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ISA™ 320 - ความมีสาระส าคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี  ที่ เผยแพร่เป็น

ภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 โดย International Auditing and Assurance Standards 

Board (IAASB) ของ International Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทย

โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และท าซ ้าโดยได้รับ
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การแปลและท าซ า้มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ

ทั้งหมดที่ ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่ เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 

ข้อความภาษาอังกฤษของ ISA™ 320 – ความมีสาระส าคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงาน 

สอบบัญชี © 2010 สงวนลิขสทิธิ์ โดย the International Federation of Accountants (IFAC)  

ข้อความภาษาไทยของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 – ความมีสาระส าคัญในการวางแผนและ 

การปฏิบัติงานสอบบัญชี © 2012 สงวนลิขสิทธิ์ โดย International Federation of Accountants 

(IFAC) 

ต้ น ฉ บั บ  : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, 

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

ติดต่อ Permissions@ifac.org เพื่ อขออนุญาตท าซ ้า ครอบครองหรือเป็นสื่ อ หรือใช้เอกสารฉบับนี้

ในลักษณะอื่ นที่ คล้ายคลึงกนั 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ปรับปรุงเนื้ อหาและถ้อยค าบางส่วนให้สอดคล้องกับ

ต้ น ฉบั บ  Handbook 2016-2017 Edition ขอ ง IFAC (ISBN: 978-1-60815-318-3) ทั้ งนี้  

การเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวไม่ได้กระทบต่อข้อก าหนดหรือหลักการที่ ส าคัญของมาตรฐานการสอบบัญชี
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ไปเช่นเดิม ซึ่ งสอดคล้องกบัวันถือปฏบิัติที่ ระบุไว้ใน Handbook 2016-2017 Edition ของ IFAC 
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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้กล่าวถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการน าหลักการของ

ความมีสาระส าคัญมาใช้ในการวางแผนและการปฏบิัติงานตรวจสอบงบการเงิน ส่วนมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 4501 จะอธิบายถึงการน าความมีสาระส าคัญมาใช้ในการประเมินผลกระทบ

ของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ พบในการตรวจสอบและการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่ ยังไม่ได้แก้ไข (ถ้ามี) ในงบการเงิน 

ความมีสาระส าคญัในการตรวจสอบ 

2. แม่บทการรายงานทางการเงินจะอธิบายเกี่ ยวกับหลักการของความมีสาระส าคัญในการจัดท า

และน าเสนองบการเงิน ถึงแม้ว่าแม่บทการรายงานทางการเงินอาจอธิบายถึงความมีสาระส าคัญ

ในความหมายที่ ต่างกนั แต่โดยทั่วไปแม่บทการรายงานทางการเงินมักจะอธบิายว่า 

• การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงซึ่ งรวมถึงการไม่แสดงข้อมูล จะถูกพิจารณาว่า 

มีสาระส าคัญ ถ้าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงรายการใดรายการหนึ่ งหรือ 

ทุกรายการโดยรวมจะสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีอิทธิพลต่อ 

การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน 

• การใช้ดุลยพินิจเกี่ ยวกับความมีสาระส าคัญจะพิจารณาในแง่ของสภาวะแวดล้อม และ

ผลกระทบของขนาด หรือลักษณะของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง หรือพิจารณา

จากทั้งสององค์ประกอบ และ 

• การใช้ดุลยพินิจว่าเร่ืองใดมีสาระส าคัญต่อผู้ ใช้งบการเงินจะขึ้ นอยู่กับการพิจารณา 

ความต้องการข้อมูลพื้ นฐานทางการเงินของผู้ ใช้งบการเงินโดยรวม2 ผลกระทบที่ อาจ

เกิดขึ้ นจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ มี ต่อผู้ ใช้งบการเงินรายใดรายหนึ่ ง 

โดยเฉพาะเจาะจง ซ่ึงความต้องการของผู้ใช้งบการเงินเหล่านั้นอาจมีความแตกต่างกัน

อย่างมากจะไม่ถูกน ามาพิจารณา 

3. การกล่าวถึงความมีสาระส าคัญนี้  หากแสดงในแม่บทการรายงานทางการเงินที่ น ามาใช้ จะให้

กรอบในการอ้างอิงแก่ผู้สอบบัญชีในการก าหนดความมีสาระส าคัญของการตรวจสอบ หากแม่บท

การรายงานทางการเงินที่ น ามาใช้ ไม่ได้อธิบายหลักการของความมีสาระส าคัญ ลักษณะที่

กล่าวถึงในย่อหน้าที่  2 จะให้กรอบในการอ้างอิงในการพิจารณาความมีสาระส าคัญของ 

การตรวจสอบแก่ผู้สอบบัญชี 

 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ พบระหว่างการตรวจสอบ” 

2
  ตัวอย่างเช่น แม่บทในการจัดท าและน าเสนองบการเงินระบุว่า ส าหรับกิจการที่ มุ่งหวังผลก าไร การจัดท างบการเงินให้ตรงกับความ

ต้องการของนักลงทุนซ่ึงได้ลงทุนในทุนประเภทที่ มีความเสี่ ยงของกิจการ ย่อมจะตรงกับความต้องการส่วนใหญ่ของผู้ ใช้งบ

การเงินอื่ น ๆ 
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4. การก าหนดความมีสาระส าคัญของผู้สอบบัญชีเป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพและขึ้นอยู่กับความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับความต้องการข้อมูลทางการเงินของ

ผู้ใช้งบการเงิน ดังนั้น จึงเป็นการสมเหตุสมผลที่ ผู้สอบบัญชีจะตั้งข้อสมมติว่า ผู้ใช้งบการเงิน 

(ก) มีความรู้ตามสมควรเกี่ ยวกบักจิกรรมทางธุรกจิและเศรษฐกจิและการบัญชี และมีความเตม็ใจ

ที่ จะศึกษาข้อมูลในงบการเงินด้วยความระมัดระวังและความรอบคอบอย่างสมเหตุสมผล 

(ข) มีความเข้าใจว่างบการเงินได้ถูกจัดท า แสดงรายการ และตรวจสอบ ในระดับของ 

ความมีสาระส าคัญ 

(ค) ตระหนักถึงความไม่แน่นอนที่ แฝงอยู่ในการวัดมูลค่าของจ านวนเงินที่ ขึ้นอยู่กับการใช้

ประมาณการ การใช้ดุลยพินิจ และการพิจารณาถึงเหตุการณ์ในอนาคต และ 

(ง) ตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิอย่างสมเหตุสมผลบนพื้นฐานของข้อมูลในงบการเงิน 

5. ผู้สอบบัญชีจะน าหลักการของความมีสาระส าคัญไปใช้ทั้งในการวางแผนและการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ และในการประเมินผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ พบใน  

การตรวจสอบและการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ยังไม่ได้แก้ไข (ถ้ามี) ในงบการเงิน และ

ในการแสดงความเหน็ในรายงานของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1) 

6. ในการวางแผนการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีจะใช้ดุลยพินิจเกี่ ยวกับจ านวนเงินของการแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ่ งได้พิจารณาแล้วว่ามีสาระส าคัญ การใช้ดุลยพินิจนี้จะเป็นพื้นฐานส าหรับ 

(ก) การก าหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกีารประเมินความเสี่ ยง  

(ข) การระบุและการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญ และ 

(ค) การก าหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบต่อไป 

ความมีสาระส าคัญที่ ก าหนดขึ้นในการวางแผนการตรวจสอบ ไม่จ าเป็นต้องก าหนดเป็นจ านวน

เงินขั้นต ่า เพื่ อประเมินว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ยังไม่ถูกแก้ไข ทั้งรายการใด

รายการหนึ่ ง หรือทุกรายการโดยรวมนั้น จะไม่มีสาระส าคัญ สถานการณ์ที่ เกี่ ยวข้องกับ 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงบางอย่าง อาจเป็นสาเหตุให้ผู้สอบบัญชีประเมินว่ารายการ

เหล่านั้นมีสาระส าคัญได้แม้ว่าจะมีจ านวนต ่ากว่าระดับที่ มีสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นไปไม่ได้ในทาง

ปฏิบัติที่ จะออกแบบวิธีการตรวจสอบเพื่ อให้ตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ่ งมี

สาระส าคัญเพียงเพราะลักษณะของรายการเหล่านั้นทั้งหมด อย่างไรกต็าม การพิจารณาถึง

ลักษณะของข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ อาจเกิดขึ้ นในการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินซึ่ ง

เกี่ ยวข้องกับการออกแบบวิธีการตรวจเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูล 

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ3  นอกจากนี้  ในการประเมินผลกระทบที่ มีต่องบการเงิน

ของข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ยังไม่ถูกแก้ไขทั้งหมด ผู้สอบบัญชีจะพิจารณาทั้งจ านวนเงิน 

 
3  

ดมูาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญ โดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” ย่อหน้าที่  ก134-ก135
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และลักษณะของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ยังไม่ถูกแก้ไข และสถานการณ์ที่ รายการ

เหล่านั้นเกดิขึ้น4 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก2) 

วนัถือปฏิบติั 

7. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏบิัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ เร่ิม

ในหรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555 

วตัถุประสงค ์

8. วัตถุประสงค์ของผู้ สอบบัญชี คือ การน าหลักการของความมีสาระส าคัญไปปฏิบัติอย่าง

เหมาะสมในการวางแผนและการปฏบิัติงานสอบบัญชี 

ค าจ ากดัความ 

9. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ความมีสาระส าคัญในการปฏิบัติงาน หมายถึง  

จ านวนหนึ่ งหรือหลายจ านวนที่ ผู้ สอบบัญชีก าหนดขึ้ น ณ ระดับที่ มีค่าน้อยกว่าความมี

สาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวม เพื่ อลดโอกาสที่ จ านวนรวมของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่ ยังไม่ถูกแก้ไขและไม่ถูกตรวจพบจะมีจ านวนสูงกว่าความมีสาระส าคัญส าหรับ 

งบการเงินโดยรวมให้อยู่ในระดับต ่าอย่างเหมาะสม หากเกี่ ยวข้อง ความมีสาระส าคัญใน 

การปฏิบัติงาน ยังหมายถึง จ านวนหนึ่ งหรือหลายจ านวนที่ ผู้สอบบัญชีก าหนดขึ้น ณ ระดับที่

มีค่าน้อยกว่าระดับความมีสาระส าคัญระดับหนึ่ ง หรือหลายระดับ ส าหรับประเภทของรายการ  

ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมลูของรายการใดรายการหนึ่ งเป็นการเฉพาะ 

ขอ้ก าหนด 

การก าหนดความมีสาระส าคญัและความมีสาระส าคญัในการปฏิบติังานเมือ่วางแผนการตรวจสอบ 

10. ในการจัดท ากลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวม ผู้สอบบัญชีต้องก าหนดความมีสาระส าคัญส าหรับ

งบการเงินโดยรวม ในสถานการณ์เฉพาะของกจิการ หากมีประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ

ทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการใดรายการหนึ่ งหรือมากกว่าเป็นการเฉพาะ ซึ่ ง 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงของรายการดังกล่าวในจ านวนที่ มีค่าน้อยกว่าความมี

สาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวม สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องก าหนดระดับความมีสาระส าคัญ

ระดับหนึ่ ง หรือหลายระดับ เพื่ อน ามาใช้กับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือ

การเปิดเผยข้อมูลของรายการเหล่านั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก3-ก12) 

 
4
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  ก21 
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11. ผู้สอบบัญชีต้องก าหนดความมีสาระส าคัญในการปฏิบัติงาน เพื่ อประเมินความเสี่ ยงจาก

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ และก าหนดลักษณะ ช่วงเวลา และ

ขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบต่อไป (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก13) 

การปรบัเปลีย่นเมือ่มีความคืบหนา้ในการตรวจสอบ 

12. ผู้สอบบัญชีต้องปรับเปล่ียนความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวม (และหากเกี่ ยวข้อง 

ระดับความมีสาระส าคัญระดับหนึ่ ง หรือหลายระดับ ส าหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ

ทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการใดรายการหนึ่ งเป็นการเฉพาะ) เมื่ อได้ทราบ

ข้อมูลระหว่างการตรวจสอบซึ่ งอาจเป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีต้องก าหนดจ านวนหนึ่ ง (หรือ

หลายจ านวน) ที่ แตกต่างจากจ านวนเดิม (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก14) 

13. หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวม (และหากเกี่ ยวข้อง 

ระดับความมีสาระส าคัญ ระดับหนึ่ ง หรือหลายระดับ  ส าห รับประเภทของรายการ  

ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการใดรายการหนึ่ งเป็นการเฉพาะ)  

ในระดับที่ ต ่ากว่าความมีสาระส าคัญที่ ได้ก าหนดไว้เดิมมีความเหมาะสม ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่า

มีความจ าเป็นหรือไม่ที่ จะต้องปรับเปล่ียนความมีสาระส าคัญในการปฏบิัติงาน และพิจารณาว่าลักษณะ 

ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบต่อไปยังเหมาะสมหรือไม่ 

เอกสารหลกัฐาน 

14. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีต้องรวมถึงจ านวนและปัจจัยที่ ใช้ประกอบ 

การพิจารณา ดังต่อไปนี้5  

(ก) ความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวม (ดูย่อหน้าที่  10) 

(ข) หากเกี่ ยวข้อง ระดับความมีสาระส าคัญระดับหนึ่ ง หรือหลายระดับ ส าหรับประเภทของรายการ

ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการใดรายการหนึ่ งเป็นการเฉพาะ 

(ดูย่อหน้าที่  10) 

(ค) ความมีสาระส าคัญในการปฏบิัติงาน (ดูย่อหน้าที่  11) และ 

(ง) การปรับเปล่ียนใด ๆ ของ (ก) ถึง (ค) เมื่ อมีความคืบหน้าในการตรวจสอบ  

(ดยู่อหน้าที่  12-13) 

 
5
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่  8-11 และย่อหน้าที่  ก6  
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การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

ความมีสาระส าคญัและความเสีย่งในการสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  5) 

ก1. ในการตรวจสอบงบการเงิน วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้ สอบบัญชี คือ เพื่ อให้ได้ รับ 

ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมไม่มีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด เพื่ อให้ผู้สอบบัญชี

สามารถแสดงความเห็นว่างบการเงินได้ถูกจัดท าขึ้ นในส่วนที่ มีสาระส าคัญ ตามแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่ ถือปฏิบัติ และเพื่ อให้ผู้สอบบัญชีสามารถรายงานต่องบการเงินและ

สื่ อสารตามที่ มาตรฐานการสอบบัญชีก าหนด ซึ่ งสอดคล้องกับเร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีตรวจพบ6 

ผู้ สอบบัญชีจะได้รับความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลเมื่ อได้รับหลักฐานการตรวจสอบที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่ อลดความเสี่ ยงในการสอบบัญชีให้อยู่ในระดับต ่าที่ สามารถยอมรับ

ได้ 7 ความเสี่ ยงในการสอบบัญ ชี  คื อ  ความเสี่ ยงที่ ผู้ สอบบัญ ชีจะแสดงความเห็น 

ในการตรวจสอบที่ ไม่เหมาะสมเมื่ องบการเงินมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ ความเสี่ ยงในการสอบบัญชีเป็นความเสี่ ยงในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อัน เป็ น สาระส าคั ญ และค วาม เสี่ ย งจ ากการต รวจพบ 8 ผู้ สอบบัญ ชี จ ะพิ จ ารณ า 

ความมีสาระส าคัญและความเสี่ ยงในการสอบบัญชีตลอดระยะเวลาการตรวจสอบ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิง เมื่ อ 

(ก) ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ9 

(ข) ก าหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบต่อไป10 และ 

(ค) ประเมินผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ ยังไม่ถูกแก้ไข (ถ้ามี)  

ในงบการเงิน11 และแสดงความเหน็ในรายงานของผู้สอบบัญชี12 

ความมีสาระส าคญัในการตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  6) 

ก2. การระบุและการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ13 

เป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพเพื่ อระบุประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ

 
6
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วตัถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี” ย่อหน้าที่  11 

7
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่  17 

8
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200  ย่อหน้าที่  13 (ค) 

9
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญโดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” 

10
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วธิีปฏบิัติของผู้สอบบญัชีในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้” 

11
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ พบระหว่างการตรวจสอบ” 

12
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” 

13
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  25 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในระดับงบการเงินและในระดับสิ่ งที่ ผู้บริหารให้การรับรองไว้ 
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และการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการเปิดเผยเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงซึ่ งอาจมี

สาระส าคัญ (เช่น โดยทั่วไป การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงจะพิจารณาว่ามีสาระส าคัญ 

หากข้อมูลนั้ นสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 

เชิงเศรษฐกจิของผู้ใช้ข้อมูลใช้เป็นเกณฑข์องงบการเงินโดยรวม) ในการพิจารณาข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงในการเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพมีสาระส าคัญหรือไม่ ผู้ สอบบัญชีอาจระบุถึง 

ความเกี่ ยวข้องกบัปัจจัยเช่น 

• สถานการณ์ของกิจการส าหรับงวด (ตัวอย่างเช่น กิจการอาจมีการรวมธุรกิจที่ ส าคัญ

ระหว่างงวด) 

• แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงการเปล่ียนแปลงในแม่บทนั้น 

(ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่อาจก าหนดการเปิดเผยข้อมูล 

เชิงคุณภาพ ซึ่ งส าคัญต่อกจิการ)  

• การเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพที่ ส าคัญต่อผู้ใช้งบการเงิน เนื่ องจากลักษณะของกิจการ 

(ตัวอย่างเช่น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับความเสี่ ยงในสภาพคล่องอาจส าคัญต่อผู้ ใช้ 

งบการเงินที่ เป็นสถาบันการเงิน) 

การก าหนดความมีสาระส าคญัและความมีสาระส าคญัในการปฏิบติังานเมือ่วางแผนการตรวจสอบ 

ขอ้พจิารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ (อ้างถึงย่อหน้าที่  10) 

ก3. ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่ ออกกฎหมายและหน่วยงานก ากับดูแลมักจะเป็น

ผู้ ใช้งบการเงินหลัก นอกจากนั้น งบการเงินอาจถูกใช้ในการตัดสินใจอื่ นนอกเหนือจาก 

การตัดสินใจเชิงเศรษฐกจิ ดังนั้น ในการก าหนดความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวม 

(และหากเกี่ ยวข้อง ระดับความมีสาระส าคัญระดับหนึ่ ง หรือหลายระดับ ส าหรับประเภทของ

รายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการใดรายการหนึ่ งเป็นการเฉพาะ) 

ในการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงานภาครัฐ จะได้รับอิทธพิลจากกฎหมาย ข้อบังคับ หรือ

ข้อก าหนดของหน่วยงานอื่ น ๆ และความต้องการข้อมูลทางการเงินของหน่วยงานที่ ออก

กฎหมายและประโยชน์ของสาธารณชน 

การใชข้อ้มูลอา้งอิงในการก าหนดความมีสาระส าคัญส าหรบังบการเงินโดยรวม (อ้างถึงย่อหน้าที่  10) 

ก4. ในการก าหนดความมีสาระส าคัญ ผู้สอบบัญชีจะใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ อัตราส่วน

เป็นร้อยละมักจะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเร่ิมต้นก าหนดความมีสาระส าคัญส าหรับ 

งบการเงินโดยรวม ปัจจัยที่ อาจมีผลกระทบต่อการก าหนดข้อมูลอ้างองิที่ เหมาะสม รวมถึง 

• องค์ประกอบของงบการเงิน (ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ หนี้ สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ 

ค่าใช้จ่าย) 

• รายการที่ ผู้ ใช้งบการเงินของกิจการจะให้ความสนใจเป็นพิ เศษ (ตัวอย่างเช่น เพื่ อ

วัตถุประสงค์ในการประเมินผลการด าเนินงานทางการเงิน ผู้ใช้งบการเงินอาจจะมุ่งเน้น

ที่ ก าไร รายได้ หรือสนิทรัพย์สทุธ)ิ 
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• ลักษณะของกิจการ ช่วงเวลาของวงจรธุรกิจที่ กิจการด าเนินงานอยู่ และสภาพอุตสาหกรรม

และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิที่ กจิการด าเนินงานอยู่ 

• โครงสร้างของเจ้าของกิจการและวิธีการจัดหาเงินทุน (ตัวอย่างเช่น หากกิจการจัดหา

เงินทุนโดยการกู้ ยืมเพียงอย่างเดียว แทนที่ จะใช้เงินทุนจากเจ้าของกิจการ ผู้ใช้งบการเงิน

อาจให้ความส าคัญต่อสินทรัพย์ และสิทธิเรียกร้องเหนือสินทรัพย์นั้น มากกว่าผลก าไร

ของกจิการ)  

• ความผันผวนของข้อมูลอ้างองิที่ เกี่ ยวข้อง 

ก5. ตัวอย่างของข้อมูลอ้างอิงที่ เหมาะสม ประกอบด้วย ประเภทของรายได้ที่ รายงาน เช่น ก าไรก่อน

ภาษี รายได้รวม ก าไรขั้นต้นและค่าใช้จ่ายรวม ส่วนของเจ้าของรวมหรือสินทรัพย์สุทธิ ทั้งนี้  

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของกิจการ ก าไรก่อนภาษีจากการด าเนินงานต่อเนื่ องมักจะถูกน ามาใช้

ส าหรับกิจการที่ มุ่งหวังผลก าไร เมื่ อก าไรก่อนภาษีจากการด าเนินงานต่อเนื่ องมีความผันผวน 

ข้อมลูอ้างองิอื่ น เช่น ก าไรขั้นต้น หรือรายได้รวม อาจมีความเหมาะสมกว่า 

ก6. ในการเลือกข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องโดยปกติประกอบด้วยผลการด าเนินงาน

ทางการเงินและฐานะทางการเงินของงวดก่อน ผลการด าเนินงานทางการเงินและฐานะทางการเงิน

ของงวดจนถึงปัจจุบัน และงบประมาณหรือประมาณการส าหรับงวดปัจจุบัน ปรับปรุงด้วย 

การเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ที่ ส าคัญของกิจการ (ตัวอย่างเช่น การซื้อธุรกิจที่ มีนัยส าคัญ) 

และการเปล่ียนแปลงที่ เกี่ ยวข้องของสภาพอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่

กจิการด าเนินงานอยู่ ตัวอย่างเช่น หากในเบื้องต้น ความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวม

ของกิจการหนึ่ งได้ถูกก าหนดจากร้อยละของก าไรก่อนภาษีจากการด าเนินงานต่อเนื่ อง 

สถานการณ์ที่ ท าให้มีการลดลงหรือเพิ่ มขึ้นของก าไรดังกล่าวอย่างมาก อาจท าให้ผู้สอบบัญชี

สรุปว่าความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวมที่ ก าหนดขึ้นจากการใช้ก าไรก่อนภาษีจาก

การด าเนินงานในอดีต ซึ่ งท าให้เป็นมาตรฐาน มีความเหมาะสมกว่า 

ก8. ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ในการก าหนดความมีสาระส าคัญเป็น

อัตราร้อยละกับข้อมูลอ้างอิงที่ ถูกเลือก อัตราร้อยละจะมีความสัมพันธ์กับข้อมูลอ้างอิงที่ ถูก

เลือก เช่น อัตราร้อยละที่ น าไปใช้กับก าไรก่อนภาษีจากการด าเนินงานต่อเนื่ องโดยปกติมักจะ

มีค่าสูงกว่าอัตราร้อยละที่ น าไปใช้กับรายได้รวม ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่ า

ร้อยละ 5 ของก าไรก่อนภาษีจากการด าเนินงานต่อเนื่ องมีความเหมาะสมส าหรับกิจการที่

มุ่งหวังผลก าไรในอุตสาหกรรมการผลิต ในขณะที่ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าร้อยละ 1 ของ

รายได้รวมหรือค่าใช้จ่ายรวม มีความเหมาะสมส าหรับกิจการที่ ไม่มุ่งหวังผลก าไร อย่างไรกต็าม 

อตัราร้อยละที่ สงูขึ้นหรือต า่ลงอาจมีความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 
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ขอ้พิจารณาเฉพาะส าหรบักิจการขนาดเลก็ 

ก9. เมื่ อก าไรก่อนภาษีจากการด าเนินงานต่อเนื่ องของกิจการมีความสม ่าเสมอเป็นปกติ ซึ่ งอาจ

เกิดขึ้ นในกรณีของธุรกิจส่วนตัว ซึ่ งเจ้าของได้รับก าไรก่อนภาษีจ านวนมากในรูปของ

ค่าตอบแทน ข้อมูลอ้างองิ เช่น ก าไรก่อนค่าตอบแทนและภาษีอาจมีความเกี่ ยวข้องมากกว่า 

ขอ้พิจารณาเฉพาะส าหรบัหน่วยงานภาครฐั 

ก10. ในการตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ ต้นทุนรวมหรือต้นทุนสุทธิ (ค่าใช้จ่ายหักรายได้ หรือ

รายจ่ายหักรายรับ) อาจเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ เหมาะสมส าหรับกิจกรรมของโครงการ  

เมื่ อหน่วยงานภาครัฐมีการเกบ็รักษาสินทรัพย์ของทางการ สินทรัพย์อาจเป็นข้อมูลอ้างอิงที่

เหมาะสม 

ระดบัความมีสาระส าคัญระดบัหนึง่หรือหลายระดบัส าหรบัประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบญัชี 

หรือการเปิดเผยขอ้มลูของรายการใดรายการหนึง่เป็นการเฉพาะ (อ้างถึงย่อหน้าที่  10) 

ก11. ปัจจัยที่ อาจระบุถึงการมีอยู่จริงของประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือ 

การเปิดเผยข้อมูลของรายการใดรายการหนึ่ ง หรือมากกว่าเป็นการเฉพาะ ซึ่ งการแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของรายการดังกล่าวในจ านวนที่ มีค่าน้อยกว่าความมีสาระส าคัญส าหรับ 

งบการเงินโดยรวมสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 

เชิงเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงิน มีดังต่อไปนี้  

•  กฎหมาย ข้อบังคับ หรือแม่บทการรายงานทางการเงินที่ ใช้  ม ีผลกระทบต่อ 

การคาดการณ์ของผู้ ใช้งบการเงินเกี่ ยวกับการวัดมูลค่า หรือการเปิดเผยบางรายการ 

เช่น รายการของบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน ค่าตอบแทนของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่

ในการก ากับดูแล และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่ายุติธรรมของประมาณการ

ทางการบัญชี ซึ่ งมคีวามไม่แน่นอนในการประมาณการสงู 

•  การเปิดเผยข้อมูลที่ ส าคัญ ซึ่ งมีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมที่ กิจการด าเนินงานอยู่ 

(เช่น ต้นทุนการวิจัยและพัฒนาส าหรับบริษัทยา) 

•  ความสนใจเน้นที่ ด้านใดด้านหนึ่ งของธุรกิจของกิจการ ซึ่ งถูกเปิดเผยแยกต่างหากใน 

งบการเงินหรือไม่ (เช่น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกบัส่วนงานหรือการรวมธุรกจิที่ ส าคัญ) 

ก12. ในบางสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจพบว่าการเข้าใจถึงความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้ มี

หน้าที่ ก ากับดูแล และผู้บริหารจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาว่าประเภทของรายการยอด

คงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีอยู่หรือไม่ 

ความมีสาระส าคัญในการปฏิบติังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  11) 

ก13. การวางแผนการตรวจสอบเพียงเพื่ อให้ตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญรายการใดรายการหนึ่ งท าให้มองข้ามข้อเทจ็จริงที่ ว่าจ านวนรวมของการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ไม่เป็นสาระส าคัญแต่ละรายการอาจท าให้งบการเงินมีการแสดง
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ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ และไม่ได้เผื่ อไว้ส าหรับการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่ เป็นไปได้ ซึ่ งยังไม่ถูกตรวจพบความมีสาระส าคัญในการปฏิบัติงาน (จ านวนหนึ่ ง 

หรือหลายจ านวน) ถูกก าหนดขึ้ นเพื่ อลดโอกาสที่ จ านวนรวมของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่ ยังไม่ถูกแก้ไขและไม่ถูกตรวจพบในงบการเงินจะมีจ านวนสูงกว่าความมีสาระส าคัญ

ส าหรับงบการเงินโดยรวม ให้อยู่ในระดับต ่าอย่างเหมาะสม ในท านองเดียวกัน ความมี

สาระส าคัญในการปฏิบัติงานที่ สัมพันธ์กับระดับความมีสาระส าคัญที่ ก าหนดขึ้นส าหรับประเภท

ของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการใดรายการหนึ่ งเป็น 

การเฉพาะ ถูกก าหนดขึ้นเพื่ อลดโอกาสที่ จ านวนรวมของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่

ยังไม่ถูกแก้ไขและไม่ถูกตรวจพบของประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือ 

การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว จะมีจ านวนสูงกว่าระดับความมีสาระส าคัญส าหรับประเภทของ

รายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ ให้อยู่ในระดับต ่าอย่างเหมาะสม 

การก าหนดความมีสาระส าคัญในการปฏิบัติงานไม่ใช่การค านวณที่ ได้ค าตอบโดยง่าย แต่ 

ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยใช้ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับ

กิจการ ผลของวิธีการประเมินความเสี่ ยง ลักษณะและขอบเขตของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่ ตรวจพบในการตรวจสอบที่ ผ่านมา และการคาดการณ์ของผู้สอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้อง

กับการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ เกิดขึ้นในงวดปัจจุบัน เพื่ อก าหนดความมีสาระส าคัญ

ในการปฏบิัติงาน 

การปรบัเปลีย่นเมือ่มีความคืบหนา้ในการตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  12) 

ก14. ความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวม (หากเกี่ ยวข้อง ระดับความมีสาระส าคัญระดับหนึ่ ง

หรือหลายระดับส าหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูล 

ของรายการใดรายการหนึ่ งเป็นการเฉพาะ) อาจจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ ยนเนื่ องจากผลของ 

การเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบ (เช่น การตัดสินใจจ าหน่าย

ธุรกิจส่วนส าคัญของกิจการ) การได้รับข้อมูลใหม่ หรือการเปล่ียนแปลงในความเข้าใจของ

ผู้สอบบัญชีที่ มีต่อกิจการและการด าเนินงานของกิจการ ซึ่ งเป็นผลมาจากการปฏิบัติตาม

วิธีการตรวจสอบต่อไป ตัวอย่างเช่น หากระหว่างการตรวจสอบปรากฏว่าผลการด าเนินงาน

ทางการเงินที่ เกิดขึ้นจริงมีโอกาสสูงที่ จะแตกต่างอย่างมากจากผลการด าเนินงานทางการเงิน

สิ้นงวดที่ ได้คาดการณ์ไว้ ซึ่ งเดิมเคยใช้ในการก าหนดความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงิน

โดยรวม ผู้สอบบัญชีจะต้องปรับเปลี่ ยนความมีสาระส าคัญดังกล่าว 


