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มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 240 – ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ   

การพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน ที่เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน 

พ.ศ. 2553 โดย International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ 

International Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และทาํซํา้โดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งน้ี

ขั้นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC  

และการแปลน้ีได้ดาํเนินการตาม “แถลงการณ์นโยบาย – นโยบายในการแปลและทาํซํา้มาตรฐาน  

ทีอ่อกโดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติ

คือข้อความที่เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 

 

ข้อความภาษาองักฤษของ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 240 – ความรับผดิชอบของ

ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน © 2010 สงวนลิขสิทธิ์

โดย the International Federation of Accountants (IFAC) 

 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 – ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบั

การพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน © 2012 สงวนลิขสิทธิ์โดย the International 

Federation of Accountants (IFAC) 

   

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

and Related Services Pronouncements ISBN: 978-1-60815-052-6 
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คํานาํ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

 

1.  มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีครอบคลุมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ 

การพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน รวมถึงมีขอบเขตครอบคลุมถึงการประยุกต์ใช้

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315
1
 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330

2
  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจาก   

การทุจริต 

 

ลกัษณะของการทุจริต 

 

2.  การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงในงบการเงินสามารถเกิดขึ้ นได้จากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด ซ่ึงการจาํแนกระหว่างการทุจริตและข้อผิดพลาดน้ัน สามารถพิจารณาได้จาก

พ้ืนฐานของการกระทําที่ ส่งผลต่อการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงในงบการเงินว่า        

เป็นการกระทาํโดยเจตนาหรือไม่ 

 

3.  แม้ว่าการทุจริตตามคาํนิยามในทางกฎหมายมีขอบเขตที่กว้าง แต่สาํหรับมาตรฐานการสอบบญัชี

ฉบับน้ี ผู้สอบบัญชีต้องคาํนึงถึงการทุจริตที่เป็นสาเหตุให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ ซ่ึงประเภทของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงโดยเจตนา     

ที่ผู้สอบบัญชีต้องคาํนึงถึงมีอยู่ 2 ประเภท คือ 1) การจัดทาํรายงานทางการเงินที่ทุจริต และ 

2) การใช้สนิทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสม แม้ว่าผู้สอบบัญชีอาจสงสยัถึงการทาํทุจริตหรืออาจ

ระบุเหตุการณ์ของการทุจริตซ่ึงเป็นกรณีที่ยากจะเกดิขึ้น แต่ผู้สอบบัญชีไม่ได้เป็นผู้ที่มีหน้าที่

ทางกฎหมายในการหาข้อสรปุว่ามีการทาํทุจริตที่เกดิขึ้นจริงหรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก1-ก6) 

 

ความรบัผดิชอบในการป้องกนัและการตรวจจบัการทุจริต 

 

4.     ความรับผิดชอบหลักในการป้องกันและตรวจจับการทุจริตเป็นหน้าที่ที่สาํคัญของผู้มีหน้าที่   

ในการกาํกับดูแลและผู้บริหารของกิจการ สิ่งสาํคัญอย่างย่ิง คือ ผู้บริหารภายใต้การติดตาม

ดูแลของผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลต้องให้ความสาํคัญอย่างมากในการป้องกันการทุจริต     

ซ่ึงจะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและช่วยยับย้ังการทาํทุจริต โดยจะส่งผลให้บุคลากรไม่

กล้ากระทาํการทุจริตเน่ืองจากมีความเป็นไปได้ที่จะถูกตรวจพบและถูกลงโทษ นอกจากน้ี 

ผู้บริหารต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเร่ืองความซ่ือสัตย์สุจริตและการมีจริยธรรม ซ่ึงต้องได้รับ

การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเตม็ที่จากผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล ทั้งน้ี การติดตามดูแล

                                                        
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

 อนัเป็นสาระสาํคัญ โดยการทาํความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” 

2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธปีฏบัิติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้” 
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โดยผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลน้ันต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่ผู้บริหารเข้าแทรกแซง  

การควบคุม หรือใช้อิทธิพลอื่นที่ไม่เหมาะสมต่อกระบวนการจัดทาํรายงานทางการเงิน 

ตัวอย่างเช่น ความพยายามของผู้บริหารที่จะตกแต่งผลกาํไรเพ่ือให้นักวิเคราะห์มีความเข้าใจ  

ที่คลาดเคล่ือนเกี่ยวกบัผลประกอบการและความสามารถในการทาํกาํไรของกจิการ 

 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัช ี

 

5.  ผู้สอบบัญชีที่ปฏบิัติงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะให้

ได้มาซ่ึงความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมน้ันไม่ได้แสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด แต่เน่ืองจากว่า  

การตรวจสอบบัญชีน้ันยังคงมีข้อจาํกัดสืบเน่ือง จึงทาํให้การตรวจสอบบัญชีน้ันยังคงมี

ความเสี่ยงที่ไม่สามารถที่จะหลีกเล่ียงได้ น่ันคือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงในงบการเงิน

ที่ไม่ได้ถูกตรวจพบ แม้ว่าการปฏิบัติงานสอบบัญชีน้ันได้มีการวางแผนและมีการปฏบิัติงาน

อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการสอบบัญชี
3
 แล้วกต็าม  

 

6.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200
4
 ระบุว่าผลกระทบที่เป็นไปได้จากการมีข้อจาํกัดสืบเน่ือง   

ในงานสอบบัญชีน้ันมีความสาํคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถตรวจพบการแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นผลมาจากการทุจริตได้น้ันย่อมมีมากกว่าความเสี่ยงที่ไม่สามารถ

ตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นผลมาจากข้อผิดพลาด ด้วยเหตุว่าการทุจริต

น้ันอาจเกี่ยวข้องกบัการดาํเนินการที่ซับซ้อนและมีความระมัดระวังอย่างมากในการดาํเนินการ

เพ่ือการปิดบัง ตัวอย่างเช่น การปลอมแปลงเอกสารต่าง ๆ การจงใจที่จะไม่บันทกึรายการบัญชี 

หรือความตั้งใจที่จะแสดงข้อมูลที่ขดักบัข้อเทจ็จริงแก่ผู้สอบบัญชี ซ่ึงความพยายามต่าง ๆ ที่จะ

ปกปิดข้อเทจ็จริงน้ันจะทาํให้การตรวจจับมีความยากลาํบากมากยิ่งขึ้นอกีหากมีการสมรู้ ร่วมคิด

กันหลายฝ่าย การสมรู้ ร่วมคิดน้ันอาจทาํให้ผู้สอบบัญชีเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีมีความ

น่าเช่ือถือแต่ในความเป็นจริงแล้วหลักฐานดังกล่าวเป็นเทจ็ ความสามารถของผู้สอบบัญชีใน

การตรวจจับการทุจริตน้ันขึ้นอยู่กบัปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น ความชาํนาญของผู้จัดทาํ ความถี่

และขอบเขตของการปกปิด จาํนวนของผู้สมรู้ ร่วมคิด ขนาดและจาํนวนที่มีการปกปิด รวมถึง

ระดับหรือตาํแหน่งของผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น แม้ว่าผู้สอบบัญชีอาจสามารถระบุได้ถึงโอกาส

หรือแนวโน้มที่จะเกิดการทาํทุจริตขึ้ น แต่จะเป็นการยากมากที่ ผู้สอบบัญชีจะระบุได้ว่า

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงของรายการที่ต้องใช้ดุลยพินิจเป็นผลมาจากการทุจริตหรือ

ข้อผดิพลาด ตัวอย่างเช่น ประมาณการทางบัญชี 

                                                        
3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบัิติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ ก51-ก52 

4
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ ก51 
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7.  ความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีที่ไม่สามารถตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงเป็นผล

มาจากการทุจริตของผู้บริหารน้ันมีมากกว่าความเสี่ยงที่ ผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจพบ    

การแสดงข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเทจ็จริงซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตของพนักงาน เนื่องจาก

โดยทั่วไปแล้วผู้บริหารอยู่ในตาํแหน่งที่สามารถบิดเบือนรายการบันทึกทางบัญชีทั้งทางตรง

และทางอ้อม อีกทั้งแสดงข้อมูลทางการเงินอันเป็นเทจ็ หรือเข้าแทรกแซงการควบคุมที่ถูก

ออกแบบมาเพ่ือป้องกนัการทาํทุจริตของพนักงานทั่วไป 

 

8.  การปฏบิัติงานสอบบัญชีเพ่ือให้ได้ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผล ผู้สอบบัญชีต้องใช้การสงัเกต

และสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดเวลาที่ปฏบิัติงานสอบบัญชี รวมทั้งต้องพิจารณาถึง

ความเป็นไปได้ที่ผู้บริหารจะไม่ปฏบิัติตามการควบคุม และพึงตระหนักถึงข้อเทจ็จริงที่ว่า

วิธีการตรวจสอบที่มีประสทิธิผลในการตรวจพบข้อผิดพลาดอาจไม่เหมาะสมที่จะนาํมาใช้ใน

การตรวจจับการทุจริต มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีเป็นแนวทางที่จะช่วยผู้สอบบัญชีใน  

การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซ่ึง

เป็นผลมาจากการทุจริต และการออกแบบวิธีการปฏบิัติงานเพ่ือใช้ในการตรวจจับการแสดง

ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต 

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

9.  มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏบิัติกบัการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 
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วตัถุประสงค ์

 

10.  วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ 

ก.  เพ่ือระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ

ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต 

ข.  เพ่ือรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอที่เกี่ยวข้องกบัความเสี่ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตที่

ได้ประเมินไว้ โดยมีการออกแบบและดาํเนินการต่อการตอบสนองที่เหมาะสม 

ค.  เพ่ือตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อการทุจริตหรือข้อสงสัยการทุจริตที่ตรวจพบระหว่าง

ตรวจสอบ 

 

คําจํากดัความ 

 

11.  เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาํศัพทต่์อไปน้ีมีความหมายดังน้ี  

ก.  การทุจริต หมายถึง การกระทาํอนัตั้งใจโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซ่ึงรวมถึง ผู้บริหาร

ของกิจการ ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล พนักงาน หรือบุคคลที่สาม ที่มีพฤติกรรม

หลอกลวงเพ่ือให้มาซ่ึงความได้เปรียบที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ยุติธรรม 

ข.  ปัจจัยเสี่ยงของการทุจริต หมายถงึ เหตุการณ์หรือเง่ือนไขที่ระบุถึงแรงจูงใจหรือแรงกดดัน

ให้เกดิการทุจริตหรือเปิดโอกาสให้มีการทุจริต 

 

ขอ้กาํหนด 

การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ 

 

12.  ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้การสังเกตและสงสัย 

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดช่วงการปฏบิัติงานตรวจสอบโดยต้องตระหนักว่าการแสดงข้อมูล 

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตมีความเป็นไปได้เสมอ       

แม้ผู้สอบบัญชีจะมีประสบการณ์ในอดีตเกี่ยวกับความซ่ือสัตย์สุจริตของผู้บริหารหรือผู้มี

หน้าที่ในการกาํกบัดูแลของกจิการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก7-ก8) 

 

13.  ผู้สอบบัญชีอาจยอมรับว่ารายการบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ น้ัน เป็นเอกสารที่แท้จริง

หากผู้สอบบัญชีไม่ได้มีเหตุผลให้เช่ือเป็นอย่างอื่น หากมีเง่ือนไขหรือเหตุผลใดในระหว่าง   

การปฏบิัติงานสอบบัญชีที่ทาํให้ผู้สอบบัญชีเช่ือว่าเอกสารต่าง ๆ อาจไม่ได้เป็นเอกสารจริง 

หรือเง่ือนไขที่ระบุในเอกสารได้มีการแก้ไขโดยไม่ได้มีการแจ้งให้ผู้สอบบัญชีทราบ ผู้สอบบัญชี

ต้องทาํการตรวจสอบเพ่ิมเติม (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก9) 
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14.  เม่ือผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลของกจิการมีการตอบข้อสอบถาม หรือมีการปฏบิัติ

ต่อคาํร้องขอของผู้สอบบัญชีโดยขัดแย้งกัน ผู้สอบบัญชีต้องทาํการตรวจสอบเร่ืองดังกล่าว

เพ่ิมเติม 
 

การปรึกษาหารือภายในกลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ 

 

15.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 กาํหนดให้มีการปรึกษาหารือกนัภายในกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน

ตรวจสอบและให้ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบต้องพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่จะมี

การสื่อสารกับสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบที่ไม่ได้เข้าร่วมในการปรึกษาหารือ
5
 

ในการปรึกษาหารือต้องมุ่งเน้นถึงความเป็นไปได้ที่รายการใดในงบการเงินของกิจการอาจ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต ซ่ึงรวมถึงวิธกีาร

ทุจริตที่อาจเกิดขึ้ นด้วย โดยการปรึกษาหารือน้ันต้องดาํเนินการโดยปราศจากความเช่ือที่ว่า  

ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลและผู้บริหารของกิจการน้ันมีความซ่ือสัตย์และสุจริต (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก10-ก11) 

 

วิธีการประเมินความเสีย่งและการปฏิบติังานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

16.  เม่ือผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานตามวิธีการประเมินความเสี่ยงและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง   

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงความเข้าใจในสภาพแวดล้อมของกจิการ รวมถึงการควบคุมภายในของกจิการ

ตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315
6
 ผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติตามแนวทางที่

กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 17-24 ของมาตรฐานด้วย เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลอนัเป็นประโยชน์ต่อ

การระบุถึงความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมา

จากการทุจริต  

 

ผูบ้ริหารและบุคคลอืน่ภายในกิจการ 
 

17.  ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามกบัผู้บริหารของกจิการเกี่ยวกบั 

ก.  การประเมินความเสี่ยงของผู้บริหารในส่วนที่เกี่ยวข้องกบังบการเงินที่อาจแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต รวมถึงลักษณะ ขอบเขต

และความถี่ของการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก12-ก13)   

ข.  กระบวนการของผู้บริหารในการระบุและการตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการทุจริตของ

กจิการ ซ่ึงรวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริตที่ผู้บริหารได้ระบุหรือรับทราบ หรือการจัด

ประเภทรายการบัญชี ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลซ่ึงความเสี่ยงของ

การทุจริตมีโอกาสจะเกดิขึ้น (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก14) 

                                                        
5
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้าที่ 10 

6
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้าที่ 5-24 
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ค.  การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล (หากมี) ในการระบุ

และการตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการทุจริตของกจิการ และ 

ง.  การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารกบัพนักงาน (หากมี) เกี่ยวกบัแง่มุมของแนวปฏบิัติ

ทางธุรกจิและพฤติกรรมทางจริยธรรม 
 

18.  ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามผู้บริหารและบุคคลอื่ นภายในกิจการตามความเหมาะสม              

เพ่ือพิจารณาว่าบุคคลเหล่าน้ันทราบหรือมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือมีข้อสงสัย

เกี่ยวกบัการทาํทุจริตที่อาจส่งผลกระทบต่อกจิการหรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก15-ก17) 
 

19.  สาํหรับกจิการที่มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามบุคลากรในหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในเพ่ือพิจารณาว่าผู้ตรวจสอบภายในทราบ หรือมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการทาํ

ทุจริต หรือมีข้อสงสยัเกี่ยวกบัการทาํทุจริตที่อาจส่งผลกระทบต่อกจิการหรือไม่ รวมทั้งเพ่ือให้

ได้มาซ่ึงมุมมองของหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกบัความเสี่ยงจากการทุจริต (อ้างถึงย่อ

หน้าที่ ก18) 
 

ผูมี้หนา้ทีใ่นการกาํกบัดแูล 
 

20.  หากผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลทุกรายไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของกิจการ
7
   

ผู้สอบบัญชีต้องทาํความเข้าใจถึงวิธีที่ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลติดตามดูแลการปฏบิัติงาน 

ของผู้บริหารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการระบุและการตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการทุจริต   

ของกิจการ รวมถึงการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกิจการได้กาํหนดขึ้นเพ่ือลดความเสี่ยง

จากการทุจริต (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก19-ก20) 
 

21.  หากผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลทุกรายไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของกิจการ     

ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลเพ่ือพิจารณาว่า ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบั

ดูแลทราบหรือมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทาํทุจริต หรือมีข้อสงสยัเกี่ยวกบัการทาํทุจริตที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อกจิการหรือไม่ การสอบถามผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลน้ันถือเป็นส่วนหน่ึงที่

จะช่วยยืนยันการตอบคาํถามของผู้บริหารต่อข้อสอบถามของผู้สอบบัญชี 
 

ความสมัพนัธที์ผิ่ดปกติหรือไม่ไดค้าดหมายทีร่ะบุได ้
 

22.  ผู้สอบบัญชีต้องประเมินถึงความสัมพันธ์ที่ผิดปกติหรือไม่ได้คาดหมายที่ระบุได้ในระหว่าง   

การปฏบิัติงานวิเคราะห์เปรียบเทยีบ รวมถึงรายการต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับบัญชีรายได้ 

ซ่ึงอาจแสดงถึงการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสําคัญซ่ึงเป็นผลมาจาก      

การทุจริต  
 

 

 

                                                        
7
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 “การสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล” ย่อหน้าที่ 13 
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ขอ้มลูอืน่ ๆ 
 

23.  ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่ามีข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้สอบบัญชีได้รวบรวมไว้ที่อาจแสดงถึงความเสี่ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตหรือไม่ 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก22) 
 

การประเมินปัจจยัเสีย่งของการทจุริต 
 

24.  ผู้สอบบัญชีต้องทาํการประเมินข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้สอบบัญชีได้รวบรวมไว้จากวิธีการประเมิน

ความเสี่ยงและการปฏบิัติงานที่เกี่ยวข้องว่า มีปัจจัยเสี่ยงของการทุจริตหรือไม่ แม้ว่าปัจจัยเสี่ยง

อาจไม่ได้เป็นตัวบ่งช้ีถึงการทาํทุจริตเสมอ แต่ในหลาย ๆ คร้ังที่ปัจจัยเสี่ยงแสดงถึงสถานการณ์

ที่มีทุจริตเกดิขึ้น ดังน้ันปัจจัยเสี่ยงอาจบ่งช้ีถึงความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

อนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตได้ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก23-ก27)  
 

การระบุและการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั  

ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต 

  

25.  ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ผู้สอบบัญชีต้องระบุและประเมินความเสี่ยงจากการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต ในระดับของ    

งบการเงินและในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ของประเภทของรายการ

ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล
8
 

 

26.  ในการระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ  

ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่ารายได้ประเภทใด หรือรายการที่

ก่อให้เกดิรายได้รายการใด หรือสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินเร่ืองใดทาํให้

เกดิความเสี่ยงดังกล่าวบนข้อสนันิษฐานว่ามีความเสี่ยงจากการทุจริตในการรับรู้ รายได้    

ย่อหน้าที่ 47 กําหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องจัดทําเอกสารหลักฐานสนับสนุนข้อสรุป ถ้าข้อ

สนันิษฐานดังกล่าวใช้ไม่ได้กบัสถานการณ์ของงานตรวจสอบน้ัน ดังน้ันจึงไม่ระบุว่าการรับรู้

รายได้เป็นความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดกบัข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผล  

มาจากการทุจริต (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก28-ก30) 
 

27.  ผู้สอบบัญชีต้องถือปฏิบัติว่าความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตที่ได้ประเมินไว้น้ันเป็นความเสี่ยงที่ มีนัยสําคัญ       

ดังน้ันผู้สอบบัญชีต้องทาํความเข้าใจถึงการควบคุมที่เกี่ยวข้องของกิจการ รวมถึงกิจกรรม

การควบคุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัความเสี่ยงเหล่าน้ัน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก31-ก32) 
 

 

 

                                                        
8
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้าที่ 25 
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การตอบสนองต่อความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั 

ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตทีไ่ดป้ระเมินไว ้

 

การตอบสนองโดยรวม 

 

28.  ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึงการตอบสนองโดยรวมต่อ

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซ่ึงเป็นผลมาจาก       

การทุจริตที่ได้ประเมินไว้ในระดับของงบการเงิน
9
 (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก33) 

 

29.  ในการพิจารณาการตอบสนองโดยรวมต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง  

อนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตที่ได้ประเมินไว้ในระดับของงบการเงิน ผู้สอบบัญชี

ต้อง 

ก.  มอบหมายและติดตามดูแลบุคลากรผู้ซ่ึงมีความรู้  ความชาํนาญ และความสามารถใน

การรับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่องานตรวจสอบที่สาํคัญ รวมถึงการประเมินความ

เสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซ่ึงเป็นผลมาจาก      

การทุจริตสาํหรับงานน้ัน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก34-ก35) 

ข.  ประเมินถงึทางเลือกและการใช้นโยบายการบัญชีของกจิการ โดยเฉพาะนโยบายบัญชีที่

เกี ่ยวข้องก ับวัดมูลค่าที่ม ีการใช้ว ิจารณญาณเข้ามาเกี่ยวข้องและรายการที่มี        

ความซับซ้อนมาก ซ่ึงอาจแสดงถึงการจัดทาํรายงานทางการเงินที่ทุจริตซ่ึงเป็นผล

มาจากความพยายามของผู้บริหารที่จะตกแต่งกาํไรของกจิการ และ 

ค.  จัดให้มีองค์ประกอบที่ไม่สามารถคาดเดาได้ในกระบวนคัดเลือกลักษณะ ระยะเวลา

และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก36) 

 

วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็น

สาระสาํคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจริตในระดบัทีเ่กีย่วกบัส่ิงทีผู่บ้ริหารไดใ้หก้ารรบัรองทีไ่ดป้ระเมิน

ไว ้

 

30.  ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและปฏิบัติงานตรวจสอบ

เพ่ิมเติม โดยกาํหนดลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบ เพ่ือตอบสนองต่อ

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซ่ึงเป็นผลมาจาก       

การทุจริตในระดับที่เกี่ยวกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองที่ได้ประเมินไว้
10

 (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก37-ก40) 

 

 

                                                        
9
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่ 5  

10
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่ 6  
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วธีิการตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งจากการทีผู่บ้ริหารเขา้แทรกแซงการควบคมุ 

 

31.  ผู้บริหารอยู่ในตาํแหน่งที่สามารถจะทาํการทุจริตได้ เน่ืองจากผู้บริหารมีความสามารถที่จะ

บิดเบือนรายการบันทึกทางบัญชีและจัดทาํงบการเงินอันเป็นเทจ็ โดยการเข้าแทรกแซง    

การควบคุมซ่ึงตามปกติแล้วมีการนาํไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล แม้ว่าระดับความเสี่ยง

ของการเข้าแทรกแซงการควบคุมของผู้บริหารจะแตกต่างกันในแต่ละกิจการ แต่ความเสี่ยง

ดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในทุกกจิการ นอกจากน้ี เน่ืองจากการแทรกแซงการควบคุมของผู้บริหาร

น้ันไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้ ดังน้ัน ความเสี่ยงน้ีเป็นความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตและเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญ  

 

32.  โดยไม่คาํนึงถึงการประเมินความเสี่ยงของการแทรกแซงการควบคุมโดยผู้บริหารของกิจการ 

ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและปฏบิัติงานตรวจสอบเพ่ือที่จะ  

ก.  ทดสอบความเหมาะสมของรายการในสมุดรายวันที่บันทกึในบญัชีแยกประเภท และ

รายการปรับปรุงอื่น ๆ ที่ทาํขึ้ นเพ่ือการจัดทาํงบการเงิน โดยในการออกแบบและ    

การปฏบิัตติามวิธกีารตรวจสอบเพ่ือการทดสอบรายการดังกล่าว ผู้สอบบญัชีต้อง 

 1)  สอบถามพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการจัดทาํรายงานทางการเงิน

เกี่ยวกบัวิธปีฏบิัติในการจัดทาํรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื่น ๆ 

ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกดิขึ้นเป็นประจาํ   

2)  เลือกรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื่น ๆ ที่จัดทาํขึ้นในช่วงสิ้นงวด

บัญชี และ 

3)  พิจารณาถึงความจาํเป็นที่จะทดสอบรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุง

อื่น ๆ ตลอดงวดบัญชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก41-ก44) 

ข.  สอบทานการประมาณการทางบัญชีเพ่ือหาความมีอคติและประเมินถงึสถานการณ์ต่าง ๆ 

ที่ก่อให้เกดิความมีอคติ (ถ้ามี) ซ่ึงเป็นความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต โดยในการสอบทานน้ันผู้สอบบัญชีต้อง 

1)  ประเมินว่าวิจารณญาณและการตัดสนิใจของผู้บริหารในการจัดทาํประมาณการ

ทางบัญชีที่อยู่ในงบการเงิน มีข้อบ่งช้ีถึงความมีอคติของฝ่ายบริหารของกจิการที่

อาจส่งผลต่อการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผล   

มาจากการทุจริตหรือไม่ แม้ว่าการประมาณการทางบัญชีในแต่ละรายการอาจ

พิจารณาแล้วเหน็ว่ามีความสมเหตุสมผลกต็าม ซ่ึงหากมีข้อบ่งช้ี ผู้สอบบัญชีต้อง

ทาํการประเมินรายการประมาณการทางบัญชีของกจิการทั้งหมดอกีคร้ัง และ 

2)  ทาํการสอบทานย้อนหลังเกี่ยวกับวิจารณญาณของผู้บริหารและข้อสมมติต่าง ๆ 

ที่ใช้ในการประมาณการทางบัญชีที่สาํคัญที่แสดงในงบการเงินของปีก่อนหน้า 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก45-ก47) 
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ค.  สาํหรับรายการที่สาํคัญซ่ึงไม่เป็นไปตามปกติธุรกจิของกจิการ หรือรายการที่ผู้สอบบัญชี

เหน็ว่าไม่ปกติตามสภาพแวดล้อมของกจิการและตามข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้รับระหว่างงาน

ตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินถึงเหตุผลทางธุรกิจ (หรือไม่มีเหตุผลทางธุรกิจ) 

ว่ารายการดังกล่าวทาํขึ้นเพ่ือการจัดทาํรายงานทางการเงินที่ทุจริตหรือเพ่ือการปกปิด

การใช้สนิทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก48) 

 

33.  ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าจาํเป็นต้องปฏบิัติงานตรวจสอบด้วยวิธกีารตรวจสอบอื่น ๆ เพ่ิมเติม

จากที่กล่าวมาข้างต้นหรือไม่ เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ผู้บริหารเข้าแทรกแซง 

การควบคุมของกิจการที่ผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ (น่ันคือ เม่ือมีความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงเพ่ิมขึ้น

เกี่ยวกบัการที่ผู้บริหารเข้าแทรกแซงการควบคุมของกจิการแต่วิธกีารตรวจสอบที่กาํหนดไว้ใน

ย่อหน้าที่ 32 ยังไม่ครอบคลุม) 

 

การประเมินหลกัฐานการสอบบญัชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก49) 

 

34.  ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าการวิเคราะห์เปรียบเทียบที่ทาํในช่วงที่การตรวจสอบใกล้จะแล้ว

เสรจ็ เพ่ือทาํการสรุปผลโดยรวมว่างบการเงินของกจิการน้ันสอดคล้องและเป็นไปตามความรู้

ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีที่มีต่อกิจการน้ัน แสดงถึงความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตที่ไม่ได้คํานึงถึงมาก่อนหรือไม่    

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก50) 

 

35.  หากผู้สอบบัญชีได้ระบุว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่า

การแสดงข้อมูลขดัต่อข้อเทจ็จริงน้ันแสดงให้เหน็ถงึการทุจริตหรือไม่ หากมีข้อบ่งช้ีถึงการทุจริต 

ผู้สอบบัญชีต้องประเมินถึงผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงในแง่มุมต่าง ๆ 

ของการตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างย่ิงความน่าเช่ือถือของคาํรับรองของผู้บริหาร รวมทั้ง

ตระหนักว่าเหตุการณ์การทุจริตที่ตรวจพบไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์เดียวที่เกิดขึ้น (อ้างถึงย่อ

หน้าที่ ก51) 

 

36.  หากผู้สอบบัญชีระบุว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงไม่ว่าจะมีสาระสาํคัญหรือไม่    

และผู้สอบบัญชีมีเหตุผลที่จะเช่ือได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงน้ันเกดิจากการทุจริต

และผู้บริหารของกจิการมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ผู้สอบบัญชีต้องประเมินความเสี่ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตอกีคร้ัง รวมถงึพิจารณา

ผลกระทบต่อลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเพ่ือที่จะตอบสนองต่อ

ความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ นอกจากน้ี ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าสถานการณ์หรือเง่ือนไขต่าง ๆ 

น้ันแสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการสมรู้ ร่วมคิดของพนักงาน ผู้บริหารหรือบุคคลที่สาม

หรือไม่เม่ือมีการพิจารณาความน่าเช่ือถือของหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รวบรวมไว้แล้ว   

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก52) 
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37.  หากผู้สอบบัญชียืนยันหรือไม่สามารถสรปุได้ว่างบการเงินมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตหรือไม่ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลกระทบต่อ

งานตรวจสอบด้วย (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก53) 

 

ผูส้อบบญัชีไม่สามารถปฏิบติังานต่อ 

 

38.  หากผู้สอบบัญชีอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกติซ่ึงกระทบต่อความสามารถในการปฏบิัติงาน

ตรวจสอบต่อ ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็น

ผลมาจากการทุจริตหรือข้อสงสยัการทุจริต ผู้สอบบัญชีต้อง 

ก.  พิจารณาถึงความรับผิดชอบทางวิชาชีพและทางกฎหมายภายใต้สถานการณ์น้ัน ๆ 

รวมถึงพิจารณาถึงข้อกาํหนดที่ผู้สอบบัญชีต้องรายงานให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ 

ทาํหน้าที่แต่งตั้งผู้สอบบัญชี หรือในบางกรณรีายงานต่อหน่วยงานกาํกบัดูแล 

ข.  พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะถอนตัวจากการเป็นผู้สอบบัญชี ในกรณีที่การถอนตัว

น้ันเป็นไปได้ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ค.  หากผู้สอบบัญชีถอนตัว ให้ดาํเนินการดังน้ี 

1.  ปรึกษาหารือกับผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมหรือผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลถึง 

การถอนตัวของผู้สอบบัญชีจากงานสอบบัญชี และเหตุผลของการถอนตัวจาก   

การสอบบัญชี และ 

2.  พิจารณาว่ามีข้อกาํหนดของวิชาชีพหรือข้อกาํหนดตามกฎหมายที่กาํหนดให้   

ต้องรายงานต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทาํหน้าที่แต่งตั้งผู้สอบบัญชี หรือในบาง

กรณีรายงานต่อหน่วยงานกาํกบัดูแลให้ทราบถึงการถอนตัวของผู้สอบบัญชีจาก

งานสอบบัญชี และเหตุผลของการถอนตัวจากการสอบบัญชีด้วยหรือไม่ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก54-ก57) 

 

หนงัสือรบัรอง 

 

39.  ผู้สอบบัญชีต้องได้หนังสือรับรองจากผู้บริหาร และหากเหมาะสมจากผู้มีหน้าที่ในการกาํกับ

ดูแลเพ่ือแสดงว่า 

ก.  ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลรับทราบถึงความรับผิดชอบในการออกแบบ  

การนําไปปฏิบัติและการคงไว้ซ่ึงการควบคุมภายในที่จะใช้ป้องกันและตรวจจับ      

การทุจริต 

ข.  ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลได้เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัการผล

การประเมินความเสี่ยงที่งบการเงินอาจจะแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต 

ค.  ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลได้เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ       

การทุจริตหรือข้อสงสยัการทุจริตที่กระทบกบักจิการซ่ึงเกี่ยวข้องกบั 
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1.  ผู้บริหาร 

2.  พนักงานผู้ที่มีหน้าที่สาํคัญเกี่ยวกบัการควบคุมภายใน 

3.  บุคคลอื่น ๆ ที่ทาํทุจริตแล้วส่งผลอย่างมีสาระสาํคัญต่องบการเงิน 

ง.  ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลได้เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อ

กล่าวหาต่าง ๆ หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตที่กระทบต่องบการเงินของกิจการที่

ได้รับทราบจากการสื่อสารโดยพนักงาน อดีตพนักงาน นักวิเคราะห์ หน่วยงานกาํกบัดูแล

หรือบุคคลอื่น ๆ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก58-ก59) 
 

การติดต่อสือ่สารกบัผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ทีใ่นการกํากบัดูแล 

 

40.  หากผู้สอบบัญชีได้ตรวจพบการทุจริตหรือได้รับข้อมูลที่แสดงถึงการทาํทุจริต ผู้สอบบัญชีต้อง

ติดต่อสื่อสารเร่ืองดังกล่าวกบัผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมอย่างทนัท่วงท ีเพ่ือแจ้งให้ผู้บริหาร

ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการป้องกันและตรวจจับการทุจริตทราบถึงเร่ืองต่าง ๆ 

ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัความรับผดิชอบของผู้บริหารเหล่าน้ัน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก60) 
 

41.  ในกรณทีี่ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลไม่ได้ทาํหน้าที่ในการบริหารงานของกจิการ หากผู้สอบบัญชี

ได้ตรวจพบหรือมีข้อสงสยัเกี่ยวกบัการทุจริตที่มีส่วนเกี่ยวข้องกบั 

ก.  ผู้บริหาร 

ข.  พนักงานผู้ที่มีหน้าที่สาํคัญเกี่ยวกบัการควบคุมภายใน 

ค.  บุคคลอื่น ๆ ที่ทาํทุจริตแล้วส่งผลอย่างมีสาระสาํคัญต่องบการเงิน 

ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อสื่อสารเร่ืองดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลอย่างทนัท่วงท ีและ

หากผู้สอบบัญชีสงสัยว่าการทุจริตน้ันเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อสื่อสาร

ประเดน็ข้อสงสัยดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล และปรึกษาหารือเกี่ยวกับลักษณะ 

ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่จาํเป็นต่อการปฏบิัติงานตรวจสอบให้แล้วเสรจ็ 

(อ้างถงึย่อหน้า ก61-ก63) 
 

42.  ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลในเร่ืองการทุจริตต่าง ๆ ที่

ผู้สอบบัญชีพิจารณาเหน็ว่าเกี่ยวข้องกบัหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก64) 
 

การติดต่อสือ่สารกบัหน่วยงานกํากบัดูแลและหน่วยงานทีบ่งัคบัใชก้ฎหมาย 

 

43.  หากผู้สอบบัญชีตรวจพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่า 

ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบที่จะต้องรายงานเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้ นหรือข้อสงสัยต่อ

บุคคลภายนอกกิจการด้วยหรือไม่ แม้ว่าตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีระบุว่าผู้สอบบัญชี

ต้องรักษาความลับของลูกค้าโดยห้ามไม่ให้มีการรายงานในลักษณะดังกล่าว แต่หน้าที่

ความรับผิดชอบทางกฎหมายของผู้สอบบัญชีอาจมีมากกว่าหน้าที่ในการรักษาความลับของ

ลูกค้าในบางสถานการณ ์(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก65-ก67) 
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การจดัทําเอกสารหลกัฐาน 

 

44.  ผู้สอบบัญชีต้องจัดทาํเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ
11

 เพ่ือแสดงถึงความเข้าใจในกจิการ

และสภาพแวดล้อมของกิจการและการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตตามข้อกําหนดในมาตรฐาน         

การสอบบัญชี รหัส 315
12

 ดังต่อไปน้ี 

ก.  การตัดสินใจที่สาํคัญในช่วงของการปรึกษาหารือภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่งบการเงินของกิจการอาจแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง    

อนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต และ 

ข.  การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตในระดับของงบการเงินและในระดับที่เกี่ยวกับ 

สิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงิน 
 

45.  ผู้สอบบัญชีต้องจัดทาํเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ เพ่ือแสดงถงึการตอบสนองต่อความ

เสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญตามข้อกาํหนดในมาตรฐาน   

การสอบบัญชี รหัส 330
13

 ดังต่อไปน้ี 

ก.  การตอบสนองโดยรวมต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตในระดับของงบการเงิน รวมถึงลักษณะ ระยะเวลา

และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ และการเช่ือมโยงวิธีการตรวจสอบดังกล่าวกบัความ

เสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ่งเป็นผลมาจาก        

การทุจริตในระดับที่เกี่ยวกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินที่ได้ประเมินไว้ 

และ  

ข.  ผลของวิธีการตรวจสอบ รวมถึงวิธีการต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อ 

ความเสี่ยงจากการที่ผู้บริหารเข้าแทรกแซงการควบคุม 
 

46.  ผู้สอบบัญชีต้องจัดเกบ็เอกสารหลักฐานของการติดต่อสื่อสารกับผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่ใน     

การกาํกบัดูแล หน่วยงานกาํกบัดูแลและหน่วยงานอื่น ๆ ในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัการทุจริต 
 

47.  หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าข้อสนันิษฐานที่ว่า “ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดกบัข้อเทจ็จริง 

อันเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ รายได้” ใช้ไม่ได้กับ

สถานการณ์ของงานตรวจสอบน้ัน ผู้สอบบัญชีต้องจัดทาํเอกสารหลักฐานการตรวจสอบเพ่ือให้

เหตุผลสนับสนุนข้อสรปุดังกล่าว 

 

 

 

                                                        
11

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

12
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้าที่ 32 

13
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่ 28 
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน 

ลกัษณะของการทุจริต (อ้างถงึย่อหน้าที่ 3) 
 

ก1.  การทุจริตไม่ว่าจะเป็นการจัดทาํรายงานทางการเงินที่ทุจริตหรือการใช้สินทรัพย์ในทางที่ไม่

เหมาะสม จะเกี่ยวข้องกบัแรงจูงใจหรือแรงกดดันที่ก่อให้เกดิการทุจริต การสบโอกาสที่จะทาํ

การทุจริต และการหาเหตุผลอนัสมควรสนับสนุนการทาํทุจริต ตัวอย่างเช่น  

• แรงจูงใจหรือแรงกดดันที่ผลักดันให้มีการจัดทาํรายงานทางการเงินที่ทุจริตอาจเกดิขึ้น

เม่ือผู้บริหารของการอยู่ภายใต้แรงกดดันทั้งจากภายในหรือภายนอกที่ต้องดาํเนินการ

ให้บรรลุเป้าหมายกาํไรหรือผลประกอบการที่ได้ถูกคาดหวังไว้ (ซ่ึงบางคร้ังอาจไม่

สมเหตุสมผล) โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีที่จะมีผลกระทบอย่างมากต่อผู้บริหารหาก  

ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซ่ึงคล้ายคลึงกับการที่บุคคลอาจมีสิ่งจูงใจใน 

การยักยอกสนิทรัพย์ของกจิการ เน่ืองจากมีการดาํรงชีวิตที่สงูกว่ามาตรฐานของตนเอง 

เป็นต้น 

• การสบโอกาสในการทาํการทุจริตเกดิขึ้นเม่ือบุคคลเช่ือว่าการควบคุมภายในสามารถที่

จะเข้าแทรกแซงได้ เน่ืองจากเป็นบุคคลที่อยู่ในตาํแหน่งที่ได้รับความไว้วางใจหรือมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัข้อบกพร่องเฉพาะของการควบคุมภายใน 

• บุคคลอาจสามารถหาเหตุผลอนัสมควรสนับสนุนการทาํทุจริต โดยบางคนอาจมีทศันคติ 

บุคลิกหรือค่านิยมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้จงใจและตั้งใจที่จะกระทาํการที่ไม่ซ่ือสตัย์ อย่างไร

กต็าม บุคคลที่มีความซ่ือสัตย์สุจริตกส็ามารถที่จะทาํการทุจริตได้ในสถานการณ์ที่บีบ

บังคับมากพอ 
 

ก2.  การจัดทาํรายงานทางการเงินที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง      

โดยตั้งใจ รวมถึงการละเลยการแสดงจาํนวนเงินหรือการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเพ่ือที่จะ

ปิดบังผู้ใช้งบการเงิน อาจมีสาเหตุมาจากความพยายามของผู้บริหารที่จะแก้ไขตัวเลขผลกาํไร

เพ่ือที่จะบิดเบือนให้ผู้ใช้งบการเงินมีความเข้าใจที่คลาดเคล่ือนเกี่ยวกบัผลประกอบการและ

ความสามารถในการทาํกาํไรของกจิการ โดยการสร้างตัวเลขผลกาํไรของกจิการให้เพ่ิมขึ้นซ่ึง

อาจเ ร่ิมต้นมาจากการกระทําเ ร่ืองเล็กน้อยหรือการแก้ไขข้อสมมติที่ ไ ม่ เหมาะสม             

และการเปล่ียนแปลงดุลยพินิจบางอย่างของผู้บริหาร เป็นต้น ทั้งน้ี แรงกดดันและแรงจูงใจ

ต่าง ๆ อาจนําไปสู่การกระทาํเร่ืองต่าง ๆ ที่เพ่ิมมากขึ้ นจนขยายขอบเขตไปสู่การจัดทาํ

รายงานทางการเงินที่ทุจริต ซ่ึงสถานการณ์ดังกล่าวอาจเกิดจากผู้บริหารของกิจการมีความ

ตั้งใจที่จะจัดทาํการรายงานทางการเงินที่ทุจริตโดยแสดงข้อมูลทางการเงินที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง  

อนัเป็นสาระสาํคัญ เน่ืองจากผู้บริหารน้ันอยู่ภายใต้แรงกดดันที่จะต้องทาํให้ผลการดาํเนินงาน

ของกิจการเป็นไปตามเป้าหมายที่ตลาดคาดหวังไว้ หรือมีความปรารถนาที่จะได้รับ

ผลตอบแทนให้ได้มากที่สุด ซ่ึงขึ้ นอยู่กับผลประกอบการของกิจการ แต่ในกิจการบางแห่ง

ผู้บริหารอาจถูกกระตุ้นให้ลดผลกาํไรลงอย่างมีสาระสาํคัญเพ่ือให้มีการเสยีภาษีที่น้อยที่สดุ 

หรือให้เพ่ิมผลกาํไรเพ่ือให้ได้รับการกู้เงินจากสถาบันการเงิน 
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ก3.  การจัดทาํรายงานทางการเงินที่ทุจริตอาจเกดิจากกรณดีังต่อไปน้ี  

• การตกแต่งตัวเลข การบิดเบือนรายการ (รวมถึงการทาํรายการเทจ็) หรือการเปล่ียนแปลง

รายการบันทกึบัญชีหรือเอกสารสนับสนุนเพ่ือการจัดทาํงบการเงิน 

• การบิดเบือนหรือความตั้งใจที่จะละเลยต่อเหตุการณ์ รายการ หรือข้อมูลที่มีความสาํคัญ

อื่น ๆ ที่ส่งผลต่องบการเงิน 

• การประยุกต์ใช้นโยบายบัญชีที่ไม่เหมาะสมสาํหรับรายการที่เกี่ยวข้องกับจาํนวนเงิน    

การแยกประเภท วิธกีารแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล 

 

ก4.  โดยทั่วไปแล้ว การจัดทาํรายงานการเงินที่ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการที่ผู้บริหารเข้าแทรกแซง

การควบคุมของกจิการซ่ึงตามปกติแล้วมีการนาํไปปฏบิัติอย่างมีประสทิธิผล โดยการทุจริตที่

เกดิจากการแทรกแซงการควบคุมของผู้บริหารน้ัน อาจเกดิจากการใช้วิธกีารต่าง ๆ ดังน้ี 

• การจัดทาํรายการในสมุดรายวันที่ไม่เป็นจริง โดยเฉพาะในวันใกล้สิ้นงวดบัญชี เพ่ือ

บิดเบือนผลการดาํเนินงานหรือเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อื่น ๆ 

• การเปล่ียนแปลงข้อสมมติและการเปล่ียนแปลงดุลยพินิจที่ใช้ในการประมาณการยอด

คงเหลืออย่างไม่เหมาะสม 

• การละเลยการรับรู้ รายการ การรับรู้ รายการล่วงหน้า หรือการรับรู้ รายการล่าช้าของ

เหตุการณแ์ละรายการต่าง ๆ ในงบการเงินที่เกดิขึ้นในระหว่างงวดระยะเวลาบัญชี 

• การปกปิดหรือไม่ยอมเปิดเผยข้อเทจ็จริงที่กระทบต่อจาํนวนเงินที่บันทกึในงบการเงิน 

• การทาํรายการที่ซับซ้อนที่จัดทาํขึ้ นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แสดงฐานะทางการเงิน

หรือผลการดาํเนินงานที่ไม่เป็นจริงของกจิการ 

• การแก้ไขรายการบัญชีและเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องกบัรายการที่สาํคัญและที่ไม่เป็นปกติ 

 

ก5.  การใช้สินทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสมอาจเกี่ยวข้องกับการยักยอกสินทรัพย์ของกิจการ      

และบ่อยคร้ังเป็นการกระทําโดยพนักงานในจํานวนเงินที่เล็กน้อยและไม่มีสาระสําคัญ   

อย่างไรกต็าม การใช้สินทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสมอาจเกี่ยวข้องกับผู้บริหารซ่ึงโดยทั่วไป

สามารถที่จะปลอมแปลงหรือปกปิดการใช้สนิทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสมได้มากกว่า และเป็น

การยากที่จะตรวจพบ ทั้งน้ีการใช้สนิทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสมอาจเกดิขึ้นได้หลายวิธ ีรวมถงึ 

• การทุจริตเกี่ยวกบัการรับเงิน (ตัวอย่างเช่น การยักยอกการรับชาํระหน้ีจากลูกหน้ีการค้า 

หรือการนําเง ินที ่ได้ร ับจากลูกหน้ีที ่เคยตัดหน้ีส ูญไปแล้วไปเข้าบ ัญชีธนาคาร      

ส่วนบุคคล) 

• การขโมยสินทรัพย์หรือทรัพย์สนิทางปัญญาของกจิการ (ตัวอย่างเช่น การขโมยสนิค้า

เพ่ือไปใช้ส่วนตัวหรือเพ่ือขาย การขโมยสินค้าเสื่อมสภาพหรือเศษซากเพ่ือนาํไปขาย 

หรือร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าโดยการเปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคเพ่ือให้ได้รับ

ประโยชน์เป็นการตอบแทน) 
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• การจ่ายค่าสินค้าและบริการโดยที่ไม่ได้รับจริง (ตัวอย่างเช่น การจ่ายเงินให้กับผู้ขาย

ปลอม การที่ผู้ขายจ่ายเงินกลับให้แก่ตัวแทนจัดซ้ือของกิจการเพ่ือแลกเปล่ียนกับ    

การขายสนิค้าในราคาที่สงูขึ้น การจ่ายเงินให้กบัพนักงานที่ไม่มีตัวตน) และ 

• การใช้สนิทรัพย์ของกจิการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว (ตัวอย่างเช่น การใช้สนิทรัพย์ของ

กจิการในการคํา้ประกนัเงินกู้ยืมส่วนตัวหรือเงินกู้ยืมแก่บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้อง

กนั) 
 

การใช้สนิทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสมมักเกดิขึ้นร่วมกบัรายการบัญชีหรือเอกสารที่ไม่เป็นจริง 

หรือที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เพ่ือปกปิดข้อเทจ็จริงที่สินทรัพย์น้ันสูญหายหรือนําไปคํ้า

ประกนัโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม 
 

ขอ้พิจารณาเฉพาะสาํหรบัหน่วยงานภาครฐั 
 

ก6.  ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการทุจริต        

อาจมีผลมาจากทางด้านกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหน่วยงานกาํกับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

หน่วยงานภาครัฐ หรือบางคร้ังกาํหนดไว้แยกต่างหากในข้อบังคับของผู้สอบบัญชี ดังน้ัน    

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐอาจจะไม่จาํกัดอยู่เพียงการพิจารณา

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลทางการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญของ         

งบการเงิน แต่รวมถึงความรับผิดชอบโดยทั่วไปที่จะต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงจากการทุจริต

ด้วย 
 

การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 12-14) 
 

ก7.  การรักษาไว้ซ่ึงการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพน้ัน ผู้สอบบัญชีต้องตั้งคําถาม  

อย่างต่อเน่ืองว่าข้อมูลหรือหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รวบรวมไว้น้ันอาจก่อให้เกดิการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตหรือไม่ ซ่ึงรวมถึง   

การพิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่ใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี และการควบคุมของ

กจิการที่เกี่ยวข้องกบัการจัดเตรียมและการจัดทาํข้อมูล เน่ืองจากลักษณะเฉพาะที่หลากหลาย

ของการทุจริต ฉะน้ันการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีจึงมี

ความสาํคัญเป็นอย่างมากในการพิจารณาถึงความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต  
 

ก8.  แม้ว่าผู้สอบบัญชีจะไม่ได้ถูกคาดว่าให้เพิกเฉยหรือละเลยต่อประสบการณ์ในอดีตเกี่ยวกับ

ความซ่ือสัตย์และความสุจริตของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลของกิจการ         

แต่กระน้ันการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีมีความสําคัญ         

เป็นอย่างมากในการพิจารณาถึงความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต เน่ืองจากสถานการณต่์าง ๆ อาจมีการเปล่ียนแปลงไป 
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ก9.  ผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงโดยปกติแล้วแทบจะไม่

เกี่ยวข้องกับการพิสจูน์หลักฐานหรือตรวจสอบว่าเอกสารน้ันเป็นจริง อกีทั้งผู้สอบบัญชีไม่ได้

รับการฝึกอบรมเพ่ือเป็นผู้เช่ียวชาญในการพิสูจน์หลักฐาน
14

 อย่างไรกต็าม เม่ือผู้สอบบัญชี

สามารถระบุได้ถึงเง่ือนไขต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีมีความเช่ือว่าเอกสารอาจจะไม่ได้เป็น

เอกสารที่แท้จริงหรือข้อกาํหนดต่าง ๆ ในเอกสารน้ันได้มีการดัดแปลงแต่ไม่ได้มีการแจ้งแก่

ผู้สอบบัญชีทราบ ผู้สอบบัญชีอาจต้องทาํการสบืสวนด้วยวิธกีารอื่น ๆ เพ่ิมเติม ซ่ึงรวมถงึ 

• การยืนยันยอดกบับุคคลที่สามโดยตรง 

• การใช้ผลงานของผู้เช่ียวชาญในการพิสจูน์เอกสารที่แท้จริง 

 

การปรึกษาหารือภานใยกลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 15) 

 

ก10.  การปรึกษาหารือภายในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบถึงความเป็นไปได้ที่งบการเงินของกจิการ   

อาจแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต 

• เปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีประสบการณ์ได้แลกเปล่ียน

ความคิดเหน็เกี่ยวกบัวิธีการและรายการในงบการเงินส่วนใดที่มีความเป็นไปได้ที่อาจ

แสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต 

• ช่วยให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาถงึการตอบสนองที่เหมาะสมต่อความเป็นไปได้ที่งบการเงิน

อาจแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต และ

ช่วยในการพิจารณาว่าสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบคนใดจะปฏิบัติวิธีการ

ตรวจสอบน้ัน 

• เปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาถึงผลของวิธีการตรวจสอบที่ได้ร่วมกันในกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ และพิจารณาถงึวิธกีารดาํเนินการกบัข้อกล่าวหาต่าง ๆ เกี่ยวกบั

การทุจริตที่ผู้สอบบัญชีรับทราบ 

 

ก11.  การปรึกษาหารือกนัอาจรวมถงึประเดน็ดังต่อไปน้ี 

• การแลกเปล่ียนความคิดเหน็กนัระหว่างสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบถึงวิธกีาร

และความเป็นไปได้ที่งบการเงินของกจิการส่วนใดที่อาจแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต และวิธีการที่ผู้บริหารกระทาํหรือปกปิด

การจัดทาํรายงานทางการเงินที่ทุจริต และวิธกีารที่สนิทรัพย์ของกจิการถูกใช้ไปอย่างไม่

เหมาะสม 

• การพิจารณาถึงสถานการณ์ที่อาจแสดงถึงการบิดเบือนผลกาํไร และวิธีการดาํเนินการ

ของผู้บริหารในบิดเบือนผลกาํไรซ่ึงเป็นการจัดทาํรายงานทางการเงินที่ทุจริต 

 

                                                        
14
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• การพิจารณาถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อกิจการที่อาจก่อให้เกิด

สิ่งจูงใจหรือแรงกดดันให้ผู้บริหารหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องทาํการทุจริต หรือเปิดโอกาส

ให้เกิดการทาํทุจริต หรือแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมหรือสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้

ผู้บริหารหรือบุคลากรอื่น ๆ สามารถหาเหตุผลอนัสมควรสนับสนุนการทาํทุจริต 

• การพิจารณาถงึความเกี่ยวข้องของผู้บริหารในการติดตามดูแลพนักงานที่ทาํงานใกล้ชิด

กบัเงินสดหรือสนิทรัพย์อื่น ๆ ซ่ึงอาจถูกนาํไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม 

• การพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงที่ไม่เป็นปกติหรือไม่สามารถอธิบายได้ของพฤติกรรม 

หรือการดาํรงชีวิตของผู้บริหารหรือพนักงานที่กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบทราบ 

• การให้ความสาํคัญกับการคงไว้ซ่ึงแนวความคิดที่ว่าอาจจะมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตตลอดช่วงเวลาการปฏบิัติงาน

ตรวจสอบ 

• การพิจารณาถงึสถานการณต่์าง ๆ ที่อาจแสดงถงึความเป็นไปได้ของการทุจริต 

• การพิจารณาถึงการจัดให้มีองค์ประกอบที่ไม่สามารถคาดเดาได้รวมอยู่ในลักษณะ 

ระยะเวลาและขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบ 

• การพิจารณาถึงวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเป็นไปได้ที่งบการเงินของ

กจิการอาจแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต 

และพิจารณาถึงวิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้อยู่ว่ามีประสิทธิผลกว่าวิธีการตรวจสอบ   

อื่น ๆ หรือไม่ 

• การพิจารณาถงึข้อกล่าวหาต่าง ๆ เกี่ยวกบัการทุจริตที่ผู้สอบบัญชีรับทราบ 

• การพิจารณาถงึความเสี่ยงจากการที่ผู้บริหารเข้าแทรกแซงการควบคุมของกจิการ 
 

วิธีการประเมินความเสีย่งและการปฏิบติังานทีเ่กีย่วขอ้ง 

การสอบถามผูบ้ริหาร 
 

การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจาก  

การทุจริตของผู้บริหาร (อ้างถงึย่อหน้าที่ 17ก) 
 

ก12.  ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในและการจัดทํางบการเงินของกิจการ     

ดังน้ันจึงเป็นเร่ืองที่เหมาะสมที่ผู้สอบบัญชีจะสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับการประเมินความ

เสี่ยงจากการทุจริตและการควบคุมภายในที่มีอยู่เพ่ือการป้องกันและการตรวจจับการทุจริต 

ซ่ึงมีลักษณะ ขอบเขต และความถี่ของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมดังกล่าวที่

แตกต่างกันไปตามแต่ละกิจการ ในกิจการบางแห่ง ผู้บริหารอาจทาํการประเมินความเสี่ยง

โดยละเอยีดอย่างสมํ่าเสมอเป็นประจาํทุกปี หรือกาํหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของการติดตามดูแล

อย่างต่อเน่ือง แต่สาํหรับบางกจิการ การประเมินความเสี่ยงของผู้บริหารอาจเป็นแบบไม่เป็น

ทางการและมีความถี่ที่น้อยกว่า ซ่ึงลักษณะ ขอบเขต และความถี่ในการประเมินความเสี่ยง

ของผู้บริหารจะส่งผลเกี่ยวเน่ืองกับความเข้าใจของผู้สอบบัญชีที่ มีต่อสภาพแวดล้อม        

การควบคุมของกจิการ ตัวอย่างเช่น ข้อเทจ็จริงที่ผู้บริหารไม่ได้ทาํการประเมินความเสี่ยงจาก

การทุจริต อาจเป็นสถานการณ์ที่แสดงให้เหน็ว่าผู้บริหารไม่ได้ให้ความสาํคัญต่อการควบคุม

ภายในของกจิการ 
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ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับกจิการขนาดเลก็ 
 

ก13.  สาํหรับกิจการบางแห่งที่มีขนาดเล็ก การประเมินความเสี่ยงของผู้บริหารอาจมุ่งเน้นให้

ความสําคัญกับความเสี่ยงจากการทุจริตโดยพนักงาน หรือการใช้สินทรัพย์ในทางที่ไม่

เหมาะสม   
 

กระบวนการของผู้บริหารในการระบุและตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการทุจริต (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

17ข) 
 

ก14.  ในกรณีก ิจการที่ม ีทําเลที่ตั้งหลายแห่ง กระบวนการของผู้บริหารในการติดตามดูแล        

การปฏิบัติงานอาจมีระดับที่แตกต่างกันตามสถานที่หรือส่วนงานทางธุรกิจแต่ละแห่ง ทั้งน้ี 

ผู้บริหารอาจกาํหนดให้บางสถานที่หรือบางส่วนทางธุรกจิมีความเสี่ยงจากการทุจริตมากกว่า

อกีแห่งกไ็ด้ 
 

การสอบถามผูบ้ริหารและบุคคลอืน่ภายในกิจการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 18) 
 

ก15.  ในการสอบถามผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีอาจได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกบัความเสี่ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญในงบการเงินซ่ึงเป็นผลมาจาก     

การทุจริตของพนักงาน อย่างไรกต็าม การสอบถามผู้บริหารอาจไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ที่ เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซ่ึงเป็นผลมาจาก        

การทุจริตโดยผู้บริหาร ดังน้ัน การสอบถามบุคคลอื่นภายในกจิการอาจเป็นการเปิดโอกาสให้

บุคคลอื่น ๆ สามารถให้ข้อมูลแก่ผู้สอบบัญชีได้ ซ่ึงโดยปกติแล้วอาจไม่ได้ทาํการติดต่อสื่อสาร

กนั  
 

ก16.  ตัวอย่างของบุคคลอื่น ๆ ภายในกจิการที่ผู้สอบบัญชีอาจทาํการสอบถามโดยตรง ในประเดน็

ที่เกี่ยวกบัการทุจริตที่เกดิขึ้นหรือข้อสงสยัการทุจริต 

• บุคลากรระดับปฏบิัติการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกบักระบวนการจัดทาํรายงานทางการเงิน 

• พนักงานในระดับที่มีอาํนาจหน้าที่ต่าง ๆ กนั 

• พนักงานที่เกี่ยวข้องกบัการดาํเนินการ การจัดทาํ หรือการบันทกึรายการที่มีความซับซ้อน

หรือรายการที่ไม่เป็นปกติ รวมถงึบุคคลที่ควบคุมดูแลพนักงานเหล่าน้ัน 

• ที่ปรึกษากฎหมายภายในของกจิการ 

• ผู้บริหารระดับสงูด้านจรรยาบรรณหรือบุคคลในระดับเดียวกนั 

• บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผดิชอบในการดาํเนินการกบัข้อกล่าวหาต่าง ๆ ของการทุจริต 

 

ก17.  โดยปกติผู้บริหารอยู่ในตาํแหน่งที่สามารถทาํการทุจริตได้โดยง่าย ดังน้ัน เม่ือทาํการประเมินผล

การตอบคาํถามของผู้บริหารต่อข้อซักถามของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องใช้วิจารณญาณ

และการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพด้วย ซ่ึงผู้สอบบัญชีอาจตัดสนิใจถึงความจาํเป็น

ที่ต้องใช้ข้อมูลอื่น ๆ เพ่ือเป็นหลักฐานสนับสนุนการตอบคาํถามของผู้บริหารด้วย 
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การสอบถามหน่วยงานตรวจสอบภายใน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 19) 

 

ก18.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 และรหัส 610 มีข้อกาํหนดและจัดให้มีแนวทางใน      

การตรวจสอบกิจการที่มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
15

 โดยการดําเนินตามข้อกาํหนดใน

มาตรฐานการสอบบัญชีในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตน้ัน ผู้สอบบัญชีอาจสอบถามถึง

การปฏบิัติงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงรวมถงึ 

• วิธกีารตรวจสอบ (หากมี) ของผู้ตรวจสอบภายในระหว่างปีเพ่ือตรวจจับการทุจริต 

• ผู้บริหารมีการดาํเนินการอย่างน่าพอใจต่อเร่ืองที่ตรวจพบจากวิธกีารตรวจสอบหรือไม่ 

 

การทาํความเขา้ใจต่อการทาํหนา้ทีก่าํกบัดแูลของผูมี้หนา้ทีใ่นการกาํกบัดแูล (อ้างถงึย่อหน้าที่ 20) 
 

ก19.  ผู้มีหน้าที่ ในการกํากับดูแลของกิจการต้องกํากับดูแลระบบการติดตามดูแลความเสี่ยง             

การควบคุมทางด้านการเงินและการปฏบิัติตามกฎหมายของกิจการในหลาย ๆ ประเทศ 

แนวทางปฏบิัติแบบบรรษัทภิบาลได้มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างดี และผู้มีหน้าที่ในการกาํกบั

ดูแลได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเน่ืองในการกาํกับดูแลการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต      

ซ่ึงรวมถึงการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องของกิจการ เน่ืองจากหน้าที่ความรับผิดชอบของ        

ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลและผู้บริหารของกิจการอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละกิจการและ

ตามแต่ละประเทศ ผู้สอบบัญชีจึงจาํเป็นต้องทาํความเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของ   

แต่ละบุคคล เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสามารถทาํความเข้าใจต่อการทาํหน้าที่กาํกบัดูแลโดยบุคลากร

ที่เหมาะสม
16

 
 

ก20.  การทาํความเข้าใจต่อการทาํหน้าที่กํากับดูแลของผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลอาจทาํให้    

ผู้สอบบัญชีทราบอย่างถี่ถ้วนถงึจุดอ่อนของกจิการต่อการทุจริตของผู้บริหาร และความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายในต่อความเสี่ยงจากการทุจริต รวมถึงความสามารถและความซ่ือสตัย์

สจุริตของผู้บริหารด้วย ผู้สอบบัญชีอาจทาํความเข้าใจได้ในหลาย ๆ วิธีการ เช่น การเข้าร่วม

ประชุมหารือ การอ่านรายงานการประชุม หรือการสอบถามจากผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล  
 

ขอ้พิจารณาเฉพาะสาํหรบักิจการขนาดเลก็ 
 

ก21.  ในบางกรณี ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลทาํหน้าที่เป็นผู้บริหารของกิจการด้วย โดยเฉพาะ

กิจการที่มีขนาดเลก็ที่มีผู้จัดการเพียงคนเดียวและไม่มีบุคคลที่ทาํหน้าที่ในการกาํกับดูแล 

ในกรณีดังกล่าว โดยทั่วไปผู้สอบบัญชีไม่ต้องดาํเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการทาํความเข้าใจ

เร่ืองการกาํกบัดูแล เน่ืองจากการกาํกบัดูแลไม่ได้ถูกแยกจากการบริหารงาน 
 

 

 

                                                        
15

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้าที่ 23 และรหัส 610 “การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน”   

16
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 ย่อหน้าที่ ก1-ก8 การปรึกษาหารือของผู้สอบบัญชีกับบุคคลที่กิจการมี

โครงสร้างการกาํกบัดูแลที่ไม่ชัดเจน 
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การพิจารณาขอ้มลูอืน่ ๆ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 23) 
 

ก22.  นอกเหนือจากข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์เปรียบเทยีบแล้ว ยังมีข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการที่สามารถช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุความเสี่ยง   

จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตได้      

ซ่ึงรวมถึงการหารือภายในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบซ่ึงอาจช่วยให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใช้

ในการระบุความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากน้ี ข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้มาจากกระบวนการตอบรับงาน

และคงไว้ซ่ึงงานสอบบัญชี และประสบการณ์ที่ได้จากการปฏบิัติงานด้านอื่น ๆ ให้แก่กิจการ 

เช่น งานสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล อาจเกี่ยวข้องกับการระบุความเสี่ยงจาก    

การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต 

 

การประเมินปัจจยัเสีย่งของการทจุริต (อ้างถงึย่อหน้าที่ 24) 

 

ก23.  โดยปกติการทุจริตถูกปกปิดเพ่ือยากต่อการตรวจพบ แต่กระน้ัน ผู้สอบบัญชีอาจพบเหตุการณ์

หรือเง่ือนไขบางอย่างที่แสดงถึงสิ่งจูงใจหรือแรงกดดันที่ก่อให้เกดิการทุจริต หรือเปิดโอกาส

ให้ทาํการทุจริตได้ (ปัจจัยเสี่ยงของการทุจริต) ตัวอย่างเช่น 

• ความจาํเป็นที่ต้องบรรลุความคาดหวังของบุคคลภายนอกโดยการระดมเงินทุนเพ่ิมเติม

อาจสร้างแรงกดดันให้ทาํการทุจริต 

• การพิจารณาจ่ายผลตอบแทนจํานวนมากหากสามารถทาํกาํไรได้ตามเป้าหมายซ่ึง

กาํหนดไว้สงูเกนิกว่าความเป็นจริงอาจเป็นสิ่งจูงใจให้เกดิการทุจริต และ 

• สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ไม่มีประสทิธผิลอาจเป็นการเปิดโอกาสให้มีการทุจริต 

 

ก24. ปัจจัยเสี่ยงของการทุจริตอาจไม่สามารถจัดลาํดับตามความสาํคัญได้โดยง่าย และความสาํคัญ

ของปัจจัยเสี่ยงของการทุจริตแต่ละปัจจัยกมี็ความแตกต่างกนัอย่างมาก ปัจจัยเสี่ยงบางปัจจัย

ที่ปรากฏอยู่ในกิจการภายใต้สถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงอาจจะไม่ได้แสดงให้เห็นถึง  

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญสาํหรับกจิการน้ัน ดังน้ัน   

ผู้สอบบัญชีควรใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการพิจารณาว่าปัจจัยเสี่ยงของการทุจริต

มีอยู่หรือไม่ และปัจจัยดังกล่าวได้ถูกพิจารณาในการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่

ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญในงบการเงินซ่ึงมีผลต่อการทุจริตหรือไม่ 

 

ก25.  ตัวอย่างของปัจจัยเสี่ยงของการทุจริตที่เกี่ยวข้องกบัการจัดทาํรายงานทางการเงินที่ทุจริตและ

การใช้สินทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสมได้แสดงไว้ในภาคผนวก 1 ซ่ึงเป็นการแสดงตัวอย่าง

ปัจจัยเสี่ยงแยกตามเง่ือนไข 3 ประการเมื่อมีการทาํทุจริต 

• สิ่งจูงใจหรือแรงกดดันที่จะทาํการทุจริต 

• โอกาสที่จะทาํการทุจริต 

• ความสามารถในการหาเหตุผลอนัสมควรสนับสนุนการกระทาํทุจริต 
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ปัจจัยเสี่ยงที่สะท้อนถึงทศันคติที่หาเหตุผลอนัสมควรสนับสนุนในการทาํทุจริตน้ันอาจเป็น

ปัจจัยเสี่ยงของการทุจริตที่ยากต่อการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี แต่กระน้ัน ผู้สอบบัญชีควร

ตระหนักถึงความมีอยู่จริงของข้อมูลปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว แม้ว่าปัจจัยเสี่ยงของการทุจริตที่จะ

กล่าวในภาคผนวก 1 น้ันจะครอบคลุมถึงสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างกว้าง ๆ ที่ผู้สอบบัญชีอาจ

ตรวจพบได้ แต่ปัจจัยเสี่ยงที่กล่าวน้ันเป็นเพียงตัวอย่างเท่าน้ัน ซ่ึงในความเป็นจริงแล้วอาจมี

ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เพ่ิมเติม 
 

ก26.  ขนาด ความซับซ้อน และลักษณะความเป็นเจ้าของของกจิการมีอทิธพิลที่สาํคัญต่อการพิจารณา

ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ของการทุจริตที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ในกรณีกจิการขนาดใหญ่ อาจจะมี

ปัจจัยต่าง ๆ ที่จาํกดัการปฏบิัตงิานอย่างไม่เหมาะสมของผู้บริหาร เช่น  

• การกาํกบัดูแลที่มีประสทิธผิลของผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล 

• หน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีประสทิธผิล 

• การมีและบังคับใช้ข้อปฏบิัติทางจรรยาบรรณ 

นอกจากน้ี ปัจจัยเสี่ยงของการทุจริตที่พิจารณาในระดับของการปฏบิัติงานในแต่ละส่วนงาน 

อาจแตกต่างกนักบัเม่ือพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในระดับของกจิการโดยรวม   
 

ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับกจิการที่มีขนาดเลก็ 
 

ก27.  ในกรณขีองกจิการขนาดเลก็ การพิจารณาในประเดน็ดังกล่าวอาจไม่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องน้อย 

ตัวอย่างเช่น กจิการขนาดเลก็อาจไม่มีข้อปฏบิัติทางจรรยาบรรณ แต่อาจพัฒนาวัฒนธรรมที่

มุ่งเน้นถงึความสาํคัญของความซ่ือสตัย์สจุริตและจริยธรรมโดยการติดต่อสื่อสารทางวาจาและ

การปฏบิัติเป็นตัวอย่างของผู้บริหาร การบริหารงานโดยบุคคลเพียงคนเดียวในกจิการขนาดเลก็

ไม่ได้เป็นการแสดงถึงความล้มเหลวของผู้บริหารในการแสดงออกและการสื่อสารทศันคติที่

เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและกระบวนการรายงานทางการเงิน ในบางกิจการ 

การกาํหนดให้มีการอนุมัติโดยผู้บริหารอาจสามารถชดเชยการควบคุมที่มีข้อบกพร่องและ    

ลดความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงานได้ อย่างไรกต็าม การบริหารงานโดยบุคคลเพียง

คนเดียวกอ็าจเป็นข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน เพราะมีโอกาสที่ผู้บริหารจะเข้าแทรกแซง 

การควบคุม 
 

การระบุและการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั  

ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต 
 

ความเสีย่งจากการทจุริตในการรบัรูร้ายได ้(อ้างถงึย่อหน้าที่ 26) 
 

ก28.  การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญอนัเน่ืองจากการจัดทาํรายงานทางการเงิน

ที่ทุจริตที่เกี่ยวกบัการรับรู้รายได้ โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการรับรู้รายได้สงูกว่าความเป็นจริง 

ตัวอย่างเช่น การบันทกึรายได้ก่อนถึงเวลาที่ควร หรือการบันทกึรายได้ที่ไม่เกดิขึ้นจริง แต่บางคร้ัง

อาจเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ตํ่ากว่าความเป็นจริง ตัวอย่างเช่น การเล่ือนระยะเวลาการรับรู้

รายได้ไปรับรู้ ในงวดบัญชีถดัไป 
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ก29.  ความเสี่ยงจากการทุจริตในการรับรู้รายได้สาํหรับกจิการบางกจิการอาจมีมากกว่ากจิการอื่น ๆ  

ตัวอย่างเช่น การมีแรงกดดันหรือแรงจูงใจให้ผู้บริหารต้องจัดทาํรายงานทางการเงินที่ทุจริต

โดยการรับรู้รายได้ที่ไม่เหมาะสมสาํหรับกจิการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เน่ืองจากผล

การดาํเนินงานของกจิการจะถูกประเมินจากผลการเติบโตของรายได้และผลกาํไรแบบปีต่อปี      

ในทาํนองเดียวกบักจิการที่มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายเป็นเงินสด กอ็าจมีความเสี่ยงจาก

การทุจริตในการรับรู้รายได้ที่มากขึ้น   

 

ก30.  ข้อสนันิษฐานที่ว่า “มีความเสี่ยงจากการทุจริตในการรับรู้รายได้” อาจจะถูกโต้แย้ง ตัวอย่างเช่น 

ผู้สอบบัญชีอาจจะสรุปว่าไม่มีความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ รายได้ สาํหรับกรณีที่มีรายได้

ประเภทเดียวซ่ึงเป็นรายการรายได้ที่ไม่ซับซ้อน เช่น รายได้ที่เกดิจากการให้เช่าสิทธิในที่ดิน

ผนืเดียว 
 

การระบุและการประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคญัซึง่เป็น

ผลมาจากการทจุริตและการทาํความเขา้ใจการควบคมุทีเ่กีย่วขอ้งของกิจการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 27) 
 

ก31.  ผู้บริหารของกิจการอาจตัดสินใจตามลักษณะและขอบเขตของการควบคุมที่ เลือกมา        

เพ่ือนาํไปปฏบิัติใช้ และตามลักษณะและขอบเขตของความเสี่ยงที่ผู้บริหารได้คาดการณ์ไว้
17

 

ในการพิจารณาว่าการควบคุมใดควรที่จะนํามาปฏิบัติเพ่ือป้องกันและตรวจจับการทุจริต 

ผู้บริหารต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงที่งบการเงินจะแสดงข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเทจ็จริง             

อนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต โดยในการตัดสนิใจดังกล่าว ผู้บริหารอาจสรุปว่า

ไม่มีความคุ้มค่าที่จะนาํการควบคุมเฉพาะไปปฏบิัติและคงไว้เพ่ือลดความเสี่ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต 
 

ก32.  ดังน้ันจึงสําคัญสําหรับผู้สอบบัญชีที่จะต้องทําความเข้าใจถึงการควบคุมที่ ผู้บริหารได้

ออกแบบ นาํไปปฏบิัติใช้และคงไว้ซ่ึงการควบคุมดังกล่าวเพ่ือป้องกนัและตรวจจับการทุจริต 

ในการดาํเนินการเพ่ือให้มาซ่ึงความเข้าใจน้ัน ผู้สอบบัญชีอาจได้รับรู้ถึงประเดน็ต่าง ๆ 

ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารเลือกที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่

การทาํงาน โดยข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับมาจากการทาํความเข้าใจอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สอบบัญชี

ในการระบุถึงปัจจัยเสี่ยงของการทุจริตซึ่งมีผลกระทบต่อการประเมินความเสี่ยงของ      

ผู้สอบบัญชีว่างบการเงินอาจแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผล        

มาจากการทุจริต 

 

 

 

                                                        
17

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้าที่ ก48 
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การตอบสนองต่อความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั 

ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตทีไ่ดป้ระเมินไว ้

 

การตอบสนองโดยรวม (อ้างถงึย่อหน้าที่ 28) 

 

ก33.  การพิจารณาการตอบสนองโดยรวมต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง      

อันเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตที่ได้ประเมินไว้น้ัน โดยทั่วไปแล้วจะรวมถึง 

การพิจารณาถึงวิธกีารปฏบิัติงานตรวจสอบโดยรวมที่สะท้อนถึงการเพ่ิมขึ้นของระดับการสงัเกต

และสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น 

• การเพ่ิมความระมัดระวังในการเลือกลักษณะ และขอบเขตของเอกสารหลักฐานที่จะ

ตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนรายการที่มีสาระสาํคัญ 

• การตระหนักถงึความจาํเป็นที่จะหาหลักฐานมายืนยันสนับสนุนคาํอธบิายหรือคาํรับรอง

ของผู้บริหารในเร่ืองที่มีสาระสาํคัญ 

นอกจากน้ันยังรวมถึงการพิจารณาเร่ืองทั่วไปมากขึ้ นนอกเหนือไปจากวิธีการตรวจสอบ

เฉพาะที่ได้วางแผนไว้ โดยการพิจารณาน้ีให้รวมถึงวิธีการต่าง ๆ ที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 29 

โดยมีคาํอธบิายเพ่ิมเติมตามย่อหน้าต่อไป 

 

การมอบหมายและการควบคมุดแูลบุคลากร (อ้างถงึย่อหน้าที่ 29ก) 

 

ก34.  ผู้สอบบัญชีอาจตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตที่ได้ระบุไว้ เช่น การมอบหมายให้มีบุคลากรที่มีความ

เช่ียวชาญเฉพาะด้านและความรู้ เฉพาะทาง เช่น ผู้เช่ียวชาญทางด้านการสบืสวนและผู้เช่ียวชาญ

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการมอบหมายบุคลากรที่มีประสบการณ์เข้ามาร่วมงาน

ตรวจสอบมากขึ้น 

 

ก35.  ขอบเขตของการควบคุมดูแลจะสะท้อนถึงผลของการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล 

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต และความรู้ความสามารถของ

สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบที่กาํลังปฏบิัติงานตรวจสอบ 

 

องค์ประกอบทีไ่ม่สามารถคาดเดาไดใ้นกระบวนเลือกลกัษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีการ

ตรวจสอบ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 29ค) 
 

ก36.  การจัดให้มีองค์ประกอบที่ไม่สามารถคาดเดาได้ในกระบวนการเลือกลักษณะ ระยะเวลาและ

ขอบเขตของวิธีการตรวจสอบน้ันมีความสาํคัญมาก เน่ืองจากบุคลากรของกิจการที่มี

ความคุ้นเคยกับวิธีการตรวจสอบที่ใช้ในระหว่างการตรวจสอบตามปกติ อาจทาํเกิดการปกปิด

การจัดทาํรายงานทางการเงินที่ทุจริตได้ ดังน้ัน ผู้สอบบัญชีอาจดาํเนินการดังต่อไปน้ี เช่น 
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• การดาํเนินการตรวจสอบเน้ือหาสาระของยอดคงเหลือในบัญชีและสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้ที่ไม่เคยได้รับการตรวจสอบมาก่อน เน่ืองจากความมีสาระสาํคัญและ

ความเสี่ยงของรายการน้ัน ๆ 

• การปรับปรงุช่วงเวลาของการตรวจสอบจากช่วงเวลาปกติที่สามารถคาดเดาได้ 

• การใช้วิธกีารสุ่มตัวอย่างวิธอีื่น ๆ 

• การปฏิบัติงานสอบบัญชีในสถานที่ที่แตกต่างออกไปหรือในสถานที่ที่ไม่ได้แจ้งไว้

ล่วงหน้า 

 

วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็น

สาระสาํคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจริตในระดบัทีเ่กีย่วกบัส่ิงทีผู่บ้ริหารไดใ้หก้ารรบัรองทีไ่ดป้ระเมิน

ไว ้(อ้างถงึย่อหน้าที่ 30) 

 

ก37.  การตอบสนองของผู้สอบบัญชีต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองที่ได้

ประเมินไว้ อาจรวมถึงการเปล่ียนแปลงลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ

ดังต่อไปน้ี 

• ลักษณะของวิธีการตรวจสอบที่ใช้อาจจาํเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้ได้มาซ่ึง

หลักฐานการสอบบัญชีที่น่าเช่ือถือและเกี่ยวข้องมากย่ิงขึ้น หรือเพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูล

สนับสนุนเพ่ิมเติม ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลต่อประเภทของวิธีการตรวจสอบ

ที่จะใช้ และการใช้วิธีการต่าง ๆ ประกอบกัน เช่น  

o การให้ความสําคัญกับการสังเกตทางกายภาพหรือการตรวจสอบสินทรัพย์    

บางรายการให้มากขึ้ น หรือผู้สอบบัญชีอาจเลือกที่จะใช้เทคนิคการตรวจสอบ

โดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเพ่ือรวบรวมหลักฐานที่อยู่ในบัญชีที่สาํคัญหรือ

แฟ้มรายการข้อมูลอเิลก็ทรอนิคสไ์ด้มากขึ้น 

o ผู้สอบบัญชีอาจออกแบบวิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติม ตัวอย่างเช่น 

หากผู้สอบบัญชีเหน็ว่าผู้บริหารอยู่ภายใต้แรงกดดันที่จะต้องทาํกาํไรให้เป็นไป

ตามที่ถูกคาดหวัง กอ็าจจะมีความเสี่ยงที่ผู้บริหารจะทาํให้ยอดขายเพ่ิมมากขึ้น

โดยการทาํสญัญาขายที่มีเง่ือนไขในการรับรู้ รายได้ล่วงหน้าหรือโดยบันทกึยอดขาย

ตามใบแจ้งหน้ีก่อนที่จะมีการส่งสนิค้าจริง ในสถานการณเ์ช่นน้ี ผู้สอบบัญชีอาจนาํ

วิธีการเหล่าน้ีมาใช้ เช่น การขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอกซ่ึงอาจไม่เป็นเพียง

การยืนยันยอดคงเหลือเท่าน้ันแต่เป็นการยืนยันในรายละเอยีดของสญัญาขายซ่ึง

รวมถึงวันที่ สทิธใินการคืนสนิค้าและเง่ือนไขในการส่งสนิค้า เป็นต้น นอกจากน้ี 

ผู้สอบบัญชีอาจพบว่าเป็นวิธีที่มีประสทิธิผลมากหากทาํการสอบถามบุคลากรที่

ไม่ใช่ฝ่ายการเงินในกิจการ เพ่ือสนับสนุนคาํยืนยันจากบุคคลภายนอกเกี่ยวกับ

การเปล่ียนแปลงในสญัญาขายและเงื่อนไขการส่งสนิค้า 
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• ช่วงเวลาของการตรวจสอบเน้ือหาสาระอาจจาํเป็นต้องมีการปรับเปล่ียน ผู้สอบบัญชี

อาจสรุปว่าการทดสอบเน้ือหาสาระในวันสิ้นงวดหรือวันที่ใกล้กับวันสิ้นงวดน้ันจะลด

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซ่ึงมีผลมาจาก  

การทุจริตได้ดี อย่างไรกต็ามผู้สอบบัญชีอาจสรุปว่า ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล    

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงโดยเจตนาหรือการบิดเบือนที่ประเมินไว้น้ัน อาจทาํให้การใช้วิธีการ

ตรวจสอบเพ่ือขยายผลการตรวจสอบจากวันที่ตรวจสอบระหว่างปีถึงวันสิ้นงวดบัญชีน้ัน

จะไม่มีประสทิธิผล แต่ในทางตรงกนัข้าม เน่ืองจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

โดยเจตนาน้ันอาจเร่ิมเกดิขึ้นระหว่างงวดบัญชี เช่น การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ รายได้อย่างไม่เหมาะสม ดังน้ัน ผู้สอบบัญชีอาจเลือกที่จะทาํ  

การตรวจสอบเน้ือหาสาระสาํหรับรายการที่เกดิขึ้นก่อนหรือระหว่างงวดระยะเวลาบัญชี 

• ขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่ใช้ควรคาํนึงถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต ตัวอย่างเช่น 

การเพ่ิมจาํนวนตัวอย่างหรือการใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทยีบที่ละเอยีดมากขึ้นอาจมี

ความเหมาะสม รวมทั้ง การนาํเทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์มาใช้อาจช่วย

ให้มีการทดสอบรายการทางอิเลก็ทรอนิคส์และแฟ้มข้อมูลบัญชีได้ครอบคลุมมากขึ้น 

เทคนิคดังกล่าวสามารถช่วยในการเลือกรายการตัวอย่างจากแฟ้มข้อมูลอเิลก็ทรอนิคส์

ที่สาํคัญ โดยการแยกประเภทรายการที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงหรือเพ่ือการทดสอบ

ประชากรทั้งหมดแทนการสุ่มตัวอย่าง 
 

ก38.  หากผู้สอบบัญชีได้ระบุว่าความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ

ซ่ึงเป็นผลจากการทุจริตส่งผลกระทบต่อปริมาณสินค้าคงเหลือ การตรวจสอบการบันทกึ

รายการสนิค้าคงเหลือของกจิการอาจช่วยระบุถึงสถานที่เกบ็สนิค้าหรือรายการสนิค้าที่ควรให้

ความสนใจเป็นพิเศษในช่วงระหว่างหรือหลังการตรวจนับสนิค้าคงเหลือ การสอบทานดังกล่าว

อาจนําไปสู่การตัดสินใจที่จะเข้าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าในสถานที่ใดเป็นการเฉพาะ    

โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า หรือนาํไปสู่การตรวจนับสนิค้าคงเหลือในทุกสถานที่ในวันเดียวกนั 
 

ก39.  ผู้สอบบัญชีอาจระบุว่าความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ  

ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตอาจส่งผลกระทบต่อรายการบัญชีต่าง ๆ และสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้ ซ่ึงรวมถึงการตีราคาสนิทรัพย์ การประมาณการทางบัญชีที่สมัพันธก์บัรายการใด

รายการหน่ึงเป็นการเฉพาะ (เช่น การซ้ือกจิการ การปรับโครงสร้าง หรือการจาํหน่ายส่วนงาน

ทางธุรกิจ) และหน้ีสินอื่น ๆ ที่สาํคัญ (เช่น เงินบาํนาญและข้อผูกพันผลประโยชน์หลังจาก

การเลิกจ้างอื่น ๆ หรือหน้ีสนิที่เกดิขึ้นจากการรักษาสภาพแวดล้อม) ความเสี่ยงดังกล่าวอาจ

เกี่ยวข้องกบัการเปล่ียนแปลงที่สาํคัญในข้อสมมติเกี่ยวกบัการประมาณการทางบัญชีที่เกดิขึ้น

เป็นประจาํ ซ่ึงข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมขึ้นในระหว่างการทาํความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อม

ของกจิการอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการประเมินความสมเหตุสมผลของการประมาณการทางบัญชี

ของผู้บริหาร รวมถึงการใช้ดุลยพินิจและการตั้งข้อสมมติ การสอบทานย้อนหลังเกี่ยวกับ   
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การใช้ดุลยพินิจและข้อสมมติของผู้บริหารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในงวดบัญชีก่อนหน้า  

อาจทาํให้ผู้สอบบัญชีมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการใช้ดุลยพินิจและ

ข้อสมมติในการประมาณการทางบัญชีของผู้บริหาร 

 

ก40.  ตัวอย่างของวิธีการตรวจสอบที่ใช้ในการตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล          

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตที่ประเมินไว้รวมทั้ง ตัวอย่าง

การจัดให้มีองค์ประกอบที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ถูกแสดงไว้ในภาคผนวกที่ 2 ของมาตรฐาน 

การสอบบัญชีฉบับน้ี ภาคผนวกดังกล่าวได้รวบรวมตัวอย่างของการตอบสนองต่อการประเมิน

ความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีสาํหรับความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงเกดิจาก

ทั้งการจัดทาํรายงานทางการเงินที่ทุจริตซ่ึงรวมถึงการจัดทาํรายงานทางการเงินที่ทุจริต       

ซ่ึงเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ และการใช้สนิทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสม 

 

วธีิการตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งจากการทีผู่บ้ริหารเขา้แทรกแซงการควบคมุ 

รายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรงุอื่น ๆ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 32ก) 

 

ก41.  การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญในงบการเงินซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต

มักเกี่ยวข้องกบัการบิดเบือนในกระบวนการจัดทาํรายงานทางการเงิน โดยการบันทกึรายการ

ในสมุดรายวันอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ผ่านการอนุมัติซ่ึงอาจเกดิขึ้นในระหว่างงวดบัญชีหรือ     

ณ วันสิ้นงวดบัญชี หรือทาํการปรับปรุงแก้ไขจาํนวนเงินที่รายงานไว้ในงบการเงิน โดยไม่ผ่าน

รายการในสมุดรายวัน เช่น การปรับปรุงรายการหรือการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ใน

กระบวนการจัดทาํงบการเงินรวม 

 

ก42.  นอกจากน้ัน การพิจารณาของผู้สอบบัญชีในส่วนที่เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล    

ที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ อนัเน่ืองมาจากการที่ผู้บริหารเข้าแทรกแซงการควบคุม

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรายการในสมุดรายวันน้ันมีความสาํคัญ เพราะระบบ 

การประมวลผลอัตโนมัติและการควบคุมอาจลดความเสี่ยงจากการผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจได้     

แต่ไม่สามารถป้องกนัไม่ให้บุคคลเข้าแทรกแซงระบบอตัโนมัติอย่างไม่เหมาะสมได้ ตัวอย่างเช่น 

การเปล่ียนแปลงจํานวนเงินซ่ึงจะถูกบันทึกในบัญชีแยกประเภทหรือในระบบรายงาน       

ทางการเงินแบบอัตโนมัติ นอกจากน้ี ในกรณีใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการโอนย้าย  

ข้อมูลแบบอัตโนมัติ อาจจะไม่มีหรือมีหลักฐานที่เห็นได้เพียงเลก็น้อยเกี่ยวกับการเข้า

แทรกแซงระบบสารสนเทศ 
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ก43.  เม่ือมีการระบุหรือเลือกรายการในสมุดรายวันหรือรายการปรับปรุงอื่น ๆ เพ่ือการทดสอบ 

และกาํหนดวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมที่ใช้ในการตรวจสอบเน้ือหากบัรายการที่ได้เลือกไว้ 

ประเดน็พิจารณาที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปน้ี 

• การประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ      

ซึ ่งเป็นผลมาจากการทุจริต – ปัจจัยเสี่ยงของการทุจริตและข้อมูลอื่นที่ได้รับระหว่าง   

การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ      

ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตที่ผู้สอบบัญชีได้ประเมินไว้ อาจจะช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุ

ถงึประเภทเฉพาะของรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรงุอื่น ๆ เพ่ือการทดสอบ 

• การควบคมุทีน่ํามาปฏิบติัใชก้บัการบนัทึกรายการในสมุดรายวนัและรายการปรบัปรุง 

อืน่ ๆ – การควบคุมการจัดทาํและการบันทกึรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุง

อื่น ๆ ที่มีประสิทธิผล อาจช่วยลดขอบเขตของการตรวจสอบในการตรวจสอบเน้ือหา

สาระ โดยให้ผู้สอบบัญชีทดสอบความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุม 

• กระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกิจการและลกัษณะเฉพาะของหลกัฐาน

ทีไ่ดร้บัมา – ในกระบวนการบันทึกรายการที่เกิดขึ้ นเป็นประจาํของกิจการหลาย ๆ 

แห่ง โดยส่วนใหญ่จะมีทั้งขั้นตอนและวิธีการปฏบิัติที่จัดทาํโดยบุคคลและจัดทาํด้วย

ระบบอัตโนมัติ ในทาํนองเดียวกัน กระบวนการบันทกึรายการในสมุดรายวันและ

รายการปรับปรุงอื่น ๆ อาจมีทั้งวิธีการปฏบิัติและการควบคุมที่จัดทาํโดยบุคคลและ

การจัดทาํด้วยระบบอัตโนมัติเช่นกัน ซ่ึงเม่ือมีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน

กระบวนการจัดทาํรายงานทางการเงิน การบันทกึรายการในสมุดรายวันและรายการ

ปรับปรงุอื่น ๆ อาจอยู่ในรปูแบบของอเิลก็ทรอนิกสเ์ท่าน้ัน 

• ลกัษณะของรายการในสมุดรายวนัหรือรายการปรบัปรุงอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการทจุริต – 

รายการในสมุดรายวันหรือรายการปรับปรุงอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมมักจะมีลักษณะเฉพาะ 

ซ่ึงลักษณะดังกล่าวอาจรวมถึงรายการที่ (ก) จัดทาํกบับัญชีที่ไม่เกี่ยวข้องกนั ผิดปกติ

หรือ ไม่ค่อยได้ใช้ (ข) จัดทาํโดยบุคลากรที่ไม่ได้มีหน้าที่ในการบันทกึรายการในสมุด

รายวัน (ค) บันทกึรายการเม่ือสิ้นงวดบัญชีหรือบันทกึหลังการปิดงวดบัญชีซ่ึงไม่มี

รายละเอียดอธิบายหรือมีเพียงเลก็น้อย (ง) จัดทาํทั้งก่อนหรือระหว่างการจัดทาํงบ

การเงินซ่ึงไม่มีหมายเลขบัญชี หรือ (จ) ปัดเป็นตัวเลขกลมหรือตัวเลขที่ลงท้ายตรงกนั 

• ลกัษณะและความซบัซอ้นของรายการบญัช ี– รายการในสมุดรายวันหรือรายการปรับปรงุ

อื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมอาจนาํมาใช้กบับัญชีที่ (ก) มีลักษณะรายการที่ซับซ้อนหรือผิดปกติ 

(ข) มีการประมาณการทางบัญชีที่สาํคัญและมีการปรับปรุงรายการเม่ือสิ้นงวดบัญชี 

(ค) เป็นรายการที่ปกปิดการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงในอดีต (ง) ไม่มีการทาํ

รายการกระทบยอดอย่างสมํ่าเสมอหรือมีความแตกต่างจากการกระทบยอด (จ) มี

รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั หรือ (ฉ) เกี่ยวเน่ืองกบัความเสี่ยงที่

ระบุว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต      

เป็นต้น ในการตรวจสอบกิจการที่มีหลายสถานที่ตั้งหรือหลายส่วนงานน้ัน ผู้สอบบัญชี
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ควรพิจารณาถึงความจาํเป็นในการเลือกรายการในสมุดรายวันจากหลาย ๆ สถานที่ตั้ง

ด้วย 

• รายการในสมุดรายวนัหรือรายการปรบัปรุงอื่น ๆ ทีจ่ดัทําไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจ - 

รายการในสมุดรายวันที่ไม่เป็นมาตรฐานอาจไม่ขึ้นอยู่กบัการควบคุมภายในที่ใช้ปฏบิัติ

กบัรายการในสมุดรายวันที่ใช้เป็นประจาํเพ่ือบันทกึรายการ เช่น ยอดขาย ยอดซ้ือ และ

การเบิกจ่ายเงินสดประจาํเดือน 

ก44.  ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการกาํหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขต

ของการทดสอบรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื่น ๆ เน่ืองจากรายการในสมุด

รายวันและรายการปรับปรุงอื่น ๆ ที่ทุจริตมักถูกจัดทาํขึ้น ณ สิ้นงวดบัญชี ในย่อหน้าที่ 32ก 

(2) จึงกาํหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องเลือกรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื่น ๆ ที่

จัดทาํขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากน้ี เน่ืองจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็น

สาระสาํคัญในงบการเงินซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตสามารถเกิดขึ้ นได้ตลอดในระหว่าง     

งวดบัญชีและอาจเกี่ยวข้องกบัความพยายามที่จะปกปิดการทาํทุจริต ฉะน้ันในย่อหน้าที่ 32ก 

(3) จึงกาํหนดให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาถึงความจาํเป็นว่าต้องทดสอบรายการในสมุดรายวัน

และรายการปรับปรงุอื่น ๆ ตลอดงวดบัญชีหรือไม่ 
 

การประมาณการทางบญัช ี(อ้างถงึย่อหน้าที่ 32ข) 
 

ก45.  ในการจัดทาํงบการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจหรือกาํหนดข้อสมมติต่าง ๆ ที่มีผลต่อ

รายการประมาณการทางบัญชีที่มีสาระสาํคัญ และมีหน้าที่สอบทานความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ การจัดทาํรายงานทางการเงินที่ทุจริตมักจะเกิดขึ้นจาก

ประมาณการทางบัญชีที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงโดยเจตนา ซ่ึงสามารถกระทาํได้โดยการแสดง

รายการค่าเผื่อหรือสาํรองต่าง ๆ ตํ่ากว่าหรือสงูกว่าความเป็นจริง โดยมีเจตนาเพ่ือก่อให้เกดิ

ความสมํ่าเสมอของผลกาํไรตั้งแต่สองรอบระยะเวลาบัญชีขึ้นไป หรือเพ่ือให้ได้ผลกาํไรอยู่ใน

ระดับที่ต้องการเพ่ือบิดเบือนงบการเงินโดยทาํให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคล่ือนของผล     

การดาํเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไรของกจิการ 
 

ก46.  วัตถุประสงค์ของการสอบทานย้อนหลังสาํหรับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและข้อสมมติ    

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัประมาณการทางบัญชีที่สาํคัญที่แสดงในงบการเงินของปีก่อนหน้า คือ

เพ่ือที่จะประเมินว่ามีข้อบ่งช้ีถึงความมีอคติของผู้บริหารหรือไม่ แต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะตั้งข้อ

สงสยัเกี่ยวกบัการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีในปีก่อนหน้า ซ่ึงองิบน

พ้ืนฐานของข้อมูลที่ได้รับในขณะน้ัน 
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ก47.  การสอบทานย้อนหลังถูกกาํหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540
18

 ซ่ึงการสอบทาน

ย้อนหลังน้ีเป็นขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัความมี

ประสทิธผิลของผู้บริหารในการจัดทาํประมาณการทางบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีปีก่อนหน้า 

รวมทั้งหลักฐานการตรวจสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกบัผลของประมาณการทางบัญชี หรือ (หากมี) 

ประมาณการทางบัญชีที่ถูกประมาณขึ้นใหม่ภายหลังจากวันที่ในงบการเงินซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกับ

ประมาณการทางบัญชีของงวดบัญชีปัจจุบัน รวมถึงหลักฐานการสอบบัญชีในประเดน็อื่น ๆ 

เช่น ความไม่แน่นอนของรายการประมาณการทางบัญชีที่ต้องเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ        

งบการเงิน โดยในทางปฏบิัติน้ัน การสอบทานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัดุลยพินิจและข้อสมมติ

ของผู้บริหารเพ่ือหาความมีอคติที่อาจแสดงถึงความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี 

อาจจะดาํเนินการไปพร้อมกบัการสอบทานตามที่มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 กาํหนดไว้ 

 

เหตผุลทางธุรกิจสาํหรบัรายการทีส่าํคญั (อ้างถงึย่อหน้าที่ 32ค) 

 

ก48.  ข้อบ่งช้ีที่อาจแสดงถึงรายการต่าง ๆ ที่สาํคัญที่ไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจของกิจการหรือเป็น

รายการที่ไม่ปกติ อาจเกี่ยวกับการจัดทาํรายงานทางการเงินที่ทุจริตหรือการปกปิดการใช้

สนิทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสม รวมถงึลักษณะดังน้ี  

• รูปแบบของรายการที่มีความซับซ้อนเกนิความเป็นจริง (ตัวอย่างเช่น รายการที่เกี่ยวข้อง

กบักจิการหลาย ๆ แห่งภายในกลุ่มธุรกจิที่จัดทาํงบการเงินรวม หรือรายการกบักจิการ

หลาย ๆ แห่งที่ไม่เกี่ยวข้องกบักจิการ) 

• ผู้บริหารไม่ได้หารือถึงลักษณะหรือวิธีการทางบัญชีของบางรายการที่สาํคัญกับผู้มี

หน้าที่ในการกาํกบัดูแลของกจิการ และมีเอกสารหลักฐานที่ไม่เพียงพอ 

• ผู้บริหารให้ความสาํคัญกบัวิธกีารปฏบิัติทางบัญชีวิธใีดวิธหีน่ึงเป็นการเฉพาะมากกว่าที่

จะให้ความสาํคัญกบัพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกจิของรายการน้ัน ๆ 

• รายการที่ทาํกบักจิการที่เกี่ยวข้องกนัแต่ไม่ได้มีการจัดทาํงบการเงินรวม รวมถึงกจิการ

ที่ตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะที่ไม่ได้ถูกสอบทานอย่างเหมาะสม หรือไม่ได้รับอนุมัติ

จากผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลกจิการ 

• รายการที่ทาํกบักจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่ไม่ได้ระบุไว้ก่อนหน้าว่าเป็นกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

หรือรายการกับกิจการที่ไม่มีความม่ันคงหรือฐานะทางการเงินที่ดีพอเพ่ือทาํรายการ

ดังกล่าวหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกจิการที่ถูกตรวจสอบอยู่ 
 

 

 

 

                                                        
18

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีรวมถงึประมาณการทางบัญชีเกี่ยวกบั

มูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง” ย่อหน้าที่ 9 
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การประเมินหลกัฐานการสอบบญัชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ 34-37) 
 

ก49.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าการประเมินความ

เสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญในระดับที่เกี่ยวกบัสิ่งที่ผู้บริหาร

ได้ให้การรับรองว่ายังมีความเหมาะสมหรือไม่
19

 โดยพิจารณาจากการปฏิบัติตามวิธีการ

ตรวจสอบและหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับมา การประเมินน้ีเป็นการประเมินเชิงคุณภาพที่

ต้องใช้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี โดยการประเมินดังกล่าวอาจให้ข้อมูลเพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับความ

เสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต 

และความจาํเป็นที่ต้องทาํการตรวจสอบเพ่ิมเติมหรือกาํหนดวิธีการตรวจสอบด้วยวิธีการที่

แตกต่าง ภาคผนวก 3 จะอธิบายถึงตัวอย่างของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะแสดงให้เหน็ถึง

ความเป็นไปได้ในการทุจริต 
 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบในขัน้ตอนสุดทา้ยของการตรวจสอบเพื่อสรุปผลตรวจสอบโดยรวม    

(อ้างถงึย่อหน้าที่ 34) 
 

ก50.  การระบุถึงแนวโน้มหรือความสัมพันธ์ใด ๆ ที่อาจแสดงให้เหน็ถึงความเสี่ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตน้ันต้องใช้ดุลยพินิจ

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยความสมัพันธ์ที่ผิดปกติระหว่างรายได้และผลกาํไรในช่วงสิ้นรอบ

ระยะเวลาบัญชี ซ่ึงอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น การรายงานผลกาํไรจาํนวนมากอย่างผิดปกติ

ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่จะสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี หรือรายการที่ผิดปกติ หรือผลกาํไรไม่

เป็นไปตามการกระแสเงินที่เกดิจากการดาํเนินงานปกติ 
 

การพิจารณาถึงการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จริงทีไ่ดร้ะบุไว ้(อ้างถงึย่อหน้าที่ 35-37) 
 

ก51.  เน่ืองจากการทุจริตเกี่ยวข้องกบัแรงจูงใจหรือแรงกดดันให้เกดิการทาํทุจริต การสบโอกาสที่จะ

ทาํการทุจริต หรือการหาเหตุผลอนัสมควรสนับสนุนการทาํทุจริต อกีทั้งเหตุการณ์การทุจริตที่

ตรวจพบไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์เดียวที่เกิดขึ้น ดังน้ัน การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง เช่น 

การแสดงจาํนวนเงินที่ผิดพลาดในหลาย ๆ รายการที่เกิดขึ้นที่สถานที่เดียว แม้ว่าโดยรวมแล้ว

ผลกระทบจะไม่มีสาระสาํคัญ อาจจะเป็นการแสดงถึงความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต  
 

ก52.  ผลกระทบของการทุจริตที่ตรวจพบน้ันขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น การทุจริตที่

ไม่ได้มีนัยสาํคัญอาจจะมีนัยสาํคัญหากการทุจริตน้ันมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง       

ในกรณดีังกล่าว ความน่าเช่ือถอืของหลักฐานที่ได้รับมาก่อนหน้าน้ันอาจเป็นที่น่าสงสยั เพราะ

มีข้อสงสัยต่อความครบถ้วนและข้อเทจ็จริงของการแสดงรายการ และความมีอยู่จริงของ

รายการบัญชีและเอกสารหลักฐานน้ัน ๆ รวมถึง ยังอาจจะมีความเป็นไปได้ที่มีการร่วมมือ

ระหว่างพนักงาน ผู้บริหารหรือบุคคลภายนอก 
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ก53.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450
20

 และรหัส 700
21

 มีข้อกาํหนดและให้แนวทางในการประเมิน

และแก้ไขข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง รวมถึงผลกระทบต่อความเหน็ของผู้สอบบัญชีในรายงาน

ของผู้สอบบัญชี 

 

ผูส้อบบญัชีไม่สามารถปฏิบติังานต่อ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 38) 

 

ก54.  ตัวอย่างของสถานการณ์ที่ไม่ปกติที่อาจจะเกดิขึ้นและอาจนาํไปสู่ประเดน็เกี่ยวกบัความสามารถ

ของผู้สอบบัญชีที่จะปฏบิัติงานตรวจสอบต่อ ได้แก่ 

• กจิการไม่ได้ดาํเนินการอย่างเหมาะสมต่อการทุจริตที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่ามีความสาํคัญ

ภายใต้สถานการณต่์าง ๆ แม้ว่าการทุจริตน้ันไม่ได้มีสาระสาํคัญต่องบการเงินของกจิการ 

• การพิจาณาของผู้สอบบัญชีต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง      

อันเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต และผลของการตรวจสอบที่แสดงถึง

ความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญของการทุจริตและแผ่กระจาย 

• ผู้สอบบัญชีมีความกงัวลเกี่ยวกบัความสามารถและความซ่ือสตัย์ของผู้บริหาร หรือผู้มี

หน้าที่ในการกาํกบัดูแล 

 

ก55.  เน่ืองจากความหลากหลายของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกดิขึ้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะอธบิาย

ได้อย่างชัดเจนว่าเม่ือใดการถอนตัวจากงานสอบบัญชีจึงมีความเหมาะสม ปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบ

กบัข้อสรุปของผู้สอบบัญชี รวมถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เป็นผู้บริหารหรือ   

ผู้ที่มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล (ซ่ึงอาจส่งผลถึงความน่าเช่ือถือของคาํรับรองต่าง ๆ จากผู้บริหาร) 

และผลกระทบต่อผู้สอบบัญชีในการดาํเนินการใด ๆ ต่อกบักจิการน้ัน 

 

ก56.  ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านวิชาชีพและทางด้านกฎหมายภายใต้สถานการณ์

หน่ึง ๆ ซ่ึงหน้าที่ความรับผิดชอบเหล่าน้ันแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ ในบางประเทศผู้สอบบัญชี

อาจมีสิทธิหรือถูกกําหนดให้จัดทําหนังสือหรือต้องรายงานต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่   

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี หรือในบางกรณีรายงานต่อหน่วยงานที่มีอาํนาจในการกาํกับดูแลด้วย 

ภายใต้สถานการณบ์างสถานการณท์ี่ไม่ปกติและในบางกรณีที่มีความจาํเป็นต้องพิจารณาตาม

ข้อกาํหนดของกฎหมาย ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงความเหมาะสมในการหาคาํแนะนาํทาง

กฎหมายเม่ือต้องทาํการตัดสนิใจถอนตัวจากงานตรวจสอบและเพ่ือการดาํเนินการตามแนวทาง

ที่เหมาะสม รวมถงึความเป็นไปได้ในการรายงานให้ผู้ถอืหุ้น หน่วยงานที่มีอาํนาจในการกาํกบั

ดูแลหรือหน่วยงานอื่น ๆ ทราบ
22
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ” 

21
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” 
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  จรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี กาํหนดแนวทางเกี่ยวกบัการติดต่อสื่อสารกบัผู้สอบบัญชีที่มาทาํหน้าที่แทน 

 ผู้สอบบัญชีเดิม 
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ขอ้พิจารณาเฉพาะสาํหรบัหน่วยงานภาครฐั 
 

ก57.  สาํหรับหลายกรณีในหน่วยงานภาครัฐ ผู้สอบบัญชีอาจไม่มีสิทธิในการถอนตัวจากการเป็น

ผู้สอบบัญชีเน่ืองจากเป็นข้อบังคับหรือเป็นข้อพิจารณาเกี่ยวกบัส่วนได้เสยีสาธารณะ 
 

หนงัสือรบัรอง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 39) 
 

ก58.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580
23

 ให้ข้อกาํหนดและแนวทางในการได้มาซ่ึงหนังสอืรับรอง

ที่ เหมาะสมสําหรับการตรวจสอบจากผู้บริหารและในกรณีที่ เหมาะสมจากผู้มีหน้าที่           

ในการกาํกบัดูแล ทั้งน้ี เพ่ือแสดงว่าผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลของกจิการรับรอง

และปฏบิัติตามหน้าที่ความรับผดิชอบต่อกระบวนการจัดทาํงบการเงินของกจิการแล้ว รวมทั้ง

เร่ืองสาํคัญที่ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล (หากเหมาะสม) ทั้งกิจการขนาดใหญ่

หรือเลก็ต้องรับรองถงึหน้าที่ความรับผดิชอบต่อการออกแบบ การนาํไปปฏบิัติใช้ และการคงไว้

ซ่ึงการควบคุมภายในเพ่ือป้องกนัและตรวจจับการทุจริต  
 

ก59.  เน่ืองจากการทุจริตมีลักษณะที่เฉพาะและมีความยากสาํหรับผู้สอบบัญชีในการตรวจพบ     

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต ดังน้ันจึง

มีความสาํคัญที่ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซ่ึงหนังสอืรับรองจากผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบั

ดูแล (หากเหมาะสม) เพ่ือยืนยันถงึการเปิดเผยเร่ืองดังต่อไปน้ีให้แก่ผู้สอบบัญชี 

ก.  ผลของการประเมินความเสี่ยงของผู้บริหารต่องบการเงินที่อาจแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต 

ข.  การรับรู้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการทาํทุจริต ข้อสงสยัหรือข้อกล่าวหาเกี่ยวกบัการทาํทุจริต

ที่อาจส่งผลกระทบต่อกจิการ 
 

การติดต่อสือ่สารกบัผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ทีใ่นการกํากบัดูแล 

การติดต่อสือ่สารกบัผูบ้ริหาร (อา้งถึงย่อหนา้ที ่40) 
 

ก60.  เม่ือผู้สอบบัญชีได้มาซ่ึงหลักฐานว่ามีการทุจริตหรืออาจจะมีการทุจริต ถือว่าเป็นเร่ืองสาํคัญที่

ต้องถูกรายงานให้ผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมตามที่กระทาํได้ทนัท ีแม้ว่าเร่ืองดังกล่าวอาจจะ

เป็นเร่ืองที่ไม่ได้มีผลกระทบมากนัก (ตัวอย่างเช่น การยักยอกสนิทรัพย์ของกจิการเพียงเลก็น้อย

โดยพนักงานในระดับล่างในกิจการ) การระบุว่าผู้บริหารระดับใดเป็นระดับที่เหมาะสมต่อ 

การรายงานการทุจริตน้ันขึ้นอยู่กับการพิจารณาเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี และ

ต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่นความน่าจะเป็นที่มีการสมรู้ร่วมคิดกัน รวมถึงลักษณะและ

ขนาดของผลกระทบของข้อสงสยัการทุจริตน้ัน ๆ โดยทั่วไปแล้วระดับของผู้บริหารที่เหมาะสม

ต่อการรายงานการทุจริตอย่างน้อยควรเป็นระดับที่สูงกว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัย     

การทุจริตน้ันอย่างน้อยหน่ึงระดับ 
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 “หนังสอืรับรอง” 
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การติดต่อสือ่สารกบัผูมี้หนา้ทีใ่นการกาํกบัดแูล (อ้างถงึย่อหน้าที่ 41) 
 

ก61.  การติดต่อสื่อสารของผู้สอบบัญชีกับผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลอาจจะเป็นทางวาจาหรือ    

ทางลายลักษณ์อักษร มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 ระบุถึงปัจจัยที่ผู้สอบบัญชีต้อง

พิจารณาในการกําหนดว่าจะติดต่อสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลทางวาจาหรือ       

ทางลายลักษณ์อกัษร
24

 เน่ืองจากลักษณะและความง่ายในการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร

ระดับสงู หรือการทุจริตที่ส่งผลต่อการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็น

ผลมาจากการทุจริต ดังน้ันผู้สอบบัญชีต้องรายงานเร่ืองดังกล่าวต่อผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล

อย่างทนัทแีละอาจต้องพิจารณาถงึความจาํเป็นในการรายงานเร่ืองดังกล่าวเป็นลายลักษณอ์กัษร 
 

ก62.  ในบางกรณีผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้มีหน้าที่        

ในการกาํกับดูแลเม่ือผู้สอบบัญชีทราบว่าการทุจริตน้ันเกี่ยวข้องกบัพนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ซ่ึงอาจไม่ส่งผลต่อการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ หรือพิจารณาถึง  

การที่ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลอาจมีความประสงค์ที่จะรับทราบการทุจริตดังกล่าว ฉะน้ัน

กระบวนการในการติดต่อสื่อสารอาจดาํเนินการไปได้ด้วยดี หากผู้สอบบัญชีและผู้มีหน้าที่   

ในการกาํกบัดูแลสามารถตกลงกนัได้ในช่วงเร่ิมแรกของการตรวจสอบถงึลักษณะและขอบเขต

ของการติดต่อสื่อสารของผู้สอบบัญชีในเร่ืองต่าง ๆ   
 

ก63.  ภายใต้สถานการณ์ที่ ไม่ปกติที่ ผู้สอบบัญชีมีความสงสัยเกี่ยวกับความน่าเช่ือถือหรือ        

ความซ่ือสตัย์ของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาหาคาํแนะนาํ   

ทางกฎหมายที่เหมาะสมเพ่ือช่วยเหลือในการกาํหนดแนวทางในการดาํเนินการอย่างเหมาะสม 

 

ประเดน็อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทจุริต (อ้างถงึย่อหน้าที่ 42) 
 

ก64.  ประเดน็อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตที่จะต้องหารือกับผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลกิจการ

อาจรวมถงึ ตัวอย่างเช่น 

• ข้อสงสัยเกี่ยวกับลักษณะ ขอบเขตและความถี่ในการประเมินของผู้บริหารเกี่ยวกับ  

การควบคุมที่มีอยู่เพ่ือป้องกนัและตรวจจับการทุจริต รวมถึงความเสี่ยงที่งบการเงินจะ

แสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริง 

• ความล้มเหลวของผู้บริหารในการดาํเนินการอย่างเหมาะสมต่อข้อบกพร่องที่สาํคัญ  

ของระบบการควบคุมภายในที่ระบุไว้ หรือการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อการทุจริตที่

ได้ตรวจพบ 

• การประเมินของผู้สอบบัญชีถึงสภาพแวดล้อมการควบคุมของกจิการ รวมถึงประเดน็

สงสยัเกี่ยวกบัความสามารถและความซ่ือสตัย์ของผู้บริหาร 

                                                        
24

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 ย่อหน้าที่ ก38 
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• การดาํเนินการของผู้บริหารที่อาจนาํไปสู่การจัดทาํรายงานทางการเงินที่ทุจริต เช่น  

การเลือกหรือการใช้นโยบายการบัญชีของผู้บริหารที่อาจจะแสดงให้เหน็ถึงความพยายาม

ของผู้บริหารในการสร้างผลกาํไรเพ่ือปิดบังผู้ใช้งบการเงินโดยการทาํให้เกิดความ 

เข้าใจผดิเกี่ยวกบัผลการดาํเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไร 

• ข้อสงสัยเกี่ยวกับความเพียงพอและความครบถ้วนของการอนุมัติในการทาํรายการ     

ที่ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามธุรกจิปกติ 
 

การติดต่อสื่อสารกบัหน่วยงานการกํากบัดูแลและหน่วยงานที่บงัคบัใชก้ฎหมาย (อ้างถึงย่อ

หน้าที่ 43) 
 

ก65.  หน้าที่ทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีในการรักษาไว้ซ่ึงความลับของข้อมูลของลูกค้าอาจป้องกัน

ไม่ให้มีการรายงานข้อมูลการทุจริตไปยังองค์กรภายนอกกิจการของลูกค้า อย่างไรกต็าม 

หน้าที่ตามกฎหมายของผู้สอบบัญชีอาจจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศและสถานการณ์ ซ่ึง

หน้าที่ในการรักษาความลับของลูกค้าอาจได้รับยกเว้นโดยกฎหมายที่บังคับใช้หรืออาํนาจศาล 

ในบางประเทศผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงินต้องดําเนินการตามกฎหมายในการจัดส่ง

รายงานการทุจริตให้แก่หน่วยงานควบคุมกาํกบัดูแล และในบางประเทศผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ที่

จะต้องรายงานการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่

ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลละเลยที่จะดาํเนินการอย่างถูกต้อง 
 

ก66.  ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงความเหมาะสมในการหาคําแนะนําทางกฎหมายเพ่ือกาํหนด   

แนวทางการดาํเนินการที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบ

ถึงการดาํเนินการต่อไปที่จําเป็นสาํหรับการทุจริตที่ได้ตรวจพบโดยพิจารณาถึงแง่มุมที่เป็น

ผลประโยชน์ต่อสาธารณะ 

 

ขอ้พิจารณาเฉพาะสาํหรบัหน่วยงานภาครฐั 

 

ก67.  ในภาครัฐ ข้อกาํหนดสาํหรับการรายงานการทุจริตน้ันไม่ว่าจะเป็นการตรวจพบโดยกระบวนการ

ในการตรวจสอบหรือไม่ อาจขึ้ นอยู่กับข้อกาํหนดเฉพาะที่เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี  

หรือข้อกาํหนดทางกฎหมาย หลักเกณฑ ์หรือการกาํกบัดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก 1 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก25) 

 

ตวัอย่างของปัจจยัเสีย่งของการทุจริต 

 

ปัจจัยเสี่ยงของการทุจริตที่แสดงในภาคผนวกน้ีเป็นตัวอย่างของปัจจัยเสี่ยงที่ผู้สอบบัญชีอาจพบ   

ในสถานการณ์ต่าง ๆ ภาคผนวกน้ีจะแสดงถึงตัวอย่างของการทุจริต 2 ประเภทที่เกี่ยวข้องกับ 

การพิจารณาของผู้สอบบัญชี ได้แก่ การจัดทาํรายงานทางการเงินที่ทุจริต และการใช้สนิทรัพย์ในทาง

ที่ไม่เหมาะสม โดยในแต่ละประเภทของการทุจริตน้ัน ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ จะถูกจัดประเภทตามเงื่อนไข 

3 ประการ ซ่ึงโดยทั่วไปแล้วมักจะเกดิขึ้นเม่ือมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัมีสาระสาํคัญซ่ึงมี

ผลมาจากการทุจริต ได้แก่ ก) สิ่งจูงใจ/แรงกดดัน  ข) โอกาส  ค) ทศันคติ/การหาเหตุผลอนัสมควร 

แม้ว่าปัจจัยเสี่ยงที่แสดงน้ีจะครอบคลุมได้หลากหลายสถานการณ์ แต่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่าน้ัน 

ดังน้ัน ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงอื่นเพ่ิมเติมหรือที่แตกต่างไป ตัวอย่างทั้งหมดน้ีไม่ได้

ครอบคลุมถึงสถานการณ์ทุกสถานการณ์ และตัวอย่างบางตัวอย่างอาจมีความสาํคัญที่แตกต่างกนั 

ในกจิการที่มีขนาด ลักษณะความเป็นเจ้าของ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างกนั นอกจากน้ี การจัดลาํดับ

ของตัวอย่างปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปน้ีไม่ได้มีเจตนาที่จะแสดงถงึความสาํคัญหรือความถี่ของการเกดิขึ้น 

 

ปัจจยัเสีย่งทีเ่กีย่วกบัการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงจากการจดัทํารายงานทางการเงินทีทุ่จริต 

 

ตัวอย่างต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างของปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงจาก       

การจัดทาํรายงานทางการเงินที่ทุจริต 

 

ส่ิงจงูใจ/แรงกดดนั 

 

ความม่ันคงทางการเงินหรือความสามารถในการทาํกาํไรที่มีผลกระทบจากเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม

หรือเง่ือนไขในการดาํเนินธุรกจิของกจิการ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

• ระดับการแข่งขนัที่สงูหรือการอิ่มตัวของตลาด ซ่ึงมีผลทาํให้กาํไรลดลง 

• ความเปราะบางต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ เช่น การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี สนิค้า

ที่ล้าสมัยหรือการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบี้ย 

• ความต้องการของลูกค้าลดลงอย่างมาก และความล้มเหลวในการดาํเนินธุรกจิที่เพ่ิมขึ้นทั้งใน

อตุสาหกรรมน้ัน ๆ หรือในสภาพเศรษฐกจิโดยรวม 

• ผลขาดทุนจากการดาํเนินงานที่เพ่ิมขึ้นจนอาจเป็นเหตุให้เกิดการล้มละลาย ปิดกิจการหรือ   

ถูกซ้ือกจิการ 

• การมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานติดลบอย่างต่อเน่ือง หรือไม่สามารถสร้างกระแสเงินสด

จากการดาํเนินงานได้ ในขณะที่มีการรายงานผลกาํไรและอตัราการเติบโตของกาํไร 
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• การเติบโตอย่างรวดเรว็หรือความสามารถในการทาํกาํไรเพ่ิมขึ้นอย่างผิดปกติ โดยเฉพาะ  

เม่ือเปรียบเทยีบกบักจิการอื่นในอตุสาหกรรมเดียวกนั 

• การใช้หลักการบัญชี กฎเกณฑห์รือข้อบังคับทางกฎหมายใหม่ 

 

ผู้บริหารมีแรงกดดันอย่างมากที่จะตอบสนองต่อความต้องการหรือความคาดหวังของบุคคลอื่น   

อนัเน่ืองมาจากเหตุผลดังต่อไปน้ี 

• ความคาดหวังในความสามารถในการทาํกาํไรหรือแนวโน้มกาํไร (โดยเฉพาะอย่างย่ิงความคาดหวังที่

สงูเกนิไปหรือที่เป็นไปไม่ได้) ของนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้ลงทุนที่เป็นสถาบัน เจ้าหน้ีรายใหญ่ 

หรือบุคคลภายนอกอื่น รวมทั้ง ความคาดหวังของผู้บริหารเอง ตัวอย่างเช่น การออกข่าวต่อ

สาธารณชนหรือข้อความในรายงานประจาํปีในเชิงบวกที่เกนิจริง 

• ความจําเป็นในการจัดหาเงินทุนเพ่ิมเติมโดยการก่อหน้ีหรือเพ่ิมทุนเพ่ือเสริมสร้าง

ความสามารถในการแข่งขนั รวมถงึการจัดหาเงินทุนเพ่ือใช้ในการวิจัยและพัฒนาหรือรายจ่าย

ฝ่ายทุน 

• ความสามารถที่จาํกัดที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ หรือจ่ายชําระหน้ีหรือ

รักษาข้อผูกพันตามสญัญาเงินกู้ 

• การรับรู้ หรือผลกระทบในทางลบจากการรายงานผลการดําเนินงานที่ไม่ดี ซ่ึงมีผลมาจาก

รายการที่สาํคัญที่ยังไม่สามารถหาข้อสรปุได้ เช่น การรวมธุรกจิหรือการได้งานตามสญัญา 

 

ข้อมูลที่มีอยู่แสดงให้เหน็ว่าผลการดาํเนินงานของกจิการมีผลกระทบโดยตรงต่อสถานะทางการเงิน

ส่วนบุคคลของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล จากเร่ืองดังต่อไปน้ี 

• การมีส่วนได้ส่วนเสยีอย่างมีสาระสาํคัญในกจิการ 

• ผลตอบแทนที่จะได้รับอยู่ในอตัราที่สงู (ตัวอย่างเช่น โบนัส การให้สทิธซ้ืิอหุ้นและผลตอบแทน 

อื่น ๆ) ขึ้นอยู่กบัการบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายทางด้านราคาหุ้น ผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน

หรือกระแสเงินสด
25

 

• การคํา้ประกนัส่วนบุคคลในหน้ีสนิของกจิการ 

 

ผู้บริหารหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีแรงกดดันอย่างมากเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่        

ถูกกาํหนดขึ้ นโดยผู้ที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแล รวมถึงเป้าหมายของผลตอบแทนกําหนดจาก

ยอดขายหรือความสามารถในการทาํกาํไรของกจิการ 

 

 

 

 

                                                        
25

  แผนการให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารอาจจะขึ้นอยู่กบัเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกบัรายการบัญชีใดรายการหน่ึงหรือ

กจิกรรมใดกจิรรมหน่ึง แม้ว่ารายการบัญชีหรือกจิกรรมน้ันอาจไม่ได้มีความสาํคัญต่อองค์กรโดยรวม 
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โอกาส 

 

ลักษณะของอุตสาหกรรมหรือการดาํเนินธุรกิจของกิจการอาจทาํให้มีการจัดทาํรายงานทางเงินที่

ทุจริต โดยสามารถเกดิขึ้นได้จากประเดน็ดังต่อไปน้ี 

• การทาํรายการที่สาํคัญระหว่างบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่ไม่เป็นไปตามปกติธุรกจิ หรือ

การทาํรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ได้มีการตรวจสอบหรือถูกตรวจสอบ

โดยผู้สอบบัญชีอื่น 

• ความม่ันคงทางการเงินหรือความสามารถในการช้ีนาํกลุ่มอุตสาหกรรม จนทาํให้กจิการน้ันมี

อทิธิพลเหนือผู้ขายหรือลูกค้าในการกาํหนดเงื่อนไขหรือสถานการณ์ทางการค้า ซ่ึงอาจส่งผล

ให้มีรายการค้าที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามธุรกจิปกติ 

• สนิทรัพย์ หน้ีสนิ รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่กาํหนดขึ้นจากการประมาณการทางบัญชีที่มีสาระสาํคัญ

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจหรือความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซ่ึงยากต่อการหาหลักฐานมายืนยัน

สนับสนุน 

• รายการที่สาํคัญ รายการที่ไม่เป็นปกติ หรือรายการที่มีความซับซ้อนมากโดยเฉพาะอย่างย่ิง 

รายการที่เกดิขึ้นในเวลาที่ใกล้กบัสิ้นงวดบัญชี ซ่ึงก่อให้เกดิคาํถามที่ยากต่อการพิจารณาตาม

หลักการที่ว่า “เน้ือหาสาํคัญกว่ารปูแบบ” 

• ส่วนงานที่สาํคัญของกจิการมีที่ตั้งหรือมีการดาํเนินงานในประเทศที่มีสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ

และวัฒนธรรมที่แตกต่างกนั 

• การทาํธุรกจิผ่านตัวกลางโดยที่ไม่มีเหตุผลทางธุรกจิที่ชัดเจน 

• มีบัญชีเงินฝากธนาคารที่สาํคัญหรือมีกิจการย่อยหรือสาขาดาํเนินงานอยู่ในเขตปลอดภาษี   

โดยไม่มีเหตุผลทางธุรกจิที่ชัดเจน 

 

ความไม่มีประสทิธผิลของผู้บริหารในการติดตามดูแลการดาํเนินงานของกจิการ ซ่ึงเป็นผลมาจาก 

• บุคคลคนเดียวหรือกลุ่มบุคคลจาํนวนน้อยราย (ในกจิการที่ไม่ได้บริหารโดยเจ้าของ) มีอาํนาจ

ในการบริหารงานโดยที่ไม่มีการควบคุมที่ใช้ทดแทน 

• การกาํกบัดูแลโดยผู้มีหน้าที่กาํกบัดูแลในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการรายงานทางการเงิน

และการควบคุมภายในที่ไม่มีประสทิธผิล 

 

โครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนหรือไม่แน่นอน ตามหลักฐานเช่น 

• มีความยากในการกาํหนดโครงสร้างองค์กรหรือบุคคลที่มีอาํนาจควบคุมส่วนได้เสียของ

กจิการ 

• มีโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนเกนิไป ซ่ึงรวมถงึหน่วยงานทางกฎหมายหรือมีสายงานที่มีอาํนาจ

ในการบริหารงานที่ไม่เป็นปกติ 

• มีการเปล่ียนแปลงผู้บริหารระดับสงู ที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลบ่อย 
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องค์ประกอบการควบคุมภายในมีความบกพร่อง ซ่ึงอาจมีผลมาจากเหตุการณด์ังต่อไปน้ี 

• การติดตามการควบคุม รวมถึงระบบการควบคุมอตัโนมัติ และการควบคุมการจัดทาํรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาลไม่เพียงพอ (ในกรณทีี่ต้องมีการรายงานต่อบุคคลภายนอก) 

• มีอตัราการเปล่ียนแปลงและการจ้างงานสาํหรับพนักงานบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในหรือพนักงาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบ่อยซ่ึงไม่มีประสทิธผิล 

• ระบบบัญชีหรือระบบสารสนเทศที่ไม่มีประสิทธิผล รวมถึงมีข้อบกพร่องที่สาํคัญในการควบคุม

ภายใน 

 

ทศันคติ/การหาเหตผุลอนัสมควร 

 

• การสื่อสาร การนําไปปฏิบัติ การสนับสนุนหรือการบังคับใช้ค่านิยมหรือบรรทัดฐานทาง

จริยธรรมของกิจการโดยผู้บริหารไม่มีประสิทธิผล หรือมีการสื่อสารเกี่ยวกับค่านิยมหรือ 

บรรทดัฐานทางจริยธรรมอย่างไม่เหมาะสม 

• ผู้บริหารที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเงินเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีอิทธิพลมากเกินไป          

ในการเลือกนโยบายการบัญชีหรือการกาํหนดประมาณการที่สาํคัญ 

• มีประวัติการกระทาํผดิกฎหมายหลักทรัพย์ หรือกฎหมายและข้อบังคับอื่น หรือมีการฟ้องร้อง

กจิการหรือผู้บริหารระดับสงูหรือผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการทุจริตหรือ

การฝ่าฝืนกฎหมายและหลักเกณฑต่์าง ๆ 

• ผู้บริหารให้ความสนใจเป็นพิเศษในการรักษาหรือเพ่ิมราคาหุ้นของกจิการ หรือแนวโน้มของ

กาํไร 

• ผู้บริหารมักให้สัญญากับนักวิเคราะห์ เจ้าหน้ี และบุคคลภายนอกอื่น ที่จะบริหารงานเพ่ือ

บรรลุผลตามประมาณการซ่ึงสงูเกนิไปหรือไม่สมเหตุสมผล 

• ผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่สาํคัญของการควบคุมภายในได้ทนัเวลา 

• ผู้บริหารมีความสนใจที่จะใช้วิธกีารปฏบิัติที่ไม่เหมาะสมในการลดกาํไรทางบัญชี เพ่ือผลประโยชน์

ทางภาษี 

• ผู้บริหารระดับสงูมีขวัญและกาํลังใจน้อย 

• ผู้บริหารที่เป็นเจ้าของกจิการไม่มีการแยกแยะระหว่างรายการส่วนตัวและรายการทางธุรกจิ 

• ความขดัแย้งระหว่างผู้ถอืหุ้นใหญ่ในบริษัท 

• ความพยายามของผู้บริหารอย่างต่อเน่ืองในการใช้วิธีการบัญชีที่หม่ินเหม่หรือไม่เหมาะสม  

โดยใช้เกณฑค์วามมีสาระสาํคัญเป็นเหตุผลสนับสนุน 

• ความสมัพันธร์ะหว่างผู้บริหารและผู้สอบบัญชีคนปัจจุบันหรือผู้สอบบัญชีคนก่อนที่ตึงเครียด 

ซ่ึงอาจแสดงจากเหตุการณด์ังต่อไปน้ี 

o การโต้เถียงบ่อย ๆ กบัผู้สอบบัญชีคนปัจจุบันหรือผู้สอบบัญชีคนก่อนในประเดน็บัญชี 

การสอบบัญชีและการรายงาน 
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o การเรียกร้องอย่างไม่สมเหตุสมผลกบัผู้สอบบัญชี เช่น การจาํกดัเวลาในการตรวจสอบ

ให้เสรจ็สมบูรณห์รือการออกรายงานของผู้สอบบัญชีที่ไม่สมเหตุสมผล 

o การกาํหนดข้อจาํกดัที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการต่อผู้สอบบัญชี ในการเข้าถึงบุคคล

หรือข้อมูล หรือความสามารถของผู้สอบบัญชีในการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล 

กบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล 

o พฤติกรรมการใช้อิทธิพลของผู้บริหารในการติดต่อกับผู้สอบบัญชี โดยเฉพาะความ

พยายามที่จะมีอิทธิพลต่อการกาํหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี หรือ

การเลือกหรือคงไว้ซ่ึงบุคลากรที่ เคยถูกมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบหรือ         

เป็นที่ปรึกษางานตรวจสอบ 

 

ปัจจยัเสีย่งทีจ่ะเกิดการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงจากการใชสิ้นทรพัยใ์นทางทีไ่ม่เหมาะสม 

 

ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่เกิดจากการใช้สินทรัพย์ในทางที่       

ไม่เหมาะสม สามารถจัดได้เป็น 3 ประเภทตามสถานการณ์ทั่วไปของการทุจริต ดังน้ี ก) สิ่งจูงใจ/แรง

กดดัน ข) โอกาส  ค) ทศันคติ/การหาเหตุผลอนัสมควร ปัจจัยเสี่ยงบางปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงเกดิจากการจัดทาํรายงานทางการเงินที่ทุจริตอาจถูกพบได้เม่ือมีการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ่งเกิดจากการใช้สินทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้ น ตัวอย่างเช่น        

การติดตามดูแลการดําเนินงานของกิจการที่ขาดประสิทธิผลของผู้บริหารและข้อบกพร่องอื่น         

ในการควบคุมภายในของกิจการอาจทาํให้มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงเป็นผลมาจาก     

ทั้งการจัดทาํรายงานทางการเงินที่ทุจริตหรือมีการใช้สนิทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสม ตัวอย่างที่จะกล่าว

ต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างของปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่มาจากการใช้

สนิทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสม 

 

ส่ิงจงูใจ/แรงกดดนั 

 

ภาระทางการเงินส่วนบุคคลอาจกดดันให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่สามารถเข้าถึงเงินสด หรือ

สนิทรัพย์อื่นโดยง่ายกระทาํการยักยอกหรือนาํสินทรัพย์ดังกล่าวไปใช้อย่างไม่เหมาะสม นอกจากน้ี 

ความสมัพันธ์ที่ไม่ราบร่ืนระหว่างกจิการและพนักงานที่สามารถเข้าถึงเงินสดหรือสนิทรัพย์อื่นที่ง่าย

ต่อการยักยอก อาจจูงใจให้พนักงานเหล่าน้ันใช้สนิทรัพย์ของกจิการอย่างไม่เหมาะสม ตัวอย่างของ

ความสมัพันธท์ี่ไม่ราบร่ืนน้ัน อาจเกดิจากเหตุการณด์ังต่อไปน้ี 

• การให้พนักงานออกหรือคาดว่าจะให้ออกในอนาคต 

• การเปล่ียนแปลงหรือคาดว่าจะมีการเปล่ียนแปลงผลตอบแทนของพนักงานหรือผลประโยชน์

อื่น 

• การเล่ือนตาํแหน่ง การให้ผลตอบแทนหรือรางวัลอื่น ๆ ที่ไม่สอดคล้องกบัความคาดหวังของ

พนักงาน 
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โอกาส 

 

ลักษณะหรือสถานการณ์บางอย่างที่อาจก่อให้เกิดการใช้สินทรัพย์อย่างไม่เหมาะสมได้โดยง่าย 

ตัวอย่างของโอกาสที่ก่อให้เกิดการใช้สินทรัพย์ไปในทางที่ไม่เหมาะสมจะมากขึ้ นเม่ือมีเหตุการณ์

ดังต่อไปน้ี 

• มีเงินสดในมือจาํนวนมากหรือใช้เงินสดในการดาํเนินงานจาํนวนมาก 

• สนิค้าคงเหลือมีขนาดเลก็แต่มีมูลค่าสงูและเป็นที่ต้องการอย่างมาก 

• สนิทรัพย์ที่เปล่ียนมือได้ง่าย เช่น หุ้นกู้ที่ไม่ระบุช่ือผู้ถือ เพชร หรือช้ินส่วนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์

สินทรัพย์ถาวรที่มีขนาดเลก็ มีตลาดรองรับ หรือไม่ได้มีการระบุความเป็นเจ้าของที่สามารถ

สงัเกตเหน็ได้ง่าย 

 

ระบบการควบคุมภายในของสนิทรัพย์ต่าง ๆ ที่ไม่เพียงพอ อาจเพ่ิมโอกาสให้การใช้สนิทรัพย์อย่าง

ไม่เหมาะสมมีมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การใช้สินทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสมอาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ ์

ดังต่อไปน้ี 

• การแบ่งแยกหน้าที่หรือการตรวจสอบที่ไม่เป็นอสิระอย่างเพียงพอ 

• การติดตามดูแลรายจ่ายของผู้บริหารระดับสงูที่ไม่เพียงพอ อย่างเช่น ค่าเดินทาง และการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายอื่น 

• การกํากับดูแลของผู้บริหารต่อพนักงานที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ ไม่เพียงพอ 

ตัวอย่างเช่น การควบคุมดูแลหรือการติดตามดูแลสถานที่ตั้งที่ห่างไกลที่ไม่เพียงพอ 

• กระบวนการในการคัดเลือกพนักงานที่ไม่มีประสิทธิผลเพียงพอสําหรับตําแหน่งงานที่  

สามารถเข้าถงึสนิทรัพย์ 

• การบันทกึรายการการเกบ็รักษาสนิทรัพย์ที่ไม่เพียงพอ 

• ระบบการมอบอาํนาจและอนุมัติรายการที่ไม่เพียงพอ ตัวอย่างเช่น การจัดซ้ือ 

• การเกบ็รักษาเงินสด เงินลงทุน สนิค้าคงเหลือหรือสนิทรัพย์ถาวรไม่เหมาะสม 

• ขาดกระบวนการกระทบยอดสนิทรัพย์อย่างครบถ้วนและทนัเวลา 

• ขาดการจัดทาํเอกสารหลักฐานที่เหมาะสมและทนัเวลา ตัวอย่างเช่น การบันทกึรับคืนสนิค้า 

• ไม่มีการบังคับให้ลาพักร้อนสาํหรับพนักงานที่ทาํหน้าที่ในการควบคุมดูแลที่สาํคัญ 

• ผู้บริหารไม่มีความเข้าใจอย่างเพียงพอเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงทาํให้พนักงาน

ในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศกระทาํการอย่างไม่เหมาะสม 

• การควบคุมการเข้าถึงรายการที่ถูกบันทกึโดยระบบอตัโนมัติ รวมถึงการควบคุมและการสอบทาน

บันทกึเหตุการณข์องระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่เพียงพอ  

 

 

 

 

 



 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 46  TSA 240 

ทศันคติ/การหาเหตผุลอนัสมควร 

 

• ไม่ให้ความสาํคัญกับความจาํเป็นในการติดตามดูแลหรือลดความเสี่ยงในการใช้สินทรัพย์

อย่างไม่เหมาะสม 

• ไม่ให้ความสาํคัญกับการควบคุมภายในที่ใช้ป้องกันการนาํสินทรัพย์ไปใช้อย่างไม่เหมาะสม 

โดยการไม่ปฏิบัติตามการควบคุมที่มีอยู่หรือละเลยที่จะแก้ไขข้อบกพร่องของการควบคุม

ภายในที่ตรวจพบ  

• พฤติกรรมของพนักงานที่แสดงให้เหน็ถงึความไม่ประทบัใจหรือไม่พึงพอใจในกจิการ 

• การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมหรือวิถีการดาํเนินชีวิต ซ่ึงอาจแสดงว่าสินทรัพย์ถูกนาํไปใช้

อย่างไม่เหมาะสม 

• การเพิกเฉยต่อการยักยอกจาํนวนเลก็น้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 47  TSA 240 

ภาคผนวก 2 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก40) 

 

ตัวอย่างของวิธีการตรวจสอบที่ใชต้อบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูล       

ทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตทีป่ระเมินไว ้

 

ตัวอย่างต่อไปน้ีเป็นวิธีการตรวจสอบที่ใช้กับความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง      

อนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต อนัมีผลมาจากการจัดทาํรายงานทางการเงินที่ทุจริต

และการใช้สินทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสม แม้ว่าวิธีการตรวจสอบเหล่าน้ีจะครอบคลุมสถานการณ ์

ต่าง ๆ แต่กเ็ป็นเพียงตัวอย่างเท่าน้ัน ดังน้ัน จึงอาจไม่ใช่วิธกีารที่เหมาะสมหรือจาํเป็นที่สดุในแต่ละ

สถานการณ์ นอกจากน้ี การจัดลาํดับของวิธีการตรวจสอบที่เป็นตัวอย่างน้ีไม่มีเจตนาที่จะแสดงถึง

ความสาํคัญของวิธกีารตรวจสอบ 

 

การพจิารณาในระดบัทีเ่กีย่วกบัสิง่ทีผู่บ้ริหารไดใ้หก้ารรบัรอง 

 

การตอบสนองเป็นการเฉพาะของผู้สอบบัญชีต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล          

ที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กบัประเภทหรือองค์ประกอบ

ของปัจจัยเสี่ยงของการทุจริตหรือสถานการณ์ที่ตรวจพบ รวมถึงยอดคงเหลือทางบัญชี ประเภทของ

รายการ และสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้  

 

ตัวอย่างของการตอบสนองเป็นการเฉพาะมีดังต่อไปน้ี 

• การตรวจเยี่ยมสถานที่หรือทาํการทดสอบโดยไม่ให้มีการตั้งตัวหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ตัวอย่างเช่น การสงัเกตการณ์การตรวจนับสนิค้าคงเหลือในสถานที่ที่ผู้สอบบัญชีไม่ได้แจ้งไว้

ล่วงหน้าหรือทาํการตรวจนับเงินสด ณ วันใดวันหน่ึงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า 

• การขอให้มีการตรวจนับสนิค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด หรือวันที่ที่ใกล้วันสิ้นงวดบัญชี เพ่ือที่จะ

ลดความเสี่ยงในการบิดเบือนยอดคงเหลือในช่วงเวลาระหว่างวันที่มีการตรวจนับและวันที่  

สิ้นงวดบัญชี 

• การเปล่ียนแปลงวิธกีารตรวจสอบในปีปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น การติดต่อกบัลูกค้ารายใหญ่และ

เจ้าหน้ีรายใหญ่ทางวาจา นอกเหนือจากที่เคยส่งหนังสือยืนยันยอดเป็นลายลักษณ์อักษร    

การส่งหนังสอืยืนยันแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายในกจิการเป็นการเฉพาะ หรือการหาข้อมูล

เพ่ิมเติมหรือข้อมูลที่แตกต่างกนั 

• ทาํการสอบทานรายละเอียดรายการปรับปรุงสิ้ นไตรมาสหรือสิ้ นงวดบัญชี และตรวจสอบ

รายการที่มีลักษณะหรือจาํนวนเงินที่ผดิปกติ 

• ในกรณีที่มีรายการที่สาํคัญหรือผิดปกติที่ เกิดขึ้ นในช่วงใกล้หรือ ณ วันสิ้ นงวดบัญชี    

ต้องตรวจสอบความเป็นไปได้ที่รายการดังกล่าวเกี่ยวกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั และ

แหล่งของเงินทุนที่สนับสนุนการทาํรายการน้ัน ๆ 
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• การตรวจสอบเน้ือหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบที่ ใช้ข้อมูลแบบแยกย่อย         

เช่น การเปรียบเทยีบยอดขายและต้นทุนขายตามสถานที่ตั้ง หรือสายงานธุรกิจหรือเป็น    

รายเดือน กบัยอดที่คาดหมายโดยผู้สอบบัญชี 

• สมัภาษณบุ์คลากรที่เกี่ยวข้องกบัส่วนงานที่มีความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริง

ซ่ึงเป็นผลจากการทุจริตตามที่ได้ระบุไว้ เพ่ือได้มาซ่ึงความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกบัความเสี่ยง 

และพิจารณาถงึการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว 

• เม่ือมีผู้สอบบัญชีรายอื่นเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกิจการย่อย แผนก หรือสาขา       

ผู้สอบบัญชีควรมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีรายอื่นน้ันถึงขอบเขตของงานที่จาํเป็นต้อง

ทาํเพ่ือตอบสนองกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระสําคัญซ่ึงเป็นผลจากการทุจริตที่ เกิดจากรายการและกิจกรรมระหว่างกิจการหรือ       

กบัส่วนงานเหล่าน้ี 

• หากผลงานของผู้เช่ียวชาญอื่นเป็นสิ่งจาํเป็นและสาํคัญต่อรายการใดในงบการเงิน เน่ืองจาก  

มีความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงเป็นผลจากการทุจริตของรายการ

ดังกล่าวอยู่ในระดับที่สูง ผู้สอบบัญชีควรใช้วิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติ

บางส่วนหรือทั้งหมดที่ผู้เช่ียวชาญใช้ รวมถึงวิธีการและประเดน็ที่ตรวจพบ เพ่ือประเมินว่า

ประเดน็ที่ตรวจพบมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ หรือต้องว่าจ้างผู้เช่ียวชาญรายอื่นเพ่ือประเมิน

ความสมเหตุสมผลของผลงานของผู้เช่ียวชาญดังกล่าว 

• การใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือวิเคราะห์ยอดยกมาของบัญชีบางบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน

ของงวดบัญชีก่อนที่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว เพ่ือประเมินถึงประเดน็ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

รายการประมาณการทางบัญชีและการใช้ดุลยพินิจทางบัญชีที่ มีการแก้ไขในภายหลัง 

ตัวอย่างเช่น ค่าเผื่อการรับคืนสนิค้า 

• การใช้วิธ ีการตรวจสอบรายการบัญชีหรือการกระทบยอดอื่นซึ่งทาํโดยกิจการ รวมถึง        

การพิจารณารายการกระทบยอดที่ทาํในระหว่างงวดบัญชี 

• การใช้เทคนิคการตรวจสอบโดยคอมพิวเตอร์ เช่น การทดสอบข้อมูลเพ่ือตรวจรายการ

ผดิปกติจากการสุ่มตัวอย่าง 

• การทดสอบความเที่ยงตรงของการบันทกึและรายการที่จัดทาํโดยคอมพิวเตอร์ 

• การหาหลักฐานการสอบบัญชีเพ่ิมเติมจากแหล่งอื่น ๆ นอกเหนือจากกจิการที่ถูกตรวจสอบ 
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การตอบสนองเป็นการเฉพาะต่อการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงเนือ่งจากการจัดทํารายงาน

ทางการเงินทีทุ่จริต 

 

ตัวอย่างของการตอบสนองต่อการประเมินของผู้สอบบัญชีที่มีต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ 

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ อันเน่ืองมาจากการจัดทาํรายงานทางการเงินที่ทุจริตมี 

ดังต่อไปน้ี 

 

การรบัรูร้ายได ้
 

• การตรวจสอบเน้ือหาสาระโดยการวิเคราะห์เปรียบเทยีบสาํหรับยอดรายได้โดยใช้ข้อมูลแบบ

แยกย่อย เช่น การเปรียบเทยีบรายได้แยกรายเดือน แยกตามสายการผลิต หรือตามส่วนงาน

ธุรกจิในระหว่างงวดปัจจุบันกบังวดก่อน โดยอาจนาํเทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์

มาช่วยในการระบุความสมัพันธข์องรายได้ที่ผดิปกติหรือที่ไม่ได้คาดหมายว่าจะเกดิขึ้น 

• การขอยืนยันยอดกับลูกค้าบางรายเกี่ยวกบัเง่ือนไขของสัญญาและที่อยู่นอกเหนือจากสัญญา 

เน่ืองจากวิธปีฏบิัติทางบัญชีที่เหมาะสมในหลาย ๆ คร้ังน้ันขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขหรือข้อกาํหนดใน

สัญญา และเกณฑ์การให้ส่วนลดหรือระยะเวลาการให้ส่วนลดซ่ึงบ่อยคร้ังไม่มีการจัดทาํ

เอกสารหลักฐานที่เพียงพอ ตัวอย่างเช่น หลักเกณฑ์การยอมรับสินค้า เง่ือนไขการส่งและ   

การชาํระเงิน ภาระของผู้ขายในอนาคต สทิธใินการคืนสนิค้า การรับประกนัจาํนวนสนิค้าที่จะ

ขายต่อ และเง่ือนไขในการยกเลิกหรือการคืนเงินตามข้อตกลง ซ่ึงมักเกี่ยวข้องกบัสถานการณ์

ดังกล่าว 

• การสอบถามบุคลากรจากส่วนงานการขายและการตลาดของกิจการ หรือที่ปรึกษากฎหมาย

ภายในกจิการ เกี่ยวกบัการขายหรือการส่งสนิค้าใกล้สิ้นงวดบัญชี และความรู้ ในเร่ืองเง่ือนไข

หรือข้อตกลงที่ผดิปกติที่เกี่ยวข้องกบัรายการเหล่าน้ี 

• การตรวจเย่ียมสถานที่ใดสถานที่หน่ึงหรือหลายที่ ณ วันสิ้นงวดบัญชี เพ่ือเข้าสังเกตการณ์

สินค้าที่เตรียมจัดส่ง หรือพร้อมจัดส่ง (หรือ สินค้ารับคืนรอดาํเนินการต่อ) และการใช้วิธ ี

การตรวจตัดยอดขายและตัดยอดสนิค้าที่เหมาะสม 

• สาํหรับสถานการณ์ที่รายการรายได้มีการบันทึกและประมวลผลโดยระบบอิเล็กทรอนิกส ์  

ต้องทาํการทดสอบการควบคุมเพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันว่ารายได้ที่บันทกึเป็นรายได้ที่เกดิขึ้นจริง 

และมีการบันทกึอย่างเหมาะสมหรือไม่ 
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ปริมาณสินคา้คงเหลือ 
 

• การตรวจสอบการบันทกึสนิค้าคงเหลือของกจิการเพ่ือระบุถึงสถานที่หรือรายการสนิค้าที่ควร

ให้ความสนใจเป็นพิเศษในระหว่างหรือภายหลังการตรวจนับสนิค้าคงเหลือ 

• การสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ สถานที่ตั้งบางแห่ง โดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า 

หรือทาํการตรวจนับสนิค้าคงเหลือทุกสถานที่ตั้งในวันเดียวกนั 

• การตรวจนับสินค้าคงเหลือในวันที่ใกล้ หรือ ณ วันสิ้นงวดบัญชี เพ่ือลดความเสี่ยงจาก     

การบิดเบือนข้อมูลที่ไม่เหมาะสมระหว่างวันที่นับสนิค้าคงเหลือถงึวันที่สิ้นงวดบัญชีให้ตํ่าที่สดุ 

• การใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมในระหว่างการสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ เช่น    

การตรวจสอบอย่างเข้มงวดถึงสิ่งที่บรรจุในกล่อง ลักษณะสนิค้าที่วางเป็นกอง (เช่น ภายใน

กองสินค้าเป็นโพรง ไม่มีสินค้าอยู่จริง) หรือฉลากสินค้า และคุณภาพ (เช่น ความบริสุทธิ์ 

เกรดสนิค้า หรือความเข้มข้น) ของสนิค้าที่มีลักษณะเป็นของเหลว เช่น สนิค้าจาํพวกนํา้หอม 

หรือสารเคมีพิเศษ การพิจารณาใช้ผลงานของผู้เช่ียวชาญอาจเป็นประโยชน์ในการสงัเกตการณ์

ตรวจนับ 

• การเปรียบเทียบปริมาณในงวดบัญชีปัจจุบันกับงวดบัญชีก่อน โดยแบ่งเป็นประเภทสินค้า 

สถานที่ตั้ง หรือใช้เกณฑอ์ย่างอื่น หรือเปรียบเทยีบกบัปริมาณที่นับได้กบัปริมาณที่บันทกึ 

• การใช้เทคนิคการการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เพ่ือทดสอบการรวบรวมจาํนวนสนิค้า

คงเหลือที่นับ ตัวอย่างเช่น การจัดเรียงลาํดับโดยใช้เลขที่ป้ายสินค้าเพ่ือทดสอบการควบคุม   

ป้ายสินค้า หรือการจัดลําดับโดยใช้เลขที่สินค้าเพ่ือทดสอบความเป็นไปได้ที่รายการจะขาด

หายไปหรือซํา้ซ้อน 

 

การประมาณการของผูบ้ริหาร 

 

• การใช้ผู้เช่ียวชาญในการจัดทาํประมาณการอย่างอิสระ เพ่ือใช้เปรียบเทียบกับการประมาณ

การของผู้บริหาร 

• การขยายขอบเขตการสอบถามไปยังบุคคลอื่น นอกเหนือจากผู้บริหารและฝ่ายบัญชี เพ่ือหา

หลักฐานสนับสนุนความสามารถและความตั้งใจของผู้บริหารในการนาํแผนงานที่เกี่ยวข้องกบั

การดาํเนินการมาใช้จัดทาํประมาณการทางบัญชี 
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การตอบสนองเป็นการเฉพาะต่อการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเนื่องมาจากการใช้

สินทรพัยใ์นทางทีไ่ม่เหมาะสม 

 

สถานการณ์ที่แตกต่างกันย่อมมีการตอบสนองที่แตกต่างกัน โดยปกติแล้วการตรวจสอบเพ่ือ

ตอบสนองความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจาก  

การทุจริต อันเน่ืองมาจากการใช้สินทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลโดยตรงต่อยอดคงเหลือทาง

บัญชีและประเภทของรายการ แม้ว่าการตรวจสอบบางอย่างที่อธิบายไว้เป็น 2 ประเภทข้างต้นน้ัน

อาจนาํมาประยุกต์ใช้ได้ในบางสถานการณ์ แต่ขอบเขตของงานสอบบัญชีจะเช่ือมโยงกับข้อมูล

เฉพาะที่เกี่ยวข้องกบัความเสี่ยงของใช้สนิทรัพย์อย่างไม่เหมาะสมตามที่ได้ระบุไว้ 

 

ตัวอย่างของการตอบสนองต่อการประเมินของผู้สอบบัญชีต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล         

ที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเน่ืองมาจากการใช้สนิทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสม มีดังน้ี 

• การตรวจนับเงินสดหรือหลักทรัพย์ในเวลาใกล้สิ้นปี หรือ ณ สิ้นปี 

• การขอยืนยันโดยตรงกบัลูกค้าเกี่ยวกบัรายการบัญชี สาํหรับงวดเวลาของการตรวจสอบ รวมถึง

การลดหน้ี รายการคืนสนิค้า และวันที่มีการจ่ายเงิน 

• วิเคราะห์โอกาสที่จะได้รับคืนสาํหรับบัญชีที่มีการตัดจาํหน่ายไปแล้ว 

• วิเคราะห์สนิค้าขาดหายตามสถานที่ หรือตามประเภทของสนิค้า 

• เปรียบเทยีบอตัราส่วนที่สาํคัญของสนิค้าคงเหลือ กบัเกณฑข์องอตุสาหกรรม 

• สอบทานเอกสารหลักฐานประกอบการปรับลดสาํหรับสินค้าคงเหลือที่บันทึกโดยวิธีสินค้า

คงเหลือที่บันทกึแบบต่อเน่ือง 

• การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจับคู่ ระหว่างรายช่ือผู้ขายสินค้ากับรายช่ือของพนักงาน      

เพ่ือระบุที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพทท์ี่ตรงกนั 

• การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหารายการในรายงานเงินเดือน เพ่ือที่จะระบุที่อยู่ บัตรประจาํตัว

พนักงาน เลขที่ประจาํตัวผู้เสยีภาษี หรือเลขที่บัญชีธนาคารที่ซํา้กนั 

• การสอบทานแฟ้มบุคลากรโดยเน้นรายการที่ไม่ค่อยมีข้อมูล หรือหลักฐานการทาํงาน เช่น 

ไม่มีเอกสารการประเมินผลงาน 

• การวิเคราะห์ส่วนลดการค้า และการรับคืนสนิค้าที่มีลักษณะหรือแนวโน้มผดิปกติ 

• การขอคาํยืนยันเกี่ยวกบัเง่ือนไขในสญัญาที่เฉพาะเจาะจงกบับุคคลภายนอก 

• การได้มาซ่ึงหลักฐานที่แสดงว่าได้มีการปฏบิัติตามเง่ือนไขของสญัญา 

• การสอบทานค่าใช้จ่ายที่มีจาํนวนมากและผดิปกติ 

• การสอบทานการอนุมัติ และมูลค่าตามบัญชีของเงินให้กู้ยืมแก่ผู้บริหารระดับสูง และบุคคล

หรือกจิการที่เกี่ยวข้อง 

• การสอบทานจาํนวนและความถูกต้องของรายงานค่าใช้จ่ายที่เสนอโดยผู้บริหารระดับสงู 
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ภาคผนวก 3 

 (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก49) 

 

ตวัอย่างของสถานการณที์แ่สดงถงึความเป็นไปไดใ้นการทุจริต 

 

ตัวอย่างของสถานการณ์ดังต่อไปน้ี อาจแสดงถึงความเป็นไปได้ที่งบการเงินอาจมีการแสดงข้อมูล   

ที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต 

 

ความขดัแย้งในการบันทกึทางการบัญชี รวมถงึประเดน็ดังต่อไปน้ี 

• รายการที่ไม่ได้บันทึกอย่างครบถ้วนหรือตามกาํหนดเวลาหรือบันทึกอย่างไม่เหมาะสม       

ทั้งในด้านจาํนวนเงิน งวดบัญชี การจัดประเภท หรือนโยบายของกจิการ 

• ยอดคงเหลือหรือรายการที่ไม่มีหลักฐานสนับสนุนหรือไม่ได้รับการอนุมัติ 

• รายการปรับปรงุในนาทสีดุท้ายที่มีผลกระทบอย่างสาํคัญต่อผลการดาํเนินงานทางการเงิน 

• หลักฐานการเข้าถึงระบบและการบันทึกรายการของพนักงานที่ไม่สอดคล้องกับหน้าที่          

ที่ได้รับมอบหมาย 

• การแจ้งต่อผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัข้อสงสยัว่าอาจมีการทุจริต 

 

หลักฐานที่ขดัแย้งหรือที่หายไป รวมถงึประเดน็ดังต่อไปน้ี 

• การขาดหายไปของเอกสาร 

• การเปล่ียนแปลงแก้ไขเอกสาร 

• การไม่มีเอกสารอื่นนอกเหนือจากสาํเนาเอกสารหรือเอกสารทางอเิลก็ทรอนิคส ์ทั้งที่เอกสาร

ต้นฉบับควรจะมีอยู่ 

• ผลแตกต่างที่มีสาระสาํคัญจากการกระทบยอดที่ไม่สามารถอธบิายได้ 

• การเปล่ียนแปลงที่ผิดปกติในงบแสดงฐานะการเงิน หรือการเปล่ียนแปลงในแนวโน้ม 

ความสมัพันธห์รืออตัราส่วนทางการเงินที่สาํคัญ ตัวอย่างเช่น ยอดลูกหน้ีเพ่ิมขึ้นมากกว่ายอด

รายได้ 

• ข้อมูลที่ได้จากสอบถามหรือวิเคราะห์เปรียบเทียบจากผู้บริหารหรือพนักงานไม่สมํ่าเสมอ 

คลุมเครือ หรือไม่น่าเช่ือถอื  

• ผลแตกต่างที่ผดิปกติระหว่างจาํนวนที่กจิการบันทกึไว้กบัหนังสอืยืนยันยอดที่ได้รับกลับมา 

• มีรายการด้านเครดิตเป็นจาํนวนมากและมีรายการปรับปรงุอื่นในบัญชีลูกหน้ี 

• ความแตกต่างที่ไม่สามารถอธิบายได้หรืออธิบายอย่างไม่เพียงพอระหว่างบัญชีคุมยอดและ

บัญชีแยกประเภทย่อยของลูกหน้ี หรือระหว่างใบแจ้งยอดจากลูกค้าและบัญชีแยกประเภท

ย่อยของลูกหน้ี 

• การหายไปของเชค็ที่ยกเลิกซ่ึงในสถานการณ์ที่ปกติแล้วเชค็ที่ยกเลิกจะถูกส่งคืนให้กิจการ

พร้อมใบแจ้งยอดจากธนาคาร 

• สนิค้าคงเหลือหรือสนิทรัพย์หายไปอย่างเป็นสาระสาํคัญ 
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• การขาดหายไปของหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับนโยบายการเกบ็รักษา

บันทกึรายการของกจิการ 

• มีจาํนวนรายที่ตอบยืนยันยอดมากกว่าหรือน้อยกว่าที่คาดการณไ์ว้ 

• ไม่สามารถหาหลักฐานสาํหรับการพัฒนาระบบที่สาํคัญหรือหลักฐานประกอบการทดสอบ  

การเปล่ียนแปลงโปรแกรมและการนาํโปรแกรมที่สาํคัญมาใช้สาํหรับปีปัจจุบัน 

 

ความสมัพันธท์ี่มีปัญหาหรือไม่ปกติระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร รวมถงึ 

• การไม่อนุญาตให้ผู้สอบบญัชีเข้าถงึรายการบัญชี เคร่ืองมืออาํนวยความสะดวก พนักงานบางคน 

ลูกค้า ผู้ขาย หรือ บุคคลอื่นที่สามารถให้หลักฐานแก่ผู้สอบบัญชี 

• ผู้บริหารกดดันผู้สอบบัญชีให้แก้ไขประเดน็ที่ซับซ้อนหรือข้อขัดแย้งภายในเวลาที่จาํกดัอย่าง

ไม่เหมาะสม 

• ผู้บริหารแสดงความข้องใจเกี่ยวกบัการปฏบิัติงานตรวจสอบบัญชี หรือคุกคามกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน

ตรวจสอบ โดยเฉพาะในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกบัการประเมินที่สาํคัญของผู้สอบบัญชีในหลักฐาน

การสอบบัญชี หรือการตัดสนิใจของผู้สอบบัญชีที่มีแนวโน้มว่าจะขดัแย้งกบัผู้บริหาร  

• กจิการให้ข้อมูลที่ผู้สอบบัญชีขอล่าช้าผดิปกติ 

• ความไม่เตม็ใจที่จะอาํนวยความสะดวกแก่ผู้สอบบัญชีในการเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่

สาํคัญเพ่ือนาํมาตรวจสอบโดยใช้เทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์ 

• การปฏเิสธที่จะให้ผู้สอบบัญชีเข้าถึงบุคลากรด้านเทคโนโลยี และเคร่ืองอาํนวยความสะดวกที่

สาํคัญ ซ่ึงรวมถงึ พนักงานที่ดูแลความปลอดภัย การปฏบิัติงาน และพัฒนาระบบ 

• ความไม่เตม็ใจที่จะเพ่ิมหรือแก้ไขการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินให้ครบถ้วนหรือเข้าใจได้

มากขึ้น 

• ความไม่เตม็ใจที่จะแก้ไขข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในอย่างทนัททีนัใด 

 

ประเดน็อื่น ๆ  

• ผู้บริหารไม่เตม็ใจให้ผู้สอบบัญชีเข้าพบผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลโดยลาํพัง 

• นโยบายการบัญชีที่แตกต่างจากมาตรฐานของอตุสาหกรรม 

• มีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีบ่อยคร้ังทั้งที่สถานการณไ์ม่ได้มีการเปล่ียนแปลง 

• เพิกเฉยต่อการละเมิดแนวทางการปฏบิัติด้านจรรยาบรรณของกจิการ 


