าที�ก ํากับดูแลของผู้มีหน้าที�ในการกํากับดูแลอาจทําให้    ผู้สอบบัญชีทราบอย่างถี�ถ้วนถึงจุดอ่อนของกิจการต่อการทุจริตของผู้บริหาร และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในต่อความเสี�ยงจากการทุจริต รวมถึงความสามารถและความซื�อสัตย์สุจริตของผู้บริหารด้วย ผู้สอบบัญชีอาจทาํความเข้าใจได้ในหลาย ๆ วิธีการ เช่น การเข้าร่วมประชุมหารือ การอ่านรายงานการประชุม หรือการสอบถามจากผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแล  ขอ้พิจารณาเฉพาะสาํหรบักิจการขนาดเลก็ ก21.  ในบางกรณี ผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแลทาํหน้าที�เป็นผู้บริหารของกิจการด้วย โดยเฉพาะกิจการที�มีขนาดเลก็ที�มีผู้จัดการเพียงคนเดียวและไม่มีบุคคลที�ทาํหน้าที�ในการกาํกับดูแล ในกรณีดังกล่าว โดยทั�วไปผู้สอบบัญชีไม่ต้องดาํเนินการใด ๆ เกี�ยวกับการทาํความเข้าใจเรื�องการกาํกบัดูแล เนื�องจากการกาํกบัดูแลไม่ได้ถูกแยกจากการบริหารงาน  

                                                        
16  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที� 6ก และ 23 และรหัส 610 (ปรับปรุง) “การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน” 
17  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที� ก1-ก8 การปรึกษาหารือของผู้สอบบัญชีกับบุคคลที�กิจการมีโครงสร้างการกาํกบัดูแลที�ไม่ชัดเจน 
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การพิจารณาขอ้มลูอื�น ๆ (อ้างถึงย่อหน้าที� 23) ก22.  นอกเหนือจากข้อมูลที�ได้รับจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบแล้ว ยังมีข้อมูลอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกับกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการที�สามารถช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุความเสี�ยง   จากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสําคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตได้      ซึ�งรวมถึงการหารือภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบซึ�งอาจช่วยให้ได้ข้อมูลเพิ�มเติมเพื�อใช้ในการระบุความเสี�ยงดังกล่าว นอกจากนี#  ข้อมูลอื�น ๆ ที�ได้มาจากกระบวนการตอบรับงานและคงไว้ซึ�งงานสอบบัญชี และประสบการณ์ที�ได้จากการปฏบัิติงานด้านอื�น ๆ ให้แก่กิจการ เช่น งานสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล อาจเกี�ยวข้องกับการระบุความเสี�ยงจาก    การแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต การประเมินปัจจยัเสี �ยงของการทจุริต (อ้างถึงย่อหน้าที� 24) ก23.  โดยปกติการทุจริตถูกปกปิดเพื�อยากต่อการตรวจพบ แต่กระนั#น ผู้สอบบัญชีอาจพบเหตุการณ์หรือเงื�อนไขบางอย่างที�แสดงถึงสิ�งจูงใจหรือแรงกดดันที�ก่อให้เกิดการทุจริต หรือเปิดโอกาสให้ทาํการทุจริตได้ (ปัจจัยเสี�ยงของการทุจริต) ตัวอย่างเช่น 
• ความจาํเป็นที�ต้องบรรลุความคาดหวังของบุคคลภายนอกโดยการระดมเงินทุนเพิ�มเติมอาจสร้างแรงกดดันให้ทาํการทุจริต 
• การพิจารณาจ่ายผลตอบแทนจํานวนมากหากสามารถทาํกําไรได้ตามเป้าหมายซึ� งกาํหนดไว้สงูเกนิกว่าความเป็นจริงอาจเป็นสิ�งจูงใจให้เกดิการทุจริต และ 
• สภาพแวดล้อมการควบคุมที�ไม่มีประสทิธผิลอาจเป็นการเปิดโอกาสให้มีการทุจริต ก24. ปัจจัยเสี�ยงของการทุจริตอาจไม่สามารถจัดลาํดับตามความสาํคัญได้โดยง่าย และความสาํคัญของปัจจัยเสี�ยงของการทุจริตแต่ละปัจจัยกม็ีความแตกต่างกนัอย่างมาก ปัจจัยเสี�ยงบางปัจจัยที�ปรากฏอยู่ในกิจการภายใต้สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ� งอาจจะไม่ได้แสดงให้เห็นถึง  ความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญสาํหรับกิจการนั#น ดังนั#น   ผู้สอบบัญชีควรใช้ดุลยพินิจเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการพิจารณาว่าปัจจัยเสี�ยงของการทุจริตมีอยู่หรือไม่ และปัจจัยดังกล่าวได้ถูกพิจารณาในการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญในงบการเงินซึ�งมีผลต่อการทุจริตหรือไม่ ก25.  ตัวอย่างของปัจจัยเสี�ยงของการทุจริตที�เกี�ยวข้องกับการจัดทาํรายงานทางการเงินที�ทุจริตและการใช้สินทรัพย์ในทางที�ไม่เหมาะสมได้แสดงไว้ในภาคผนวก 1 ซึ�งเป็นการแสดงตัวอย่างปัจจัยเสี�ยงแยกตามเงื�อนไข 3 ประการเมื�อมีการทาํทุจริต 
• สิ�งจูงใจหรือแรงกดดันที�จะทาํการทุจริต 
• โอกาสที�จะทาํการทุจริต 
• ความสามารถในการหาเหตุผลอนัสมควรสนับสนุนการกระทาํทุจริต ปัจจัยเสี�ยงที�สะท้อนถึงทศันคติที�หาเหตุผลอันสมควรสนับสนุนในการทาํทุจริตนั#นอาจเป็นปัจจัยเสี�ยงของการทุจริตที�ยากต่อการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี แต่กระนั#น ผู้สอบบัญชีควร
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ตระหนักถึงความมีอยู่จริงของข้อมูลปัจจัยเสี�ยงดังกล่าว แม้ว่าปัจจัยเสี�ยงของการทุจริตที�จะกล่าวในภาคผนวก 1 นั#นจะครอบคลุมถึงสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างกว้าง ๆ ที�ผู้สอบบัญชีอาจตรวจพบได้ แต่ปัจจัยเสี�ยงที�กล่าวนั#นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั#น ซึ�งในความเป็นจริงแล้วอาจมีปัจจัยเสี�ยงอื�น ๆ เพิ�มเติม ก26.  ขนาด ความซับซ้อน และลักษณะความเป็นเจ้าของของกิจการมีอิทธิพลที�สาํคัญต่อการพิจารณาปัจจัยเสี�ยงต่าง ๆ ของการทุจริตที�เกี�ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ในกรณีกิจการขนาดใหญ่ อาจจะมีปัจจัยต่าง ๆ ที�จาํกดัการปฏบัิติงานอย่างไม่เหมาะสมของผู้บริหาร เช่น  
• การกาํกบัดูแลที�มีประสทิธผิลของผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแล 
• หน่วยงานตรวจสอบภายในที�มีประสทิธผิล 
• การมีและบังคับใช้ข้อปฏบัิติทางจรรยาบรรณ นอกจากนี#  ปัจจัยเสี�ยงของการทุจริตที�พิจารณาในระดับของการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงาน อาจแตกต่างกนักบัเมื�อพิจารณาปัจจัยเสี�ยงในระดับของกจิการโดยรวม   ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับกจิการที�มีขนาดเลก็ ก27.  ในกรณีของกิจการขนาดเลก็ การพิจารณาในประเดน็ดังกล่าวอาจไม่เกี�ยวข้องหรือเกี�ยวข้องน้อย ตัวอย่างเช่น กิจการขนาดเลก็อาจไม่มีข้อปฏิบัติทางจรรยาบรรณ แต่อาจพัฒนาวัฒนธรรมที�มุ่งเน้นถึงความสาํคัญของความซื�อสัตย์สจุริตและจริยธรรมโดยการติดต่อสื�อสารทางวาจาและการปฏิบัติเป็นตัวอย่างของผู้บริหาร การบริหารงานโดยบุคคลเพียงคนเดียวในกิจการขนาดเลก็ไม่ได้เป็นการแสดงถึงความล้มเหลวของผู้บริหารในการแสดงออกและการสื�อสารทัศนคติที�เหมาะสมที�เกี�ยวข้องกับการควบคุมภายในและกระบวนการรายงานทางการเงิน ในบางกิจการ การกาํหนดให้มีการอนุมัติโดยผู้บริหารอาจสามารถชดเชยการควบคุมที�มีข้อบกพร่องและ    ลดความเสี�ยงจากการทุจริตของพนักงานได้ อย่างไรกต็าม การบริหารงานโดยบุคคลเพียงคนเดียวกอ็าจเป็นข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน เพราะมีโอกาสที�ผู้บริหารจะเข้าแทรกแซง การควบคุม การระบุและการประเมินความเสี
ยงจากการแสดงขอ้มูลที
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั  ซึ
งเป็นผลมาจากการทุจริต ความเสี �ยงจากการทจุริตในการรบัรูร้ายได ้(อ้างถึงย่อหน้าที� 26) ก28.  การแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญอนัเนื�องจากการจัดทาํรายงานทางการเงินที�ทุจริตที�เกี�ยวกบัการรับรู้รายได้ โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการรับรู้รายได้สูงกว่าความเป็นจริง ตัวอย่างเช่น การบันทกึรายได้ก่อนถึงเวลาที�ควร หรือการบันทกึรายได้ที�ไม่เกดิขึ#นจริง แต่บางครั#งอาจเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ตํ�ากว่าความเป็นจริง ตัวอย่างเช่น การเลื�อนระยะเวลาการรับรู้รายได้ไปรับรู้ในงวดบัญชีถัดไป  
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ก29.  ความเสี�ยงจากการทุจริตในการรับรู้รายได้สาํหรับกจิการบางกจิการอาจมีมากกว่ากจิการอื�น ๆ  ตัวอย่างเช่น การมีแรงกดดันหรือแรงจูงใจให้ผู้บริหารต้องจัดทาํรายงานทางการเงินที�ทุจริตโดยการรับรู้รายได้ที�ไม่เหมาะสมสาํหรับกิจการที�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เนื�องจากผลการดาํเนินงานของกิจการจะถูกประเมินจากผลการเติบโตของรายได้และผลกาํไรแบบปีต่อปี      ในทาํนองเดียวกับกิจการที�มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายเป็นเงินสด กอ็าจมีความเสี�ยงจากการทุจริตในการรับรู้รายได้ที�มากขึ#น ก30.  ข้อสันนิษฐานที�ว่า “มีความเสี�ยงจากการทุจริตในการรับรู้รายได้” อาจจะถูกโต้แย้ง ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจจะสรุปว่าไม่มีความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตที�เกี�ยวข้องกับการรับรู้รายได้ สาํหรับกรณีที�มีรายได้ประเภทเดียวซึ�งเป็นรายการรายได้ที�ไม่ซับซ้อน เช่น รายได้ที�เกิดจากการให้เช่าสิทธิในที�ดินผืนเดียว การระบุและการประเมินความเสี �ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทจุริตและการทาํความเขา้ใจการควบคมุที�เกี �ยวขอ้งของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที� 27) ก31.  ผู้บริหารของกิจการอาจตัดสินใจตามลักษณะและขอบเขตของการควบคุมที� เลือกมา        เพื�อนาํไปปฏบัิติใช้ และตามลักษณะและขอบเขตของความเสี�ยงที�ผู้บริหารได้คาดการณ์ไว้18 ในการพิจารณาว่าการควบคุมใดควรที�จะนํามาปฏิบัติเพื� อป้องกันและตรวจจับการทุจริต ผู้บริหารต้องพิจารณาถึงความเสี�ยงที �งบการเงินจะแสดงข้อมูลที �ข ัดต่อ ข้อเทจ็จริง             อนัเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต โดยในการตัดสนิใจดังกล่าว ผู้บริหารอาจสรุปว่าไม่มีความคุ้มค่าที�จะนาํการควบคุมเฉพาะไปปฏิบัติและคงไว้เพื�อลดความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต ก32.  ดังนั#นจึงสําคัญสําหรับผู้สอบบัญชีที�จะต้องทําความเข้าใจถึงการควบคุมที� ผู้บริหารได้ออกแบบ นาํไปปฏิบัติใช้และคงไว้ซึ�งการควบคุมดังกล่าวเพื�อป้องกันและตรวจจับการทุจริต ในการดาํเนินการเพื�อให้มาซึ�งความเข้าใจนั#น ผู้สอบบัญชีอาจได้รับรู้ถึงประเดน็ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารเลือกที�จะยอมรับความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับการไม่มีการแบ่งแยกหน้าที�การทาํงาน โดยข้อมูลต่าง ๆ ที�ได้รับมาจากการทาํความเข้าใจอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สอบบัญชีในการระบุถึงปัจจัยเสี�ยงของการทุจริตซึ�งมีผลกระทบต่อการประเมินความเสี�ยงของ      ผู้สอบบัญชีว่างบการเงินอาจแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึ� งเป็นผล        มาจากการทุจริต 

                                                        
18  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที� ก56 
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การตอบสนองต่อความเสี
ยงจากการแสดงขอ้มูลที
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ
งเป็นผลมาจากการทุจริตที
ไดป้ระเมินไว ้การตอบสนองโดยรวม (อ้างถึงย่อหน้าที� 28) ก33.  การพิจารณาการตอบสนองโดยรวมต่อความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริง      อันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตที�ได้ประเมินไว้นั#น โดยทั�วไปแล้วจะรวมถึง การพิจารณาถึงวิธีการปฏบัิติงานตรวจสอบโดยรวมที�สะท้อนถึงการเพิ�มขึ#นของระดับการสังเกตและสงสยัเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น 
• การเพิ�มความระมัดระวังในการเลือกลักษณะ และขอบเขตของเอกสารหลักฐานที�จะตรวจสอบเพื�อสนับสนุนรายการที�มีสาระสาํคัญ 
• การตระหนักถึงความจาํเป็นที�จะหาหลักฐานมายืนยันสนับสนุนคาํอธบิายหรือคาํรับรองของผู้บริหารในเรื�องที�มีสาระสาํคัญ นอกจากนั#นยังรวมถึงการพิจารณาเรื�องทั�วไปมากขึ# นนอกเหนือไปจากวิธีการตรวจสอบเฉพาะที�ได้วางแผนไว้ โดยการพิจารณานี# ให้รวมถึงวิธีการต่าง ๆ ที�กาํหนดไว้ในย่อหน้าที� 29 โดยมีคาํอธบิายเพิ�มเติมตามย่อหน้าต่อไป การมอบหมายและการควบคมุดแูลบุคลากร (อ้างถึงย่อหน้าที� 29ก) ก34.  ผู้สอบบัญชีอาจตอบสนองต่อความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตที�ได้ระบุไว้ เช่น การมอบหมายให้มีบุคลากรที�มีความเชี�ยวชาญเฉพาะด้านและความรู้เฉพาะทาง เช่น ผู้เชี�ยวชาญทางด้านการสืบสวนและผู้เชี�ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการมอบหมายบุคลากรที�มีประสบการณ์เข้ามาร่วมงานตรวจสอบมากขึ#น ก35.  ขอบเขตของการควบคุมดูแลจะสะท้อนถึงผลของการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูล ที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต และความรู้ความสามารถของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบที�กาํลังปฏบัิติงานตรวจสอบ องค์ประกอบที�ไม่สามารถคาดเดาไดใ้นกระบวนเลือกลกัษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที� 29ค) ก36.  การจัดให้มีองค์ประกอบที�ไม่สามารถคาดเดาได้ในกระบวนการเลือกลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีการตรวจสอบนั#นมีความสาํคัญมาก เนื�องจากบุคลากรของกิจการที�มีความคุ้นเคยกับวิธีการตรวจสอบที�ใช้ในระหว่างการตรวจสอบตามปกติ อาจทาํเกิดการปกปิดการจัดทาํรายงานทางการเงินที�ทุจริตได้ ดังนั#น ผู้สอบบัญชีอาจดาํเนินการดังต่อไปนี#  เช่น 
• การดาํเนินการตรวจสอบเนื# อหาสาระของยอดคงเหลือในบัญชีและสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที�ไม่เคยได้รับการตรวจสอบมาก่อน เนื�องจากความมีสาระสาํคัญและความเสี�ยงของรายการนั#น ๆ 
• การปรับปรุงช่วงเวลาของการตรวจสอบจากช่วงเวลาปกติที�สามารถคาดเดาได้ 
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• การใช้วิธกีารสุ่มตัวอย่างวิธอีื�น ๆ 
• การปฏิบัติงานสอบบัญชีในสถานที�ที�แตกต่างออกไปหรือในสถานที�ที�ไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า วิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี �ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตในระดบัที�เกี �ยวกบัสิ� งที �ผูบ้ริหารไดใ้หก้ารรบัรองที�ไดป้ระเมินไว ้(อ้างถึงย่อหน้าที� 30) ก37.  การตอบสนองของผู้สอบบัญชีต่อความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตในระดับที�เกี�ยวกับสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองที�ได้ประเมินไว้ อาจรวมถึงการเปลี�ยนแปลงลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีการตรวจสอบดังต่อไปนี#  
• ลักษณะของวิธีการตรวจสอบที�ใช้อาจจาํเป็นต้องมีการเปลี�ยนแปลง เพื�อให้ได้มาซึ�งหลักฐานการสอบบัญชีที�น่าเชื�อถือและเกี�ยวข้องมากยิ�งขึ# น หรือเพื�อให้ได้มาซึ�งข้อมูลสนับสนุนเพิ�มเติม ซึ�งการเปลี�ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลต่อประเภทของวิธีการตรวจสอบที�จะใช้ และการใช้วิธีการต่าง ๆ ประกอบกัน เช่น  

o การให้ความสําคัญกับการสังเกตทางกายภาพหรือการตรวจสอบสินทรัพย์    บางรายการให้มากขึ# น หรือผู้สอบบัญชีอาจเลือกที�จะใช้เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเพื�อรวบรวมหลักฐานที�อยู่ในบัญชีที�สาํคัญหรือแฟ้มรายการข้อมูลอเิลก็ทรอนิคสไ์ด้มากขึ#น 
o ผู้สอบบัญชีอาจออกแบบวิธกีารตรวจสอบเพื�อให้ได้ข้อมูลเพิ�มเติม ตัวอย่างเช่น หากผู้สอบบัญชีเหน็ว่าผู้บริหารอยู่ภายใต้แรงกดดันที�จะต้องทาํกาํไรให้เป็นไปตามที�ถูกคาดหวัง กอ็าจจะมีความเสี�ยงที�ผู้บริหารจะทาํให้ยอดขายเพิ�มมากขึ#นโดยการทาํสัญญาขายที�มีเงื�อนไขในการรับรู้รายได้ล่วงหน้าหรือโดยบันทึกยอดขายตามใบแจ้งหนี#ก่อนที�จะมีการส่งสนิค้าจริง ในสถานการณ์เช่นนี#  ผู้สอบบัญชีอาจนาํวิธีการเหล่านี# มาใช้ เช่น การขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอกซึ�งอาจไม่เป็นเพียงการยืนยันยอดคงเหลือเท่านั#นแต่เป็นการยืนยันในรายละเอียดของสญัญาขายซึ�งรวมถึงวันที� สิทธใินการคืนสินค้าและเงื�อนไขในการส่งสินค้า เป็นต้น นอกจากนี#  ผู้สอบบัญชีอาจพบว่าเป็นวิธีที�มีประสิทธิผลมากหากทาํการสอบถามบุคลากรที�ไม่ใช่ฝ่ายการเงินในกิจการ เพื�อสนับสนุนคาํยืนยันจากบุคคลภายนอกเกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงในสญัญาขายและเงื�อนไขการส่งสนิค้า 

• ช่วงเวลาของการตรวจสอบเนื# อหาสาระอาจจาํเป็นต้องมีการปรับเปลี�ยน ผู้สอบบัญชีอาจสรุปว่าการทดสอบเนื# อหาสาระในวันสิ#นงวดหรือวันที�ใกล้กับวันสิ#นงวดนั#นจะลดความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งมีผลมาจาก  การทุจริตได้ดี อย่างไรกต็ามผู้สอบบัญชีอาจสรุปว่า ความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูล    ที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงโดยเจตนาหรือการบิดเบือนที�ประเมินไว้นั#น อาจทาํให้การใช้วิธีการ
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ตรวจสอบเพื�อขยายผลการตรวจสอบจากวันที�ตรวจสอบระหว่างปีถึงวันสิ#นงวดบัญชีนั#นจะไม่มีประสิทธิผล แต่ในทางตรงกันข้าม เนื�องจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงโดยเจตนานั#นอาจเริ�มเกิดขึ#นระหว่างงวดบัญชี เช่น การแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�เกี�ยวข้องกับการรับรู้รายได้อย่างไม่เหมาะสม ดังนั#น ผู้สอบบัญชีอาจเลือกที�จะทาํ  การตรวจสอบเนื#อหาสาระสาํหรับรายการที�เกดิขึ#นก่อนหรือระหว่างงวดระยะเวลาบัญชี 
• ขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที�ใช้ควรคาํนึงถึงการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต ตัวอย่างเช่น การเพิ�มจาํนวนตัวอย่างหรือการใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทยีบที�ละเอียดมากขึ#นอาจมีความเหมาะสม รวมทั#ง การนาํเทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์มาใช้อาจช่วยให้มีการทดสอบรายการทางอิเลก็ทรอนิคส์และแฟ้มข้อมูลบัญชีได้ครอบคลุมมากขึ# น เทคนิคดังกล่าวสามารถช่วยในการเลือกรายการตัวอย่างจากแฟ้มข้อมูลอิเลก็ทรอนิคส์ที�สาํคัญ โดยการแยกประเภทรายการที�มีลักษณะเฉพาะเจาะจงหรือเพื�อการทดสอบประชากรทั#งหมดแทนการสุ่มตัวอย่าง ก38.  หากผู้สอบบัญชีได้ระบุว่าความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลจากการทุจริตส่งผลกระทบต่อปริมาณสินค้าคงเหลือ การตรวจสอบการบันทึกรายการสินค้าคงเหลือของกิจการอาจช่วยระบุถึงสถานที�เกบ็สินค้าหรือรายการสินค้าที�ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในช่วงระหว่างหรือหลังการตรวจนับสินค้าคงเหลือ การสอบทานดังกล่าวอาจนําไปสู่การตัดสินใจที�จะเข้าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าในสถานที�ใดเป็นการเฉพาะ    โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า หรือนาํไปสู่การตรวจนับสนิค้าคงเหลือในทุกสถานที�ในวันเดียวกนั ก39.  ผู้สอบบัญชีอาจระบุว่าความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ  ซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตอาจส่งผลกระทบต่อรายการบัญชีต่าง ๆ และสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ ซึ�งรวมถึงการตีราคาสนิทรัพย์ การประมาณการทางบัญชีที�สัมพันธก์ับรายการใดรายการหนึ�งเป็นการเฉพาะ (เช่น การซื#อกจิการ การปรับโครงสร้าง หรือการจาํหน่ายส่วนงานทางธุรกิจ) และหนี# สินอื�น ๆ ที�สาํคัญ (เช่น เงินบาํนาญและข้อผูกพันผลประโยชน์หลังจากการเลิกจ้างอื�น ๆ หรือหนี# สินที�เกิดขึ#นจากการรักษาสภาพแวดล้อม) ความเสี�ยงดังกล่าวอาจเกี�ยวข้องกบัการเปลี�ยนแปลงที�สาํคัญในข้อสมมติเกี�ยวกับการประมาณการทางบัญชีที�เกิดขึ#นเป็นประจาํ ซึ�งข้อมูลต่าง ๆ ที�รวบรวมขึ#นในระหว่างการทาํความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกิจการอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการประเมินความสมเหตุสมผลของการประมาณการทางบัญชีของผู้บริหาร รวมถึงการใช้ดุลยพินิจและการตั#งข้อสมมติ การสอบทานย้อนหลังเกี�ยวกับ   การใช้ดุลยพินิจและข้อสมมติของผู้บริหารที�มีลักษณะคล้ายคลึงกันในงวดบัญชีก่อนหน้า  อาจทาํให้ผู้สอบบัญชีมีความเข้าใจที�ดีขึ#นเกี�ยวกับความสมเหตุสมผลในการใช้ดุลยพินิจและข้อสมมติในการประมาณการทางบัญชีของผู้บริหาร  
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ก40.  ตัวอย่างของวิธีการตรวจสอบที� ใช้ในการตอบสนองต่อความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูล          ที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตที�ประเมินไว้รวมทั#ง ตัวอย่างการจัดให้มีองค์ประกอบที�ไม่สามารถคาดเดาได้ ถูกแสดงไว้ในภาคผนวกที� 2 ของมาตรฐาน การสอบบัญชีฉบับนี#  ภาคผนวกดังกล่าวได้รวบรวมตัวอย่างของการตอบสนองต่อการประเมินความเสี�ยงของผู้สอบบัญชีสาํหรับความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งเกิดจากทั#งการจัดทาํรายงานทางการเงินที� ทุจริตซึ� งรวมถึงการจัดทาํรายงานทางการเงินที� ทุจริต       ซึ�งเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ และการใช้สนิทรัพย์ในทางที�ไม่เหมาะสม วธีิการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี �ยงจากการที�ผูบ้ริหารเขา้แทรกแซงการควบคมุ รายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื�น ๆ (อ้างถึงย่อหน้าที� 32ก) ก41.  การแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญในงบการเงินซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตมักเกี�ยวข้องกับการบิดเบือนในกระบวนการจัดทาํรายงานทางการเงิน โดยการบันทกึรายการในสมุดรายวันอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ผ่านการอนุมัติซึ�งอาจเกิดขึ#นในระหว่างงวดบัญชีหรือ     ณ วันสิ#นงวดบัญชี หรือทาํการปรับปรุงแก้ไขจาํนวนเงินที�รายงานไว้ในงบการเงิน โดยไม่ผ่านรายการในสมุดรายวัน เช่น การปรับปรุงรายการหรือการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ในกระบวนการจัดทาํงบการเงินรวม ก42.  นอกจากนั#น การพิจารณาของผู้สอบบัญชีในส่วนที�เกี�ยวกับความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูล    ที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ อันเนื�องมาจากการที�ผู้บริหารเข้าแทรกแซงการควบคุมในส่วนที�เกี�ยวข้องกับการบันทึกรายการในสมุดรายวันนั#นมีความสาํคัญ เพราะระบบ การประมวลผลอัตโนมัติและการควบคุมอาจลดความเสี�ยงจากการผิดพลาดที�ไม่ได้ตั#งใจได้     แต่ไม่สามารถป้องกันไม่ให้บุคคลเข้าแทรกแซงระบบอัตโนมัติอย่างไม่เหมาะสมได้ ตัวอย่างเช่น การเปลี�ยนแปลงจํานวนเงินซึ� งจะถูกบันทึกในบัญชีแยกประเภทหรือในระบบรายงาน       ทางการเงินแบบอัตโนมัติ นอกจากนี#  ในกรณีใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการโอนย้าย  ข้อมูลแบบอัตโนมัติ อาจจะไม่มีหรือมีหลักฐานที�เห็นได้เพียงเล็กน้อยเกี�ยวกับการเข้าแทรกแซงระบบสารสนเทศ ก43.  เมื�อมีการระบุหรือเลือกรายการในสมุดรายวันหรือรายการปรับปรุงอื�น ๆ เพื�อการทดสอบ และกาํหนดวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมที�ใช้ในการตรวจสอบเนื# อหากับรายการที�ได้เลือกไว้ ประเดน็พิจารณาที�เกี�ยวข้องมีดังต่อไปนี#  
• การประเมินความเสี �ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ      ซึ �งเป็นผลมาจากการทุจริต – ปัจจัยเสี�ยงของการทุจริตและข้อมูลอื�นที�ได้รับระหว่าง   การประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ      ซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตที�ผู้สอบบัญชีได้ประเมินไว้ อาจจะช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุถึงประเภทเฉพาะของรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื�น ๆ เพื�อการทดสอบ 



 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 28  TSA 240 

• การควบคุมที�นํามาปฏิบัติใชก้บัการบันทึกรายการในสมุดรายวนัและรายการปรบัปรุง อื�น ๆ – การควบคุมการจัดทาํและการบันทกึรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื�น ๆ ที�มีประสิทธิผล อาจช่วยลดขอบเขตของการตรวจสอบในการตรวจสอบเนื# อหาสาระ โดยให้ผู้สอบบัญชีทดสอบความมีประสทิธผิลของการปฏบัิติตามการควบคุม 
• กระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของกิจการและลกัษณะเฉพาะของหลกัฐานที�ไดร้บัมา – ในกระบวนการบันทึกรายการที�เกิดขึ# นเป็นประจาํของกิจการหลาย ๆ แห่ง โดยส่วนใหญ่จะมีทั#งขั#นตอนและวิธีการปฏบิัติที�จัดทาํโดยบุคคลและจัดทาํด้วยระบบอัตโนมัติ ในทาํนองเดียวกัน กระบวนการบันทึกรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื�น ๆ อาจมีทั#งวิธีการปฏิบัติและการควบคุมที�จัดทาํโดยบุคคลและการจัดทาํด้วยระบบอัตโนมัติเช่นกัน ซึ�งเมื�อมีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการจัดทาํรายงานทางการเงิน การบันทึกรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื�น ๆ อาจอยู่ในรูปแบบของอเิลก็ทรอนิกสเ์ทา่นั#น 
• ลกัษณะของรายการในสมุดรายวนัหรือรายการปรบัปรุงอื�น ๆ ที�เกี �ยวกบัการทุจริต – รายการในสมุดรายวันหรือรายการปรับปรุงอื�น ๆ ที�ไม่เหมาะสมมักจะมีลักษณะเฉพาะ ซึ�งลักษณะดังกล่าวอาจรวมถึงรายการที� (ก) จัดทาํกับบัญชีที�ไม่เกี�ยวข้องกัน ผิดปกติหรือ ไม่ค่อยได้ใช้ (ข) จัดทําโดยบุคลากรที� ไม่ได้มีหน้าที� ในการบันทึกรายการใน     สมุดรายวัน (ค) บันทึกรายการเมื�อสิ#นงวดบัญชีหรือบันทึกหลังการปิดงวดบัญชีซึ�งไม่มีรายละเอียดอธิบายหรือมีเพียงเลก็น้อย (ง) จัดทาํทั#งก่อนหรือระหว่างการจัดทาํงบการเงินซึ�งไม่มีหมายเลขบัญชี หรือ (จ) ปัดเป็นตัวเลขกลมหรือตัวเลขที�ลงท้ายตรงกนั 
• ลกัษณะและความซบัซอ้นของรายการบญัชี – รายการในสมุดรายวันหรือรายการปรับปรุงอื�น ๆ ที�ไม่เหมาะสมอาจนาํมาใช้กับบัญชีที� (ก) มีลักษณะรายการที�ซับซ้อนหรือผิดปกติ (ข) มีการประมาณการทางบัญชีที�สาํคัญและมีการปรับปรุงรายการเมื�อสิ# นงวดบัญชี   (ค) เป็นรายการที�ปกปิดการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงในอดีต (ง) ไม่มีการทํารายการกระทบยอดอย่างสมํ�าเสมอหรือมีความแตกต่างจากการกระทบยอด (จ) มีรายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน หรือ (ฉ) เกี�ยวเนื�องกับความเสี�ยงที�ระบุว่ามีการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต  เป็นต้น ในการตรวจสอบกิจการที�มีหลายสถานที�ตั#งหรือหลายส่วนงานนั#น ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาถึงความจาํเป็นในการเลือกรายการในสมุดรายวันจากหลาย ๆ สถานที�ตั#งด้วย 
• รายการในสมุดรายวนัหรือรายการปรับปรุงอื�น ๆ ที�จดัทําไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจ - รายการในสมุดรายวันที�ไม่เป็นมาตรฐานอาจไม่ขึ#นอยู่กับการควบคุมภายในที�ใช้ปฏบัิติกบัรายการในสมุดรายวันที�ใช้เป็นประจาํเพื�อบันทกึรายการ เช่น ยอดขาย ยอดซื#อ และการเบิกจ่ายเงินสดประจาํเดือน  
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ก44.  ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการกาํหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการทดสอบรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื�น ๆ เนื�องจากรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื�น ๆ ที�ทุจริตมักถูกจัดทาํขึ#น ณ สิ#นงวดบัญชี ในย่อหน้าที� 32ก (2) จึงกาํหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องเลือกรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื�น ๆ ที�จัดทาํขึ# นในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี#  เนื� องจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญในงบการเงินซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตสามารถเกิดขึ# นได้ตลอดในระหว่างงวดบัญชีและอาจเกี�ยวข้องกับความพยายามที�จะปกปิดการทาํทุจริต ฉะนั#นในย่อหน้าที� 32ก (3) จึงกาํหนดให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาถึงความจําเป็นว่าต้องทดสอบรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื�น ๆ ตลอดงวดบัญชีหรือไม่ การประมาณการทางบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที� 32ข) ก45.  ในการจัดทาํงบการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจหรือกาํหนดข้อสมมติต่าง ๆ ที�มีผลต่อรายการประมาณการทางบัญชีที�มีสาระสาํคัญ และมีหน้าที�สอบทานความสมเหตุสมผลของประมาณการดังกล่าวอย่างสมํ�าเสมอ การจัดทาํรายงานทางการเงินที�ทุจริตมักจะเกิดขึ# นจากประมาณการทางบัญชีที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงโดยเจตนา ซึ� งสามารถกระทาํได้โดยการแสดงรายการค่าเผื�อหรือสาํรองต่าง ๆ ตํ�ากว่าหรือสูงกว่าความเป็นจริง โดยมีเจตนาเพื�อก่อให้   เกิดความสมํ�าเสมอของผลกาํไรตั#งแต่สองรอบระยะเวลาบัญชีขึ# นไป หรือเพื�อให้ได้ผลกาํไร      อยู่ในระดับที�ต้องการเพื�อบิดเบือนงบการเงินโดยทาํให้เกิดความเข้าใจที�คลาดเคลื�อนของ         ผลการดาํเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไรของกจิการ ก46.  วัตถุประสงค์ของการสอบทานย้อนหลังสาํหรับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและข้อสมมติ    ต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับประมาณการทางบัญชีที�สาํคัญที�แสดงในงบการเงินของปีก่อนหน้า คือเพื�อที�จะประเมินว่ามีข้อบ่งชี# ถึงความมีอคติของผู้บริหารหรือไม่ แต่ไม่ได้มีเจตนาที�จะตั#งข้อสงสัยเกี�ยวกับการใช้ดุลยพินิจเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีในปีก่อนหน้า ซึ�งอิงบนพื#นฐานของข้อมูลที�ได้รับในขณะนั#น ก47.  การสอบทานย้อนหลังถูกกาํหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 54019 ซึ�งการสอบทานย้อนหลังนี# เป็นขั#นตอนในการประเมินความเสี�ยง เพื�อให้ได้มาซึ�งข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับความมีประสทิธิผลของผู้บริหารในการจัดทาํประมาณการทางบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีปีก่อนหน้า รวมทั#งหลักฐานการตรวจสอบบัญชีที�เกี�ยวข้องกบัผลของประมาณการทางบัญชี หรือ (หากมี) ประมาณการทางบัญชีที�ถูกประมาณขึ# นใหม่ภายหลังจากวันที�ในงบการเงินซึ�งเกี�ยวเนื�องกับประมาณการทางบัญชีของงวดบัญชีปัจจุบัน รวมถึงหลักฐานการสอบบัญชีในประเดน็อื�น ๆ เช่น ความไม่แน่นอนของรายการประมาณการทางบัญชีที�ต้องเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ        งบการเงิน โดยในทางปฏบัิตินั#น การสอบทานของผู้สอบบัญชีเกี�ยวกบัดุลยพินิจและข้อสมมติ
                                                        
19  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีรวมถึงประมาณการทางบญัชีเกี�ยวกบัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้อง” ย่อหน้าที� 9 
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ของผู้บริหารเพื� อหาความมีอคติที�อาจแสดงถึงความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี#  อาจจะดาํเนินการไปพร้อมกบัการสอบทานตามที�มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 กาํหนดไว้ เหตผุลทางธุรกิจสาํหรบัรายการที�สาํคญั (อ้างถึงย่อหน้าที� 32ค) ก48.  ข้อบ่งชี# ที�อาจแสดงถึงรายการต่าง ๆ ที�สาํคัญที�ไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจของกิจการหรือเป็นรายการที�ไม่ปกติ อาจเกี�ยวกับการจัดทาํรายงานทางการเงินที�ทุจริตหรือการปกปิดการใช้สนิทรัพย์ในทางที�ไม่เหมาะสม รวมถึงลักษณะดังนี#   
• รูปแบบของรายการที�มีความซับซ้อนเกินความเป็นจริง (ตัวอย่างเช่น รายการที�เกี�ยวข้องกบักจิการหลาย ๆ แห่งภายในกลุ่มธุรกจิที�จัดทาํงบการเงินรวม หรือรายการกบักจิการหลาย ๆ แห่งที�ไม่เกี�ยวข้องกบักจิการ) 
• ผู้บริหารไม่ได้หารือถึงลักษณะหรือวิธีการทางบัญชีของบางรายการที�สาํคัญกับผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลของกจิการ และมีเอกสารหลักฐานที�ไม่เพียงพอ 
• ผู้บริหารให้ความสาํคัญกบัวิธีการปฏบัิติทางบัญชีวิธีใดวิธีหนึ�งเป็นการเฉพาะมากกว่าที�จะให้ความสาํคัญกบัพื#นฐานทางด้านเศรษฐกจิของรายการนั#น ๆ 
• รายการที�ทาํกับกิจการที�เกี�ยวข้องกันแต่ไม่ได้มีการจัดทาํงบการเงินรวม รวมถึงกิจการที�ตั#งขึ#นเพื�อวัตถุประสงค์เฉพาะที�ไม่ได้ถูกสอบทานอย่างเหมาะสม หรือไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลกจิการ 
• รายการที�ทาํกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนัที�ไม่ได้ระบุไว้ก่อนหน้าว่าเป็นกิจการที�เกี�ยวข้องกัน หรือรายการกับกิจการที�ไม่มีความมั�นคงหรือฐานะทางการเงินที�ดีพอเพื�อทาํรายการดังกล่าวหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกจิการที�ถูกตรวจสอบอยู่ การประเมินหลกัฐานการสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที� 34-37) ก49.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญในระดับที�เกี�ยวกบัสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองว่ายังมีความเหมาะสมหรือไม่20 โดยพิจารณาจากการปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบและหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับมา การประเมินนี# เป็นการประเมินเชิงคุณภาพที�ต้องใช้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี โดยการประเมินดังกล่าวอาจให้ข้อมูลเพิ�มขึ# นเกี�ยวกับความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต และความจําเป็นที�ต้องทาํการตรวจสอบเพิ�มเติมหรือกาํหนดวิธีการตรวจสอบด้วยวิธีการที�แตกต่าง ภาคผนวก 3 จะอธิบายถึงตัวอย่างของสถานการณ์ต่าง ๆ ที�อาจจะแสดงให้เหน็ถึงความเป็นไปได้ในการทุจริต  

                                                        
20  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที� 25  
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบในขั�นตอนสุดทา้ยของการตรวจสอบเพื�อสรุปผลตรวจสอบโดยรวม    (อ้างถึงย่อหน้าที� 34) ก50.  การระบุถึงแนวโน้มหรือความสัมพันธ์ใด ๆ ที�อาจแสดงให้เหน็ถึงความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตนั#นต้องใช้ดุลยพินิจเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยความสัมพันธ์ที�ผิดปกติระหว่างรายได้และผลกาํไรในช่วงสิ#นรอบระยะเวลาบัญชี ซึ�งอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น การรายงานผลกาํไรจํานวนมากอย่างผิดปกติในช่วงสัปดาห์ก่อนที�จะสิ#นสุดรอบระยะเวลาบัญชี หรือรายการที�ผิดปกติ หรือผลกาํไรไม่เป็นไปตามการกระแสเงินที�เกดิจากการดาํเนินงานปกติ การพิจารณาถึงการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงที�ไดร้ะบุไว ้(อ้างถึงย่อหน้าที� 35-37) ก51.  เนื�องจากการทุจริตเกี�ยวข้องกบัแรงจูงใจหรือแรงกดดันให้เกดิการทาํทุจริต การสบโอกาสที�จะทาํการทุจริต หรือการหาเหตุผลอันสมควรสนับสนุนการทาํทุจริต อีกทั#งเหตุการณ์การทุจริตที�ตรวจพบไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์เดียวที�เกิดขึ# น ดังนั#น การแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริง เช่น การแสดงจาํนวนเงินที�ผิดพลาดในหลาย ๆ รายการที�เกิดขึ# นที�สถานที�เดียว แม้ว่าโดยรวมแล้วผลกระทบจะไม่มีสาระสาํคัญ อาจจะเป็นการแสดงถึงความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต  ก52.  ผลกระทบของการทุจริตที�ตรวจพบนั#นขึ#นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น การทุจริตที�ไม่ได้มีนัยสาํคัญอาจจะมีนัยสาํคัญหากการทุจริตนั#นมีส่วนเกี�ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง       ในกรณีดังกล่าว ความน่าเชื�อถือของหลักฐานที�ได้รับมาก่อนหน้านั#นอาจเป็นที�น่าสงสยั เพราะมีข้อสงสัยต่อความครบถ้วนและข้อเทจ็จริงของการแสดงรายการ และความมีอยู่จริงของรายการบัญชีและเอกสารหลักฐานนั#น ๆ รวมถึง ยังอาจจะมีความเป็นไปได้ที�มีการร่วมมือระหว่างพนักงาน ผู้บริหารหรือบุคคลภายนอก ก53.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 45021 และรหัส 700 (ปรับปรุง)22 มีข้อกาํหนดและให้แนวทาง  ในการประเมินและแก้ไขข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริง รวมถึงผลกระทบต่อความเหน็ของผู้สอบบัญชีในรายงานของผู้สอบบัญชี ผูส้อบบญัชีไม่สามารถปฏิบติังานต่อ (อ้างถึงย่อหน้าที� 38) ก54.  ตัวอย่างของสถานการณ์ที�ไม่ปกติที�อาจจะเกิดขึ#นและอาจนาํไปสู่ประเดน็เกี�ยวกับความสามารถของผู้สอบบัญชีที�จะปฏบัิติงานตรวจสอบต่อ ได้แก่ 
• กิจการไม่ได้ดาํเนินการอย่างเหมาะสมต่อการทุจริตที�ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่ามีความสาํคัญภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ แม้ว่าการทุจริตนั#นไม่ได้มีสาระสาํคัญต่องบการเงินของกจิการ 

                                                        
21  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�พบระหว่างการตรวจสอบ” 
22  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรงุ) “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” 



 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 32  TSA 240 

• การพิจาณาของผู้สอบบัญชีต่อความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริง      อันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต และผลของการตรวจสอบที�แสดงถึงความเสี�ยงที�มีนัยสาํคัญของการทุจริตและแผ่กระจาย 
• ผู้สอบบัญชีมีความกังวลเกี�ยวกับความสามารถและความซื�อสัตย์ของผู้บริหาร หรือผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแล ก55.  เนื�องจากความหลากหลายของสถานการณ์ต่าง ๆ ที�อาจจะเกิดขึ#น จึงเป็นไปไม่ได้ที�จะอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าเมื�อใดการถอนตัวจากงานสอบบัญชีจึงมีความเหมาะสม ปัจจัยต่าง ๆ ที�กระทบกับข้อสรุปของผู้สอบบัญชี รวมถึงผลกระทบต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับบุคคลที�เป็นผู้บริหารหรือ   ผู้ที�มีหน้าที�ในการกาํกับดูแล (ซึ�งอาจส่งผลถึงความน่าเชื�อถือของคาํรับรองต่าง ๆ จากผู้บริหาร) และผลกระทบต่อผู้สอบบัญชีในการดาํเนินการใด ๆ ต่อกบักจิการนั#น ก56.  ผู้สอบบัญชีมีหน้าที�ความรับผิดชอบทางด้านวิชาชีพและทางด้านกฎหมายภายใต้สถานการณ์หนึ�ง ๆ ซึ�งหน้าที�ความรับผิดชอบเหล่านั#นแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ ในบางประเทศผู้สอบบัญชีอาจมีสิทธิหรือถูกกําหนดให้จัดทําหนังสือหรือต้องรายงานต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที�   แต่งตั#งผู้สอบบัญชี หรือในบางกรณีรายงานต่อหน่วยงานที�มีอาํนาจในการกาํกับดูแลด้วย ภายใต้สถานการณ์บางสถานการณ์ที�ไม่ปกติและในบางกรณีที�มีความจาํเป็นต้องพิจารณาตามข้อกาํหนดของกฎหมาย ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงความเหมาะสมในการหาคาํแนะนําทางกฎหมายเมื�อต้องทาํการตัดสนิใจถอนตัวจากงานตรวจสอบและเพื�อการดาํเนินการตามแนวทางที�เหมาะสม รวมถึงความเป็นไปได้ในการรายงานให้ผู้ถือหุ้น หน่วยงานที�มีอาํนาจในการกาํกับดูแลหรือหน่วยงานอื�น ๆ ทราบ23 ขอ้พิจารณาเฉพาะสาํหรบัหน่วยงานภาครฐั ก57.  สาํหรับหลายกรณีในหน่วยงานภาครัฐ ผู้สอบบัญชีอาจไม่มีสิทธิในการถอนตัวจากการเป็นผู้สอบบัญชีเนื�องจากเป็นข้อบังคับหรือเป็นข้อพิจารณาเกี�ยวกบัส่วนได้เสยีสาธารณะ หนงัสือรบัรอง (อ้างถึงย่อหน้าที� 39) ก58.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 58024 ให้ข้อกาํหนดและแนวทางในการได้มาซึ�งหนังสือรับรองที� เหมาะสมสําหรับการตรวจสอบจากผู้บริหารและในกรณีที� เหมาะสมจากผู้มีหน้าที�           ในการกาํกบัดูแล ทั#งนี#  เพื�อแสดงว่าผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลของกจิการรับรองและปฏบัิติตามหน้าที�ความรับผิดชอบต่อกระบวนการจัดทาํงบการเงินของกจิการแล้ว รวมทั#งเรื�องสาํคัญที�ผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแล (หากเหมาะสม) ทั#งกิจการขนาดใหญ่หรือเลก็ต้องรับรองถึงหน้าที�ความรับผิดชอบต่อการออกแบบ การนาํไปปฏบัิติใช้ และการคงไว้ซึ�งการควบคุมภายในเพื�อป้องกนัและตรวจจับการทุจริต  

                                                        
23  จรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี กาํหนดแนวทางเกี�ยวกบัการติดต่อสื�อสารกบัผู้สอบบัญชีที�มาทาํหน้าที�แทนผู้สอบบัญชีเดิม 
24  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 “หนังสอืรับรอง” 
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ก59.  เนื�องจากการทุจริตมีลักษณะที�เฉพาะและมีความยากสาํหรับผู้สอบบัญชีในการตรวจพบ     การแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต ดังนั#นจึงมีความสาํคัญที�ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ�งหนังสอืรับรองจากผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแล (หากเหมาะสม) เพื�อยืนยันถึงการเปิดเผยเรื�องดังต่อไปนี# ให้แก่ผู้สอบบัญชี ก.  ผลของการประเมินความเสี�ยงของผู้บริหารต่องบการเงินที�อาจแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต ข.  การรับรู้ข้อมูลที�เกี�ยวข้องกบัการทาํทุจริต ข้อสงสัยหรือข้อกล่าวหาเกี�ยวกบัการทาํทุจริตที�อาจส่งผลกระทบต่อกจิการ การติดต่อสื
อสารกบัผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ที
ในการกํากบัดูแล การติดต่อสื �อสารกบัผูบ้ริหาร (อา้งถึงย่อหนา้ที� 40) ก60.  เมื�อผู้สอบบัญชีได้มาซึ�งหลักฐานว่ามีการทุจริตหรืออาจจะมีการทุจริต ถือว่าเป็นเรื�องสาํคัญที�ต้องถูกรายงานให้ผู้บริหารในระดับที�เหมาะสมตามที�กระทาํได้ทนัท ีแม้ว่าเรื�องดังกล่าวอาจจะเป็นเรื�องที�ไม่ได้มีผลกระทบมากนัก (ตัวอย่างเช่น การยักยอกสินทรัพย์ของกิจการเพียงเลก็น้อยโดยพนักงานในระดับล่างในกิจการ) การระบุว่าผู้บริหารระดับใดเป็นระดับที�เหมาะสมต่อ การรายงานการทุจริตนั#นขึ# นอยู่กับการพิจารณาเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี และต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่นความน่าจะเป็นที�มีการสมรู้ร่วมคิดกัน รวมถึงลักษณะและขนาดของผลกระทบของข้อสงสัยการทุจริตนั#น ๆ โดยทั�วไปแล้วระดับของผู้บริหารที�เหมาะสมต่อการรายงานการทุจริตอย่างน้อยควรเป็นระดับที�สูงกว่าบุคคลที�เกี�ยวข้องกับข้อสงสัย     การทุจริตนั#นอย่างน้อยหนึ�งระดับ การติดต่อสื �อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดแูล (อ้างถึงย่อหน้าที� 41) ก61.  การติดต่อสื�อสารของผู้สอบบัญชีกับผู้มีหน้าที�ในการกํากับดูแลอาจจะเป็นทางวาจาหรือ    ทางลายลักษณ์อักษร มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ระบุถึงปัจจัยที�ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาในการกาํหนดว่าจะติดต่อสื�อสารกับผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแลทางวาจาหรือทางลายลักษณ์อักษร25 เนื�องจากลักษณะและความง่ายในการทุจริตที�เกี�ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือการทุจริตที�ส่งผลต่อการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึ� งเป็นผลมาจากการทุจริต ดังนั#นผู้สอบบัญชีต้องรายงานเรื� องดังกล่าวต่อ         ผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแลอย่างทันทีและอาจต้องพิจารณาถึงความจาํเป็นในการรายงานเรื�องดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร ก62.  ในบางกรณี ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงความเหมาะสมที�จะติดต่อสื�อสารกับผู้มีหน้าที�        ในการกาํกับดูแลเมื�อผู้สอบบัญชีทราบว่าการทุจริตนั#นเกี�ยวข้องกับพนักงานที�ไม่ใช่ผู้บริหารซึ�งอาจไม่ส่งผลต่อการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ หรือพิจารณาถึง  
                                                        
25  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 ย่อหน้าที� ก38 
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การที� ผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแลอาจมีความประสงค์ที�จะรับทราบการทุจริตดังกล่าว ฉะนั#นกระบวนการในการติดต่อสื�อสารอาจดาํเนินการไปได้ด้วยดี หากผู้สอบบัญชีและผู้มีหน้าที�   ในการกาํกบัดูแลสามารถตกลงกนัได้ในช่วงเริ�มแรกของการตรวจสอบถึงลักษณะและขอบเขตของการติดต่อสื�อสารของผู้สอบบัญชีในเรื�องต่าง ๆ   ก63.  ภายใต้สถานการณ์ที� ไม่ปกติที� ผู้สอบบัญชีมีความสงสัยเกี� ยวกับความน่าเชื� อถือหรือ        ความซื�อสัตย์ของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแล ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาหาคาํแนะนาํ   ทางกฎหมายที�เหมาะสมเพื�อช่วยเหลือในการกาํหนดแนวทางในการดาํเนินการอย่างเหมาะสม ประเดน็อื�น ๆ ที�เกี �ยวขอ้งกบัการทจุริต (อ้างถึงย่อหน้าที� 42) ก64.  ประเดน็อื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการทุจริตที�จะต้องหารือกับผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแลกิจการอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น 
• ข้อสงสัยเกี�ยวกับลักษณะ ขอบเขตและความถี�ในการประเมินของผู้บริหารเกี�ยวกับ  การควบคุมที�มีอยู่เพื�อป้องกันและตรวจจับการทุจริต รวมถึงความเสี�ยงที�งบการเงินจะแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริง 
• ความล้มเหลวของผู้บริหารในการดําเนินการอย่างเหมาะสมต่อข้อบกพร่องที�สาํคัญ  ของระบบการควบคุมภายในที�ระบุไว้ หรือการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อการทุจริตที�ได้ตรวจพบ 
• การประเมินของผู้สอบบัญชีถึงสภาพแวดล้อมการควบคุมของกิจการ รวมถึงประเดน็สงสยัเกี�ยวกบัความสามารถและความซื�อสตัย์ของผู้บริหาร 
• การดาํเนินการของผู้บริหารที�อาจนาํไปสู่การจัดทาํรายงานทางการเงินที�ทุจริต เช่น  การเลือกหรือการใช้นโยบายการบัญชีของผู้บริหารที�อาจจะแสดงให้เหน็ถึงความพยายามของผู้บริหารในการสร้างผลกาํไรเพื� อปิดบังผู้ใช้งบการเงินโดยการทาํให้เกิดความ เข้าใจผิดเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไร 
• ข้อสงสัยเกี�ยวกับความเพียงพอและความครบถ้วนของการอนุมัติในการทาํรายการ     ที�ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามธุรกจิปกติ การติดต่อสื
อสารกบัหน่วยงานการกํากบัดูแลและหน่วยงานที
บงัคบัใชก้ฎหมาย (อ้างถึงย่อหน้าที� 43) ก65.  หน้าที�ทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีในการรักษาไว้ซึ�งความลับของข้อมูลของลูกค้าอาจป้องกันไม่ให้มีการรายงานข้อมูลการทุจริตไปยังองค์กรภายนอกกิจการของลูกค้า อย่างไรกต็าม หน้าที�ตามกฎหมายของผู้สอบบัญชีอาจจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศและสถานการณ์ ซึ�งหน้าที�ในการรักษาความลับของลูกค้าอาจได้รับยกเว้นโดยกฎหมายที�บังคับใช้หรืออาํนาจศาล ในบางประเทศผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงินต้องดําเนินการตามกฎหมายในการจัดส่งรายงานการทุจริตให้แก่หน่วยงานควบคุมกาํกบัดูแล และในบางประเทศผู้สอบบัญชีมีหน้าที�ที�จะต้องรายงานการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงให้แก่หน่วยงานที� เกี�ยวข้องในกรณีที�ผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลละเลยที�จะดาํเนินการอย่างถูกต้อง 
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ก66.  ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงความเหมาะสมในการหาคําแนะนําทางกฎหมายเพื� อกําหนด   แนวทางการดาํเนินการที�เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อให้ทราบถึงการดําเนินการต่อไปที�จําเป็นสาํหรับการทุจริตที�ได้ตรวจพบโดยพิจารณาถึงแง่มุมที�เป็นผลประโยชน์ต่อสาธารณะ ขอ้พิจารณาเฉพาะสาํหรบัหน่วยงานภาครฐั ก67.  ในภาครัฐ ข้อกาํหนดสาํหรับการรายงานการทุจริตนั#นไม่ว่าจะเป็นการตรวจพบโดยกระบวนการในการตรวจสอบหรือไม่ อาจขึ# นอยู่กับข้อกาํหนดเฉพาะที�เกี�ยวกับการตรวจสอบบัญชี  หรือข้อกาํหนดทางกฎหมาย หลักเกณฑ ์หรือการกาํกบัดูแลอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง 
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ภาคผนวก 1 (อ้างถึงย่อหน้าที� ก25) ตวัอย่างของปัจจยัเสี�ยงของการทุจริต ปัจจัยเสี�ยงของการทุจริตที�แสดงในภาคผนวกนี# เป็นตัวอย่างของปัจจัยเสี�ยงที�ผู้สอบบัญชีอาจพบ   ในสถานการณ์ต่าง ๆ ภาคผนวกนี# จะแสดงถึงตัวอย่างของการทุจริต 2 ประเภทที�เกี�ยวข้องกับ การพิจารณาของผู้สอบบัญชี ได้แก่ การจัดทาํรายงานทางการเงินที�ทุจริต และการใช้สนิทรัพย์ในทางที�ไม่เหมาะสม โดยในแต่ละประเภทของการทุจริตนั#น ปัจจัยเสี�ยงต่าง ๆ จะถูกจัดประเภทตามเงื�อนไข 3 ประการ ซึ�งโดยทั�วไปแล้วมักจะเกิดขึ#นเมื�อมีการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันมีสาระสาํคัญซึ�งมีผลมาจากการทุจริต ได้แก่ ก) สิ�งจูงใจ/แรงกดดัน  ข) โอกาส  ค) ทศันคติ/การหาเหตุผลอันสมควร แม้ว่าปัจจัยเสี�ยงที�แสดงนี# จะครอบคลุมได้หลากหลายสถานการณ์ แต่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั#น ดังนั#น ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงปัจจัยเสี�ยงอื�นเพิ�มเติมหรือที�แตกต่างไป ตัวอย่างทั#งหมดนี# ไม่ได้ครอบคลุมถึงสถานการณ์ทุกสถานการณ์ และตัวอย่างบางตัวอย่างอาจมีความสาํคัญที�แตกต่างกัน ในกิจการที�มีขนาด ลักษณะความเป็นเจ้าของ หรือสถานการณ์ที�แตกต่างกัน นอกจากนี#  การจัดลาํดับของตัวอย่างปัจจัยเสี�ยงดังต่อไปนี# ไม่ได้มีเจตนาที�จะแสดงถึงความสาํคัญหรือความถี�ของการเกดิขึ#น ปัจจยัเสี
ยงที
เกี
ยวกบัการแสดงขอ้มูลที
ขดัต่อขอ้เท็จจริงจากการจัดทํารายงานทางการเงินที
ทุจริต ตัวอย่างต่อไปนี# เป็นตัวอย่างของปัจจัยเสี�ยงที� เกี�ยวกับการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงจาก       การจัดทาํรายงานทางการเงินที�ทุจริต สิ� งจงูใจ/แรงกดดนั ความมั�นคงทางการเงินหรือความสามารถในการทาํกาํไรที�มีผลกระทบจากเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมหรือเงื�อนไขในการดาํเนินธุรกจิของกจิการ ดังตัวอย่างต่อไปนี#  
• ระดับการแข่งขันที�สงูหรือการอิ�มตัวของตลาด ซึ�งมีผลทาํให้กาํไรลดลง 
• ความเปราะบางต่อการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเรว็ เช่น การเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยี สินค้าที�ล้าสมัยหรือการเปลี�ยนแปลงในอตัราดอกเบี#ย 
• ความต้องการของลูกค้าลดลงอย่างมาก และความล้มเหลวในการดาํเนินธุรกิจที�เพิ�มขึ#นทั#งในอุตสาหกรรมนั#น ๆ หรือในสภาพเศรษฐกจิโดยรวม 
• ผลขาดทุนจากการดาํเนินงานที�เพิ�มขึ# นจนอาจเป็นเหตุให้เกิดการล้มละลาย ปิดกิจการหรือ   ถูกซื#อกจิการ 
• การมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานติดลบอย่างต่อเนื�อง หรือไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานได้ ในขณะที�มีการรายงานผลกาํไรและอตัราการเติบโตของกาํไร 
• การเติบโตอย่างรวดเร็วหรือความสามารถในการทาํกาํไรเพิ�มขึ# นอย่างผิดปกติ โดยเฉพาะ  เมื�อเปรียบเทยีบกบักจิการอื�นในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
• การใช้หลักการบัญชี กฎเกณฑห์รือข้อบังคับทางกฎหมายใหม่ 
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ผู้บริหารมีแรงกดดันอย่างมากที�จะตอบสนองต่อความต้องการหรือความคาดหวังของบุคคลอื�น   อนัเนื�องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี#  
• ความคาดหวังในความสามารถในการทาํกาํไรหรือแนวโน้มกาํไร (โดยเฉพาะอย่างยิ�งความคาดหวังที�สงูเกินไปหรือที�เป็นไปไม่ได้) ของนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้ลงทุนที�เป็นสถาบัน เจ้าหนี# รายใหญ่ หรือบุคคลภายนอกอื�น รวมทั#ง ความคาดหวังของผู้บริหารเอง ตัวอย่างเช่น การออกข่าวต่อสาธารณชนหรือข้อความในรายงานประจาํปีในเชิงบวกที�เกนิจริง 
• ความจําเป็นในการจัดหาเงินทุนเพิ� มเติมโดยการก่อหนี# ห รือเพิ� มทุนเพื� อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการจัดหาเงินทุนเพื�อใช้ในการวิจัยและพัฒนาหรือรายจ่ายฝ่ายทุน 
• ความสามารถที�จํากัดที�จะปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ หรือจ่ายชําระหนี# หรือรักษาข้อผูกพันตามสญัญาเงินกู้ 
• การรับรู้หรือผลกระทบในทางลบจากการรายงานผลการดําเนินงานที�ไม่ดี ซึ�งมีผลมาจากรายการที�สาํคัญที�ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ เช่น การรวมธุรกจิหรือการได้งานตามสญัญา ข้อมูลที�มีอยู่แสดงให้เหน็ว่าผลการดาํเนินงานของกิจการมีผลกระทบโดยตรงต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคลของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแล จากเรื�องดังต่อไปนี#  
• การมีส่วนได้ส่วนเสยีอย่างมีสาระสาํคัญในกจิการ 
• ผลตอบแทนที�จะได้รับอยู่ในอัตราที�สูง (ตัวอย่างเช่น โบนัส การให้สิทธิซื# อหุ้นและผลตอบแทน อื�น ๆ) ขึ#นอยู่กับการบรรลุเป้าหมายที�ท้าทายทางด้านราคาหุ้น ผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงินหรือกระแสเงินสด1 
• การคํ#าประกนัส่วนบุคคลในหนี#สนิของกจิการ ผู้บริหารหรือบุคลากรที�ปฏิบัติงานมีแรงกดดันอย่างมากเพื� อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที�        ถูกกําหนดขึ# นโดยผู้ที�มีหน้าที�ในการกํากับดูแล รวมถึงเป้าหมายของผลตอบแทนกําหนดจากยอดขายหรือความสามารถในการทาํกาํไรของกจิการ โอกาส ลักษณะของอุตสาหกรรมหรือการดาํเนินธุรกิจของกิจการอาจทาํให้มีการจัดทาํรายงานทางเงินที�ทุจริต โดยสามารถเกดิขึ#นได้จากประเดน็ดังต่อไปนี#  
• การทาํรายการที�สาํคัญระหว่างบุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนัที�ไม่เป็นไปตามปกติธุรกจิ หรือการทาํรายการกับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันที�ไม่ได้มีการตรวจสอบหรือถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื�น 
                                                        
1  แผนการให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารอาจจะขึ.นอยู่กบัเป้าหมายที�เกี�ยวข้องกบัรายการบัญชีใดรายการหนึ�งหรือกจิกรรมใดกจิรรมหนึ�ง แม้ว่ารายการบัญชีหรือกจิกรรมนั.นอาจไม่ได้มีความสาํคัญต่อองค์กรโดยรวม 
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• ความมั�นคงทางการเงินหรือความสามารถในการชี#นาํกลุ่มอุตสาหกรรม จนทาํให้กิจการนั#นมีอิทธิพลเหนือผู้ขายหรือลูกค้าในการกาํหนดเงื�อนไขหรือสถานการณ์ทางการค้า ซึ�งอาจส่งผลให้มีรายการค้าที�ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามธุรกจิปกติ 
• สนิทรัพย์ หนี# สิน รายได้หรือค่าใช้จ่ายที�กาํหนดขึ#นจากการประมาณการทางบัญชีที�มีสาระสาํคัญที�เกี�ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจหรือความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ�งยากต่อการหาหลักฐานมายืนยันสนับสนุน 
• รายการที�สาํคัญ รายการที�ไม่เป็นปกติ หรือรายการที�มีความซับซ้อนมากโดยเฉพาะอย่างยิ�ง รายการที�เกิดขึ#นในเวลาที�ใกล้กับสิ#นงวดบัญชี ซึ�งก่อให้เกิดคาํถามที�ยากต่อการพิจารณาตามหลักการที�ว่า “เนื#อหาสาํคัญกว่ารูปแบบ” 
• ส่วนงานที�สาํคัญของกิจการมีที�ตั#งหรือมีการดาํเนินงานในประเทศที�มีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและวัฒนธรรมที�แตกต่างกนั 
• การทาํธุรกจิผ่านตัวกลางโดยที�ไม่มีเหตุผลทางธุรกจิที�ชัดเจน 
• มีบัญชีเงินฝากธนาคารที�สาํคัญหรือมีกิจการย่อยหรือสาขาดาํเนินงานอยู่ในเขตปลอดภาษี   โดยไม่มีเหตุผลทางธุรกจิที�ชัดเจน ความไม่มีประสทิธผิลของผู้บริหารในการติดตามดูแลการดาํเนินงานของกจิการ ซึ�งเป็นผลมาจาก 
• บุคคลคนเดียวหรือกลุ่มบุคคลจาํนวนน้อยราย (ในกิจการที�ไม่ได้บริหารโดยเจ้าของ) มีอาํนาจในการบริหารงานโดยที�ไม่มีการควบคุมที�ใช้ทดแทน 
• การกาํกับดูแลโดยผู้มีหน้าที�กาํกับดูแลในเรื�องที�เกี�ยวข้องกับกระบวนการรายงานทางการเงินและการควบคุมภายในที�ไม่มีประสทิธผิล โครงสร้างองค์กรที�ซับซ้อนหรือไม่แน่นอน ตามหลักฐานเช่น 
• มีความยากในการกาํหนดโครงสร้างองค์กรหรือบุคคลที�มีอํานาจควบคุมส่วนได้เสียของกจิการ 
• มีโครงสร้างองค์กรที�ซับซ้อนเกินไป ซึ�งรวมถึงหน่วยงานทางกฎหมายหรือมีสายงานที�มีอาํนาจในการบริหารงานที�ไม่เป็นปกติ 
• มีการเปลี�ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง ที�ปรึกษาทางกฎหมาย หรือผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลบ่อย องค์ประกอบการควบคุมภายในมีความบกพร่อง ซึ�งอาจมีผลมาจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี#  
• การติดตามการควบคุม รวมถึงระบบการควบคุมอัตโนมัติ และการควบคุมการจัดทาํรายงานทางการเงินระหว่างกาลไม่เพียงพอ (ในกรณีที�ต้องมีการรายงานต่อบุคคลภายนอก) 
• มีอัตราการเปลี�ยนแปลงและการจ้างงานสาํหรับพนักงานบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในหรือพนักงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบ่อยซึ�งไม่มีประสิทธผิล 
• ระบบบัญชีหรือระบบสารสนเทศที�ไม่มีประสิทธิผล รวมถึงมีข้อบกพร่องที�สาํคัญในการควบคุมภายใน  
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ทศันคติ/การหาเหตผุลอันสมควร 
• การสื�อสาร การนําไปปฏิบัติ การสนับสนุนหรือการบังคับใช้ค่านิยมหรือบรรทัดฐานทางจริยธรรมของกิจการโดยผู้บริหารไม่มีประสิทธิผล หรือมีการสื�อสารเกี�ยวกับค่านิยมหรือ บรรทดัฐานทางจริยธรรมอย่างไม่เหมาะสม 
• ผู้บริหารที� ไม่ได้มีส่วนเกี�ยวข้องกับการเงินเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีอิทธิพลมากเกินไป          ในการเลือกนโยบายการบัญชีหรือการกาํหนดประมาณการที�สาํคัญ 
• มีประวัติการกระทาํผิดกฎหมายหลักทรัพย์ หรือกฎหมายและข้อบังคับอื�น หรือมีการฟ้องร้องกจิการหรือผู้บริหารระดับสูงหรือผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแลมีส่วนเกี�ยวข้องกบัการทุจริตหรือการฝ่าฝืนกฎหมายและหลักเกณฑต่์าง ๆ 
• ผู้บริหารให้ความสนใจเป็นพิเศษในการรักษาหรือเพิ�มราคาหุ้นของกิจการ หรือแนวโน้มของกาํไร 
• ผู้บริหารมักให้สัญญากับนักวิเคราะห์ เจ้าหนี#  และบุคคลภายนอกอื�น ที�จะบริหารงานเพื�อบรรลุผลตามประมาณการซึ�งสงูเกนิไปหรือไม่สมเหตุสมผล 
• ผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องที�สาํคัญของการควบคุมภายในได้ทนัเวลา 
• ผู้บริหารมีความสนใจที�จะใช้วิธกีารปฏบัิติที�ไม่เหมาะสมในการลดกาํไรทางบัญชี เพื�อผลประโยชน์ทางภาษี 
• ผู้บริหารระดับสงูมีขวัญและกาํลังใจน้อย 
• ผู้บริหารที�เป็นเจ้าของกจิการไม่มีการแยกแยะระหว่างรายการส่วนตัวและรายการทางธุรกจิ 
• ความขัดแย้งระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท 
• ความพยายามของผู้บริหารอย่างต่อเนื�องในการใช้วิธีการบัญชีที�หมิ�นเหม่หรือไม่เหมาะสม  โดยใช้เกณฑค์วามมีสาระสาํคัญเป็นเหตุผลสนับสนุน 
• ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้สอบบัญชีคนปัจจุบันหรือผู้สอบบัญชีคนก่อนที�ตึงเครียด ซึ�งอาจแสดงจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี#  

o การโต้เถียงบ่อย ๆ กับผู้สอบบัญชีคนปัจจุบันหรือผู้สอบบัญชีคนก่อนในประเดน็บัญชี การสอบบัญชีและการรายงาน 
o การเรียกร้องอย่างไม่สมเหตุสมผลกับผู้สอบบัญชี เช่น การจาํกัดเวลาในการตรวจสอบให้เสรจ็สมบูรณ์หรือการออกรายงานของผู้สอบบัญชีที�ไม่สมเหตุสมผล 
o การกาํหนดข้อจาํกดัที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการต่อผู้สอบบัญชี ในการเข้าถึงบุคคลหรือข้อมูล หรือความสามารถของผู้สอบบัญชีในการติดต่อสื�อสารอย่างมีประสิทธิผล กบัผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแล 
o พฤติกรรมการใช้อิทธิพลของผู้บริหารในการติดต่อกับผู้สอบบัญชี โดยเฉพาะความพยายามที�จะมีอิทธิพลต่อการกาํหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี หรือการเลือกหรือคงไว้ซึ� งบุคลากรที� เคยถูกมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบหรือ         เป็นที�ปรึกษางานตรวจสอบ 
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ปัจจยัเสี
ยงที
จะเกิดการแสดงขอ้มูลที
ขดัต่อขอ้เท็จจริงจากการใชสิ้นทรพัยใ์นทางที
ไม่เหมาะสม ปัจจัยเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�เกิดจากการใช้สินทรัพย์ในทางที�       ไม่เหมาะสม สามารถจัดได้เป็น 3 ประเภทตามสถานการณ์ทั�วไปของการทุจริต ดังนี#  ก) สิ�งจูงใจ/แรงกดดัน ข) โอกาส  ค) ทศันคติ/การหาเหตุผลอันสมควร ปัจจัยเสี�ยงบางปัจจัยที�เกี�ยวข้องกับการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งเกิดจากการจัดทาํรายงานทางการเงินที�ทุจริตอาจถูกพบได้เมื�อมีการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งเกิดจากการใช้สินทรัพย์ในทางที�ไม่เหมาะสมเกิดขึ# น ตัวอย่างเช่น        การติดตามดูแลการดําเนินงานของกิจการที�ขาดประสิทธิผลของผู้บริหารและข้อบกพร่องอื�น         ในการควบคุมภายในของกิจการอาจทาํให้มีการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งเป็นผลมาจาก     ทั#งการจัดทาํรายงานทางการเงินที�ทุจริตหรือมีการใช้สินทรัพย์ในทางที�ไม่เหมาะสม ตัวอย่างที�จะกล่าวต่อไปนี# เป็นตัวอย่างของปัจจัยเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�มาจากการใช้สนิทรัพย์ในทางที�ไม่เหมาะสม สิ� งจงูใจ/แรงกดดนั ภาระทางการเงินส่วนบุคคลอาจกดดันให้ผู้บริหารหรือพนักงานที�สามารถเข้าถึงเงินสด หรือสินทรัพย์อื�นโดยง่ายกระทาํการยักยอกหรือนาํสินทรัพย์ดังกล่าวไปใช้อย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี#  ความสัมพันธ์ที�ไม่ราบรื�นระหว่างกิจการและพนักงานที�สามารถเข้าถึงเงินสดหรือสินทรัพย์อื�นที�ง่ายต่อการยักยอก อาจจูงใจให้พนักงานเหล่านั#นใช้สินทรัพย์ของกิจการอย่างไม่เหมาะสม ตัวอย่างของความสมัพันธท์ี�ไม่ราบรื�นนั#น อาจเกดิจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี#  
• การให้พนักงานออกหรือคาดว่าจะให้ออกในอนาคต 
• การเปลี�ยนแปลงหรือคาดว่าจะมีการเปลี�ยนแปลงผลตอบแทนของพนักงานหรือผลประโยชน์อื�น 
• การเลื�อนตาํแหน่ง การให้ผลตอบแทนหรือรางวัลอื�น ๆ ที�ไม่สอดคล้องกับความคาดหวังของพนักงาน โอกาส ลักษณะหรือสถานการณ์บางอย่างที�อาจก่อให้เกิดการใช้สินทรัพย์อย่างไม่เหมาะสมได้โดยง่าย ตัวอย่างของโอกาสที�ก่อให้เกิดการใช้สินทรัพย์ไปในทางที�ไม่เหมาะสมจะมากขึ# นเมื�อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี#  
• มีเงินสดในมือจาํนวนมากหรือใช้เงินสดในการดาํเนินงานจาํนวนมาก 
• สนิค้าคงเหลือมีขนาดเลก็แต่มีมูลค่าสงูและเป็นที�ต้องการอย่างมาก 
• สนิทรัพย์ที�เปลี�ยนมือได้ง่าย เช่น หุ้นกู้ที�ไม่ระบุชื�อผู้ถือ เพชร หรือชิ#นส่วนของเครื�องคอมพิวเตอร์สินทรัพย์ถาวรที�มีขนาดเลก็ มีตลาดรองรับ หรือไม่ได้มีการระบุความเป็นเจ้าของที�สามารถสงัเกตเหน็ได้ง่าย 
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ระบบการควบคุมภายในของสินทรัพย์ต่าง ๆ ที�ไม่เพียงพอ อาจเพิ�มโอกาสให้การใช้สินทรัพย์อย่างไม่เหมาะสมมีมากขึ# น ตัวอย่างเช่น การใช้สินทรัพย์ในทางที�ไม่เหมาะสมอาจเกิดขึ# นจากเหตุการณ์ ดังต่อไปนี#  
• การแบ่งแยกหน้าที�หรือการตรวจสอบที�ไม่เป็นอสิระอย่างเพียงพอ 
• การติดตามดูแลรายจ่ายของผู้บริหารระดับสูงที�ไม่เพียงพอ อย่างเช่น ค่าเดินทาง และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอื�น 
• การกํากับดูแลของผู้บริหารต่อพนักงานที� รับผิดชอบเกี� ยวกับสินทรัพย์ที� ไม่เพียงพอ ตัวอย่างเช่น การควบคุมดูแลหรือการติดตามดูแลสถานที�ตั#งที�ห่างไกลที�ไม่เพียงพอ 
• กระบวนการในการคัดเลือกพนักงานที�ไม่มีประสิทธิผลเพียงพอสําหรับตําแหน่งงานที�  สามารถเข้าถึงสนิทรัพย์ 
• การบันทกึรายการการเกบ็รักษาสนิทรัพย์ที�ไม่เพียงพอ 
• ระบบการมอบอาํนาจและอนุมัติรายการที�ไม่เพียงพอ ตัวอย่างเช่น การจัดซื#อ 
• การเกบ็รักษาเงินสด เงินลงทุน สนิค้าคงเหลือหรือสนิทรัพย์ถาวรไม่เหมาะสม 
• ขาดกระบวนการกระทบยอดสนิทรัพย์อย่างครบถ้วนและทนัเวลา 
• ขาดการจัดทาํเอกสารหลักฐานที�เหมาะสมและทนัเวลา ตัวอย่างเช่น การบันทกึรับคืนสนิค้า 
• ไม่มีการบังคับให้ลาพักร้อนสาํหรับพนักงานที�ทาํหน้าที�ในการควบคุมดูแลที�สาํคัญ 
• ผู้บริหารไม่มีความเข้าใจอย่างเพียงพอเกี�ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ�งทาํให้พนักงานในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศกระทาํการอย่างไม่เหมาะสม 
• การควบคุมการเข้าถึงรายการที�ถูกบันทกึโดยระบบอัตโนมัติ รวมถึงการควบคุมและการสอบทานบันทกึเหตุการณ์ของระบบคอมพิวเตอร์ที�ไม่เพียงพอ  ทศันคติ/การหาเหตผุลอันสมควร 
• ไม่ให้ความสาํคัญกับความจําเป็นในการติดตามดูแลหรือลดความเสี�ยงในการใช้สินทรัพย์อย่างไม่เหมาะสม 
• ไม่ให้ความสาํคัญกับการควบคุมภายในที�ใช้ป้องกันการนาํสินทรัพย์ไปใช้อย่างไม่เหมาะสม โดยการไม่ปฏิบัติตามการควบคุมที�มีอยู่หรือละเลยที�จะแก้ไขข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที�ตรวจพบ  
• พฤติกรรมของพนักงานที�แสดงให้เหน็ถึงความไม่ประทบัใจหรือไม่พึงพอใจในกจิการ 
• การเปลี�ยนแปลงในพฤติกรรมหรือวิถีการดาํเนินชีวิต ซึ�งอาจแสดงว่าสินทรัพย์ถูกนําไปใช้อย่างไม่เหมาะสม 
• การเพิกเฉยต่อการยักยอกจาํนวนเลก็น้อย 
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ภาคผนวก 2 (อ้างถึงย่อหน้าที� ก40) ตวัอย่างของวิธีการตรวจสอบที�ใชต้อบสนองต่อความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�   ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตที�ประเมินไว ้ตัวอย่างต่อไปนี# เป็นวิธีการตรวจสอบที�ใช้กับความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริง      อันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต อันมีผลมาจากการจัดทาํรายงานทางการเงินที�ทุจริตและการใช้สินทรัพย์ในทางที�ไม่เหมาะสม แม้ว่าวิธีการตรวจสอบเหล่านี# จะครอบคลุมสถานการณ ์ต่าง ๆ แต่กเ็ป็นเพียงตัวอย่างเท่านั#น ดังนั#น จึงอาจไม่ใช่วิธีการที�เหมาะสมหรือจาํเป็นที�สุดในแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี#  การจัดลาํดับของวิธีการตรวจสอบที�เป็นตัวอย่างนี# ไม่มีเจตนาที�จะแสดงถึงความสาํคัญของวิธกีารตรวจสอบ การพจิารณาในระดบัที
เกี
ยวกบัสิ
งที
ผูบ้ริหารไดใ้หก้ารรบัรอง การตอบสนองเป็นการเฉพาะของผู้สอบบัญชีต่อการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูล          ที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตมีความหลากหลาย ขึ#นอยู่กบัประเภทหรือองค์ประกอบของปัจจัยเสี�ยงของการทุจริตหรือสถานการณ์ที�ตรวจพบ รวมถึงยอดคงเหลือทางบัญชี ประเภทของรายการ และสิ�งที�ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้  ตัวอย่างของการตอบสนองเป็นการเฉพาะมีดังต่อไปนี#  
• การตรวจเยี�ยมสถานที�หรือทาํการทดสอบโดยไม่ให้มีการตั#งตัวหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น การสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือในสถานที�ที�ผู้สอบบัญชีไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าหรือทาํการตรวจนับเงินสด ณ วันใดวันหนึ�งโดยไม่แจ้งล่วงหน้า 
• การขอให้มีการตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ#นงวด หรือวันที�ที�ใกล้วันสิ#นงวดบัญชี เพื�อที�จะลดความเสี�ยงในการบิดเบือนยอดคงเหลือในช่วงเวลาระหว่างวันที�มีการตรวจนับและวันที�  สิ#นงวดบัญชี 
• การเปลี�ยนแปลงวิธีการตรวจสอบในปีปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น การติดต่อกับลูกค้ารายใหญ่และเจ้าหนี# รายใหญ่ทางวาจา นอกเหนือจากที�เคยส่งหนังสือยืนยันยอดเป็นลายลักษณ์อักษร    การส่งหนังสือยืนยันแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายในกิจการเป็นการเฉพาะ หรือการหาข้อมูลเพิ�มเติมหรือข้อมูลที�แตกต่างกนั 
• ทาํการสอบทานรายละเอียดรายการปรับปรุงสิ# นไตรมาสหรือสิ# นงวดบัญชี และตรวจสอบรายการที�มีลักษณะหรือจาํนวนเงินที�ผิดปกต ิ
• ในกรณีที�มีรายการที�สาํคัญหรือผิดปกติที� เกิดขึ# นในช่วงใกล้หรือ ณ วันสิ# นงวดบัญชี    ต้องตรวจสอบความเป็นไปได้ที�รายการดังกล่าวเกี�ยวกับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน และแหล่งของเงินทุนที�สนับสนุนการทาํรายการนั#น ๆ 
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• การตรวจสอบเนื# อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบที� ใช้ข้อมูลแบบแยกย่อย         เช่น การเปรียบเทียบยอดขายและต้นทุนขายตามสถานที�ตั#ง หรือสายงานธุรกิจหรือเป็น    รายเดือน กบัยอดที�คาดหมายโดยผู้สอบบัญชี 
• สมัภาษณ์บุคลากรที�เกี�ยวข้องกบัส่วนงานที�มีความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งเป็นผลจากการทุจริตตามที�ได้ระบุไว้ เพื�อได้มาซึ�งความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี�ยวกบัความเสี�ยง และพิจารณาถึงการควบคุมที�ช่วยลดความเสี�ยงดังกล่าว 
• เมื� อมี ผู้สอบบัญชีรายอื�นเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกิจการย่อย แผนก หรือสาขา       ผู้สอบบัญชีควรมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีรายอื�นนั#นถึงขอบเขตของงานที�จาํเป็นต้องทาํเพื�อตอบสนองกับความเสี�ยงที�ประเมินไว้จากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสําคัญซึ� งเป็นผลจากการทุจริตที� เกิดจากรายการและกิจกรรมระหว่างกิจการหรือ       กบัส่วนงานเหล่านี#  
• หากผลงานของผู้เชี�ยวชาญอื�นเป็นสิ�งจาํเป็นและสาํคัญต่อรายการใดในงบการเงิน เนื�องจาก  มีความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งเป็นผลจากการทุจริตของรายการดังกล่าวอยู่ในระดับที�สูง ผู้สอบบัญชีควรใช้วิธีการตรวจสอบเพิ�มเติมเกี�ยวกับข้อสมมติบางส่วนหรือทั#งหมดที�ผู้เชี�ยวชาญใช้ รวมถึงวิธีการและประเดน็ที�ตรวจพบ เพื�อประเมินว่าประเดน็ที�ตรวจพบมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ หรือต้องว่าจ้างผู้เชี�ยวชาญรายอื�นเพื�อประเมินความสมเหตุสมผลของผลงานของผู้เชี�ยวชาญดังกล่าว 
• การใช้วิธีการตรวจสอบเพื�อวิเคราะห์ยอดยกมาของบัญชีบางบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินของงวดบัญชีก่อนที�ได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว เพื�อประเมินถึงประเดน็ต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับรายการประมาณการทางบัญชีและการใช้ดุลยพินิจทางบัญชีที�มีการแก้ไขในภายหลัง ตัวอย่างเช่น ค่าเผื�อการรับคืนสนิค้า 
• การใช้วิธีการตรวจสอบรายการบัญชีหรือการกระทบยอดอื�นซึ�งทาํโดยกิจการ รวมถึง        การพิจารณารายการกระทบยอดที�ทาํในระหว่างงวดบัญชี 
• การใช้เทคนิคการตรวจสอบโดยคอมพิวเตอร์ เช่น การทดสอบข้อมูลเพื� อตรวจรายการผิดปกติจากการสุ่มตัวอย่าง 
• การทดสอบความเที�ยงตรงของการบันทกึและรายการที�จัดทาํโดยคอมพิวเตอร์ 
• การหาหลักฐานการสอบบัญชีเพิ�มเติมจากแหล่งอื�น ๆ นอกเหนือจากกจิการที�ถูกตรวจสอบ 
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การตอบสนองเป็นการเฉพาะต่อการแสดงขอ้มูลที
ขดัต่อขอ้เท็จจริงเนื
องจากการจัดทํารายงานทางการเงินที
ทุจริต ตัวอย่างของการตอบสนองต่อการประเมินของผู้สอบบัญชีที�มีต่อความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที� ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ อันเนื�องมาจากการจัดทาํรายงานทางการเงินที�ทุจริตมี ดังต่อไปนี#  การรบัรูร้ายได ้
• การตรวจสอบเนื# อหาสาระโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบสาํหรับยอดรายได้โดยใช้ข้อมูลแบบแยกย่อย เช่น การเปรียบเทยีบรายได้แยกรายเดือน แยกตามสายการผลิต หรือตามส่วนงานธุรกิจในระหว่างงวดปัจจุบันกบังวดก่อน โดยอาจนาํเทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการระบุความสมัพันธข์องรายได้ที�ผิดปกติหรือที�ไม่ได้คาดหมายว่าจะเกดิขึ#น 
• การขอยืนยันยอดกับลูกค้าบางรายเกี�ยวกับเงื�อนไขของสัญญาและที�อยู่นอกเหนือจากสัญญา เนื�องจากวิธปีฏบัิติทางบัญชีที�เหมาะสมในหลาย ๆ ครั#งนั#นขึ#นอยู่กบัเงื�อนไขหรือข้อกาํหนดในสัญญา และเกณฑ์การให้ส่วนลดหรือระยะเวลาการให้ส่วนลดซึ�งบ่อยครั# งไม่มีการจัดทําเอกสารหลักฐานที�เพียงพอ ตัวอย่างเช่น หลักเกณฑ์การยอมรับสินค้า เงื�อนไขการส่งและ   การชาํระเงิน ภาระของผู้ขายในอนาคต สิทธิในการคืนสินค้า การรับประกันจาํนวนสินค้าที�จะขายต่อ และเงื�อนไขในการยกเลิกหรือการคืนเงินตามข้อตกลง ซึ�งมักเกี�ยวข้องกบัสถานการณ์ดังกล่าว 
• การสอบถามบุคลากรจากส่วนงานการขายและการตลาดของกิจการ หรือที�ปรึกษากฎหมายภายในกิจการ เกี�ยวกับการขายหรือการส่งสินค้าใกล้สิ#นงวดบัญชี และความรู้ในเรื�องเงื�อนไขหรือข้อตกลงที�ผิดปกติที�เกี�ยวข้องกบัรายการเหล่านี#  
• การตรวจเยี�ยมสถานที�ใดสถานที�หนึ�งหรือหลายที� ณ วันสิ# นงวดบัญชี เพื�อเข้าสังเกตการณ์สินค้าที�เตรียมจัดส่ง หรือพร้อมจัดส่ง (หรือ สินค้ารับคืนรอดาํเนินการต่อ) และการใช้วิธ ีการตรวจตัดยอดขายและตัดยอดสนิค้าที�เหมาะสม 
• สาํหรับสถานการณ์ที�รายการรายได้มีการบันทึกและประมวลผลโดยระบบอิเล็กทรอนิกส ์  ต้องทาํการทดสอบการควบคุมเพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นว่ารายได้ที�บันทกึเป็นรายได้ที�เกดิขึ#นจริง และมีการบันทกึอย่างเหมาะสมหรือไม่       
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ปริมาณสินคา้คงเหลือ 
• การตรวจสอบการบันทกึสินค้าคงเหลือของกจิการเพื�อระบุถึงสถานที�หรือรายการสินค้าที�ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในระหว่างหรือภายหลังการตรวจนับสนิค้าคงเหลือ 
• การสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ สถานที�ตั#งบางแห่ง โดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือทาํการตรวจนับสนิค้าคงเหลือทุกสถานที�ตั#งในวันเดียวกนั 
• การตรวจนับสินค้าคงเหลือในวันที�ใกล้ หรือ ณ วันสิ#นงวดบัญชี เพื�อลดความเสี�ยงจาก     การบิดเบือนข้อมูลที�ไม่เหมาะสมระหว่างวันที�นับสนิค้าคงเหลือถึงวันที�สิ#นงวดบัญชีให้ตํ�าที�สดุ 
• การใช้วิธีการตรวจสอบเพิ�มเติมในระหว่างการสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ เช่น    การตรวจสอบอย่างเข้มงวดถึงสิ�งที�บรรจุในกล่อง ลักษณะสินค้าที�วางเป็นกอง (เช่น ภายในกองสินค้าเป็นโพรง ไม่มีสินค้าอยู่จริง) หรือฉลากสินค้า และคุณภาพ (เช่น ความบริสุทธิ5 เกรดสนิค้า หรือความเข้มข้น) ของสินค้าที�มีลักษณะเป็นของเหลว เช่น สินค้าจาํพวกนํ#าหอม หรือสารเคมีพิเศษ การพิจารณาใช้ผลงานของผู้เชี�ยวชาญอาจเป็นประโยชน์ในการสังเกตการณ์ตรวจนับ 
• การเปรียบเทียบปริมาณในงวดบัญชีปัจจุบันกับงวดบัญชีก่อน โดยแบ่งเป็นประเภทสินค้า สถานที�ตั#ง หรือใช้เกณฑอ์ย่างอื�น หรือเปรียบเทยีบกบัปริมาณที�นับได้กบัปริมาณที�บันทกึ 
• การใช้เทคนิคการการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เพื�อทดสอบการรวบรวมจาํนวนสินค้าคงเหลือที�นับ ตัวอย่างเช่น การจัดเรียงลาํดับโดยใช้เลขที�ป้ายสินค้าเพื�อทดสอบการควบคุม   ป้ายสินค้า หรือการจัดลําดับโดยใช้เลขที�สินค้าเพื� อทดสอบความเป็นไปได้ที�รายการจะขาดหายไปหรือซํ#าซ้อน การประมาณการของผูบ้ริหาร 
• การใช้ผู้เชี�ยวชาญในการจัดทาํประมาณการอย่างอิสระ เพื�อใช้เปรียบเทียบกับการประมาณการของผู้บริหาร 
• การขยายขอบเขตการสอบถามไปยังบุคคลอื�น นอกเหนือจากผู้บริหารและฝ่ายบัญชี เพื�อหาหลักฐานสนับสนุนความสามารถและความตั#งใจของผู้บริหารในการนาํแผนงานที�เกี�ยวข้องกับการดาํเนินการมาใช้จัดทาํประมาณการทางบัญชี 
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การตอบสนองเป็นการเฉพาะต่อการแสดงข้อมูลที
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเนื
องมาจากการใช้สินทรพัยใ์นทางที
ไม่เหมาะสม สถานการณ์ที�แตกต่างกันย่อมมีการตอบสนองที�แตกต่างกัน โดยปกติแล้วการตรวจสอบเพื� อตอบสนองความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจาก  การทุจริต อันเนื�องมาจากการใช้สินทรัพย์ในทางที�ไม่เหมาะสมจะส่งผลโดยตรงต่อยอดคงเหลือทางบัญชีและประเภทของรายการ แม้ว่าการตรวจสอบบางอย่างที�อธิบายไว้เป็น 2 ประเภทข้างต้นนั#นอาจนาํมาประยุกต์ใช้ได้ในบางสถานการณ์ แต่ขอบเขตของงานสอบบัญชีจะเชื�อมโยงกับข้อมูลเฉพาะที�เกี�ยวข้องกบัความเสี�ยงของใช้สนิทรัพย์อย่างไม่เหมาะสมตามที�ได้ระบุไว้ ตัวอย่างของการตอบสนองต่อการประเมินของผู้สอบบัญชีต่อความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูล         ที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเนื�องมาจากการใช้สนิทรัพย์ในทางที�ไม่เหมาะสม มีดังนี#  
• การตรวจนับเงินสดหรือหลักทรัพย์ในเวลาใกล้สิ#นปี หรือ ณ สิ#นปี 
• การขอยืนยันโดยตรงกับลูกค้าเกี�ยวกบัรายการบัญชี สาํหรับงวดเวลาของการตรวจสอบ รวมถึงการลดหนี#  รายการคืนสนิค้า และวันที�มีการจ่ายเงิน 
• วิเคราะห์โอกาสที�จะได้รับคืนสาํหรับบัญชีที�มีการตัดจาํหน่ายไปแล้ว 
• วิเคราะห์สนิค้าขาดหายตามสถานที� หรือตามประเภทของสนิค้า 
• เปรียบเทยีบอตัราส่วนที�สาํคัญของสนิค้าคงเหลือ กบัเกณฑข์องอุตสาหกรรม 
• สอบทานเอกสารหลักฐานประกอบการปรับลดสาํหรับสินค้าคงเหลือที�บันทึกโดยวิธีสินค้าคงเหลือที�บันทกึแบบต่อเนื�อง 
• การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจับคู่ ระหว่างรายชื�อผู้ขายสินค้ากับรายชื�อของพนักงาน      เพื�อระบุที�อยู่หรือหมายเลขโทรศัพทท์ี�ตรงกนั 
• การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหารายการในรายงานเงินเดือน เพื�อที�จะระบุที�อยู่ บัตรประจาํตัวพนักงาน เลขที�ประจาํตัวผู้เสยีภาษี หรือเลขที�บัญชีธนาคารที�ซํ#ากนั 
• การสอบทานแฟ้มบุคลากรโดยเน้นรายการที�ไม่ค่อยมีข้อมูล หรือหลักฐานการทาํงาน เช่น ไม่มีเอกสารการประเมินผลงาน 
• การวิเคราะห์ส่วนลดการค้า และการรับคืนสนิค้าที�มีลักษณะหรือแนวโน้มผิดปกติ 
• การขอคาํยืนยันเกี�ยวกบัเงื�อนไขในสญัญาที�เฉพาะเจาะจงกบับุคคลภายนอก 
• การได้มาซึ�งหลักฐานที�แสดงว่าได้มีการปฏบัิติตามเงื�อนไขของสญัญา 
• การสอบทานค่าใช้จ่ายที�มีจาํนวนมากและผิดปกติ 
• การสอบทานการอนุมัติ และมูลค่าตามบัญชีของเงินให้กู้ยืมแก่ผู้บริหารระดับสูง และบุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้อง 
• การสอบทานจาํนวนและความถูกต้องของรายงานค่าใช้จ่ายที�เสนอโดยผู้บริหารระดับสงู 
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ภาคผนวก 3 (อ้างถึงย่อหน้าที� ก49) ตวัอย่างของสถานการณที์�แสดงถงึความเป็นไปไดใ้นการทุจริต 
ตัวอย่างของสถานการณ์ดังต่อไปนี#  อาจแสดงถึงความเป็นไปได้ที�งบการเงินอาจมีการแสดงข้อมูล   ที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริต ความขัดแย้งในการบันทกึทางการบัญชี รวมถึงประเดน็ดังต่อไปนี#  
• รายการที�ไม่ได้บันทึกอย่างครบถ้วนหรือตามกําหนดเวลาหรือบันทึกอย่างไม่เหมาะสม       ทั#งในด้านจาํนวนเงิน งวดบัญชี การจัดประเภท หรือนโยบายของกจิการ 
• ยอดคงเหลือหรือรายการที�ไม่มีหลักฐานสนับสนุนหรือไม่ได้รับการอนุมัติ 
• รายการปรับปรุงในนาทสีดุท้ายที�มีผลกระทบอย่างสาํคัญต่อผลการดาํเนินงานทางการเงิน 
• หลักฐานการเข้าถึงระบบและการบันทึกรายการของพนักงานที�ไม่สอดคล้องกับหน้าที�          ที�ได้รับมอบหมาย 
• การแจ้งต่อผู้สอบบัญชีเกี�ยวกบัข้อสงสยัว่าอาจมีการทุจริต หลักฐานที�ขัดแย้งหรือที�หายไป รวมถึงประเดน็ดังต่อไปนี#  
• การขาดหายไปของเอกสาร 
• การเปลี�ยนแปลงแก้ไขเอกสาร 
• การไม่มีเอกสารอื�นนอกเหนือจากสาํเนาเอกสารหรือเอกสารทางอิเลก็ทรอนิคส์ ทั#งที�เอกสารต้นฉบับควรจะมีอยู่ 
• ผลแตกต่างที�มีสาระสาํคัญจากการกระทบยอดที�ไม่สามารถอธบิายได้ 
• การเปลี�ยนแปลงที�ผิดปกติในงบแสดงฐานะการเงิน หรือการเปลี�ยนแปลงในแนวโน้ม ความสัมพันธ์หรืออัตราส่วนทางการเงินที�สาํคัญ ตัวอย่างเช่น ยอดลูกหนี# เพิ�มขึ#นมากกว่ายอดรายได้ 
• ข้อมูลที�ได้จากสอบถามหรือวิเคราะห์เปรียบเทียบจากผู้บริหารหรือพนักงานไม่สมํ�าเสมอ คลุมเครือ หรือไม่น่าเชื�อถือ  
• ผลแตกต่างที�ผิดปกติระหว่างจาํนวนที�กจิการบันทกึไว้กบัหนังสอืยืนยันยอดที�ได้รับกลับมา 
• มีรายการด้านเครดิตเป็นจาํนวนมากและมีรายการปรับปรุงอื�นในบัญชีลูกหนี#  
• ความแตกต่างที�ไม่สามารถอธิบายได้หรืออธิบายอย่างไม่เพียงพอระหว่างบัญชีคุมยอดและบัญชีแยกประเภทย่อยของลูกหนี#  หรือระหว่างใบแจ้งยอดจากลูกค้าและบัญชีแยกประเภทย่อยของลูกหนี#  
• การหายไปของเชค็ที�ยกเลิกซึ�งในสถานการณ์ที�ปกติแล้วเช็คที�ยกเลิกจะถูกส่งคืนให้กิจการพร้อมใบแจ้งยอดจากธนาคาร 
• สนิค้าคงเหลือหรือสนิทรัพย์หายไปอย่างเป็นสาระสาํคัญ 
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• การขาดหายไปของหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ�งไม่สอดคล้องกับนโยบายการเกบ็รักษาบันทกึรายการของกจิการ 
• มีจาํนวนรายที�ตอบยืนยันยอดมากกว่าหรือน้อยกว่าที�คาดการณ์ไว้ 
• ไม่สามารถหาหลักฐานสาํหรับการพัฒนาระบบที�สาํคัญหรือหลักฐานประกอบการทดสอบ  การเปลี�ยนแปลงโปรแกรมและการนาํโปรแกรมที�สาํคัญมาใช้สาํหรับปีปัจจุบัน ความสมัพันธท์ี�มีปัญหาหรือไม่ปกติระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร รวมถึง 
• การไม่อนุญาตให้ผู้สอบบัญชีเข้าถึงรายการบัญชี เครื�องมืออาํนวยความสะดวก พนักงานบางคน ลูกค้า ผู้ขาย หรือ บุคคลอื�นที�สามารถให้หลักฐานแก่ผู้สอบบัญชี 
• ผู้บริหารกดดันผู้สอบบัญชีให้แก้ไขประเดน็ที�ซับซ้อนหรือข้อขัดแย้งภายในเวลาที�จาํกัดอย่างไม่เหมาะสม 
• ผู้บริหารแสดงความข้องใจเกี�ยวกับการปฏบัิติงานตรวจสอบบัญชี หรือคุกคามกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบ โดยเฉพาะในเรื�องที�เกี�ยวข้องกับการประเมินที�สาํคัญของผู้สอบบัญชีในหลักฐานการสอบบัญชี หรือการตัดสนิใจของผู้สอบบัญชีที�มีแนวโน้มว่าจะขัดแย้งกบัผู้บริหาร  
• กจิการให้ข้อมูลที�ผู้สอบบัญชีขอล่าช้าผิดปกติ 
• ความไม่เตม็ใจที�จะอาํนวยความสะดวกแก่ผู้สอบบัญชีในการเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที�สาํคัญเพื�อนาํมาตรวจสอบโดยใช้เทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์ 
• การปฏเิสธที�จะให้ผู้สอบบัญชีเข้าถึงบุคลากรด้านเทคโนโลยี และเครื�องอาํนวยความสะดวกที�สาํคัญ ซึ�งรวมถึง พนักงานที�ดูแลความปลอดภัย การปฏบัิติงาน และพัฒนาระบบ 
• ความไม่เตม็ใจที�จะเพิ�มหรือแก้ไขการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินให้ครบถ้วนหรือเข้าใจได้มากขึ#น 
• ความไม่เตม็ใจที�จะแก้ไขข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในอย่างทนัททีนัใด ประเดน็อื�น ๆ  
• ผู้บริหารไม่เตม็ใจให้ผู้สอบบัญชีเข้าพบผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลโดยลาํพัง 
• นโยบายการบัญชีที�แตกต่างจากมาตรฐานของอุตสาหกรรม 
• มีการเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบัญชีบ่อยครั#งทั#งที�สถานการณ์ไม่ได้มีการเปลี�ยนแปลง 
• เพิกเฉยต่อการละเมิดแนวทางการปฏบัิติด้านจรรยาบรรณของกจิการ 


