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คําอธิบายวิธีปฏิบตั ิงานตรวจสอบ รหัส 1000
ข้อพิจารณาเฉพาะในการตรวจสอบเครือ่ งมือทางการเงิน
สารบัญ
ย่อหน้ าที่
คํานํา
ส่วนที่ 1 – ข้อมูลเบื้ องต้นเกีย่ วกับเครื่องมือทางการเงิน
วัตถุประสงค์และความเสี่ยงจากการใช้ เครื่องมือทางการเงิน
การควบคุมที่เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือทางการเงิน
ความครบถ้ วน ความถูกต้ องและความมีอยู่จริง
หนังสือยืนยันรายการค้ าและสํานักหักบัญชี
การกระทบยอดกับธนาคารและผู้ดูแลทรัพย์สนิ
การควบคุมอื่นเพิ่มเติ่มเพื่อความครบถ้ วน ความถูกต้ องและความมีอยู่จริง
การประเมินมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
ข้ อกําหนดของการรายงานทางการเงิน
ปัจจัยที่สามารถสังเกตได้ และที่ไม่สามารถสังเกตได้
ผลกระทบจากตลาดที่ไม่เคลื่อนไหว
กระบวนการประเมินมูลค่าของผู้บริหาร
แบบจําลอง
ตัวอย่างของเครื่องมือทางการเงินทั่วไป
การกําหนดราคาจากบุคคลภายนอก
การใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญประเมินมูลค่า
ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับหนี้สนิ ทางการเงิน
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
ประเภทของการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน
ส่วนที่ 2 – ข้อพิจารณาในการตรวจสอบที่เกีย่ วข้องกับเครื่องมือทางการเงิน
การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ข้ อพิจารณาในการวางแผน
การทําความเข้ าใจข้ อกําหนดทางการบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน
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การทําความเข้ าใจเครื่องมือทางการเงิน
การใช้ ความชํานาญและความรู้เฉพาะด้ านในการตรวจสอบ
การทําความเข้ าใจการควบคุมภายใน
การทําความเข้ าใจลักษณะ หน้ าที่ และกิจกรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
การทําความเข้ าใจวิธกี ารของผู้บริหารที่ใช้ ในการประเมินมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
การประเมินและการตอบสนองต่อความเสี่ยงของการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญ
ข้ อพิจารณาทั่วไปที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
ปัจจัยความเสี่ยงจากการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ปัจจัยเพื่อพิจารณาในการกําหนดขอบเขตการตรวจสอบ
การทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบตั ติ ามการควบคุม
วิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระ
การทดสอบเพื่อบรรลุสองวัตถุประสงค์
ช่วงเวลาการปฏิบตั งิ านของผู้สอบบัญชี
วิธกี ารตรวจสอบที่เกี่ยวข้ องกับความครบถ้ วน ความถูกต้ องและความมีอยู่จริง
การเกิดขึ้นจริงและสิทธิและภาระผูกพัน
การประเมินมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
ข้ อกําหนดของรายงานทางการเงิน
การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
เกี่ยวกับการประเมินมูลค่า
ความเสี่ยงที่มนี ัยสําคัญ
การพัฒนาหลักการตรวจสอบ
ข้ อพิจารณาในการตรวจสอบเมื่อผู้บริหารใช้ การกําหนดราคาจากบุคคลภายนอก
ข้ อพิจารณาในการตรวจสอบเมื่อผู้บริหารประมาณมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้ แบบจําลอง
การประเมินความสมเหตุสมผลของข้ อสมมติฐานที่ผ้ ูบริหารใช้
ข้ อพิจารณาในการตรวจสอบเมื่อกิจการใช้ ความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร
การพัฒนาประมาณการแบบจุดและแบบช่วง
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินของเครื่องมือทางการเงิน
วิธปี ฏิบตั เิ กี่ยวกับการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน
ของเครื่องมือทางการเงิน
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คําอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ รหัส 1000 – ข้ อพิจารณาเฉพาะในการตรวจสอบเครื่องมือทางการเงิน นี้ไม่ได้
ให้ ข้อกําหนดเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากที่กาํ หนดไว้ แล้ วในมาตรฐานการสอบบัญชี และไม่ได้ เป็ นการเปลี่ยนแปลง
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
คําอธิบายวิธปี ฏิบัตงิ านตรวจสอบนี้จัดทําขึ้นเพื่อช่วยผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงานตรวจสอบและมีความมุ่งหมายให้
เผยแพร่โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกําหนดมาตรฐานของแต่ละประเทศ หรือใช้ เพื่อพัฒนาปรังปรุงเอกสารที่
เกี่ยวข้ องของประเทศนั้นๆ นอกจากนี้ยังใช้ เป็ นเอกสารประกอบการฝึ กอบรมของสํานักงานสอบบัญชีหรือใช้ เป็ น
แนวทางปฏิบตั งิ านภายในสํานักงาน

5

บทนํา
1.

สถาบันการเงินและกิจการที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน ทั้งกิจการขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก อาจใช้ เครื่องมือ
ทางการเงิน เพื่ อหลายวัตถุ ป ระสงค์ บางกิจการมีการถือครองและมีปริมาณธุรกรรมเป็ นจํานวนมาก
ในขณะที่ กิจการอื่นอาจมีแ ค่ บางธุรกรรมที่ใช้ เครื่องมือทางการเงิน บางกิจการอาจใช้ เครื่ องมือทาง
การเงินเพื่ อ หากําไรจากความเสี่ยงในขณะที่กิจการอื่น อาจใช้ เครื่องมือทางการเงินเพื่ อป้ องกัน หรื อ
บริหารความเสี่ยง คําอธิบายวิธปี ฏิบตั งิ านตรวจสอบ ฉบับนี้เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ท้งั หมดข้ างต้ น

2.

มาตรฐานการสอบบัญชี ที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบเครื่องมือทางการเงิน มีดงั ต่อไปนี้
(1) มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5401 เกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับการ
ตรวจสอบประมาณการทางบัญชี รวมถึงประมาณการทางบัญชีท่เี กี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินที่
วัดค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
(2) มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3152 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3303 เกี่ยวกับการระบุและ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ และการตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น
(3) มาตรฐานการสอบบัญ ชี รหั ส 5004 เกี่ยวกับหลักฐานการสอบบัญ ชีและความรั บผิดชอบของ
ผู้ ส อบบั ญ ชี ในการออกแบบและใช้ วิธีการตรวจสอบเพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ งหลั กฐานการสอบบั ญ ชี ท่ี
เหมาะสมอย่ างเพี ย งพอ เพื่ อ ให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี ส ามารถได้ ข้ อ สรุ ป อย่ างมี เหตุ ผ ลในการแสดง
ความเห็นของผู้สอบบัญชี

3.

วัตถุประสงค์ของวิธปี ฏิบตั ใิ นการตรวจสอบนี้คือ เพื่อให้ :
(1) ข้ อมูลเบื้องต้ นเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (ส่วนที่ 1) และ
(2) การปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้ อพิจารณาในการตรวจสอบเครื่องมือทางการเงิน (ส่วนที่ 2)
คําอธิบายวิธปี ฏิบตั งิ านตรวจสอบนี้เพื่อให้ ความช่วยเหลือในทางปฏิบตั แิ ก่ผ้ ูสอบบัญชีและเผยแพร่โดยผู้
ที่รับผิดชอบในมาตรฐานของประเทศ หรือเพื่อใช้ ในการพัฒนาให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานของประเทศ

1

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี รวมถึงการประมาณการทางบัญชีของมูลค่ายุตธิ รรมและการเปิ ดเผย
ข้ อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้ อง
2
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ โดยการทําความ
เข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ
3
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 วิธปี ฏิบัตขิ องผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้
4
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 หลักฐานการสอบบัญชี
6

นอกจากนี้ วิธปี ฏิบตั ดิ งั กล่าวยังใช้ เป็ นแหล่งข้ อมูลสําหรับกิจการที่จะนําไปพัฒนาโปรแกรมการฝึ กอบรม
และแนวทางปฏิบตั ภิ ายในกิจการ
4.

คําอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบนี้ใช้ ได้ กับกิจการทุกขนาดเพราะทุกกิจการอาจมีความเสี่ยงจากการ
แสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ เมื่อใช้ เครื่องมือทางการเงิน

5.

แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการประเมิ น มู ล ค่ า5ในคําอธิ บ ายวิ ธีป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบนี้ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ที่วัด ค่ าหรื อ เปิ ดเผยข้ อ มู ลมู ล ค่ ายุ ติธรรม ในขณะที่แ นวทางในการปฏิบั ติ อ่ืน
นอกเหนือจากการประเมินมูลค่า มีการนําไปใช้ ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันกับเครื่องมือทางการเงินทั้งที่วัด
ค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหน่าย ทั้งนี้คาํ อธิบายวิธปี ฏิบัตงิ านตรวจสอบนี้สามารถนําไปใช้
กับทั้งสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงิน คําอธิบายวิธปี ฏิบตั ิงานตรวจสอบนี้ไม่ใช้ กบั เครื่องมือ
ดังต่อไปนี้
(1) เครื่องมือทางการเงินอย่างง่าย เช่น เงินสด เงินกู้ยมื ลูกหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้การค้ า;
(2) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือ
(3) สัญญาประกันภัย

6.

คําอธิบายวิธปี ฏิบัติงานตรวจสอบนี้ไม่ใช้ กบั ประเด็นทางบัญชีท่มี ีลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องมือทาง
การเงิน เช่ นการบัญชีสาํ หรับการป้ องกันความเสี่ยง กําไรหรือขาดทุน ณ วันที่รับรู้ (หรือที่เรียกกันว่า
“กําไรหรือขาดทุน ณ วันที่ทาํ รายการ”) การหักกลบ การโอนความเสี่ยงหรือ การด้ อยค่า รวมถึงการตั้ง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ถึงแม้ เรื่องต่าง ๆ เหล่ านี้จะเกี่ยวข้ องกับการบัญชีสาํ หรับเครื่องมือทางการเงิน
ของกิจการ การปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้ อพิจารณาของผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวกับการระบุข้อกําหนด
ทางบัญชีท่เี ฉพาะเจาะจงนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตของคําอธิบายวิธปี ฏิบตั งิ านตรวจสอบนี้

7.

การตรวจสอบตามตามมาตรฐานการสอบบัญชีน้ันดําเนินการบนสมมติฐานที่ว่าผู้บริหาร และผู้มีหน้ าที่
ในการกํากับดูแลรับทราบถึงความรับผิดชอบของตนเอง ความรับผิดชอบดังกล่าวรวมถึงการวัดมูลค่ า
ยุติธรรม คําอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบนี้ไม่ ได้ กาํ หนดให้ ผ้ ูบริหารและผู้มีหน้ าที่กาํ กับดูแลละเลย
กฎหมายและกฏระเบียบที่ควบคุมดูแลความรับผิดชอบของตน

8.

คําอธิบายวิธีป ฏิบัติงานตรวจสอบนี้ ถู ก จัดทําขึ้น เพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ท่ัวไป ตามแม่ บทการรายงานทาง
การเงินเพื่อการนําเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควร แต่อาจใช้ ในแม่ บทการรายงานทางการเงินอื่น เช่ น
แม่บทการรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์

5

ในคําอธิบายวิธปี ฏิบัตงิ านตรวจสอบนี้, คําว่า “การประเมินมูลค่า” และ “การวัดผล” ถูกใช้ แทนกันได้
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9.

คําอธิบายวิธปี ฏิบตั ิงานตรวจสอบนี้มุ่งเน้ นสิ่งที่ผ้ ูบริหารให้ การรับรองในการประเมินมูลค่าและการแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้ อมู ล และยังครอบคลุมถึงในรายละเอียดบางส่วนเกี่ยวกับ ความครบถ้ วน
ความถูกต้ อง ความมีตวั ตน และสิทธิและภาระผูกพัน

10. เครื่องมือทางการเงินมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของประมาณการ ดังที่กล่าวไว้ ในมาตรฐานการ
สอบบัญชี รหัส 540 ว่า "ข้ อสงสัยต่อประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับ
การขาดความแม่นยําที่ควรมีในการวัดมูลค่ า”6 ความไม่แน่ นอนของประมาณการได้ รับผลกระทบจาก
ความซับซ้ อนของเครื่องมือทางการเงินมากกว่ าปั จจัยอื่น ลักษณะและความน่ าเชื่อถือของข้ อมูลที่ใช้
สนั บสนุ น การวัดมู ลค่ าของเครื่อ งมือทางการเงิน มีมากมายหลากหลาย ซึ่งส่งผลกระทบต่ อความไม่
แน่ นอนของประมาณการที่ใช้ ในการวัดมูลค่ า คําอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบนี้ใช้ คําว่า "ความไม่
แน่นอนในการวัดมูลค่า" ในการอ้ างถึงความไม่แน่นอนของประมาณการที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุตธิ รรม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้ องต้นเกีย่ วกับเครื่องมือทางการเงิน
11. คําจํากัดความในแม่บทการรายงานทางการเงินแต่ละที่อาจมีความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่ น มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ที่กาํ หนดให้ เครื่องมือทางการเงินคือสัญ ญาใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดสินทรัพ ย์ทาง
การเงินของกิจการหนึ่งและหนี้สนิ ทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่ง7 เครื่องมือทางการเงิน
อาจจะเป็ นเงินสด ส่วนของเจ้ าของของกิจการอื่น สิทธิตามสัญญาหรือภาระผูกพันที่จะรับหรือส่งมอบ
เงินสดหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ทางการเงิน สัญญาที่ชาํ ระราคาด้ วยตราสารทุนของกิจการ
เอง สัญญาของรายการที่ไม่ ใช่ รายการทางการเงิน หรือสัญญาที่ออกโดยบริษัทประกันที่ไม่ เข้ าเงื่อนไข
ตามคํานิยามของสัญญาประกันภัย คํานิยามนี้หมายความถึงเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย ตั้งแต่
เงินกู้ยืมและเงินฝาก ตลอดจนตราสารอนุพันธ์ท่ซี ับซ้ อน ตราสารที่มีลักษณะเฉพาะ และสัญญาอนุพันธ์
ด้ านสินค้ าโภคภัณฑ์
12. เครื่องมือทางการเงินมีความหลากหลายตามความซับซ้ อนของเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งมาจากหลาย
สาเหตุดงั นี้

กระแสเงินสดของแต่ละรายมีปริมาณมากแต่ขาดการวิเคราะห์ลักษณะที่เหมือนกันของกระแสเงิน
สดเป็ นรายตัวหรือเป็ นกลุ่มเพื่อใช้ ในการประเมินผล เช่น ความเสี่ยงด้ านเครดิต (ตัวอย่างเช่นหนี้
ที่มหี ลักทรัพย์คาํ้ ประกัน (CDOs))

สูตรที่ใช้ ในการประมาณกระแสเงินสดที่ซับซ้ อน
6
7

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ย่อหน้ าที่ 7 (ค)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน ย่อหน้ าที่ 11
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ความไม่ แน่ นอนหรือความผันผวนของกระแสเงินสดในอนาคต เช่ นที่เกิดจากความเสี่ยงด้ าน
เครดิต สัญญาออปชั่น หรือเครื่องมือทางการเงินที่มรี ะยะเวลาตามสัญญาที่ยาว

ความผันผวนที่สงู ขึ้นของกระแสเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงในสภาวะตลาด ส่งผลให้ เครื่องมือทางการ
เงินมีแนวโน้ มที่จะซับซ้ อนมากขึ้นและการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินมีความไม่แน่นอน
มากขึ้น บางครั้งเครื่องมือทางการเงินที่ตามปกติน้ันค่อนข้ างง่ายที่จะประเมินมูลค่ ากลายเป็ นมีความ
ซับซ้ อนขึ้นในการประเมินมูลค่า เพราะบางสถานการณ์ ยกตัวอย่างเช่น เครื่องมือที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
ในตลาดหรือที่มีระยะเวลาตามสัญ ญาที่ยาว ตราสารอนุ พันธ์และตราสารที่มีลักษณะเฉพาะจะมีความ
ซับซ้ อนมากขึ้นเมื่อมีการรวมกันของเครื่องมือทางการเงินมากกว่าหนึ่งอย่าง นอกจากนี้การบัญชีสาํ หรับ
เครื่องมือทางการเงินภายใต้ แม่ บทการรายงานทางการเงินหรือเงื่อนไขของตลาดบางประการอาจจะ
ซับซ้ อน
13. อีกสาเหตุหนึ่งของความซับซ้ อนก็คือปริมาณของเครื่องมือทางการเงินที่ถืออยู่หรือที่มีการซื้อขาย เช่ น
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอย่างง่ายอาจไม่ มีความซับซ้ อน แต่เมื่อกิจการถือสัญญาแลกเปลี่ยน
อัต ราดอกเบี้ ย อย่ างง่ ายเป็ นจํานวนมาก อาจมี ก ารใช้ ร ะบบประมวลผลข้ อ มู ล ที่ซั บ ซ้ อ นในการระบุ
ประเมินค่าและทําธุรกรรมเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้
วัตถุประสงค์และความเสีย่ งจากการใช้เครื่องมือทางการเงิน
14. วัตถุประสงค์ของการใช้ เครื่องมือทางการเงิน

เพื่อป้ องกันความเสี่ยง (คือการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงที่กจิ การมีอยู่) ซึ่งรวมถึง
○ การซื้อหรือขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ าเพื่อกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคต
○ การแปลงอัตราดอกเบี้ยในอนาคตเป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวโดยการ
ใช้ สญ
ั ญาแลกเปลี่ยน (swaps)
○ การซื้ อสัญ ญาสิท ธิ (option contracts) เพื่ อ ทําให้ กิจการป้ องกัน การเคลื่ อนไหวของราคา
รวมถึงสัญญาซึ่งอาจจะมีอนุพันธ์แฝง

เพื่อการค้ า (เช่ นเพื่อให้ กจิ การดํารงสถานะที่ทาํ ให้ กิจการได้ รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของ
ตลาดในระยะสั้น)

เพื่อการลงทุน (เช่นเพื่อให้ กจิ การได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว)
15. การใช้ เครื่องมือทางการเงินที่สามารถลดความเสี่ยงทางธุรกิจบางอย่ าง เช่ นการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยและราคาสินค้ าโภคภัณฑ์หรือความเสี่ยงเหล่านั้นรวมกัน ในทางกลับกันความ
ซับซ้ อนตามปกติของเครื่องมือทางการเงินบางส่วนยังอาจส่งผลให้ ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
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16. ความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญเพิ่มขึ้นเมื่อ
ผู้บริหารและผู้มหี น้ าที่กาํ กับดูแล

ไม่มีความเข้ าใจความเสี่ยงของการใช้ เครื่องมือทางการเงินอย่างถ่องแท้ และไม่มีทกั ษะเพียงพอ
และไม่มปี ระสบการณ์อย่างเพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น

ไม่ มีความเชี่ ยวชาญในการประเมิน ค่ าเครื่อ งมือทางการเงิน นั้ นอย่ างเหมาะสมตามแม่ บทการ
รายงานทางการเงินที่บงั คับใช้

ไม่มกี ารควบคุมที่เพียงพอสําหรับกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

มีการป้ องกันความเสี่ยงหรือเก็งกําไรอย่างไม่เหมาะสม
17. ความล้ มเหลวของผู้บริหารในการทําความเข้ าใจความเสี่ยงในเครื่องมือทางการเงินจะมีผลโดยตรงต่อ
ความสามารถของผู้บริหารในการจัดการความเสี่ยงเหล่านี้อย่างเหมาะสมและท้ ายที่สดุ อาจเป็ นอุปสรรค
ต่อศักยภาพของกิจการ
18. ความเสี่ยงหลักที่เกิดขึ้น กับเครื่ องมือทางการเงินมีดังต่ อไปนี้ ความเสี่ยงที่กล่ าวถึงนี้ไม่ ได้ ค รบถ้ วน
สมบู ร ณ์ แ ละคํ า ศั พ ท์ ท่ี ใ ช้ อาจมี ค วามแตกต่ า งกั น เพื่ อ อธิ บ ายความเสี่ ย งเหล่ า นี้ หรื อ จั ด ประเภท
ส่วนประกอบของแต่ละความเสี่ยง
(1) ความเสี่ยงด้ านเครดิต (หรือคู่สัญญา) คือความเสี่ยงที่ฝ่ายหนึ่งจะทําให้ เกิดการขาดทุนทางการ
เงินแก่อีกฝ่ ายโดยไม่สามารถชําระภาระผูกพั นและมักจะผิดนัดชําระหนี้ ความเสี่ยงด้ านเครดิต
รวมถึงความเสี่ยงในการชําระราคา ซึ่งเป็ นความเสี่ยงที่อกี ฝ่ ายของการทําธุรกรรมจะถูกชําระราคา
โดยไม่ได้ รับเงินจากลูกค้ าหรือคู่สญ
ั ญา
(2) ความเสี่ยงด้ านตลาดคือความเสี่ยงที่มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเครื่องมือทาง
การเงินจะมีความผันผวนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาด ตัวอย่างของความเสี่ยงด้ าน
ตลาดรวมถึง ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงด้ าน
ของราคาสินค้ าโภคภัณฑ์และความเสี่ยงจากราคาตราสารทุน
(3) ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ องรวมถึงความเสี่ยงจากการไม่ สามารถที่จะซื้อหรือขายเครื่องมือทาง
การเงินในราคาที่เหมาะสมและในเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินไม่เป็ นที่ต้องการ
ของตลาด
(4) ความเสี่ยงด้ านปฏิบัติ ก ารที่เกี่ยวข้ องกับ การประมวลผลเฉพาะที่จําเป็ นสําหรั บ เครื่ อ งมือ ทาง
การเงิน ความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการอาจเพิ่มขึ้นเมื่อความซับซ้ อนของเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้น
และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการที่ไม่ ดีอาจเพิ่ มความเสี่ยงอื่นๆ ความเสี่ยงด้ าน
ปฏิบตั กิ ารรวมถึง
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(1) ความเสี่ยงที่การควบคุมของการยืนยันยอดและกระทบยอดไม่เพียงพอส่งผลให้ การบันทึก
บัญชีของเครื่องมือทางการเงินไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้ อง
(2) ความเสี่ยงจากการมีเอกสารของการทําธุรกรรมที่ไม่เหมาะสมและการดูแลการทําธุรกรรม
เหล่านี้ไม่เพียงพอ
(3) ความเสี่ยงที่การทําธุรกรรมมีการบันทึกบัญชี ประมวลผล หรือการบริหารจัดการความเสี่ยง
ไม่ถูกต้ อง ทําให้ ความเสี่ยงไม่ได้ สะท้ อนถึงเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจของธุรกรรมทั้งหมด
(4) ความเสี่ยงที่เกิดจากการเชื่ อมั่นมากเกินไปว่ าพนักงานจะสามารถใช้ เทคนิคการประเมิน
มูลค่ าได้ อย่ างถู กต้ อง และไม่ มีการสอบทานอย่ างเพี ยงพอทําให้ ธุรกรรมมีการประเมิน
มูลค่าอย่างไม่ถูกต้ องหรือวัดค่าความเสี่ยงอย่างไม่เหมาะสม
(5) ความเสี่ยงที่การใช้ เครื่องมือทางการเงินไม่เป็ นไปตามวิธกี ารและนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงของกิจการ
(6) ความเสี่ย งที่ จ ะมี ก ารสูญ เสีย ที่ เกิด จากกระบวนการภายในและระบบไม่ เพี ย งพอหรื อ
ล้ มเหลว หรือจากเหตุการณ์ภายนอกรวมถึงความเสี่ยงของการทุจริตที่เกิดจากทั้งภายใน
และภายนอก
(7) ความเสี่ยงจากการที่มีการบํารุงรักษาเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ ในการวัดเครื่องมือทาง
การเงินไม่เพียงพอหรือไม่ทนั เวลา
(8) ความเสี่ยงทางด้ านกฎหมายเป็ นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงด้ านปฏิบตั กิ ารซึ่งอาจทําให้ เกิดการ
สูญเสียจากการกระทําตามกฎหมายหรือระเบียบที่ยกเลิกหรือจากการกระทําของพนักงาน
ผู้ใช้ หรือ คู่สัญ ญาของตนภายใต้ เงื่อนไขของสัญญาหรือข้ อตกลงในการหักกลบชําระหนี้
ตัวอย่ างเช่ น ความเสี่ยงทางด้ านกฎหมายอาจเกิดขึ้นจากสัญญามีการบันทึกไม่ เพี ยงพอ
หรือไม่ถูกต้ อง การที่ไม่สามารถบังคับใช้ ข้อตกลงในการหักกลบในกรณีล้มละลายได้ การ
เปลี่ยนแปลงในด้ านตรงกันข้ ามของกฎหมายภาษี หรือกฎที่ห้ามกิจการลงทุนในเครื่องมือ
ทางการเงินบางประเภท
19. การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงในการใช้ เครื่องมือทางการเงินรวมถึง

ความเสี่ยงจากการทุ จริ ตที่อาจจะเพิ่ มขึ้น เช่ น ถ้ าพนักงานในตําแหน่ งที่สามารถทําการทุ จริ ต
เข้ าใจทั้งเครื่องมือทางการเงินและกระบวนการในการทําบัญชีสาํ หรับเครื่องมือทางการเงิน แต่
ผู้บริหารและผู้มหี น้ าที่กาํ กับดูแลมีความเข้ าใจที่น้อยกว่า

ความเสี่ยงที่ข้อตกลงหลักเพื่ออนุญาตให้ มกี ารหักกลบ8 อาจไม่แสดงผลกระทบในงบการเงินอย่าง
ถูกต้ อง
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กิจการที่มจี าํ นวนการทําธุรกรรมเครื่องมือทางการเงินกับคู่สญ
ั ญาเดียว อาจมีการทําสัญญาหักกลบลบกันหลักกับคู่สญ
ั ญานั้น ข้ อตกลงดังกล่าวให้
มีการชําระราคาสุทธิในครั้งเดียวสําหรับเครื่องมือทางการเงินทั้งหมดที่ครอบคลุมในสัญญา หากมีเหตุของการผิดข้ อตกลงโดยคุ่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึ่ง
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ความเสี่ยงที่เครื่องมือทางการเงินบางอย่ างอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปมาระหว่ างสินทรัพ ย์และ
หนี้สนิ ตลอดระยะเวลาของสัญญาและอาจเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

การควบคุมเกีย่ วกับเครื่องมือทางการเงิน
20. ขอบเขตของการใช้ เครื่องมือทางการเงินและระดับของความซับซ้ อนของเครื่องมือเป็ นปั จจัยสําคัญต่อ
ระดับความจําเป็ นของความซับซ้ อนในการควบคุมภายในของกิจการ ตัวอย่ างเช่ นหน่ วยงานที่มีขนาด
เล็กอาจใช้ ผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่ซับซ้ อนและมีกระบวนการและวิธกี ารที่ง่ายเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์
21. โดยส่วนใหญ่ เป็ นหน้ าที่ของผู้มีหน้ าที่กาํ กับดูแล ที่จะกําหนดแนวทางการอนุ มัติและการควบคุมดูแล
ขอบเขตของการใช้ เครื่องมือทางการเงิน ขณะเดียวกันก็เป็ นหน้ าที่ของผู้บริหารในการบริหารจัดการและ
ควบคุมความเสี่ยงของกิจการ ทั้งผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่กาํ กับดูแลมีหน้ าที่รับผิดชอบในการออกแบบ
และนําระบบควบคุมภายในไปใช้ เพื่ อใช้ ในการจัดทํางบการเงินให้ เป็ นไปตามแม่ บทการรายงานทาง
การเงิน ที่บั งคั บ ใช้ อ ยู่ การควบคุ มภายในของกิจการสําหรั บเครื่ องมือ ทางการเงิน มีแ นวโน้ ม ที่จะมี
ประสิทธิภาพเมื่อผู้บริหารและผู้มหี น้ าที่กาํ กับดูแลมี
(1) การสร้ างสภาพแวดล้ อมการควบคุมที่เหมาะสม การเข้ ามามีส่วนร่วมโดยผู้มีหน้ าที่กาํ กับดูแลใน
การควบคุมการใช้ เครื่องมือทางการเงิน การจัดโครงสร้ างกิจการที่มีการมอบหมายอํานาจหน้ าที่
และความรับผิดชอบอย่ างชัดเจน และนโยบายและวิธีการที่เหมาะสมของฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีกฎระเบียบที่ชัดเจนจําเป็ นต่อผู้มีหน้ าที่รับผิดชอบในกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
เครื่องมือทางการเงินซึ่งได้ รับอนุญาตให้ ทาํ หน้ าที่ กฎระเบียบดังกล่ าวต้ องคํานึงถึงข้ อจํากัดตาม
กฎหมายในการใช้ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ตั ว อย่ า งเช่ น กิ จ การภาครั ฐ อาจไม่ ได้ มี อ ํานาจที่ จ ะ
ดําเนินการทางธุรกิจโดยใช้ อนุพันธ์ทางการเงิน
(2) การสร้ างกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้ องกับขนาดของกิจการและความซับซ้ อนของ
เครื่องมือทางการเงิน (เช่น บางกิจการมีแผนกบริหารความเสี่ยง)
(3) การสร้ างระบบประมวลผลข้ อมูล ที่ทาํ ให้ ผ้ ูมีหน้ าที่กาํ กับดูแลได้ เข้ าใจกระบวนการของกิจกรรม
เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง รวมทั้งการบันทึกรายการที่เพียงพอ
(4) การกําหนดรูปแบบ การนําไปใช้ และบันทึกข้ อมูลของระบบของการควบคุมภายในเพื่อ
○ ให้ เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า การใช้ เครื่องมือทางการเงินของกิจการอยู่ภายใต้ นโยบายการ
บริหารความเสี่ยง
○ การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงินในงบการเงินอย่างเหมาะสม
○ เพื่อให้ แน่ใจว่ากิจการได้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ
○ มีการควบคุมดูแลความเสี่ยง
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ภาคผนวกได้ ให้ ตัวอย่างของการควบคุมที่อาจมีอยู่ในกิจการที่มีการทํารายการที่เกี่ยวกับเครื่องมือ
ทางการเงินจํานวนมาก
(5) การกําหนดนโยบายบัญชีท่เี หมาะสม รวมถึงนโยบายการประเมินมูลค่าที่สอดคล้ องกับแม่บทการ
รายงานทางการเงินที่บงั คับใช้
22. องค์ประกอบที่สาํ คัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือ
ทางการเงินของกิจการรวมถึง
 การกําหนดวิธใี นการระบุขนาดความเสี่ยงที่กจิ การเต็มใจที่จะยอมรับเมื่อทําธุรกรรมเครื่องมือทาง
การเงิน (อาจจะเรียกว่ า "ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ”) รวมถึงนโยบายการลงทุนในเครื่องมือทาง
การเงิน และ แม่บทการควบคุมซึ่งใช้ ในกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
 การกําหนดกระบวนการสําหรับการจัดทําเอกสารและการให้ อาํ นาจอนุมัติธุรกรรมเครื่องมือทาง
การเงินประเภทใหม่ ซึ่งควรพิจารณาทางด้ านบัญชี กฎระเบียบ กฎหมาย และความเสี่ยงทางด้ าน
การเงิน และการปฏิบตั กิ ารที่เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือดังกล่าว
 การประมวลผลรายการเครื่อ งมือ ทางการเงิน รวมถึงการยืน ยันยอดและการกระทบยอดของ
เงินสดและสินทรัพย์ท่ถี อื ครองโดยบุคคลภายนอกและกระบวนการการชําระเงิน
 การแบ่ ง แยกหน้ าที่ ร ะหว่ างผู้ มี ห น้ าที่ ล งทุ น หรื อ ซื้ อขายเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น กั บ ผู้ มี ห น้ า ที่
ปฏิบั ติก าร ประเมิน มู ลค่ าและยืน ยัน ยอดเครื่ อ งมือ ดังกล่ าว ตั วอย่ างเช่ น หน้ าที่ หรื อ การจัด
องค์กรในส่วนการพัฒนาแบบจําลองที่ช่วยในการกําหนดราคา ควรแยกออกจากหน่ วยงานที่ทาํ
ธุรกรรม
 กระบวนการประเมินมูลค่ าและการควบคุม รวมถึงการควบคุมข้ อมูลที่ได้ จากการกําหนดราคา
จากบุคคลภายนอก
 การตรวจสอบดูแลการควบคุม
23. ลักษณะของความเสี่ยงอาจแตกต่ างระหว่ างกิจการที่มีปริมาณธุรกรรมสูงและมีความหลากหลายของ
เครื่องมือทางการเงินกับกิจการที่มีรายการเครื่องมือทางการเงินเพียงไม่ก่รี ายการ ซึ่งจะส่งผลต่อวิธกี าร
ในการควบคุมภายในที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น

โดยปกติกิจการที่มีปริมาณของเครื่องมือทางการเงินสูงจะมีห้องสําหรับทําการซื้อขายที่มีผ้ ูค้าที่
เชี่ยวชาญและแบ่งแยกหน้ าที่ระหว่างผู้ค้าเหล่ านั้นและหน่ วยงานสนับสนุน (ซึ่งฝ่ ายสนับสนุ นจะ
ดําเนินงานตรวจสอบข้ อมูลรายการค้ าที่ทาํ ให้ แน่ ใจว่ าไม่ มีการผิดพลาดและการถ่ายโอนข้ อมูล
อย่างถูกต้ อง) ในสภาพแวดล้ อมเช่ นนี้ผ้ ูค้าจะทํารายการทางโทรศัพท์หรือผ่านทางระบบการซื้อ
ขายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการรวบรวมธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องและบันทึกบัญชีให้ ถูกต้ องนั้นมีความท้ าทาย
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มากกว่ากิจการที่มีเครื่องมือทางการเงินเพียงไม่ก่รี ายการซึ่งสามารถตรวจสอบความมีตัวตนและ
ครบถ้ วนได้ จากการยืนยันยอดที่มกี บั ธนาคารเพียงไม่ก่รี าย
ในทางตรงกันข้ ามกิจการที่มีจาํ นวนเครื่องมือทางการเงินน้ อยมักจะไม่ได้ มกี ารแบ่งแยกหน้ าที่และ
ถูกจํากัดการเข้ าถึงตลาด ในกรณีดังกล่าวแม้ ว่าการระบุการทําธุรกรรมเครื่องมือทางการเงินจะง่าย
แต่กม็ ีความเสี่ยงที่ผ้ ูบริหารต้ องพึ่งพาบุคลากรที่มีจาํ นวนจํากัด ซึ่งอาจเพิ่ มความเสี่ยงว่าการทํา
ธุรกรรมไม่ได้ รับการอนุมตั แิ ละอาจบันทึกบัญชีไม่ถูกต้ อง

ความครบถ้วน ความถูกต้อง และความมีอยู่จริง
24. ย่ อหน้ าที่ 25-33 จะอธิบายถึงการควบคุ มและกระบวนการซึ่งอาจมีอยู่ ในกิจการที่มีป ริมาณการทํา
ธุรกรรมเครื่องมือทางการเงินสูงรวมทั้งกิจการที่มีห้องซื้อขาย ในทางกลับกันกิจการที่ไม่ได้ มีปริมาณของ
การทําธุรกรรมเครื่องมือทางการเงินสูงอาจไม่ได้ มีการควบคุมกระบวนการเหล่านี้ แต่อาจมีการยืนยัน
ยอดการทํารายการกับคู่สัญ ญาหรือสํานัก หั กบัญ ชี แทน การทําเช่ นนี้ เหมาะกับกิจการที่อาจมีการทํา
ธุรกรรมกับหนึ่งหรือสองคู่สญ
ั ญา
หนังสือยืนยันรายการค้าและสํานักหักบัญชี
25. โดยทั่วไปสําหรับการทําธุรกรรมที่ดาํ เนินการโดยสถาบันการเงิน ข้ อตกลงในสัญญาของเครื่องมือทาง
การเงินจะถูกบันทึกในเอกสารการยืนยันยอดที่แลกเปลี่ยนระหว่างคู่ค้าและสัญญาตามกฎหมาย สํานัก
หั กบัญ ชีจะทําหน้ าที่ตรวจสอบการแลกเปลี่ยนการยืนยันยอดโดยจับคู่ รายการค้ าและการชําระราคา
สํานักหักบัญชีส่วนกลางมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนและกิจการที่ใช้ สาํ นักหักบัญชีเป็ นตัวกลางมักจะมี
กระบวนการในการจัดการข้ อมูลที่ส่งไปยังสํานักหักบัญชี
26. ไม่ ใช่ ธุรกรรมทั้งหมดที่ชําระราคาด้ วยการแลกเปลี่ยน ในบางตลาดมีการสร้ างวิธีปฏิบัติในการตกลง
เงื่อนไขของธุรกรรมก่อนการชําระราคา เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ กระบวนการนี้จาํ เป็ นต้ องแยกต่างหาก
จากผู้ท่ที าํ การซื้อขายเครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงของการทุจริต ในตลาดอื่น ๆ การยืนยัน
การทําธุรกรรมจะเกิดขึ้นหลังจากการชําระราคาและบางครั้งมีการยืนยันยอดเงินรอโอนในตอนต้ นของ
การชําระราคาก่อนตกลงเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งเป็ นการเพิ่มความเสี่ยงเพราะกิจการที่ทาํ รายการต้ องพึ่งพา
วิธกี ารอี่นๆ ในการทําธุรกรรม ซึ่งอาจรวมถึง

การบังคับใช้ การกระทบยอดอย่างเข้ มงวดระหว่างทะเบียนการซื้อขายเครื่องมือทางการเงินและ
ทะเบียนของธุ รกรรมที่ชําระราคาแล้ ว (การแบ่ งแยกหน้ าที่ระหว่ างทั้งสองฝ่ ายเป็ นสิ่งสําคัญ )
รวมถึงมีการควบคุมกํากับดูแลการซื้อขายเครื่องมือทางการเงินเพื่อให้ แน่ใจว่ามีความสมบูรณ์ของ
การทําธุรกรรม
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ทบทวนเอกสารสรุปจากคู่สญ
ั ญาโดยเฉพาะเงื่อนไขสําคัญ แม้ ว่าเงื่อนไขเต็มรูปแบบยังไม่ได้ ตกลง
กัน
ตรวจสอบผลกําไรขาดทุนของผู้ค้าเพื่อให้ แน่ ใจว่ามีการกระทบยอดกับสิ่งที่หน่วยงานสนับสนุ น
คํานวณไว้

การกระทบยอดกับธนาคารและผูด้ แู ลทรัพย์สิน
27. เครื่องมือทางการเงินบางอย่ าง เช่ นพั นธบัตรและหุ้ นอาจถู กฝากไว้ แยกจากกันในแต่ ละศูนย์รับฝาก
นอกจากนี้เครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่มกี ารชําระเงินสด ณ จุดใดจุดหนึ่งของสัญญาและเป็ นการชําระ
ในช่วงเริ่มต้ นของสัญญาด้ วย ซึ่งการจ่ายหรือรับเงินสดจะทําผ่านบัญชีธนาคารของกิจการ การกระทบ
ยอดบัญชีของกิจการกับบัญชีของธนาคารและสํานักหักบัญชีอย่างสมํ่าเสมอ เพื่ อทําให้ แน่ ใจว่าการทํา
ธุรกรรมมีการบันทึกบัญชีไว้ อย่างถูกต้ อง
28. มีข้อสังเกตว่าไม่ใช่ทุกเครื่องมือทางการเงินที่มีการชําระเงินในช่วงเริ่มต้ นของสัญญาหรือสามารถบันทึก
รายการกับศูนย์แลกเปลี่ยนหรือกับผู้รับฝากทรัพย์สนิ ในกรณีน้ ี ขั้นตอนการกระทบยอดจะไม่สามารถ
ระบุรายการค้ าที่ไม่ได้ ถูกบันทึกหรือรายการค้ าที่บันทึกไม่ถูกต้ อง ดังนั้นการควบคุมการยืนยันยอดจึง
เป็ นสิ่งสําคัญ ถึงแม้ ว่ามีการชําระเงินสดตั้งแต่ช่วงเริ่มต้ นของสัญญาก็ไม่สามารถแน่ใจว่าทุกรูปแบบหรือ
ข้ อตกลงในตราสาร (เช่น ระยะเวลาครบกําหนดหรือเงื่อนไขยกเลิกสัญญาก่อนกําหนด) ได้ บันทึกอย่าง
ถูกต้ อง
29. นอกจากนี้การเคลื่อนไหวของเงินสดอาจจะน้ อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขายทั้งหมดหรือที่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ ดังนั้นจึงเป็ นการยากที่จะพิจารณาประโยชน์ของการกระทบยอดจะ
เกิดเมื่อพนักงานการเงิน หรือ พนักงานหน่ วยงานสนับสนุนอื่นสอบทานรายการบัญชีท้งั หมดในบัญชี
แยกประเภททั่วไปเพื่อให้ แน่ใจว่าสมเหตุสมผลและมีเอกสารสนับสนุน กระบวนการนี้จะช่วยได้ ถ้ าอีก
ด้ านของรายการเงินสดที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องมือทางการเงินไม่ ได้ บันทึกอย่ างถูก ต้ อง การตรวจสอบ
รายการที่สงสัยและรายการที่ติดค้ างนานเป็ นสิ่งจําเป็ นโดยไม่ต้องคํานึงถึงยอดคงเหลือเพราะอาจมีการ
หักกลบรายการกระทบยอดในบัญชี
30. ในกิจ การที่มี ป ริมาณของการทําธุ รกรรมเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน สูง การควบคุ ม การกระทบยอดและ
การยืนยันยอดอาจกระทําโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงควรมีการควบคุมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอ
เพื่อสนับสนุนการทําธุรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมนั้นต้ องทําให้ แน่ใจว่าข้ อมูลที่มาจากแหล่ง
ภายนอก (เช่นธนาคารและผู้ดูแลทรัพย์สนิ ) และจากบัญชีของกิจการมีความครบถ้ วนถูกต้ อง และไม่ได้
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ขัดแย้ งกับก่ อนหรือระหว่ างการกระทบยอด การควบคุ มจําเป็ นต้ องทําให้ แน่ ใจว่ าเกณฑ์ในการจับคู่
รายการมีความเข้ มงวดเพียงพอที่จะป้ องกันการตัดรายการกระทบยอดที่ไม่ถูกต้ อง
การควบคุมอืน่ ๆ เพิ่มเติมเพือ่ ความครบถ้วน ความถูกต้อง และความมีอยู่จริง
31. ความซับซ้ อนที่มีอยู่ในเครื่องมือทางการเงินอาจไม่ สามารถเห็นได้ ชัดว่าควรบันทึกบัญชีในระบบของ
กิจการอย่ างไร ในบางกรณี ผู้บริหารอาจจะกําหนดกระบวนการควบคุมเพื่ อสอบทานนโยบายในการ
กําหนดวิธกี ารเฉพาะแต่ละประเภทของธุรกรรมในการวัดค่า และการบันทึกบัญชี นโยบายเหล่านี้ควรมี
การกําหนดและทบทวนล่ วงหน้ าโดยบุค ลากรที่มีคุณ สมบัติเหมาะสมที่มีความเข้ าใจผลกระทบของ
เครื่องมือทางการเงินที่ต้องบันทึกบัญชี
32. การทําธุรกรรมอาจจะมีการยกเลิกหรือแก้ ไขเพิ่ มเติมหลังจากเริ่มต้ นทํารายการ การมีการควบคุมที่
เหมาะสมเกี่ยวกับ การยกเลิ กหรื อ แก้ ไขเพิ่ ม เติม สามารถลดความเสี่ยงจากการแสดงข้ อ มู ลที่ขัด ต่ อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด นอกจากนี้ กิจการอาจมีกระบวนการ
เพื่อยืนยันธุรกรรมที่ถูกยกเลิกหรือแก้ ไข
33. ในสถาบันการเงินที่มีปริมาณของการซื้อขายสูง พนักงานอาวุโสมักจะตรวจสอบกําไรขาดทุนประจําวัน
ตามทะเบียนของผู้ค้าแต่ละคน เพื่อประเมินความเหมาะสมตามความรู้ทางการตลาดของพนักงานอาวุโส
การทําเช่ นนี้อาจช่วยให้ ผ้ ูบริหารระบุการซื้อขายที่ไม่ครบถ้ วนหรือไม่ถูกต้ องหรืออาจจะระบุการทุจริตที่
เกิดโดยผู้ค้า ดังนั้นจึงเป็ นสิ่งจําเป็ นที่ต้องมีข้นั ตอนการอนุมัติการทําธุรกรรมเพื่อช่วยพนักงานอาวุโสใน
การตรวจสอบ
การประเมินมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน
ข้อกําหนดของการรายงานทางการเงิน
34. ในหลายแม่ บทการรายงานทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินรวมทั้งอนุ พั นธ์แฝงถูกวัดค่ าด้ วยมูลค่ า
ยุติธรรมเพื่อวัตถุประสงค์ของการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน การคํานวณกําไรหรือขาดทุน
และ / หรือการเปิ ดเผยข้ อมูลโดยทั่วไปวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่ายุติธรรมคือการหาราคาที่ธุรกรรม
จะเกิดขึ้นระหว่างผู้มสี ่วนร่วมในตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าภายใต้ เงื่อนไขของตลาดในปัจจุบนั ซึ่งไม่ใช่ราคา
ซื้อขายสําหรับการบังคับชําระหนี้หรือการขายเมื่อกิจการมีปัญหา เพื่ อให้ บรรลุวัตถุประสงค์น้ ี ข้ อมูล
ตลาดทั้งหมดที่เกี่ยวข้ องต้ องนํามารวมคํานวณ

16

35. การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินอาจเกิดขึ้นเมื่อบันทึกการทําธุรกรรมเริ่มแรก
และต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ า การเปลี่ยนแปลงในการวัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นอาจมีวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีท่แี ตกต่างกันตามแต่ละแม่บทการรายงานทางการเงิน ตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ าวอาจบันทึกเป็ นกําไรหรือขาดทุน หรืออาจบันทึกไว้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กับ
แม่บทการรายงานทางการเงินที่ใช้ บงั คับ เครื่องมือทางการเงินทั้งหมดหรือเฉพาะส่วน (เช่นอนุพันธ์แฝง
เมื่อมีการบันทึกแยกต่างหาก) อาจจําเป็ นต้ องวัดค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
36. บางแม่ บทการรายงานทางการเงินกําหนดลําดับขั้น ของมู ลค่ ายุ ติธรรมเพื่ อเพิ่ มความสมํ่าเสมอและ
การเปรียบเทียบกันได้ ในการวัดมูลค่ ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้ อง ข้ อมูล
เบี้องต้ นอาจจําแนกออกเป็ นหลายระดับที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้
 ระดับ 1-ราคาเสนอซื้อขาย (ที่ไม่ผ่านการปรับปรุง) ในตลาดที่มกี ารเคลื่อนไหว สําหรับสินทรัพย์
หรือ หนี้สนิ ทางการเงินที่มลี ักษณะคล้ ายกันที่กจิ การสามารถหามูลค่าได้ ณ วันที่ทาํ การวัดมูลค่า
 ระดับที่ 2- ข้ อมู ลอื่น ๆ ที่น อกเหนือ จากราคาเสนอซื้อขายที่รวมอยู่ ในระดับที่ 1 ซึ่งสามารถ
สัง เกตได้ สําหรั บ สิน ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิน ทางการเงิน ไม่ ว่ าทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม ถ้ าสิน ทรั พ ย์
ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินมีระยะเวลาตามสัญญาที่แน่ นอน ข้ อมูลระดับ 2 ต้ องชัดเจน
สําหรั บ เงื่อนไขทั้งหมดในสาระสํา คั ญ ของสิน ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิน ทางการเงิน ข้ อ มู ล ระดั บ ที่ 2
รวมข้ อมูลดังต่อไปนี้
○ ราคาเสนอซื้อขายสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกันในตลาด
ที่มกี ารเคลื่อนไหว
○ ราคาเสนอซื้อขายสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ทางการเงินที่เหมือนกันหรือคล้ ายคลึงกันใน
ตลาดที่ไม่มกี ารเคลื่อนไหว
○ ข้ อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขาย ซึ่งสังเกตเห็นได้ ของสินทรัพย์หรือหนี้สินทาง
การเงิน (เช่ น อัตราดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทนในช่ วงเวลาที่เสนอ ความผันผวนและ
ส่วนต่างของความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ)
○ ข้ อมู ลที่ได้ ม าโดยเฉพาะอย่ างยิ่งจากข้ อมู ลตลาดที่สังเกตเห็น ได้ โดยวิธีสหสัม พั น ธ์หรื อ
วิธกี ารอื่น (ข้ อมูลที่ยนื ยันจากตลาด)
 ระดับ 3 -ข้ อมูลที่ไม่ สามารถสังเกตได้ ของสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงิน ข้ อมูลที่ไม่ สามารถ
สังเกตได้ จะถูกนํามาใช้ ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมแทนหากไม่มีข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ ซึ่งจะ
ใช้ ในกรณีท่ีมีกิจกรรมการตลาดจํานวนน้ อยสําหรับสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ทาํ การวัดมูลค่า
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โดยทั่วไปความไม่แน่นอนในการวัดมูลค่าเพิ่มขึ้นตามระดับข้ อมูลจากระดับ 1 ถึงระดับ 2 หรือระดับ 2
ถึง ระดับ 3 แม้ ว่ายังอยู่ในระดับที่ 2 แต่อาจจะมีความไม่แน่นอนที่มากขึ้นอยู่กบั ความชัดเจนของข้ อมูล
ความซับซ้ อนของเครื่องมือทางการเงิน การประเมินมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินและปัจจัยอื่น ๆ
37. บางแม่บทการรายงานทางการเงินอาจกําหนดหรืออนุญาตให้ กจิ การปรับปรุงความไม่แน่นอนของการวัด
มู ลค่ าเพื่ อปรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการกําหนดราคาของผู้ ซ้ ือขายในตลาดที่ส่งผลต่ อความไม่
แน่ น อนของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อ งกับการกําหนดราคาและกระแสเงิน สดของเครื่ องมื อทางการเงิน
ตัวอย่างเช่น

การปรั บ แบบจํา ลอง บางแบบจํา ลองอาจจะมี ข้ อ บกพร่ อ งที่ ร้ ู กั น อยู่ แ ล้ วหรื อ ผลของการ
เปรียบเทียบอาจพบข้ อบกพร่องสําหรับการวัดมูลค่ายุตธิ รรมตามแม่บทการรายงานทางการเงิน

การปรับความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ บางแบบจําลองไม่คาํ นึงถึงความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ รวมถึงความ
เสี่ยงของคู่สญ
ั ญาหรือความเสี่ยงด้ านสินเชื่อของตัวเอง

การปรับสภาพคล่ อง บางแบบจําลองคํานวณราคากลางของตลาด แม้ ว่าแม่ บทการรายงานทาง
การเงินอาจกําหนดให้ ปรับสภาพคล่อง เช่นส่วนต่างของราคาเสนอซี้อ/เสนอขาย นอกจากนั้นการ
ปรั บ สภาพคล่ อ งรั บ รู้เมื่ อ เครื่ องมื อ ทางการเงิน บางอย่ างไม่ มี ส ภาพคล่ อ งซึ่ งจะส่ ง ผลต่ อ การ
ประเมินมูลค่า

การปรับความเสี่ยงอื่น ๆ ค่าที่วัดได้ โดยใช้ แบบจําลองที่ไม่คาํ นึงถึงทั้งปั จจัยอื่น ๆ ที่ผ้ ูมีส่วนร่วม
ในตลาดจะพิ จารณาในการกําหนดราคาเครื่องมือทางการเงินอาจไม่ สะท้ อนถึงมู ลค่ ายุ ติธรรม
ณ วั น ที่ วั ด มู ล ค่ า และดั ง นั้ น จึ ง อาจจําเป็ นต้ องมี ก ารปรั บ แยกเพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บ แม่ บ ท
การรายงานทางการเงินที่ใช้ บงั คับ
การปรับจะไม่ เหมาะสมหากมีการปรับการวัดมูลค่ าและการประเมินมูลค่ าของเครื่องมือทางการเงิน
ต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมตามที่กาํ หนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่ใช้ บงั คับ เช่น ใช้ เกณฑ์ความ
ระมัดระวัง
ปัจจัยทีส่ ามารถสังเกตได้และทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้
38. ตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ น แม่บทการรายงานทางการเงินจัดประเภทข้ อมูลตามระดับของความสามารถสังเกต
ได้ ของข้ อมูล กิจกรรมในตลาดของเครื่องมือทางการเงินลดลงและความสามารถสังเกตได้ ของข้ อมูล
ลดลง จะส่งผลให้ ความไม่แน่ นอนการวัดมูลค่าเพิ่มขึ้น ลักษณะและความน่ าเชื่อถือของข้ อมูลที่มีเพื่อ
สนับสนุนการประเมินมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กบั ความสามารถสังเกตได้ ของ
ข้ อมูลต่อการประเมินมูลค่า ซึ่งมีอทิ ธิพลจากลักษณะของตลาด (เช่น ระดับของกิจกรรมของตลาดไม่ว่า
จะเป็ นผ่ านตลาดหลักทรัพย์หรือรายการนอกตลาด) ดังนั้นจึงมีความต่ อเนื่องของลักษณะและความ
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น่ าเชื่อถือของหลักฐานที่ใช้ สนับสนุ นการประเมินมูลค่ าและเป็ นเรื่องยากมากขึ้นสําหรับผู้บริหารที่จะ
ได้ รับข้ อมูลเพื่อสนับสนุนการประเมินมูลค่าเมื่อตลาดไม่มกี ารเคลื่อนไหวและข้ อมูลไม่สามารถสังเกตได้
39. เมื่อไม่มีข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ กิจการจะใช้ ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ (ระดับ 3) ที่สะท้ อนให้ เห็น
ถึงสมมติฐานที่ว่าผู้มีส่วนร่ วมในตลาดจะใช้ กาํ หนดราคาสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน
รวมทั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความเสี่ยง ข้ อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ จะมีการพัฒนาโดยใช้ ข้อมูลที่ดีท่สี ดุ ที่
มี อ ยู่ ในสถานการณ์ น้ ี ในการพั ฒ นาข้ อ มู ลที่ไม่ สามารถสังเกตได้ กิจ การอาจเริ่ ม ต้ น ด้ วยข้ อ มู ล ของ
กิจ การเองซึ่ ง จะถู ก ปรั บ ด้ ว ยข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ ท่ี บ่ ง ชี้ ว่ า (ก) คนอื่น ในตลาดจะใช้ ข้ อ มู ล ที่แ ตกต่ างหรื อ
(ข) มี ลั ก ษณะเฉพาะกับ กิจ การที่ไม่ ส ามารถใช้ ได้ กับ คนอื่น ๆ ในตลาด (เช่ น การทํางานร่ ว มกั น
โดยเฉพาะของกิจการ)
ผลกระทบจากตลาดทีไ่ ม่มีการเคลือ่ นไหว
40. ความไม่ แ น่ น อนในการวัดมู ลค่ าเพิ่ ม ขึ้น และการประเมิ น มู ลค่ ามี ค วามซั บซ้ อ นมากขึ้น เมื่ อ ตลาดที่
เครื่องมือทางการเงินหรือส่วนประกอบของเครื่องมือมีการซื้อขายอยู่ในตลาดที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ไม่มี
จุ ดที่ชัดเจนที่ตลาดที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนเป็ นตลาดที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ดังนั้นแม่บทการรายงาน
ทางการเงินอาจให้ แนวทางเกี่ยวกับเรื่องนี้ ลักษณะของตลาดที่ไม่เคลื่อนไหวรวมถึงการลดลงอย่างมาก
ในปริมาณและระดับของกิจกรรมการซื้อขาย ราคาที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไปอย่างมีนัยสําคัญตลอดเวลา
หรือระหว่างผู้มีส่วนร่ วมในตลาด หรือราคาไม่เป็ นปั จจุบัน อย่างไรก็ตามการประเมินว่าตลาดไม่มีการ
เคลื่อนไหวต้ องใช้ วิจารณญาณ
41. เมื่อตลาดไม่มกี ารเคลื่อนไหวราคาเสนอซื้อขายอาจจะเก่า (นั่นคือล้ าสมัย) ไม่สะท้ อนถึง ราคาที่ผ้ ูมสี ่วน
ร่ วมในตลาดอาจทําการซื้ อขายหรื อ อาจสะท้ อ นรายการบั งคั บ ขาย (เช่ น เมื่ อ ผู้ ข ายจําเป็ นต้ อ งขาย
สินทรัพย์ เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบหรือข้ อกําหนดทางกฎหมาย จําเป็ นต้ องขายทรัพย์สนิ ทันทีเพื่อ
สร้ างสภาพคล่องหรือการดํารงอยู่ของผู้ซ้ ือที่มีศักยภาพที่มีเพียงคนเดียว ซึ่งเป็ นผลมาจากข้ อจํากัดทาง
กฎหมายหรือเวลาที่กาํ หนด) ดังนั้นการประเมินมูลค่าได้ พัฒนาบนพื้นฐานของข้ อมูลระดับ 2 และระดับ
3 ภายใต้ สถานการณ์เช่นนี้ กิจการอาจมี
 นโยบายการประเมินมูลค่าควรรวมถึงกระบวนการในการพิจารณาว่ามีข้อมูลในระดับที่ 1 หรือไม่
 ความเข้ าใจของการใช้ ราคาหรือข้ อมูลจากแหล่ งภายนอกที่ใช้ เป็ นข้ อมูลเทคนิคในการประเมิน
มูลค่าที่ใช้ คาํ นวณเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของข้ อมูล เช่นในตลาดที่มกี ารเคลื่อนไหว นายหน้ า
เสนอราคาของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้ มกี ารซื้อขายโดยใช้ ราคาที่เกิดขึ้นจริงของเครื่องมือทาง
การเงินที่คล้ ายกัน แต่สาํ หรับตลาดที่มีการเคลื่อนไหวน้ อย นายหน้ าอาจเสนอราคาที่ใช้ วธิ เี ทคนิค
การประเมินมูลค่าที่เป็ นของตนเองเพื่อกําหนดราคา
19








ความเข้ าใจที่ว่าสภาพธุรกิจที่เสื่อมลงส่งผลกระทบต่อคู่สญ
ั ญา เช่นเดียวกับว่าสภาพธุรกิจที่เสื่อม
ลงในกิจการที่คล้ ายกับคู่สญ
ั ญาอาจบ่งบอกว่าคู่สญ
ั ญาอาจไม่ปฏิบัติตามข้ อผูกพัน (นั่นคือความ
เสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญาได้ )
นโยบายในการปรับความไม่แน่นอนในการวัดมูลค่า การปรับดังกล่าวอาจรวมในการปรับเปลี่ยน
แบบจําลอง การปรับการขาดสภาพคล่อง การปรับความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ และการปรับความเสี่ยง
อื่น ๆ
ความสามารถในการคํานวณช่ วงของผลลัพธ์ท่ีเป็ นจริงที่เกี่ยวข้ องกับความไม่ แน่ นอน เช่ นการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวและ
นโยบายสําหรับการระบุค่า เมื่อข้ อมูลที่ใช้ วัดมูลค่ายุติธรรมได้ เปลี่ยนระดับของลําดับชั้นมูลค่ า
ยุตธิ รรมที่แตกต่างไป

42. ความยากในการประเมินมูลค่ าอาจมีมากขึ้นเมื่อมีการลดลงอย่ างรุนแรงหรือแม้ กระทั่งการหยุดชะงัก
ของการซื้อขายในเครื่องมือทางการเงิน ในสถานการณ์เช่นนี้เครื่องมือทางการเงินที่ก่อนหน้ านี้สามารถ
ประเมินมูลค่าโดยใช้ ราคาตลาดได้ อาจจําเป็ นต้ องเปลี่ยนมาใช้ แบบจําลองในการประเมินมูลค่า
กระบวนการประเมินมูลค่าของผูบ้ ริหาร
43. เทคนิคที่ผ้ ูบริหารอาจจะนํามาใช้ เพื่อประเมินมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน รวมถึงราคาที่สามารถสังเกต
ได้ การทําธุรกรรมที่ผ่านมา และแบบจําลองที่ใช้ กบั ทั้งข้ อมูลที่สามารถสังเกตได้ และที่ไม่สามารถสังเกต
ได้ ผู้บริหารอาจใช้
(ก) การกําหนดราคาจากบุคคลภายนอก เช่ นใช้ บริการการกําหนดราคาหรือราคาเสนอจากนายหน้ า
หรือ
(ข) ผู้เชี่ยวชาญการประเมินมูลค่า
การกําหนดราคาจากบุคคลภายนอกและผู้เชี่ยวชาญการประเมินมู ลค่ าอาจจะใช้ เทคนิคการประเมิน
มูลค่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งอย่าง
44. ในหลายแม่ บทการรายงานทางการเงิน หลักฐานที่ดีท่ีสุดของมูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
หาได้ จากการทําธุรกรรมในตลาดที่เคลื่อนไหว (นั่นคือข้ อมูลระดับ 1) ในกรณีเช่นนี้การประเมินมูลค่า
ของเครื่องมือทางการเงินจะค่อนข้ างง่าย ราคาเสนอซื้อขายสําหรับเครื่องมือทางการเงินที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพ ย์หรือการซื้อขายนอกตลาดที่มีความคล่ องตัวนั้น ข้ อมู ลอาจมาจากแหล่ งต่ างๆ เช่ น
สิ่งพิมพ์ทางการเงิน ราคาในตลาดหลักทรัพย์ หรือจากการกําหนดราคาจากบุคคลภายนอก เมื่อใช้ ราคา
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เสนอซื้อขายเป็ นเรื่องสําคัญที่ผ้ ูบริหารต้ องเข้ าใจ พื้นฐานที่ราคาเสนอดังกล่าวอ้ างเพื่อให้ แน่ใจว่าราคา
สะท้ อนให้ เห็นถึงสภาวะตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ราคาเสนอซื้อขายได้ จากสิ่งพิมพ์ทางการเงินหรือตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งอาจให้ หลักฐานเพียงพอของมูลค่ายุติธรรมเมื่อ ยกตัวอย่างเช่น
(ก) ราคาไม่ ล้าสมัยหรือ "เก่า" (ตัวอย่ างเช่ น ถ้ าราคาเสนอซื้อขายอ้ างอิงจากราคาซื้อขายล่ าสุดและ
การซื้อขายนั้นเกิดขึ้นนานแล้ ว)
(ข) ราคาเสนอซื้ อขายนี้ คื อราคาที่ผ้ ู แทนจําหน่ ายจะซื้ อขายเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ด้ วยความถี่แ ละ
ปริมาณที่เพียงพอ
45. เมื่ อ ไม่ มี ราคาตลาดปั จ จุ บั น ที่ชั ด เจนสําหรั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน (นั่ น คื อ ข้ อ มู ล ระดั บ 1) กิจ การ
จําเป็ นต้ องรวบรวมตัวชี้วัดราคาอื่น ๆ ที่จะใช้ ในเทคนิคการประเมินมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน ตัวชี้วัด
ราคาอาจรวมถึง

ธุรกรรมที่เกิดขึ้นล่าสุดรวมถึงรายการหลังจากวันที่ในงบการเงินในเครื่องมือเดียวกัน พิจารณาว่า
จําเป็ นต้ องปรับตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดระหว่างวันที่วัดมูลค่ าและวันที่ทาํ ธุรกรรม
ในขณะที่การทําธุรกรรมเหล่านี้จะไม่จาํ เป็ นต้ องบ่งชี้ถึงสภาวะตลาดที่มีอยู่ ณ วันที่ในงบการเงิน
นอกจากนี้กเ็ ป็ นไปได้ ว่าการทําธุรกรรมเป็ นตัวแทนการทําธุรกรรมบังคับขาย ดังนั้นจึงไม่บ่งชี้ถึง
ราคาซื้อขายตามคําสั่ง

การทําธุรกรรมปั จ จุ บัน หรื อ ล่ าสุดในเครื่ อ งมื อที่ค ล้ ายกัน หรือ ที่มั ก รู้จักกัน ในชื่ อ "ราคาที่เป็ น
ตัวแทน" การ ปรับปรุงจะต้ องมีการทํากับราคาที่เป็ นตัวแทนเพื่อสะท้ อนให้ เห็นถึงความแตกต่าง
ระหว่างราคาตัวแทนและราคาเครื่องมือทางการเงิน ตัวอย่างเช่นความแตกต่างในสภาพคล่องหรือ
ความเสี่ยงด้ านสินเชื่อระหว่างสองเครื่องมือทางการเงินจะถูกนํามาสะท้ อนในราคา

ดัชนีสาํ หรับเครื่องมือที่คล้ ายกัน เช่นเดียวกับการทําธุรกรรมในเครื่องมือที่คล้ ายกัน การปรับปรุง
จะต้ องทําเพื่ อสะท้ อนให้ เห็นถึงความแตกต่ างระหว่ างราคาของเครื่องมือทางการเงินและราคา
เครื่องมือทางการเงินที่ใช้ ดชั นีมาคํานวณ
46. มีการคาดหวังว่ าผู้บริหารจะมีเอกสารเกี่ยวกับนโยบายการประเมินมูลค่ าและแบบจําลองที่ใช้ ในการ
ประเมินมูลค่ าเครื่องมือทางการเงิน รวมทั้งเหตุผลที่ใช้ แบบจําลองดังกล่าว การเลือกใช้ สมมติฐานใน
วิธกี ารประเมินมูลค่า และการพิจารณาของกิจการในการปรับความไม่แน่นอนในการวัดมูลค่าว่าจําเป็ น
หรือไม่
แบบจําลอง
47. แบบจําลองอาจจะใช้ ในการประเมินมูลค่ าเครื่องมือทางการเงิน เมื่อไม่สามารถหาราคาได้ โดยตรงใน
ตลาด แบบจําลองอาจเป็ นสูตรที่ใช้ ในการกําหนดราคาพันธบัตรทั่วไปแบบง่ายๆ หรืออาจซับซ้ อนโดย
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ต้ องพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อประเมินมูลค่าเครื่องมือทางการเงินกับข้ อมูลระดับ 3 หลายแบบจําลอง
อยู่บนพื้นฐานของการคํานวณคิดลดกระแสเงินสด
48. แบบจําลองประกอบด้ วยวิ ธีคํานวณ สมมติ ฐ าน และข้ อ มู ล วิธีคํานวณจะอธิบ ายกฎหรื อ หลั ก การ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการประเมินมูลค่า สมมติฐานรวมถึงการประมาณการของตัวแปรที่ไม่
แน่ นอนซึ่งใช้ ในแบบจําลอง ข้ อมู ลอาจประกอบด้ วยข้ อมูลจริงหรือสมมติฐานเกี่ยวกับเครื่องมือทาง
การเงินหรือข้ อมูลอื่น ๆ ของเครื่องมือทางการเงิน
49. ขึ้นอยู่ กับสถานการณ์ เนื้อหาที่กิจการอาจมีอยู่เมื่อสร้ างหรือตรวจสอบความถูกต้ องของแบบจําลอง
สําหรับเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งรวมถึง

แบบจําลองมี การตรวจสอบก่ อ นที่จะใช้ งาน และมี การตรวจสอบเป็ นระยะเพื่ อ ให้ ม่ั นใจว่ ายัง
เหมาะสมสําหรับการใช้ งาน กระบวนการตรวจสอบของกิจการอาจรวมถึงการประเมิน
○ ความเชื่อถือได้ ทางทฤษฎีของวิธกี ารและการคํานวณอย่างถูกต้ องรวมทั้งความเหมาะสมของ
ปัจจัยที่กาํ หนดและความอ่อนไหว
○ ความต่ อเนื่องและความสมบูรณ์ของข้ อมู ลของแบบจําลองกับวิธีป ฏิบัติท่ัวไปและข้ อมู ลที่
เหมาะสมได้ ถูกนํามาใช้ ในแบบจําลองหรือไม่

มีนโยบายควบคุมการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอน และการควบคุมรักษาความปลอดภัยต่อแบบจําลอง
ที่เหมาะสม

แบบจําลองมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับในเวลาที่เหมาะสม เมื่อสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลง

แบบจําลองมีการเปรียบเทียบ สอบทานและทดสอบความถูกต้ องเป็ นระยะ ๆ โดยหน่ วยงาน
ที่แ ยกต่ างหาก การทําเช่ น นี้ เป็ นวิธีก ารเพื่ อ ให้ ม่ั น ใจว่ าผลลั พ ธ์ข องแบบจําลองเป็ นตั วแทนที่
ยุตธิ รรมของมูลค่าที่ผ้ มู ีส่วนร่วมในตลาดกําหนดต่อเครื่องมือทางการเงิน

แบบจําลองเพิ่ มการใช้ ข้อมู ลที่สามารถสังเกตได้ ให้ มากที่สุดและลดการใช้ ข้อมูลที่ไม่ สามารถ
สังเกตได้ ให้ น้อยที่สดุ

การปรั บปรุงผลลั พ ธ์ข องแบบจําลองเพื่ อสะท้ อ นสมมติฐานที่ว่าผู้ มี ส่วนร่ วมในตลาดจะใช้ ใน
สถานการณ์ท่คี ล้ ายกัน

แบบจําลองต้ องมีการจัดทําเอกสารอย่างเพี ยงพอ รวมถึงรูปแบบการใช้ งาน และข้ อจํากัด และ
ปั จจัยที่สาํ คัญ ข้ อมูลที่จาํ เป็ น ผลของการวิเคราะห์ ความถู กต้ อง และการปรับปรุงใด ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับผลลัพธ์ของแบบจําลอง
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ตัวอย่างของเครื่องมือทางการเงินทั่วไป
50. ต่อไปนี้จะเป็ นการอธิบายถึงแบบจําลองที่อาจจะนําไปใช้ ในการประเมินมูลค่าเครื่องมือทางการเงินทั่วไป
ที่ร้ ูจักกันว่าเป็ นสินทรัพย์ท่สี ามารถนํามาแปลงเป็ นหลักทรัพย์9 เพราะสินทรัพย์น้ ีมักถูกประเมินมูลค่ า
โดยขึ้นอยู่กบั การใช้ ข้อมูลระดับ 2 หรือ 3 จึงใช้ แบบจําลองในการประเมินมูลค่า และ เกี่ยวข้ องกับ

การทํ า ความเข้ าใจประเภทของหลั ก ทรั พ ย์ –โดยพิ จ ารณา (ก) หลั ก ประกั น อ้ างอิ ง และ
(ข) ลักษณะของหลักทรัพย์ หลักประกันที่ใช้ อ้างอิงถูกใช้ ประเมินระยะเวลาและจํานวนเงินของ
กระแสเงินสด เช่น การจํานอง หรือดอกเบี้ย บัตรเครดิต และการจ่ายชําระเงินต้ น

การทําความเข้ าใจลักษณะของหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการประเมินสิทธิในกระแสเงินสดตามสัญญา
เช่ นลําดับการจ่ายเงิน และเหตุแห่งการผิดนัดชําระหนี้ ลําดับการจ่ายเงินเป็ นที่ทราบโดยทั่วกันว่า
มีลาํ ดับการจ่ายชําระตามสิทธิ อ้ างถึงระยะเวลาซึ่งกําหนดสําหรับบางลําดับความสําคัญของผู้ถือ
หลักทรัพย์ (หุ้นกู้ไม่ ด้อยสิทธิ) ซึ่งจะมีการจ่ายชําระก่อนผู้อ่ืน (หุ้ นกู้ด้อยสิทธิ) สิทธิของแต่ ละ
ลําดับของผู้ถือหลัก ทรั พ ย์ (บ่ อยครั้งที่เรี ยกตามกระแสเงินสดว่ า “สิท ธิในกระแสเงิน สดตาม
ลําดับขั้น”) อาจนํามาตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับเวลาและจํานวนเงินกระแสเงินสดเพื่อหาประมาณการ
กระแสเงินสดสําหรับแต่ ละลําดับของผู้ถือหลักทรัพย์ กระแสเงินสดที่คาดการณ์น้ ีจะถูกคิดลด
เพื่อให้ ได้ มูลค่ายุตธิ รรมโดยประมาณ
51. กระแสเงินสดของสินทรัพย์ท่สี ามารถนํามาแปลงเป็ นหลักทรัพย์อาจได้ รับผลกระทบจากการชําระเงิน
ล่ วงหน้ าจากหลักประกันอ้ างอิงและความเสี่ยงที่อาจมีการผิดนัดและผลจากการประมาณผลขาดทุ น
รุนแรง สมมติฐานการชําระเงินล่ วงหน้ า(ถ้ ามี)จะขึ้นอยู่กับการประเมินอัตราดอกเบี้ยในตลาดสําหรับ
หลักประกันที่คล้ ายกัน ตัวอย่างเช่น ถ้ าอัตราดอกเบี้ยในตลาดสําหรับสินเชื่อบ้ านลดลงแล้ วสินเชื่อบ้ านที่
อ้ างอิงอาจพบอัตราการชําระเงินล่ วงหน้ าสูงกว่าที่คาดไว้ การประมาณการผิดนัดชําระและผลขาดทุน
รุนแรงเกี่ยวข้ องกับการประเมินผลของหลักประกันอ้ างอิงและอัตราที่ผ้ ูก้ ูจะผิดนัด ตัวอย่ างเช่ น เมื่อ
หลักประกันอ้ างอิงคือสินเชื่อที่อยู่อาศัย ผลขาดทุนรุนแรงอาจจะได้ รับผลกระทบโดยการประมาณการ
ของราคาที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นมากกว่าระยะเวลาของหลักทรัพย์
การกําหนดราคาจากบุคคลภายนอก
52. กิจการอาจจะใช้ การกําหนดราคาจากบุคคลภายนอกเพื่ อหามูลค่ ายุติธรรม การจัดทํางบการเงินของ
กิจการรวมถึงการประเมินมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินและจัดเตรียมการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน
เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ อาจต้ องใช้ ความชํานาญซึ่งผู้บริหารไม่มี กิจการอาจจะไม่สามารถที่
9

หลักทรัพย์ท่มี สี นิ ทรัพย์เป็ นหลักประกัน หมายถึง เครื่องมือทางการเงินซึ่งถูกคํา้ ประกันโดยกลุ่มของสินทรัพย์ (รู้จกั กันว่าเป็ นหลักทรัพย์คาํ้
ประกัน เช่น ลูกหนี้บตั รเคดิต หรือ สินเชื่อรถยนต์) และมีมูลค่าและรายได้ จากสินทรัยพ์ทร่ี องรับเหล่านั้น
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จะพัฒนาเทคนิคการประเมินมูลค่ าที่เหมาะสมรวมทั้งแบบจําลองที่อาจถูกใช้ ในการประเมินมูลค่า ซึ่ง
อาจใช้ ราคาจากบุคคลภายนอกในการประเมินมูลค่ าหรือการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน โดยเฉพาะ
กรณี ท่ีกิจการขนาดเล็ก หรื อ ไม่ ได้ ท าํ ธุรกรรมเครื่ อ งมือ ทางการเงิน จํานวนมาก (เช่ น สถาบั น ที่ไม่ ใช่
สถาบันการเงินที่มีแผนกลงทุน) แม้ ว่าผู้บริหารจะใช้ ท่ีมาของราคาจากบุคคลที่สาม ผู้บริหารมีหน้ าที่
รับผิดชอบต่อผลการประเมินนั้น
53. การกําหนดราคาจากบุ ค คลภายนอกอาจถู ก ใช้ เนื่ อ งจากปริ ม าณของหลั ก ทรั พ ย์ ท่ีต้ อ งการราคาใน
ช่ วงเวลาที่ส้ัน อาจทําไม่ ได้ โดยกิจการ กรณี น้ ี มั ก พบในการซื้ อขายเงิน ลงทุ น ที่จะต้ อ งประเมิ น มู ลค่ า
สินทรัพย์สุทธิในแต่ละวัน ในกรณีอ่นื ๆ ผู้บริหารอาจมีกระบวนการกําหนดราคาของตัวเอง แต่ใช้ การ
กําหนดราคาจากบุคคลภายนอกมาประเมินร่วมกับมูลค่าที่ประเมินด้ วยตนเอง
54. อาจเป็ นเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งดังต่อไปนี้ ที่กจิ การส่วนใหญ่เลือกใช้ การกําหนดราคาจากบุคคลภายนอก
เมื่อประเมินราคาหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็ นหลักทรัพย์เริ่มต้ นหรือใช้ ประกอบการประเมินมูลค่าของตนเอง
ที่มาของการกําหนดราคาจากบุคคลภายนอกแบ่งประเภทดังนี้
• บริการกําหนดราคา รวมถึงบริการการกําหนดราคากลาง
 ราคาเสนอซื้อขายจากนายหน้ า
บริการกําหนดราคา
55. บริ ก ารกําหนดราคาจะให้ ข้ อ มู ล ราคาและข้ อ มู ล ที่เกี่ย วข้ อ งกับ ราคาสําหรั บ เครื่ อ งมือ ทางการเงิน ที่
หลากหลายแล้ วแต่ประเภทของกิจการ ซึ่งจะทําการประเมินมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจํานวนมาก
เป็ นรายวั น การประเมิน มู ลค่ านี้ ทําโดยการรวบรวมข้ อ มู ล การตลาดและราคาจากหลายแหล่ งที่ม า
รวมทั้งผู้ สร้ างสภาพคล่ อ ง และในบางกรณี การใช้ เทคนิค การประเมิ น มู ล ค่ าภายในเพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ ง
ประมาณการมูลค่ายุตธิ รรม บริการกําหนดราคาอาจใช้ หลายวิธกี าร เพื่อให้ ได้ มาซึ่งราคา บริการกําหนด
ราคามักจะใช้ เป็ นแหล่ งที่ม าของราคาโดยใช้ ข้อมู ลระดับ 2 บริ การกําหนดราคาอาจมีการควบคุ ม ที่
เข้ มแข็งในเรื่องวิธีกาํ หนดราคา ที่ถูกพั ฒนาขึ้นเพื่ อลูกค้ าที่มีหลากหลาย เช่ น ด้ านซื้อและขายจากนัก
ลงทุน ฝ่ ายสนับสนุน และฝ่ ายสํานักงานกลาง ผู้สอบบัญชีภายนอก และอื่น ๆ
56. บริการกําหนดราคามักจะมีกระบวนการที่เป็ นทางการสําหรับลูกค้ าที่โต้ แย้ งราคาที่ได้ มาจากการบริการ
กําหนดราคา กระบวนการที่ท้าทายเหล่านี้ทาํ ให้ ลูกค้ าต้ องเตรียมหลักฐานที่จะสนับสนุนราคา ในแต่ละ
ทางเลื อก และความท้ าทายในการแบ่ งประเภทขึ้น อยู่ กับคุณ ภาพของหลักฐานที่ให้ ม า ตัวอย่ างเช่ น
ความท้ าทายของราคาขึ้นอยู่กับการขายปั จจุบันของตราสารที่บริการกําหนดราคาไม่ได้ ตระหนักว่าอาจ
ลดลง ในขณะที่ความท้ าทายของราคาที่ข้ ึนอยู่กับเทคนิคการประเมินมูลค่าของลูกค้ าเองอาจจะมีความ
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ละเอียดมากขึ้น ด้ วยวิธีน้ ีบริการกําหนดราคาให้ บริการกับผู้ซ้ ือขายจํานวนมากในตลาดทั้งด้ านซื้อและ
ขาย อาจจะได้ ราคาที่ถูกต้ อง ที่จะสะท้ อนข้ อมูลที่มอี ยู่ให้ กบั ผู้มสี ่วนร่วมในตลาด
การบริการกําหนดราคากลาง
57. กิจการบางแห่งอาจใช้ ข้อมูลราคาจากการบริการการกําหนดราคากลางซึ่งแตกต่างจากการบริการกําหนด
ราคาอื่นๆ การบริการกําหนดราคากลางรวบรวมข้ อ มู ลราคาจากหลายกิจการที่เกี่ยวข้ อง (สมาชิ ก )
แต่ละสมาชิกส่งราคาให้ การบริการกําหนดราคา การบริการกําหนดราคาจะถือว่าข้ อมูลนี้เป็ นความลับ
และส่งกลับราคากลางให้ กบั สมาชิกแต่ละราย ซึ่งเป็ น ค่าเฉลี่ยคณิตศาสตร์ของข้ อมูลหลังจากลบข้ อมูล
ในการกําจัดค่ าผิดปกติ สําหรับบางตลาด เช่ น ตราสารอนุ พันธ์ท่มี ีความซับซ้ อน ราคาที่สอดคล้ องกัน
อาจเป็ นข้ อมู ลที่ดีท่ีสุดที่มีอยู่ อย่ างไรก็ตามมีห ลายปั จจัยที่ใช้ พิ จารณาเมื่อมีการประเมิน ราคากลาง
ตัวอย่างเช่น

ราคาที่ส่งโดยสมาชิกสะท้ อนให้ เห็นถึงการทําธุรกรรมจริงหรือราคาที่บ่งชี้โดยมีพ้ ื นฐานเทคนิค
การประเมินมูลค่าโดยแบบจําลองของตนเอง

จํานวนแหล่งที่มาจากราคาที่ได้ รับ

คุณภาพของแหล่งที่มาที่ถูกใช้ โดยการบริการกําหนดราคากลาง

ผู้มสี ่วนร่วมรวมถึงผู้มสี ่วนร่วมชั้นนําในตลาดหรือไม่
58. โดยปกติราคากลางจะมีให้ เฉพาะสมาชิกที่ส่งราคาของตัวเองให้ กบั การบริการกําหนดราคา ดังนั้นไม่ใช่
ทุกกิจการที่จะมีสทิ ธิเข้ าถึงราคากลาง เนื่องจากสมาชิกทั่วไปไม่สามารถรู้วิธปี ระมาณราคา สําหรับแหล่ง
อื่น ๆ ของหลักฐานเพื่อข้ อมูลเพิ่มเติมสําหรับราคากลางอาจจะจําเป็ นสําหรับผู้บริหารในการสนับสนุน
การประเมินมูลค่าของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบางกรณีท่รี าคาบ่งชี้ข้ ึนอยู่กบั เทคนิคการประเมิน
มูลค่าของตัวเองและผู้บริหารไม่สามารถเข้ าใจที่มาของการคํานวณราคาได้
ราคาเสนอซื้อขายจากนายหน้ า
59. นายหน้ าจัดเตรียมราคาเสนอซื้อขายซึ่งเป็ นบริการที่ให้ แก่ลูกค้ าของพวกเขาเท่านั้น ราคาเสนอซื้อขายที่
ให้ อาจมีความแตกต่างกันในหลายปั จจัยจากราคาที่ได้ รับจากการบริการกําหนดราคา นายหน้ าอาจจะไม่
เต็มใจที่จะให้ ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการที่ใช้ ในการประเมินราคาของพวกเขา แต่อาจมีการเข้ าถึงข้ อมูล
ในการทําธุรกรรมเกี่ยวกับการบริการกําหนดราคาที่ไม่เกี่ยวข้ อง ราคาเสนอซื้อขายของนายหน้ าอาจจะ
นํามาใช้ ได้ หรือนํามาบ่ งชี้ได้ ราคาที่บ่งชี้ได้ อาจเป็ นประมาณการมูลค่ ายุติธรรมที่ดีท่ีสุดของนายหน้ า
ในขณะที่ราคาที่นาํ มาใช้ เป็ นราคาที่นายหน้ านํามาใช้ ในการทําธุรกรรมนี้ ราคาที่นาํ มาใช้ เป็ นหลักฐานที่ดี
ที่สดุ ของมูลค่ายุติธรรม ราคาที่บ่งชี้มีความน่าเชื่อถือน้ อยกว่าเพราะขาดความโปร่ งใสในวิธกี ารที่ใช้ โดย
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นายหน้ าสร้ างขึ้นเอง นอกจากนี้การควบคุมราคาที่การแสดงรายการของนายหน้ าจะแตกต่างกันขึ้นอยู่
กับว่านายหน้ าถือหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันในพอร์ทตัวเองหรือไม่ ราคาที่เสนอของนายหน้ าซื้อขาย
หลักทรัพย์มกั จะใช้ ข้อมูลระดับ 3 และบางครั้งอาจใช้ ข้อมูลภายนอกที่มอี ยู่
ข้ อพิจารณาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้ องกับการกําหนดราคาจากบุคคลภายนอก
60 . การทําความเข้ าใจถึงแหล่ งที่มาของวิธีการคํานวณราคาช่ วยให้ ผ้ ูบริหารประเมินได้ ว่าข้ อมูลดังกล่ าวมี
ความเหมาะสมสําหรับใช้ ในการประเมินมูลค่าหรือไม่ รวมทั้งเป็ นข้ อมูลที่ใช้ ในการประเมินมูลค่ าและ
สามารถแบ่ ง ประเภทข้ อ มู ล เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการเปิ ดเผยได้ ตั วอย่ างเช่ น การกําหนดราคาจาก
บุค คลภายนอกอาจจะประเมินมู ลค่ าเครื่องมือทางการเงิน โดยแบบจําลองของบุคคลภายนอก และ
ผู้บริหารจําเป็ นต้ องเข้ าใจวิธกี าร สมมติฐานและข้ อมูลที่ใช้
61 . ถ้ าการวัดมูลค่ายุติธรรมจากการกําหนดราคาจากบุคคลภายนอกไม่ได้ มีท่มี าจากราคาปั จจุบนั ในตลาดที่
มีการเคลื่อนไหว ผู้บริหารจําเป็ นที่จะต้ องพิจารณาการประเมินมูลค่ายุติธรรมว่าวิธดี ังกล่าวเป็ นไปตาม
แม่บทการรายงานทางการเงินที่ใช้ บังคับหรือไม่ ความเข้ าใจของผู้บริหารในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ประกอบด้ วย

การประเมินวิธกี ารวัดมูลค่ายุตธิ รรม ตัวอย่างเช่น การวัดมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้ เทคนิคการประเมิน
มูลค่าว่ามีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การวัดมูลค่ายุตธิ รรมหรือไม่

ราคาเสนอซื้อขายเป็ นราคารับซื้อคืนหรือไม่ ช่ วงห่ างระหว่ างราคารับซื้อคืน หรือราคาเสนอซื้อ
และ

ความถี่ในการวัดมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณโดยการกําหนดราคาจากบุคคลภายนอก เพื่อประเมิน
ว่าสะท้ อนให้ เห็นถึงสภาวะตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าหรือไม่
การทําความเข้ าใจข้ อ มู ล ที่ก ารกําหนดราคาจากบุ ค คลภายนอกนํามาใช้ ก ําหนดราคาเสนอซื้ อขาย
เครื่ อ งมือทางการเงิน โดยเฉพาะอย่ างยิ่งเครื่ อ งมือทางการเงิน ที่ถือโดยกิจการช่ วยผู้ บริ ห ารในการ
ประเมินความเกี่ยวข้ องและความน่าเชื่อถือของหลักฐานที่ใช้ สนับสนุนการประเมินมูลค่า
62. มีความเป็ นไปได้ ว่าจะมีความแตกต่ างระหว่ างดัชนี ราคาจากแหล่ งที่แตกต่ างกัน การทําความเข้ าใจ
วิธีการได้ มาซึ่ งดัชนีราคา และเหตุผลที่เกิดความไม่ เท่าเทียมกันเหล่ านี้ จะช่ วยให้ ผ้ ูบริ ห ารรวบรวม
หลักฐานเพื่ อใช้ ในการพั ฒนาการประเมินมูลค่ าของเครื่องมือทางการเงินเพื่ อประเมินว่าการประเมิน
มูลค่ าวิธีใดที่เหมาะสม การนําราคาเฉลี่ยของราคาเสนอซื้อขายมาใช้ โดยไม่มีการหาข้ อมูลเพิ่มเติมอาจ
ไม่เหมาะสม เพราะราคาหนึ่งในช่วงทั้งหมดอาจไม่ได้ เป็ นตัวแทนของมูลค่ายุติธรรมที่ดีท่สี ดุ และอาจจะ
ไม่เป็ นราคาเฉลี่ย เพื่อประเมินว่าการประเมินมูลค่าเครื่องมือทางการเงินสมเหตุสมผลหรือไม่ ผู้บริหาร
อาจจะ
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พิจารณาว่าการทําธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงเป็ นรายการที่บังคับมากกว่ารายการที่ซ้ ือและผู้ขายเต็มใจ
กรณีน้ อี าจทําให้ ไม่สามารถเปรียบเทียบราคาได้

วิเคราะห์กระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของเครื่องมือ สามารถนํามาเป็ นดัชนีท่ีใช้ ในการ
กําหนดราคาที่ดที ่สี ดุ

ขึ้นอยู่ กับลักษณะของข้ อมู ลที่ไม่ สามารถสังเกตการณ์ ได้ การประมาณการจากราคาที่สามารถ
สังเกตได้ ไปยังราคาที่ไม่สามารถสังเกตได้ (เช่ น อาจจะมีราคาที่สามารถสังเกตได้ ท่มี ีระยะเวลา
ไถ่ถอนถึงสิบปี แต่ไม่ถอื เป็ นระยะยาว แต่ราคาสิบปี อาจจะมีความสามารถในการประมาณเกินสิบ
ปี เป็ นตัวบ่งชี้) การดูแลเป็ นสิ่งจําเป็ นเพื่อให้ แน่ ใจว่าการคาดการณ์ไม่ได้ เกินกว่าราคาที่สามารถ
สังเกตได้ เพื่อให้ เชื่อมไปถึงราคาที่สงั เกตได้ จากตลาดกลายเป็ นราคาที่น่าเชื่อถือมากขึ้น

การเปรียบเทียบราคาในกลุ่มของเครื่องมือทางการเงินแต่ ละรายการเพื่ อให้ แน่ ใจว่ าใช้ วิธีการ
เดียวกันในเครื่องมือทางการเงินที่คล้ ายคลึงกัน

การใช้ ม ากกว่ าหนึ่ งแบบจําลองที่จ ะยื น ยั น ผลที่ได้ จ ากแต่ ล ะรายการ โดยคํานึ งถึ งข้ อ มู ล และ
การตั้งสมมติฐานที่ใช้ ในแต่ละรายการ

ประเมินการเคลื่อนไหวของราคาสําหรับเครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องและหลักประกัน
ในการตั ด สิน ใจที่จ ะประเมิ น มู ล ค่ า กิจ การอาจจะพิ จ ารณาปั จ จั ย อื่น ๆ ซึ่ งอาจเหมาะสมเฉพาะใน
สถานการณ์ของกิจการ
การใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญประเมินราคา
63. ผู้บริหารอาจจ้ างผู้เชี่ยวชาญการประเมินมูลค่าจากวาณิชธนกิจ นายหน้ า หรือบริษัทประเมินราคาอื่นๆ
เพื่อประเมินมูลค่ าหลักทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งแตกต่างจากการใช้ บริการการกําหนดราคาและ
การใช้ ราคาที่กาํ หนดโดยนายหน้ า โดยทั่วไป วิธีการและข้ อมูลที่ใช้ จะพร้ อมให้ ผ้ ูบริหารมากกว่ าเมื่อ
ได้ รับการว่าจ้ างให้ เป็ นผู้เชี่ยวชาญเพื่ อทําการประเมินมูลค่ าแทนผู้บริหาร แต่ถึงแม้ ว่าผู้บริหารจะจ้ าง
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารยังคงเป็ นผู้ท่รี ับผิดชอบสูงสุดสําหรับการประเมินมูลค่าที่ใช้
ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับหนี้สินทางการเงิน
64. การทําความเข้ าใจผลกระทบของความเสี่ยงด้ านสินเชื่อเป็ นสิ่งสําคัญของการประเมินมูลค่าทั้งสินทรัพย์
ทางการเงิน และหนี้ สิน ทางการเงิน การประเมิ น นี้ สะท้ อ นให้ เห็น ถึ ง คุ ณ ภาพของสิน เชื่ อ และความ
แข็งแกร่ งทางการเงิน ของทั้งผู้ออกและผู้ให้ การสนับสนุนสินเชื่อ ในบางแม่บทการรายงานทางการเงิน
การวัดค่ าของหนี้สินทางการเงินจะถือว่ าถูกโอนไปยังผู้มีส่วนร่ วมในตลาด ณ วันที่วัดมูลค่ า เมื่อไม่ มี
ราคาตลาดที่สังเกตได้ สําหรับหนี้สนิ ทางการเงิน มูลค่าจะถูกวัดด้ วยวิธีการเดียวกันกับที่คู่สัญญาใช้ ใน
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การประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ท่เี กี่ยวข้ อง เว้ นแต่มปี ั จจัยเฉพาะกับหนี้สนิ (เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพ
ของเครดิตของบุคคลที่สาม) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ10 ของกิจการที่มกั จะวัดได้ ยาก
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินเกีย่ วกับเครื่องมือทางการเงิน
65. แม่ บทการรายงานทางการเงินส่วนใหญ่ กาํ หนดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินเพื่ อช่ วยให้ ผ้ ู ใช้
งบการเงิน ประเมินผลกระทบของกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินที่มตี ่อกิจการ รวมถึงความเสี่ยง
และความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือทางการเงิน
66. แม่ บทการรายงานทางการเงินส่วนใหญ่ มีการเปิ ดเผยข้ อมู ลทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุ ณ ภาพ (รวมถึง
นโยบายการบัญชี) ที่เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือทางการเงิน ข้ อกําหนดทางการบัญ ชีสาํ หรับการวัดมูลค่ า
ยุ ติธรรม ในการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมู ลในงบการเงิน แม่ บ ทการรายงานทางการเงิน มี
ขอบเขตกว้ า งกว่ า และมากกว่ า เพี ย งการประเมิ น มู ล ค่ า ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ตั ว อย่ า งเช่ น
การเปิ ดเผยข้ อ มูลในงบการเงินเชิ งคุณ ภาพเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงินให้ ข้อมู ลที่สาํ คัญ เกี่ยวกับ
ลักษณะของเครื่องมือทางการเงินและกระแสเงินสดในอนาคตที่อาจช่ วยแจ้ งให้ นักลงทุนทราบเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงที่กจิ การมี
ประเภทของการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน
67. ข้ อกําหนดของการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินรวมถึง
(1) การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ในงบการเงิน เชิ งปริ ม าณที่ได้ ม าจากจํานวนเงิน ที่ได้ ร วมอยู่ ในงบการเงิ น
ตัวอย่างเช่น ประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงิน
(2) การเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินเชิงปริมาณที่ต้องอาศัยการตัดสินใจอย่างมาก เช่น การวิเคราะห์
ความอ่อนไหว สําหรับความเสี่ยงด้ านตลาดแต่ละประเภทที่กจิ การมี และ
(3) การเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินเชิงคุณภาพ ตัวอย่ างเช่ น คําอธิบายถึงการกํากับดูแลของกิจการ
ต่อเครื่องมือทางการเงิน วัตถุประสงค์ การควบคุม นโยบาย และกระบวนการจัดการความเสี่ยง
แต่ละประเภท ที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องมือทางการเงิน และวิธที ่ใี ช้ ในการวัดความเสี่ยง
68. ยิ่งการประเมินมูลค่ามีความอ่อนไหวมากขึ้นเพียงใดจากการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรเฉพาะ ยิ่งทําให้ การ
เปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินมีความจําเป็ นในการระบุความไม่แน่ นอนในการประเมินมูลค่า บางแม่บท
การรายงานทางการเงิน ยั ง อาจต้ อ งเปิ ดเผยการวิ เคราะห์ ค วามอ่ อ นไหวรวมถึ ง ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงในสมมติฐานที่กิจการใช้ ในการประเมินมูลค่ า ตัวอย่างเช่ นการเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมที่
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ความเสี่ยงด้ านสินเชื่อของกิจการเอง หมายถึง จํานวนทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปของมูลค่ายุตธิ รรมที่ไม่สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด
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จําเป็ น สําหรั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ที่ มี ก ารวั ด มู ล ค่ ายุ ติ ธ รรมที่ ใ ช้ ข้ อ มู ล ระดั บ 3 มู ล ค่ ายุ ติ ธ รรม
มีจุดมุ่งหมายเพื่อแจ้ งให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเกี่ยวกับผลกระทบของการวัดมูลค่ายุติธรรมที่ใช้ ในการใส่ข้อมูล
69. บางแม่บทการรายงานทางการเงินกําหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่ช่วยทําให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถประเมิน
ลักษณะและขอบเขตของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือทางการเงินที่กิจการมีอยู่ ณ วันที่รายงาน
การเปิ ดเผยเรื่ อ งนี้ อาจจะมี อ ยู่ ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน หรื อ คําอธิบ ายและการวิ เคราะห์
งบการเงินของผู้บริหารและในรายงานประจําปี ซึ่งอ้ างอิงกับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วได้ ขอบเขตของ
การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ขึ้ นอยู่ กั บ ขอบเขตของความเสี่ย งที่ เกิ ด ขึ้ นจากเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ที่กิ จ การมี
ซึ่งรวมถึงคุณภาพของการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินเกี่ยวกับ

ขนาดของความเสี่ยงและที่มาของความเสี่ยง รวมถึง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสภาพคล่ องใน
อนาคตและหลักประกันที่จาํ เป็ นของกิจการ

วัตถุประสงค์ นโยบาย และกระบวนการของกิจการสําหรับการบริหารความเสี่ยงและวิธกี ารที่ใช้ ใน
การวัดความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบความเสี่ยงหรือวัตถุประสงค์ นโยบายหรือกระบวนการสําหรับการ
บริหารความเสี่ยงจากงวดก่อน
ส่วนที่ 2-ข้อพิจารณาในการตรวจสอบทีเ่ กีย่ วข้องกับเครื่องมือทางการเงิน
70. ปัจจัยบางอย่างที่ทาํ ให้ การตรวจสอบเครื่องมือทางการเงินมีความท้ าทาย ตัวอย่างเช่น







อาจเป็ นการยากสําหรับทั้งผู้บริหารและผู้สอบบัญชีท่จี ะเข้ าใจลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน
และวิธกี ารนํามาใช้ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการ
ภาวะตลาดและสภาพคล่องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ อย่างรวดเร็ว สร้ างความกดดันให้ แก่ผ้ ูบริหาร
ที่ต้องจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักฐานสนับสนุนการประเมินมูลค่าอาจหาได้ ยาก
การชําระเงินจํานวนเล็กน้ อยที่เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือทางการเงินบางประเภทอาจมีความสําคัญซึ่ง
อาจทําให้ ความเสี่ยงของการใช้ สนิ ทรัพย์ท่ไี ม่เหมาะสมเพิ่มขึ้น
จํานวนเงินที่ถูกบันทึกในงบการเงินที่เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือทางการเงินอาจไม่มีสาระสําคัญ แต่
อาจมีความเสี่ยงที่มสี าระสําคัญและขนาดของความเสี่ยงที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้
เจ้ าหน้ าที่บางรายอาจมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อรายการเครื่องมือทางการเงินของกิจการ
โดยเฉพาะเมื่อผลประโยชน์ของพนักงานเหล่านั้นเชื่อมโยงกับรายได้ จากเครื่องมือทางการเงินและ
อาจเป็ นไปได้ ท่พี นักงานเหล่านั้นจะได้ รับความเชื่อถือจากคนอื่นในกิจการ
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ปั จ จั ย เหล่ านี้ อาจก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี่ย งและการปิ ดบั ง ข้ อ เท็จ จริ งที่ เกี่ย วข้ อ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ
การประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดข้ อผิดพลาดอย่างมีสาระสําคัญของผู้สอบบัญชีและความเสี่ยงที่แฝงอยู่
จะเกิดขึ้นได้ อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในสภาวะตลาดผันผวน
การสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ11
71. การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเป็ นสิ่งที่จาํ เป็ นเพื่ อการประเมินข้ อควรระวังของหลักฐาน
การสอบบัญชีและช่ วยให้ ผ้ ูสอบบัญชีเตรียมพร้ อมสําหรับข้ อบ่ งชี้ท่ีอาจเป็ นไปได้ ของความมีอคติของ
ผู้บริหาร รวมถึงการตั้งคําถามเมื่อเกิดความขัดแย้ งกันของหลักฐานการสอบบัญชีและความน่ าเชื่อถือ
ของเอกสาร การตอบคําถาม และข้ อมูลอื่นๆ ที่ได้ รับจากผู้บริหาร และหน่วยงานกํากับดูแล นอกจากนี้
ยังรวมถึงการเตรียมความพร้ อมต่อสถานการณ์ท่อี าจพบข้ อบ่งชี้ถึงความผิดพลาดที่เป็ นไปได้ ซึ่งเกิด
จากข้ อผิดพลาดหรือการทุจริ ต และการพิ จารณาถึงความเพี ยงพอและความเหมาะสมของหลักฐาน
การสอบบัญชี
72. การประยุกต์ใช้ การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเป็ นสิ่งจําเป็ นในทุกสถานการณ์ และความ
จําเป็ นในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ ประกอบวิชาชี พ จะมีความจําเป็ นมากขึ้น สําหรั บเครื่ องมือทาง
การเงินที่มคี วามซับซ้ อน ยกตัวอย่างเช่น

การประเมินว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่รี วบรวมได้ มีความเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งอาจมี
ความยุ่งยากเมื่อแบบจําลองถูกนํามาใช้ หรือกําหนดรายการถ้ าตลาดไม่มกี ารเคลื่อนไหว

การประเมินการตัดสินใจของผู้บริหาร และโอกาสที่ผ้ ูบริหารเกิดอคติในการใช้ แม่บทการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีทางเลือกให้ ผ้ ูบริหารในการใช้ เทคนิค
การประเมิ น มู ล ค่ า การใช้ สมมติ ฐ านในการประเมิ น มู ล ค่ า และโดยฉพาะในสถานการณ์ ท่ี
ความเห็นของผู้สอบบัญชีและความเห็นของผู้บริหารแตกต่างกัน

เขี ย นสรุ ป ผลการตรวจสอบบนพื้ นฐานของหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ี ไ ด้ รั บ ตั ว อย่ า งเช่ น
การประเมินความสมเหตุสมผลของการประเมินมูลค่าที่จัดทําโดยผู้เชี่ยวชาญของผู้บริหาร และ
การประเมินการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินว่าการแสดงรายการข้ อมูลมีการเปิ ดเผยโดยถูกต้ อง
ตามที่ควร

11

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้ าที่ 15
30

ข้อพิจารณาในการวางแผน12
73. ผู้สอบบัญชีควรเน้ นการวางแผนการตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การทําความเข้ าใจข้ อกําหนดของการบันทึกบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน

การทําความเข้ าใจเครื่องมือทางการเงินที่กจิ การมีและวัตถุประสงค์และความเสี่ยงเหล่านั้น

การกําหนดว่าต้ องใช้ ทกั ษะความชํานาญและความรู้ท่อี าจจําเป็ นในการตรวจสอบหรือไม่

การทําความเข้ าใจและการประเมินระบบการควบคุมภายในในส่วนของการทําธุรกรรมเครื่องมือ
ทางการเงินของกิจการ และระบบสารสนเทศที่อยู่ภายในขอบเขตของการตรวจสอบ

การทําความเข้ าใจลักษณะ บทบาท และกิจกรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

การทําความเข้ าใจกระบวนการของผู้บริหารในการประเมินมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน รวมถึงการ
ที่ผ้ ูบริหารใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ หรือองค์กรที่ให้ บริการหรือไม่ และ

การประเมิ น และตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อั น เป็ น
สาระสําคัญ
การทําความเข้าใจข้อกําหนดการบันทึกบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูล
74. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ต้ องการให้ ผ้ ูสอบบัญชีทาํ ความเข้ าใจแม่บทการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้ อ งในการประมาณการทางบัญ ชี รวมทั้งการเปิ ดเผยข้ อ มู ล และข้ อ บั งคั บอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อ ง13
แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่องมือทางการเงินอาจจะมีความซับซ้ อน และต้ อง
เปิ ดเผยข้ อ มู ลมากขึ้น การศึก ษาคําอธิบ ายวิธีป ฏิบัติงานตรวจสอบนี้ ไม่ ส ามารถทดแทนแม่ บทการ
รายงานทางการเงิน ที่เกี่ย วข้ อ งทั้งหมดได้ โดยแม่ บ ทการรายงานทางการเงิน ต้ อ งการให้ พิ จ ารณา
สิ่งต่อไปนี้

การบัญชีสาํ หรับการป้ องกันความเสี่ยง

การบัญชีสาํ หรับ “กําไรหรือขาดทุน ณ วันที่ทาํ รายการ”

การรับรู้และการตัดรายการของรายการเครื่องมือทางการเงิน

ความเสี่ยงด้ านเครดิตของกิจการเอง และ

การโอนความเสี่ยงและตัดรายการ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในกรณีท่ีกิจการมีส่วนร่ วมในการคิดค้ น
และการสร้ างเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้ อน

12

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการวางแผนการ
ตรวจสอบงบการเงิน
13
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ย่อหน้ า 8(ก)
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การทําความเข้าใจเครือ่ งมือทางการเงิน
75. ลักษณะของเครื่องมือทางการเงินอาจมีองค์ประกอบบางอย่างของความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยง
การทําความเข้ าใจเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ที่กิ จ การใช้ เพื่ อ การลงทุ น หรื อ ความเสี่ย งที่เผชิ ญ รวมทั้ ง
ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือนั้น ช่วยให้ ผ้ ูสอบบัญชีสามารถระบุได้ ว่ามีเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่

ส่วนที่สาํ คัญของรายการธุรกรรมที่ขาดไปหรือบันทึกไม่ถูกต้ อง

การประเมินมูลค่าอย่างเหมาะสม

ความเสี่ยงสืบเนื่องในเครื่องมือเหล่านั้น กิจการได้ ทาํ ความเข้ าใจและจัดการได้ ท้งั หมด และ

เครื่องมือทางการเงินได้ ถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์และหนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอย่าง
เหมาะสม
76. ตัวอย่างที่ผ้ ูสอบบัญชีอาจใช้ ในการพิจารณาเมื่อทําความเข้ าใจเครื่องมือทางการเงินของกิจการรวมถึง

ชนิดของเครื่องมือทางการเงินที่กจิ การมี

การใช้ งานเครื่องมือทางการเงิน

ผู้ บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล(แล้ วแต่ ความเหมาะสม) ได้ ทาํ ความเข้ าใจเครื่ องมือ
ทางการเงิน การใช้ เครื่องมือเหล่านั้น และข้ อกําหนดของการบันทึกบัญชี

เงื่อ นไขและลั ก ษณะเฉพาะของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน เหล่ านั้ น มี ค วามชั ด เจน เพื่ อ ที่จ ะเข้ าใจ
ผลกระทบได้ ท้งั หมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรายการธุรกรรมนั้นถูกเชื่อมโยง ผลกระทบรายการ
ธุรกรรมเครื่องมือทางการเงินในภาพรวม

การจัดการกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับกิจการว่ามีการจัดการอย่างไร
การสอบถามหน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่ วยงานการบริหารความเสี่ยง (ถ้ ามีหน่ วยงานเหล่ านี้อยู่)
การปรึกษาหารือกับหน่วยงานกํากับดูแลอาจจะทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีมคี วามเข้ าใจมากขึ้น
77. ในบางกรณี สัญ ญาอาจรวมถึงสัญ ญาที่ไม่ ใช่ เครื่องมือทางการเงินแต่ อาจมีตราสารอนุ พัน ธ์รวมด้ วย
แม่บทการรายงานทางการเงินบางแห่งอนุญาตหรือต้ องการให้ แยกตราสารอนุพันธ์แฝงออกจากสัญญา
หลัก ในบางสถานการณ์การทําความเข้ าใจกระบวนการของผู้บริหารในการระบุ และการบัญชีสาํ หรับตรา
สาร อนุพันธ์แฝงจะช่วยผู้สอบบัญชีในการทําความเข้ าใจความเสี่ยงที่กจิ การมี
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การใช้ความชํานาญและความรูเ้ ฉพาะทางในการตรวจสอบ14
78. ข้ อควรพิจารณาในการตรวจสอบเครื่องมือทางการเงินที่สาํ คัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือทางการเงิน
ที่มีความซับซ้ อ น คือความสามารถของผู้สอบบัญ ชี มาตรฐานการสอบบัญ ชี รหั ส 22015 กําหนดให้
ผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานตรวจสอบ ที่เป็ นสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านการสอบบัญชีท่ไี ม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบรวบรวมความรู้และความสามารถ
ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ อกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และ
กฎระเบียบที่ใช้ บังคับ เพื่อให้ ผ้ ูสอบบัญชีรายงานการตรวจสอบอย่ างเหมาะสม นอกจากนี้ข้อกําหนด
จริยธรรม16 กําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้องตัดสินใจว่าการรับงานตรวจสอบ ทําให้ มีปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติตามหลักการพื้ นฐานของจรรยาบรรณ รวมถึงความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ และความ
ระมัดระวังรอบคอบหรือไม่ ย่อหน้ าที่ 79 แสดงตัวอย่างของประเภทที่อาจจะเกี่ยวข้ องที่ผ้ ูสอบบัญชีใช้
ในการพิจารณาเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
79. การตรวจสอบเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ต้ อ งการผู้ ชํา นาญหรื อ ผู้ เชี่ ย วชาญเฉพาะด้ านหรื อ หลายด้ า น
ยกตัวอย่างเช่น ในเรื่องของ

การทําความเข้ าใจเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ที่กิจการใช้ และลั ก ษณะเหล่ านั้ น รวมถึงระดั บ ความ
ซับ ซ้ อนที่มีอ ยู่ การใช้ ทัก ษะและความรู้เฉพาะทางเป็ นสิ่งที่จําเป็ นในการตรวจสอบเครื่ องมื อ
ทางการเงิน และข้ อพิจารณาที่เกี่ยวข้ องได้ ถูกรวมไว้ ในงบการเงิน และการประเมินความเหมาะสม
ในการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินว่าสอดคล้ องตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่นาํ มาใช้ เพื่อ
เปิ ดเผยข้ อมูลความเสี่ยงหรือไม่

การทําความเข้ าใจแม่บทการรายงานทางการเงินที่นาํ มาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการตีความที่
แตกต่างกัน วิธปี ฏิบตั หิ รือการพัฒนาที่ไม่สอดคล้ องกัน

14

ความเชี่ยวชาญของบุคคล หมายถึง ในความหมายของการตรวจสอบและการบันทึกบัญชี ไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ภายในสํานักงานหรือจากนอก
สํานักงาน บุคคลนี้จะถูกพิจารณาว่าเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบและต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส
220 การควมคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน เมื่อความเชี่ยวขาญของบุคคล อยู่ในส่วนอื่นนอกจากสาขาการบัญชีหรือการตรวจสอบ บุคคล
นั้นจะถูกพิจาณาว่าเป็ นผู้เชี่ยวขาญของผู้สอบบัญชี ต้ องปฏิบตั ติ าม มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620 การใช้ ผลงานของผู้เชียวชาญของผู้สอบบัญชี
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620 ได้ อธิบายข้ อแตกต่างระหว่างผู้เชี่ยวชาญสาขาการบัญชีและการสอบบัญชีและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพหรืออาชีพอื่น
ซึ่งเป็ นเรื่องที่ต้องใช้ ดลุ ยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ แต่ระบุว่า ความแตกต่างอาจเกิดขึ้นระหว่างความเชี่ยวชาญในวิธกี ารบัญชีสาํ หรับเครื่องมือ
ทางการเงิน (ความเชี่ยวชาญการบันทึกบัญชีและการตรวจสอบ) และความเชี่ยวชาญในเทคนิดการประเมินมูลค่าทีม่ คี วามซับซ้ อนสําหรับเครื่องมือ
ทางการเงิน (ความเชี่ยวชาญในสาขาอื่นนอกจากการบัญชีและการตรวจสอบ)
15
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้ า 14
16
IESBA Code of Ethics for Professional Accountants paragraphs 210.1 and 210.6
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การทําความเข้ าใจกฎหมาย ข้ อ บั งคั บ และภาษี ท่ีเป็ นผลมาจากการใช้ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน
รวมถึงการมีผลบังคับตามสัญญาโดยกิจการ (เช่น การสอบทานสัญญาเกี่ยวข้ อง) อาจจําเป็ นต้ อง
มีทกั ษะและความรู้เฉพาะทาง
ประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องในเครื่องมือทางการเงิน
ช่วยเหลือกลุ่มผู้ปฏิบัติการตรวจสอบในการรวบรวมหลักฐานเพื่อสนับสนุนการประเมินมูลค่าของ
ผู้ บริ ห ารหรื อ เพื่ อ พั ฒ นา โดยเฉพาะอย่ างยิ่งเมื่อ มู ล ค่ ายุ ติ ธรรมถู ก กําหนดด้ วยแบบจําลองที่
ซับซ้ อน เมื่อตลาดไม่ มีการซื้อขายคล่อง รวมทั้งข้ อมูลและสมมติฐานได้ มายาก ข้ อมูลนําเข้ าไม่
สามารถสังเกตได้ รวมทั้งผู้บริหารมีการใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ
ประเมินการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการที่มีการใช้ เครื่องมือทาง
การเงินจํานวนมาก ในบางหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีความซับซ้ อนสูง ยกตัวอย่างเช่น
เมื่อข้ อมูลที่สาํ คัญเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินถูกส่งไปประมวลผล ดําเนินการ เก็บรักษา หรือ
เข้ าถึง นอกจากนี้ ยังอาจรวมถึงการบริการที่เกี่ยวข้ องซึ่งทําโดยองค์กรที่ให้ บริการ

80. ลักษณะและการใช้ เครื่องมือทางการเงินแต่ละประเภท ความซับซ้ อนที่เกี่ยวข้ องกับข้ อกําหนดทางบัญชี
และสภาวะตลาดที่อาจนําไปสู่ความจําเป็ นที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบจะปรึกษา17 ผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่น
นอกจากสาขาการบัญชีและการสอบบัญชี จากภายในสํานักงานหรือภายนอกสํานักงาน ที่เกี่ยวข้ องกับ
เทคนิคความเชี่ยวชาญสาขาการบัญชีและการสอบบัญชี และประสบการณ์ โดยคํานึงถึงปัจจัยเหล่านี้ เช่น

ความรู้และความสามารถของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่ม
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบ

คุณสมบัตขิ องเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ ในกิจการ

การระบุส ถานการณ์ ท่ีผิด ปกติห รือ ความเสี่ยงในงานตรวจสอบ รวมถึงความจําเป็ นในการใช้
ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการที่มีสาระสําคัญและความเสี่ยงที่มี
นัยสําคัญ

สภาวะตลาด
การทําความเข้าใจการควบคุมภายใน
81. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 กําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีทาํ ความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของ
กิจการรวมถึงการควบคุ มภายในของกิจการ การได้ มาซึ่งความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของ
กิจการ รวมถึงการควบคุมภายในของกิจการ ต้ องการกระบวนการเก็บข้ อมูลอย่างต่อเนื่อง เป็ นปั จจุบัน
17

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้ า 18 (ข) กําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานต้ องพอใจว่ากลุ่มผู้ปฏิบัตงิ านตรวจสอบได้ รับ
คําปรึกษาอย่างเหมาะสมในการปฏิบตั งิ านระหว่างการตรวจสอบ ทั้งภายในกลุ่มผู้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบและระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบและ
ผู้อ่นื ในระดับทีเ่ หมาะสมภายในสํานักงานและภายนอกสํานักงาน
34

และวิเคราะห์ ข้อ มู ลตลอดช่ วงการตรวจสอบ การทําความเข้ าใจช่ วยให้ ผ้ ู สอบบัญ ชี สามารถระบุ และ
ประเมินความเสี่ยงของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ที่ระดับงบการเงินและ
ระดับรายการ เพื่อใช้ เป็ นพื้นฐานในการออกแบบ และการนําไปใช้ เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการ
แสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ จํานวนและความหลากหลายของรายการธุรกรรม
เครื่องมือทางการเงินช่วยกําหนดลักษณะและขอบเขตของการควบคุมที่อาจมีอยู่ในกิจการ การทําความ
เข้ าใจว่ าเครื่ อ งมือทางการเงิน ได้ ถู กติดตามและควบคุ มอย่ างไร ช่ วยให้ ผ้ ูสอบบั ญ ชี กาํ หนดลั กษณะ
ระยะเวลา และขอบเขตการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ ในภาคผนวกได้ อธิบายการควบคุมที่มอี ยู่ในกิจการ ที่มี
ปริมาณเครื่องมือทางการเงินจํานวนมาก
การทําความเข้ าใจลักษณะ หน้ าที่และกิจกรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
82. ในกิจการขนาดใหญ่ หน่วยงานตรวจสอบภายในทํางานเพื่อช่วยให้ ผ้ ูบริหารอาวุโสและผู้มีหน้ าที่ในการ
กํากับดูแ ล สามารถสอบทานและประเมินการควบคุ มของกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่องมือทาง
การเงิน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในอาจช่ วยระบุความเสี่ยงของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญที่เกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด อย่ างไรก็ตามความรู้และความเชี่ยวชาญของ
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน ในการทําความเข้ าใจและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบสําหรับการให้
ความเชื่อมั่นต่อผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลของกิจการในเรื่องการใช้ เครื่องมือทางการเงิน
โดยทั่วไปจะแตกต่างจากความต้ องการของหน่วยงานอื่นที่จาํ เป็ นต้ องใช้ ในการประกอบธุรกิจ ขึ้นอยู่กบั
ว่าการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความรู้และความเชี่ยวชาญ และครอบคลุมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินของกิจการ รวมถึงความสามารถและเป้ าหมายของหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อใช้ เป็ นข้ อพิจารณาของผู้สอบบัญชีภายนอก ในการกําหนดว่าหน่วยตรวจสอบภายในจะเป็ น
ส่วนหนึ่งในภาพรวมของแผนงานตรวจสอบและกลยุทธ์การตรวจสอบหรือไม่
83. ส่วนงานที่งานของหน่วยงานตรวจสอบภายในอาจมีส่วนเกี่ยวข้ อง18

การพัฒนาภาพรวมทั่วไปของขอบเขตการใช้ เครื่องมือทางการเงิน

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายและการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎและข้ อบังคับของ
ผู้บริหาร

ประเมินความมีประสิทธิผลของกิจกรรมเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องมือทางการเงิน

ประเมินระบบที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

ประเมินว่าความเสี่ยงใหม่ท่เี กี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินได้ รับการพิจารณา ประเมินและจัดการ

18

งานตรวจสอบโดยหน่วยงาน เช่น หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงานสอบทานแบบจําลอง และควบคุมผลิตภัณฑ์ อาจมีส่วนเกี่ยวข้ อง
35

การทําความเข้าใจวิธีของผูบ้ ริหารทีใ่ ช้ในการประเมินมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน
84. ความรับผิดชอบของผู้บริหารสําหรับการจัดทํางบการเงิน รวมถึง การนําแม่บทการรายงานทางการเงิน
มาใช้ สาํ หรับการประเมินมูลค่ าเครื่องมือทางการเงิน มาตราฐานการสอบบัญ ชี รหัส 540 กําหนดให้
ผู้สอบบัญชีต้องทําความเข้ าใจว่าผู้บริหารประมาณการทางบัญชีอย่างไรและข้ อมูลที่ใช้ ในการประเมิน
มูลค่ามีท่มี าจากที่ใด19 วิธกี ารที่ผ้ ูบริหารใช้ ในการประเมินมูลค่าได้ เลือกวิธกี ารประเมินมูลค่าที่เหมาะสม
และระดับของหลักฐานที่มีอยู่ เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่ ายุติธรรม กิจการต้ องพัฒนา
วิธกี ารประเมินมูลค่า เพื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งต้ องพิจารณาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
ในตลาดที่มีอยู่ ความเข้ าใจอย่ างละเอียดเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ าเครื่องมือทางการเงินจะช่ วยให้
กิจการระบุและประเมินว่าข้ อมูลในตลาดที่เหมือนกันหรือเครื่องมือที่คล้ ายคลึงกันนั้นควรนํามารวมเข้ า
ไปในวิธกี ารประเมินมูลค่า
การประเมินและการตอบสนองต่อความเสีย่ งของการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ข้อพิจารณาทัวไปที
่ ่เกีย่ วกับเครื่องมือทางการเงิน
85. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 54020 อธิบายเกี่ยวกับระดับความไม่แน่ นอนของประมาณการ ที่กระทบ
ต่อความเสี่ยงของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญจากการประมาณการทางบัญชี
การใช้ เครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้ อน ตัวอย่างเช่น เครื่องมือทางการเงินที่มีระดับของความไม่แน่นอน
และความผันผวนของกระแสเงินสดในอนาคตที่สงู นั้น อาจเป็ นสาเหตุให้ เพิ่มความเสี่ยงของการแสดง
ข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในเรื่องการประเมินมูลค่ า ปั จจัยอื่นที่
กระทบความเสี่ยงของการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ รวมถึง

ปริมาณของเครื่องมือทางการเงินที่กจิ การมี

ลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน ว่าเครื่องมือทางการเงินดังกล่ าวรวมเครื่องมือทางการเงินอื่น
หรือไม่

ลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน

19
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มาตรฐารการสอบบัญชี รหัส 540 ย่อหน้ า 8 (ค)
มาตรฐารการสอบบัญชี รหัส 540 ย่อหน้ า 2
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ปัจจัยความเสีย่ งจากการทุจริต21
86. แรงจูงใจในการทําทุจริตในการรายงานทางการเงินโดยพนักงานอาจเกิดขึ้น เมื่อค่าตอบแทนที่พนักงาน
ได้ รับขึ้น อยู่ กับ ผลตอบแทนที่ได้ รับจากการใช้ เครื่ องมือ ทางการเงิน การทําความเข้ าใจในนโยบาย
ผลตอบแทนของกิจ การที่พ นั ก งานได้ กับ ความเสี่ยงที่ย อมรั บ ได้ และสิ่งจู งใจที่อ าจเกิด ขึ้ นสําหรั บ
ผู้บริหารและผู้ค้า ซึ่งสําคัญในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต
87. ปั จจัยทางตลาดเงินที่ซับซ้ อนอาจส่งผลให้ เพิ่มผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ูบริหารหรือพนักงานจนเข้ าไปมีส่วน
ร่ วมในการจัดทํารายงานทางการเงินที่ทุจริต ในการป้ องกันผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อปกปิ ดการทุจริต
และความผิ ด พลาดของผู้ บ ริ ห ารหรื อ พนั ก งาน เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการปฏิ บั ติ ผิ ด กฎระเบี ย บที่ ว างไว้
สภาพคล่องและข้ อจํากัดของการกู้ยืม หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานผลขาดทุน ตัวอย่างเช่ น ในเวลาที่
ตลาดผันผวน ผลขาดทุนที่ไม่ได้ คาดไว้ อาจเกิดจาก ความผันผวนของราคาในตลาด จากการลดลงของ
ราคาสินทรัพย์ท่ไี ม่ได้ คาดไว้ จากการตัดสินใจซื้อขายที่ผิดพลาด หรือจากเหตุผลอื่น นอกจากนี้ปัญหา
ด้ านการเงินอาจสร้ างความกดดันให้ กบั ผู้บริหาร เกี่ยวกับความเสี่ยงที่ธุรกิจจะล้ มละลาย
88. การใช้ สิน ทรั พ ย์ในทางที่ไม่ เหมาะสมและการจัดทํารายงานทางการเงิน ที่ทุ จริ ต มั ก เกิดจากการถู ก
แทรกแซงการควบคุม อาจส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของการนําการควบคุมไปปฏิบัติ ซึ่งอาจรวมถึง
การถูกแทรกแซง การควบคุมข้ อมูล ข้ อสมมติฐานและข้ อมูลรายละเอียดของกระบวนการการควบคุมที่
อาจทําให้ เกิดการปกปิ ดผลขาดทุนหรือถูกขโมย ตัวอย่างเช่ นความซับซ้ อนของเงื่อนไขทางตลาดอาจ
เพิ่มความกดดัน ที่จะปกปิ ดหรือการหักกลบรายการที่จะทําให้ ล้างผลขาดทุน
การประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
89. การประเมินของผู้สอบบัญชีในการระบุความเสี่ยงระดับรายการของความเสี่ยงที่ระบุไว้ ตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหั ส 315 รวมถึงการประเมินการออกแบบการควบคุมภายในและการนําการควบคุม
ภายในไปปฏิบั ติ ได้ ให้ แ นวทางการพิ จารณาวิธีก ารตรวจสอบที่เหมาะสมสําหรั บ การออกแบบการ
ควบคุมและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330
รวมถึงวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระและการทดสอบการควบคุม ซึ่งหลักการนี้อาจทําให้ ผ้ ูสอบบัญชี
ได้ รับความเข้ าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบบัญชี รวมถึง สภาพแวดล้ อม
การควบคุมที่ดีและหน้ าที่การควบคุมความเสี่ยง ขนาดและความซับซ้ อนของการดําเนินงานของกิจการ

21

ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีเกีย่ วกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน สําหรับ
ข้ อกําหนดและแนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับการพิจารณาปัจจัยความเสื่องจากการทุจริต
37

และรวมถึงประเมินความเสี่ยงของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญของผู้สอบบัญชี
รวมถึงความคาดหวังว่าการควบคุมนั้นมีประสิทธิภาพ
90. การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมู ลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ของผู้สอบบัญ ชีใน
ระดั บ ประเภทของรายการอาจเปลี่ ย นแปลงในระหว่ า งตรวจสอบเมื่ อได้ รั บ ข้ อมู ล เพิ่ มเติ ม
การเตรียมพร้ อมระหว่างการตรวจสอบ ตัวอย่ างเช่ น เมื่อตรวจทานการบันทึกหรือเอกสาร อาจช่ วย
ผู้ ส อบบั ญ ชี ในการระบุ ก ารจั ด ทําหรื อ ข้ อ มู ล อื่น ซึ่ งยื น ยั น ความมี อ ยู่ จ ริ งของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ที่
ผู้บริหารยังไม่เคยระบุมาก่อนหรือยังไม่เคยเปิ ดเผยแก่ผ้ ูสอบบัญชี การบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง
เช่น

รายงานการประชุมของผู้มหี น้ าที่ในการกํากับดูแล และ

ใบแจ้ งหนี้จากที่ปรึกษาของกิจการ และจดหมายโต้ ตอบกับที่ปรึกษาของกิจการ
ปั จจัยเพื ่อการพิ จารณาในการกําหนดขอบเขตการตรวจสอบ และการทดสอบความมี ป ระสิทธิ ผลของการ
ปฏิบตั ิตามการควบคุม
91. ความคาดหวังว่ าความมี ประสิท ธิผ ลของการนําการควบคุ ม ไปปฏิบั ติอาจเป็ นเรื่ องปกติเมื่ อสถาบั น
การเงินมีการควบคุมที่ดี ดังนั้น การทดสอบการควบคุมจึงเป็ นวิธีตรวจสอบที่มีประสิทธิผลในการได้ มา
ซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี เมื่อกิจการมีหน่วยงานที่ทาํ ธุรกรรมเพื่อค้ าเกิดขึ้น การตรวจสอบเนื้อหาสาระ
เพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถให้ หลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมในการตรวจสอบ เนื่องจากจํานวน
ของสัญญาและความแตกต่างของระบบงานที่ใช้ อย่างไรก็ตาม การทดสอบการควบคุมอย่างเดียวก็ยัง
ถือว่ าไม่ เพี ยงพอ เนื่องจากมาตรฐานการสอบบัญ ชี รหั ส 330 กําหนดให้ ผู้สอบบัญ ชีออกแบบและ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบเนื้อหาสาระสําหรับแต่ละประเภทของรายการที่มสี าระสําคัญ ยอดคงเหลือทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน22
92. กิจการที่มีรายการการซื้อขายปริมาณมากและมีการใช้ เครื่องมือทางการเงินอาจจะต้ องมีการควบคุมที่มี
ความซั บซ้ อ นและมี ห น่ วยงานบริ ห ารความเสี่ยงที่มี ป ระสิท ธิภาพ ดั งนั้ น ผู้ ส อบบัญ ชี ค วรจะทําการ
ทดสอบการควบคุมภายในเพื่อให้ ได้ หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ

การเกิดขึ้นจริง ความครบถ้ วน ความถูกต้ อง และการตัดยอดของรายการ และ

ความมีอยู่จริง สิทธิและภาระผูกพัน และความครบถ้ วนของยอดคงเหลือทางบัญชี

22

มาตรฐารการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้ า 18
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93. ในกิจการที่มรี ายการเครื่องมือทางการเงินค่อนข้ างน้ อย

ผู้บริหารและผู้มหี น้ าที่ในการกํากับดูแลอาจมีความเข้ าใจอย่างจํากัดเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
และผลกระทบที่มตี ่อธุรกิจ

กิจการอาจมี เครื่องมือทางการเงิน เพี ยงบางชนิด ที่มีค วามแตกต่ างกัน เพี ยงเล็กน้ อยหรื อไม่ มี
ผลกระทบเกี่ยวเนื่องกัน

ไม่ น่าจะมีสภาพแวดล้ อมการควบคุมที่ซับซ้ อน (เช่ น การควบคุมที่อธิบายในภาคผนวกอาจไม่
เกิดขึ้นในกิจการ)

ผู้ บ ริ ห ารอาจใช้ ข้ อ มู ล ราคาที่ได้ จ ากการกําหนดราคาจากบุ ค คลภายนอกเพื่ อ ประเมิ น มู ล ค่ า
เครื่องมือ และ

การควบคุมการใช้ ข้อมูลราคาที่ได้ จากการกําหนดราคาจากบุคคลภายนอกอาจซับซ้ อนน้ อยกว่า
94. เมื่อกิจการมีรายการที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องมือทางการเงินค่อนข้ างน้ อยจะเป็ นเรื่องง่ายสําหรับผู้สอบบัญชี
ที่จะเข้ าใจวัตถุประสงค์ของกิจการในการใช้ เครื่องมือทางการเงินและลักษณะของเครื่องมือเหล่ านั้น
ในกรณีดังกล่ าวข้ างต้ น หลักฐานการสอบบัญชีส่วนใหญ่ คาดว่ าจะได้ มาจากการตรวจสอบเนื้อหาสาระ
ผู้สอบบัญชีอาจจะทําการตรวจสอบ ณ วันสิ้นปี และหนังสือยืนยันยอดจากบุคคลที่สามจะให้ หลักฐานที่
เกี่ยวข้ องกับความครบถ้ วน ถูกต้ องและความมีตวั ตนของรายการได้
95. ในการตั ด สิน ใจเกี่ย วกับ ลั ก ษณะ ระยะเวลาและขอบเขตการทดสอบการควบคุ ม ผู้ ส อบบั ญ ชี ค วร
พิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้
 ลักษณะ ความถี่ และปริมาณรายการเครื่องมือทางการเงิน
 ความเข้ มแข็งของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการพิจาณาว่าการควบคุมได้ ถูกออกแบบให้
ตอบสองต่อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับปริมาณรายการเครื่องมือทางการเงินของกิจการและพิจาณา
ว่ามีแม่บทธรรมมาภิบาลที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินของกิจการหรือไม่
 ความสําคัญของการควบคุมเฉพาะเรื่องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมโดยรวมและกระบวนการ
ที่กจิ การวางไว้ รวมถึง ความซับซ้ อนของระบบข้ อมูลสาระสนเทศเพื่อสนับสนุนรายการเครื่องมือ
ทางการเงิน
 การติดตามผลการควบคุมและระบุข้อบกพร่องในวิธกี ารควบคุมเหล่านั้น
 เรื่องที่การควบคุมต้ องการป้ องกัน ยกตัวอย่างเช่ น การควบคุมที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ วิจารณญาน
เมื่อเปรียบเทียบกับการควบคุมที่ครอบคลุมข้ อมูลสนับสนุ น การทดสอบการตรวจสอบเนื้อหา
สาระอาจจะมีประสิทธิผลมากกว่าการเชื่อมั่นในการควบคุมที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ วจิ ารณญาน
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ความรู้ความสามารถของบุคคลากรที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมการควบคุมต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น กิจการ
มีบุคคลากรที่มีความสามารถเพียงพอหรือไม่ ซึ่งรวมถึงช่ วงเวลาวิกฤตและมีความสามารถที่จะ
กําหนดและตรวจสอบมูลค่าเครื่องมือทางการเงินที่มี
ความถี่ของการปฏิบตั ติ ามกิจกรรมการควบคุมเหล่านั้น
ระดับความแม่นยําของการควบคุมภายในที่ต้องการให้ ประสบผลสําเร็จ
หลักฐานที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกิจกรรมการควบคุม และ
ช่ วงเวลาที่มีรายการเครื่ องมือทางการเงิน ที่สาํ คั ญ ยกตัวอย่ างเช่ น อาจจะเป็ นไปได้ ท่ีรายการ
เหล่านั้นจะเกิดใกล้ ส้ นิ ปี

วิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระ
96. การออกแบบวิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระรวมถึงสิ่งที่ต้องพิจารณา
 การวิเคราะห์ เปรี ยบเทีย บ 23 การวิเคราะห์ เปรี ย บเทีย บของผู้ ส อบบั ญ ชี ส ามารถใช้ เป็ นวิธีการ
ประเมินความเสี่ยงที่มปี ระสิทธิผลเพื่อให้ ข้อมูลแก่ผ้ ูสอบบัญชีเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของกิจการ
แต่วิธีการเหล่านั้นอาจจะไม่มีประสิทธิผลเท่ากับวิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระ ถ้ าทําการวิเคราะห์
เปรียบเทียบเพียงอย่างเดียว ที่เป็ นเช่ นนี้เพราะว่าความซับซ้ อนที่สัมพั นธ์กันของตัวแปรในการ
ประเมินมูลค่า บ่อยครั้งซ่อนสิ่งที่ผดิ ปกติอ่นื ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
 รายการที่ไม่ เกิด ขึ้นเป็ นประจํา รายการทางการเงิน หลายรายการบางครั้งได้ ต กลงกัน ระหว่ าง
กิจการกับคู่สญ
ั ญา (เป็ นที่ทราบกันทั่วไปว่า “การซื้อขายนอกตลาด” หรือ “OTC”) ขอบเขตของ
รายการเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้ เกิดขึ้นเป็ นประจําและอยู่นอกเหนือกิจกรรมปกติของกิจการ
วิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระอาจจะให้ ผลที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ ในการวางแผนการตรวจสอบ
ยกตั วอย่ างเช่ น เมื่ อ รายการเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ไม่ ได้ ถู ก ทําเป็ นประจํา การตรวจสอบของ
ผู้สอบบัญชี สาํ หรับความเสี่ยงที่พบ รวมถึงการออกแบบ และวิธีตรวจสอบ ต้ องคํานึงถึงความ
เป็ นไปได้ ท่กี จิ การอาจไม่มปี ระสบการณ์ในเรื่องนี้
 ความพร้ อ มของหลั ก ฐาน ตั ว อย่ า งเช่ น เมื่ อ กิ จ การใช้ ก ารกําหนดราคาจากบุ ค คลภายนอก
หลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ อาจไม่มใี นกิจการ

23

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้ าที่ 6 (ข) กําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีใช้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบที่ทาํ ในการประเมินความเสี่ยงอาจช่วยใน
การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลทีข่ ัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ เพื่อเป็ นข้ อมูลสําหรับการออกแบบและการนําวิธที ่ตี อบสนองต่อ
ความเสี่ยงไปปฏิบตั ิ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ย่อหน้ าที่ 6 กําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีทาํ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
เพื่อช่วยในการสรุปผลโดยรวม การวิเคราะห์เปรียบเทียบอาจนํามาใช้ ในขั้นตอนอื่นๆของการตรวจสอบ
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วิธกี ารตรวจสอบที่ใช้ ในการตรวจสอบส่วนอื่น ๆ วิธีการตรวจสอบที่ใช้ ในการตรวจสอบส่วนอื่น
ของงบการเงิน อาจจะให้ หลักฐานเกี่ยวกับความครบถ้ วนของรายการเครื่องมือทางการเงิน วิธกี าร
นี้รวมถึงการทดสอบการรับเงินหรือจ่ายเงินภายหลัง และการตรวจสอบหนิ้สนิ ที่ไม่ได้ บนั ทึก
วิ ธี ก ารเลื อ กตั ว อย่ า งสํา หรั บ ทดสอบ ในบางกรณี เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ ค รอบครองอยู่
จะประกอบไปด้ วยเครื่องมือที่มีความซับซ้ อนและความเสี่ยงที่หลากหลาย ในกรณีน้ ี จําเป็ นต้ อง
ใช้ ดุลยพินจิ ในการเลือกตัวอย่าง

97. ตัวอย่ าง การตอบสนองต่ อความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ของ
หลักทรัพย์ท่มี สี นิ ทรัพย์คาํ้ ประกัน ผู้สอบบัญชีอาจจะต้ องพิจารณาใช้ วธิ ตี รวจสอบบางอย่าง ดังต่อไปนี้
• การตรวจสอบเอกสารสัญญาเพื่อทําความเข้ าใจเงื่อนไขของหลักทรัพย์ หลักทรัพย์คาํ้ ประกันและ
สิทธิของผู้ถอื หลักทรัพย์แต่ละประเภท
• สอบถามเกี่ยวกับกระบวนการประมาณการกระแสเงินสดของฝ่ ายบริหาร
• ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้ อสมมติฐาน เช่น อัตราการจ่ายชําระล่วงหน้ า อัตราการผิดนัด
และขาดทุนหลังจากการบังคับดดี
• การทําความเข้ าใจวิธที ่ใี ช้ กาํ หนดสิทธิในกระแสเงินสดตามลําดับขั้น
• การเปรียบเทียบ ผลการวัดมูลค่ ายุติธรรมกับมูลค่าของหลักทรัพย์อ่ืน ๆ ที่มีการคํา้ ประกันและ
เงื่อนไขที่เหมือนกัน
• การทดสอบการคํานวณใหม่
การทดสอบเพือ่ บรรลุสองวัตถุประสงค์
98. ถึงแม้ ว่าวัตถุประสงค์ของการทดสอบการควบคุมภายในจะแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของการทดสอบ
ยอดคงเหลื อ แต่ อ าจจะมี ป ระสิท ธิภ าพมากกว่ า ถ้ าได้ ใ ช้ วิ ธีก ารตรวจสอบทั้งสองในเวลาเดี ย วกั น
ตัวอย่างเช่น
• การปฏิบัติงานตรวจสอบการทดสอบการควบคุมและการตรวจสอบยอดคงเหลือโดยใช้ รายการ
เดียวกัน (ยกตัวอย่างเช่ น การทดสอบว่าสัญญาที่ลงนามแล้ วได้ ถูกเก็บรักษาและรายละเอียดของ
เครื่องมือทางการเงินได้ ถูกรวบรวมในใบสรุป) หรือ
• การทดสอบการควบคุมในกระบวนการการประมาณมูลค่าของผู้บริหาร

41

ช่วงเวลาการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี24
99. ภายหลั งจากประเมิ น ความเสี่ย งของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน กลุ่ ม ผู้ ป ฏิบั ติ ง านตรวจสอบจะกําหนด
ระยะเวลาของการทดสอบการควบคุมและวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระที่ได้ วางแผนไว้ แล้ ว ระยะเวลา
ของแผนการตรวจสอบขึ้นอยู่ กับจํานวนของปั จจัยต่ าง ๆ รวมถึงความถี่ของการปฏิบัติการควบคุ ม
ความมีสาระสําคัญของกิจกรรมที่ถูกควบคุมและความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญ
100. ในขณะที่ส่ิงที่จาํ เป็ นในการใช้ วิธีการตรวจสอบที่เกี่ยวกับการประเมินมูลค่ าและการเปิ ดเผยข้ อมูลใน
งบการเงิน ณ วันสิ้นปี วิธกี ารตรวจสอบที่เกี่ยวกับคํารับรองอื่น เช่น ความครบถ้ วน และ ความมีอยู่จริง
จะมีประโยชน์เมื่อถูกตรวจสอบในระหว่างงวด ยกตัวอย่างเช่น การทดสอบการควบคุมอาจจะถูกใช้ ใน
ระหว่ างงวดสําหรั บ รายการที่เกิดขึ้น เป็ นประจํา เช่ น การควบคุ ม โดยคอมพิ ว เตอร์ และการอนุ มั ติ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ และอาจจะเป็ นประโยชน์มากถ้ าได้ ทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมสําหรับการอนุมัติ
ผลิตภัณ ฑ์ใหม่ โดยรวบรวมหลักฐานตามระดับการอนุ มัติรายการสําหรับตราสารการเงินใหม่ ในงวด
ระหว่างกาล
101. ผู้ ส อบบั ญ ชี อ าจจะทําการทดสอบบางอย่ างสําหรั บ แบบจําลองในงวดระหว่ างกาล ยกตั ว อย่ างเช่ น
การเปรียบเทียบผลลัพธ์ท่ไี ด้ จากแบบจําลองกับรายการในตลาด วิธีการตรวจสอบระหว่างกาลอื่นๆ ที่
อาจทําได้ สาํ หรับตราสารกับข้ อมูลที่สังเกตได้ จะถูกตรวจสอบความสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการกําหนด
ราคาจากบุคคลภายนอก
102. การใช้ คุลยพินิจที่สาํ คัญส่วนใหญ่จะถูกทดสอบใกล้ วันสิ้นปี หรือ ณ วันสิ้นปี

การประเมิ น มู ล ค่ า สามารถเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี ส าระสํา คั ญ ในเวลาสั้ น ๆ ทํา ให้ ยากที่ จ ะ
เปรียบเทียบและกระทบยอดของงวดระหว่างกาลกับข้ อมูล ณ วันที่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน

กิจการอาจจะทํารายการเครื่องมือทางการเงินเป็ นปริมาณมากขึ้นในช่วงระหว่างกาลและสิ้นปี

อาจมีการปรับปรุงรายการในสมุดรายวันทั่วไปโดยบุคคลภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และ

อาจมีการทํารายการที่ไม่ได้ เกิดขึ้นเป็ นประจําในช่วงสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
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ย่อหน้ า 11 -12 และ 22-23 ใน มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 กําหนดข้ อกําหนดเมื่อผู้สอบบัญชีปฏิบัตงิ านตรวจสอบระหว่างกาลและ
อธิบายหลักฐานการสอบบัญชีทส่ี ามารถใช้ ได้
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วิธีการตรวจสอบที เ่ กีย่ วข้องกับความครบถ้วน ความถูกต้อง ความมี อยู่จริง เกิดขึ้นจริง และสิทธิ และภาระ
ผูกพัน
103. วิธีก ารตรวจสอบหลายวิธีข องผู้ ส อบบัญ ชี สามารถใช้ ต อบสนองสิ่งที่ผ้ ู บ ริ ห ารได้ ให้ ก ารรั บ รองไว้ ได้
ตัวอย่ างเช่ น วิธีการตรวจสอบที่ตอบสนองต่ อความมีอยู่จริงของยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด จะสามารถ
ตอบสนองรายการแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นจริง และยังอาจจะช่ วยในการกําหนดวิธกี ารตรวจสอบการตัด
ยอดได้ เพราะเครื่องมือทางการเงินเกิดจากสัญญาตามกฏหมาย และด้ วยการตรวจสอบความถูกต้ อง
ของการบั น ทึก รายการ ผู้ ส อบบั ญ ชี จึงสามารถตรวจสอบความมี อยู่ จริ ง และรวบรวมหลั ก ฐานเพื่ อ
สนับสนุนสิ่งที่เกิดขึ้นและสิทธิและภาระผูกพันที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ ในเวลาเดียวกัน และยืนยัน
ว่ารายการได้ ถูกบันทึกในงวดบัญชีท่ถี ูกต้ อง
104. วิธกี ารตรวจสอบหลายวิธนี ้ันอาจจะสามารถให้ หลักฐานเพื่อสนับสนุนเรื่องความครบถ้ วน ความถูกต้ อง
และความมีอยู่จริงที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ รวมถึง
• การขอคํายืนยัน25 จากบุคคลภายนอกสําหรับบัญ ชีธนาคาร รายการค้ า และรายการทรัพย์สิน
สามารถทําได้ โดยการขอคํายืนยันโดยตรงกับคู่สญ
ั ญา (รวมถึงการใช้ หนังสือยืนยันยอดธนาคาร)
โดยที่หนังสือตอบกลับได้ ถูกส่งมายังผู้สอบบัญชีโดยตรง อีกทางเลือกหนึ่ง ข้ อมูลเหล่านี้อาจจะ
ได้ รับ จากระบบงานของคู่ สัญ ญาผ่ านทางการป้ อนข้ อ มู ล ( A Data Feed ) หากเป็ นเช่ น นั้ น
ผู้สอบบัญชีอาจจะพิจารณาประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานจากการยืนยัน โดยการประเมิน
การควบคุมเพื่อป้ องกันการดัดแปลงข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ท่ใี ช้ จัดส่งหนังสือยืนยัน ถ้ าไม่ได้
รั บ หนั งสือ ยืน ยั น ผู้ ส อบบั ญ ชี อ าจจะได้ รั บ หลั ก ฐานจากการสอบทานสัญ ญาและทดสอบการ
ควบคุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง อย่างไรก็ตาม หนังสือยืนยันยอดจากภายนอก บ่อยครั้งไม่สามารถให้
หลักฐานการสอบบัญชีท่เี พียงพอเกี่ยวกับมูลค่าที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ แต่อาจจะช่วยในการ
พิจารณาสัญญาประกอบอื่นๆ
• การสอบทานรายงานกระทบยอดหรือการป้ อนข้ อมูลที่ได้ รับจากผู้ ดูแลทรัพย์สิน กับรายการที่
บั น ทึ ก โดยกิ จ การอาจจํ า เป็ นต้ องมี ก ารประเมิ น การควบคุ ม โดยระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
กระบวนการกระทบยอดอัตโนมัติและการประเมินว่ารายการกระทบยอดต่ าง ๆ ได้ ถูกทําความ
เข้ าใจและแก้ ไขอย่างเหมาะสม
• การสอบทานรายการปรั บ ปรุงบัญ ชี แ ละการควบคุ ม การบัน ทึก บั ญ ชี ข องรายการปรั บ ปรุงนั้ น
อาจจะช่วยให้ ตัวอย่างเช่น
25

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 505 การขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอก เกี่ยวข้ องกับการใช้ วิธกี ารขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอกของผู้สอบบัญชี
เพื่อให้ ได้ หลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี ป็ นไปตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 และ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 หลักฐาน
การสอบบัญชี ดู the Staff Audit Practice Alert, Emerging Practice Issues Regarding the Use of External Confirmations in an Audit of
Financial Statements, issued in November 2009
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O การพิจารณาว่ารายการปรับปรุงทําโดยพนักงานที่ไม่ได้ รับอนุญาตให้ ทาํ ได้
O การพิจารณารายการปรับปรุงที่ผิดปกติหรือไม่เหมาะสมในช่วงสิ้นงวด ชึ่งอาจจะเกี่ยวข้ องกับ






ความเสี่ยงจากการทุจริต
การอ่านแต่ละสัญญาและการสอบทานการจัดทําเอกสารหลักฐานสนับสนุนของรายการที่เกี่ยวข้ อง
กับ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ของกิจการ รวมถึงบั น ทึก ทางบั ญ ชี ซึ่ งเป็ นการพิ สูจน์ ค วามมี อยู่ จริ ง
สิทธิและภาระผูกพัน ตัวอย่ างเช่ น ผู้สอบบัญชีอาจจะอ่านแต่ ละสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือ
ทางการเงิน และสอบทานการจัดทําเอกสารหลักฐานสนับสนุ น รวมถึงรายการลงบัญชีท่ีจัดทํา
ณ วัน ที่ท าํ สัญ ญา และอาจสอบทานรายการลงบั ญ ชี ท่ีจัด ทําหลั งวัน ที่ในงบการเงิน เพื่ อ พิ สูจน์
การประเมินมูลค่า การปฏิบัติเช่ นนี้เพื่อให้ ผ้ ูสอบบัญชีประเมินว่า บัญชีได้ ระบุและสะท้ อนความ
ซั บ ซ้ อ นที่สืบ เนื่อ งจากรายการอย่ างครบถ้ วนหรื อ ไม่ ข้ อ ตกลงทางกฎหมายและความเสี่ย งที่
เกี่ยวข้ องจําเป็ นต้ องได้ รับการพิจารณาจากผู้เชื่ยวชาญเพื่อรับรองว่าสิทธิมอี ยู่จริง
การทดสอบการควบคุม ตัวอย่างเช่น การปฏิบตั ติ ามการควบคุมซํา้
การสอบทานระบบการจัดการข้ อร้ องเรียนของกิจการ รายการที่ไม่ได้ บันทึกอาจทําให้ กจิ การไม่ได้
ชําระเงินแก่คู่สญ
ั ญา ซึ่งอาจตรวจพบโดยการสอบทานข้ อร้ องเรียนที่ได้ รับ
การสอบทานข้ อตกลงหลักเพื่ออนุญาตให้ มกี ารหักกลบ (master netting arrangements) เพื่อระบุ
เครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้ บนั ทึก

105. วิธีการเหล่ านี้ สําคัญ ต่ อเครื่องมือทางการเงินบางชนิดโดยเฉพาะ เช่ น อนุ พั นธ์ท างการเงิน หรือการ
รับประกัน เพราะว่าเครื่องมือทางการเงินเหล่านั้นอาจไม่ได้ มีเงินลงทุนเริ่มแรกสูง ซึ่งหมายความว่า เป็ น
การยากที่จะระบุความมีอยู่จริงของเครื่องมือทางการเงิน ตัวอย่างเช่ น อนุ พันธ์ทางการเงินแฝงมักจะ
รวมอยู่ในเครื่องมือที่มใิ ช่เครื่องมือทางการเงิน ซึ่งอาจไม่ได้ รวมไว้ ในวิธตี รวจสอบการยืนยันยอด
การประเมินมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
ข้อกําหนดของรายงานทางการเงิน
106. แม่ บทการนําเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควรตามรายงานทางการเงิน ปกติใช้ ลาํ ดับขั้นมูลค่ ายุติธรรม
ยกตัวอย่างเช่ น ในกรณีท่ีใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศและมาตรฐานการบัญชี
ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยปกติแล้ วหมายความว่า ปริมาณและรายละเอียดของการเปิ ดเผยข้ อมูล
ในงบการเงินที่กาํ หนดจะเพิ่มขึ้น เมื่อระดับความไม่แน่นอนของการวัดค่าเพิ่มขึ้น ความแตกต่างระหว่าง
ระดับในลําดับขั้นอาจต้ องใช้ ดุลยพินิจ

44

107. ผู้สอบบัญชีอาจใช้ ประโยชน์จากการทําความเข้ าใจความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือทางการเงินกับลําดับ
ขั้นมูลค่ายุติธรรม โดยทั่วไปแล้ ว ความเสี่ยงของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
และระดับของวิธีการตรวจสอบที่ใช้ จะเพิ่มขึ้นเมื่อระดับความไม่ แน่ นอนของการวัดค่ าเพิ่ มขึ้น การใช้
ข้ อมูลนําเข้ าระดับ 3 และระดับ 2 บางส่วน จากลําดับขั้นของมูลค่ายุติธรรมอาจช่ วยหาระดับความไม่
แน่ นอนของการวัดผล ข้ อมู ลนําเข้ าระดับ 2 มีหลายวิธีในการได้ มาจนเข้ าใกล้ ข้อมู ลนําเข้ าระดับ 3
ผู้ ส อบบั ญ ชี อาจจะประเมิ น หลั ก ฐานที่มี อ ยู่ แ ละทําความเข้ าใจทั้งลําดั บ ขั้ น ของมู ล ค่ ายุ ติ ธ รรม และ
ความเสี่ย งของความลําเอีย งของผู้ บ ริ ห ารในการจัด ประเภทเครื่ องมื อ ทางการเงิน ในลําดั บ ขั้น ของ
มูลค่ายุตธิ รรม
108. ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 54026 ผู้สอบบัญชีพิจารณานโยบายการประเมินมูลค่าของกิจการและ
วิธกี ารใช้ สาํ หรับข้ อมูลและข้ อสมมติในการประเมินมูลค่า ในหลายกรณี แม่บทการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้ องไม่ ได้ กาํ หนดวิธีสาํ หรับการประเมินมูลค่ า เมื่อพบว่ ามีกรณีน้ ี ประเด็นที่ผ้ ู สอบบัญ ชีต้องทํา
ความเข้ าใจคือ ผู้บริหารประเมินมูลค่าเครื่องมือทางการเงินอย่างไร ตัวอย่าง

ผู้บริหารมีนโยบายการประเมินมูลค่ าอย่างเป็ นทางการหรือไม่ หากมี เทคนิคการประเมินมูลค่ า
เครื่องมือทางการเงินที่ใช้ มกี ารบันทึกสอดคล้ องตามนโยบายที่กาํ หนดหรือไม่

แบบจําลองใดที่อาจก่อให้ เกิดความเสี่ยงของการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
สูงที่สดุ

ผู้ บริหารพิ จารณาความซั บซ้ อนของการประเมิน มู ลค่ าเครื่องมือทางการเงิน อย่ างไรเมื่อ เลือ ก
เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เฉพาะเจาะจง

มี ค วามเสี่ ย งของการแสดงข้ อมู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อเท็ จ จริ ง อั น เป็ นสาระสํา คั ญ ที่ สู ง กว่ า หรื อ ไม่
อัน เนื่ อ งมาจากผู้ บ ริ ห ารพั ฒ นาแบบจําลองภายในบริ ษั ท เพื่ อ ใช้ ป ระเมิ น มู ล ค่ าเครื่ อ งมื อ ทาง
การเงิน หรือแตกต่างจากเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ โดยทั่วไปในการประเมินมูลค่าเครื่องมือ
ทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่

ผู้บริหารใช้ แหล่งข้ อมูลของการกําหนดราคาจากบุคคลภายนอกที่มอี ยู่แล้ วหรือไม่

ผู้ท่ีเกี่ยวข้ องกับการพั ฒนาและการนําวิธีการประเมินมูลค่ ามาใช้ มีทักษะและความเชี่ยวชาญที่
เหมาะสมหรือไม่ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญของผู้บริหารมีส่วนเกี่ยวข้ องด้ วยหรือไม่

มีข้อบ่งชี้ของความลําเอียงของผู้บริหารในการเลือกวิธกี ารประเมินมูลค่าที่จะนํามาใช้ หรือไม่

26

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ย่อหน้ า 8 (ค)
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การประเมิ นความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่ อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมิ น
มูลค่า
109. เมื่อประเมินเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ โดยกิจการมีความเหมาะสมตามสถานการณ์หรือไม่และมีการ
ควบคุมวิธกี ารประเมินมูลค่าหรือไม่ ปัจจัยที่ต้องพิจารณาโดยผู้สอบบัญชีอาจประกอบด้ วย

วิธีการประเมินมูลค่าเป็ นวิธที ่ผี ้ ูมีส่วนร่วมในตลาดอื่นๆ ใช้ กนั โดยทั่วไปหรือไม่ และได้ ถูกพิสจู น์
มาแล้ วในอดีตว่าให้ ประมาณการที่เชื่อถือได้ ของราคาที่ได้ จากรายการในตลาด

วิ ธี ก ารประเมิ น มู ล ค่ า ได้ ดํ า เนิ น การตามที่ ต้ องการหรื อ ไม่ การออกแบบไม่ มี ข้ อ บกพร่ อ ง
โดยเฉพาะภายใต้ เงื่อนไขร้ ายแรง วิธีการประเมินมูลค่ าได้ รับการตรวจสอบความสมเหตุสมผล
อย่างเที่ยงธรรมหรือไม่ ข้ อบ่งชี้ข้อบกพร่องประกอบด้ วย การเปลี่ยนแปลงที่ขัดแย้ งกันเมื่อเทียบ
กับข้ อมูลอ้ างอิง

วิธีการประเมินมูลค่ าได้ พิ จารณาความเสี่ยงสืบเนื่องของเครื่องมือทางการเงินที่ประเมินมู ลค่ า
รวมถึงความน่ าเชื่อถือของคู่สญ
ั ญา และความเสี่ยงเครดิตของเครื่องมือทางการเงินในกรณีของ
การประเมินมูลค่าหนี้สนิ ทางการเงิน หรือไม่

วิธีการประเมินมีการปรับมาตรฐานตามตลาดอย่างไร รวมถึงความอ่อนไหวของวิธีการประเมิน
มูลค่าต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร

ตัวแปรตลาดและข้ อสมมติฐานที่ใช้ สอดคล้ องกันหรือไม่ และเงื่อนไขใหม่ แสดงให้ เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงในวิธกี ารประเมินมูลค่า ตัวแปรตลาด หรือข้ อสมมติฐานอื่นที่ใช้ หรือไม่

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวแสดงให้ เห็นว่า การประเมินมูลค่า จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
หากเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติเพียงเล็กน้ อยหรือปานกลาง หรือไม่

โครงสร้ างองค์กร เช่ น การดํารงอยู่ของหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบด้ านการพัฒนาแบบจําลอง
เพื่ อ ประเมิ น มู ล ค่ า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น โดยเฉพาะเมื่ อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ มู ล นําเข้ า ระดั บ 3
ตัวอย่างเช่น หน้ าที่งานพัฒนาแบบจําลองซึ่งเกี่ยวข้ องกับการตกลงเรื่องการตั้งราคา มีความเป็ น
กลางน้ อยกว่าหน้ าที่งานที่แยกจากหน่วยงานที่ทาํ ธุรกรรม ทั้งระดับหน่วยงานและองค์กร

ความรู้ความสามารถและความเที่ยงธรรมของผู้ท่ีรับผิดชอบการพั ฒ นาและการนําเทคนิคการ
ประเมินมูลค่ ามาใช้ รวมถึงประสบการณ์ของผู้บริหารที่เกี่ยวข้ องกับแบบจําลองที่อาจได้ รับการ
พัฒนาใหม่ ผู้สอบบัญชี (หรือผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี) อาจพั ฒนาวิธีการประเมินมูลค่ าวิธี
หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งวิธโี ดยอิสระ เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ท่ไี ด้ กับผลลัพธ์จากวิธกี ารประเมินที่
ผู้บริหารใช้
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ความเสี่ยงที่มนี ัยสําคัญ
110. กระบวนการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีอาจช่วยให้ ผ้ ูสอบบัญชีระบุความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญอย่าง
หนึ่งหรือมากกว่าที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน เมื่อสถานการณ์อย่ างใดอย่าง
หนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น

การวัดมูลค่ าเครื่องมือทางการเงินมีความไม่แน่ นอนสูง (ตัวอย่างเช่ น ข้ อมูลนําเข้ าที่ไม่ สามารถ
สังเกตได้ 27)

ขาดหลักฐานที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนการประเมินมูลค่าเครื่องมือทางการเงินของผู้บริหาร

ผู้บริหารขาดความเข้ าใจในเครื่องมือทางการเงินหรือ ขาดความชํานาญที่จาํ เป็ น และเหมาะสมต่อ
การประเมินมูลค่าเครื่องมือเหล่านี้อย่างเหมาะสม รวมถึงไม่สามารถกําหนดได้ ว่าการปรับปรุงการ
ประเมินมูลค่ามีความจําเป็ นหรือไม่

ผู้บริหารขาดความเข้ าใจข้ อกําหนดที่ซับซ้ อนในแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับการ
วัดผลและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินเรื่องเครื่องมือทางการเงิน และไม่สามารถตัดสินใจใน
เรื่องที่ต้องใช้ ข้อกําหนดเหล่านั้นอย่างเหมาะสม

ความมีนัยสําคัญของการปรับปรุงผลลัพธ์จากวิธีการประเมินมูลค่ า เมื่อแม่ บทการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้ องกําหนดหรืออนุญาตให้ มกี ารปรับปรุงนั้น
111. สําหรับประมาณการทางบัญชีท่ที าํ ให้ ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญเพิ่มขึ้น นอกจากวิธีการตรวจสอบเนื้อหา
สาระอื่นที่ใช้ ตามข้ อกําหนดมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 แล้ ว มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 54028
ยังกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีประเมินดังต่อไปนี้
(ก) วิธที ่ผี ้ ูบริหารพิจารณาข้ อสมมติฐานหรือผลลัพธ์อ่นื ที่เป็ นทางเลือก และเหตุผลที่ปฏิเสธข้ อสมมติ
และผลลัพธ์น้ัน หรือวิธีท่ผี ้ ูบริหารระบุความไม่แน่ นอนของการวัดค่ าในการตั้งประมาณการทาง
บัญชี
(ข) ข้ อสมมติฐานที่มนี ัยสําคัญที่ผ้ ูบริหารใช้ มคี วามสมเหตุสมผล และ
(ค) เมื่อเกี่ยวข้ องกับความสมเหตุสมผลของข้ อสมมติฐานที่มนี ัยสําคัญที่ผ้ ูบริหารใช้ หรือการนําแม่บท
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องไปปฏิบัติอย่ างเหมาะสม เจตนาของผู้บริหารที่จะดําเนินตาม
แนวทางการปฏิบตั เิ ฉพาะและความสามารถที่จะปฏิบตั ไิ ด้

27

เมื่อผู้สอบบัญชีกาํ หนดว่าความไม่แน่นอนของประมาณการสูงสุดทีเ่ กี่ยวข้ องกับการประเมินมูลค่าเครื่องมือทางการเงินที่ซบั ซ้ อน อาจส่งผลต่อ
ความความเสี่ยงที่มนี ัยสําคัญ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 กําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้องปฏิบัตงิ านตรวจสอบสอบเนี้อหาสาระและประเมิน
ความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของประมาณการทางบัญชี ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ย่อหน้ า
11 15 และ 20
28
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ย่อหน้ า 15(ก)-(ข)
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112. เมื่อตลาดไม่มีสภาพคล่อง การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์อาจทําให้ เปลี่ยนวิธีการประเมินมูลค่าด้ วย
ราคาตลาดเป็ นการประเมินมูลค่าด้ วยแบบจําลอง หรืออาจเปลี่ยนจากการใช้ แบบจําลองหนึ่งไปเป็ นอีก
แบบจําลองหนึ่ง การตอบสนองต่ อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดอาจทําได้ ยาก หากผู้บริหารไม่ มี
นโยบายก่ อ นที่ จ ะเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง ผู้ บ ริ ห ารอาจไม่ มี ค วามเชี่ ย วชาญที่ จํา เป็ นต่ อ การพั ฒ นา
แบบจําลองในภาวะเร่ งด่วนหรืออาจไม่ได้ เลือกวิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมตามสถานการณ์ แม้ ว่า
เทคนิคการประเมินมูลค่ าที่ใช้ จะคงที่แล้ ว ผู้บริหารก็ยังจําเป็ นต้ องทดสอบความเหมาะสมของเทคนิค
การประเมิน มู ล ค่ าและข้ อ สมมติ ฐ านที่ใช้ ในการประเมิ น มู ล ค่ าเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน อย่ างต่ อ เนื่ อ ง
นอกจากนี้ เทคนิคการประเมินมูลค่าอาจถูกเลือกได้ ทนั เวลาเมื่อมีข้อมูลตลาดที่สมเหตุสมผล แต่อาจ
ไม่ให้ วิธกี ารประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผลเมื่อเกิดแรงกดดันที่ไม่ได้ คาดการณ์ไว้
113. ข้ อสงสัยต่อความลําเอียงของผู้บริหาร ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนา เพิ่มขึ้นตามความไม่แน่นอนของ
การประเมินมูลค่ าและระดับความไม่ แน่ นอนของการวัดผล ตัวอย่างเช่ น ผู้บริหารอาจมีแนวโน้ มที่จะ
เพิ กเฉยต่ อข้ อสมมติฐานหรือข้ อมู ลตลาดที่สามารถเก็บได้ จากการสังเกตการณ์และใช้ แบบจําลองที่
พัฒนาภายในขึ้นเอง หากแบบจําลองนั้นให้ ผลลัพธ์ท่นี ่าพอใจมากกว่า แม้ จะไม่มีความตั้งใจที่จะทุจริต
ก็อาจมีแรงจู งใจโดยธรรมชาติ ให้ เกิดการตัดสินใจอย่างมีอคติเพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์น่าพอใจที่สดุ ซึ่งอาจจะ
เป็ นแบบช่ ว งมากกว่ าแบบจุ ด ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ แม่ บ ทการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ย วข้ อ งมากกว่ า
การเปลี่ยนวิธกี ารประเมินมูลค่าทุกงวดโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนและเหมาะสมอาจเป็ นข้ อบ่งชี้ของความ
ลําเอียงของผู้บริหาร แม้ ว่าบางกรณี ความลําเอียงของผู้บริหารจะแฝงอยู่ในการตัดสินใจที่ไม่เป็ นกลางที่
เกี่ยวข้ องกับการประเมินมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน หากมีเจตนาที่จะทําให้ เข้ าใจผิด ความลําเอียงของ
ผู้บริหารถือว่าทุจริต
การพัฒนาหลักการตรวจสอบ
114. ในการทดสอบวิธีการประเมินมูลค่ าเครื่องมือทางการเงินของผู้ บริหาร และในการตอบสนองต่ อการ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญตามที่กล่ าวในมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 54029 ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามวิธีการต่อไปนี้หนึ่งวิธหี รือมากกว่า โดยพิจารณา
ลักษณะของประมาณการทางบัญชี
(ก) ทดสอบวิธีท่ีผ้ ู บริห ารตั้งประมาณการทางบัญ ชีและข้ อ มู ลที่ใช้ ในการตั้งประมาณการ (รวมถึง
วิธกี ารประเมินมูลค่าที่ใช้ โดยกิจการในการประเมินมูลค่า)
(ข) ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมการตั้งประมาณการทางบัญชี พร้ อมกับ
วิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระที่เหมาะสม
29

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ย่อหน้ า 12-14
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(ค) คิดค่าประมาณการแบบจุดหรือแบบช่วงเพื่อประเมินค่าประมาณการของผู้บริหาร
(ง) พิจารณาว่า เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีให้ หลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับ
ประมาณการบัญชีหรือไม่
ผู้สอบบัญ ชี จาํ นวนมากพบว่ า การผสมผสานการทดสอบวิธีประเมินมู ลค่ าเครื่องมือทางการเงินของ
ผู้บริหาร ข้ อมูลที่ใช้ ในการประเมินมูลค่ า และการทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการ
ควบคุ ม เป็ นวิธีก ารตรวจสอบที่มี ป ระสิท ธิผ ลและประสิท ธิภ าพ ขณะที่เหตุ ก ารณ์ ภ ายหลั งวั น ที่ใน
งบการเงิน อาจให้ หลั กฐานบางอย่ างเกี่ยวกับการประเมิน มู ลค่ าเครื่ อ งมือ ทางการเงิน ปั จจัยอื่น อาจ
จําเป็ นต้ องพิจารณาเพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน30
ถ้ าผู้ สอบบัญ ชี ไม่ สามารถทดสอบวิธีการตั้งประมาณการของผู้ บริ หาร ผู้ สอบบัญ ชี อาจเลือ กที่จะคิ ด
ค่าประมาณการแบบจุดหรือแบบช่วง
115. ตามที่กล่าวในส่วนที่ 1 ในการประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของเครื่องมือทางการเงิน ผู้บริหารอาจ

ใช้ ประโยชน์จากการกําหนดราคาจากบุคคลภายนอก

รวบรวมข้ อมูลเพื่อพัฒนาการประมาณการของตนเองโดยใช้ หลายวิธกี าร รวมถึงแบบจําลอง

ว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญในการประมาณการ
ผู้บริหารอาจใช้ หลายวิธเี หล่านี้ด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารมีกระบวนการตั้งราคาของตนเอง แต่ใช้ การ
กําหนดราคาจากบุคคลภายนอกเพื่อยืนยันมูลค่าของตน
ข้อพิจารณาในการตรวจสอบเมือ่ ผูบ้ ริหารใช้การกําหนดราคาจากบุคคลภายนอก
116. ผู้บริหารอาจใช้ ประโยชน์จากการกําหนดราคาจากบุคคลภายนอก เช่ น บริษัทที่ให้ บริการการตั้งราคา
หรือนายหน้ าในการประเมินมูลค่าเครื่องมือทางการเงินของกิจการ การทําความเข้ าใจวิธีใช้ ข้อมูลของ
ผู้ บ ริ ห ารและวิธีก ารทํางานของหน่ วยงานที่ให้ บ ริ ก ารการตั้ งราคาจะช่ ว ยผู้ ส อบบั ญ ชี ในการกําหนด
ลักษณะและขอบเขตของวิธกี ารตรวจสอบที่จาํ เป็ นได้
117. เรื่องต่อไปนี้อาจเกี่ยวข้ องเมื่อผู้บริหารใช้ การกําหนดราคาจากบุคคลภายนอก

ประเภทของการกําหนดราคาจากบุค คลภายนอก ราคาจากบุค คลภายนอกบางแหล่ งมีข้อ มู ล
เกี่ยวกับกระบวนการจํานวนมากที่ใช้ ได้ ตัวอย่างเช่น หน่วยงานที่ให้ บริการการตั้งราคา มักจะให้
ข้ อมูลเกี่ยวกับระเบียบวิธี ข้ อสมมติ และข้ อมูลที่ใช้ ประเมินมูลค่ าเครื่องมือทางการเงินทางด้ าน
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ให้ ตวั อย่างปัจจัยบางอย่างทีอ่ าจเกี่ยวข้ อง
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สินทรัพย์ ในทางกลับกันนายหน้ ามักจะไม่ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับข้ อมูลนําเข้ า และข้ อสมมติท่ใี ช้ ในการ
กําหนดราคา หรือให้ อย่างจํากัด
ลักษณะปกติของข้ อมูลนําเข้ าที่ใช้ และความซับซ้ อนของเทคนิคการประเมินมูลค่า ความเชื่อถือได้
ของราคาที่ได้ จากการกําหนดราคาจากบุคคลภายนอก ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเก็บข้ อมูล
โดยการสังเกตการณ์ ของข้ อมู ลนําเข้ ารวมถึง ระดับของข้ อมู ลนําเข้ า (ในลําดับขั้น ของมู ลค่ า
ยุ ติ ธ รรม) และความซั บ ซ้ อ นของระเบี ย บวิ ธี ก ารประเมิ น มู ล ค่ า หลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ สิน ทรั พ ย์ ท่ี
เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น ความเชื่อถือได้ ของราคาสําหรับการลงทุนในหุ้นทุนที่มีการซื้อขายใน
ตลาดซื้อขายคล่ องจะมากกว่ าราคาหุ้นกู้เอกชนที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อง่ายขายคล่ อง (liquid
market) ซึ่งไม่ ได้ ซ้ ือขายกัน ณ วัน ที่วัดมู ลค่ า ซึ่งเชื่ อถือได้ มากกว่ าหลักทรัพ ย์ท่ีมีสินทรั พ ย์คํ้า
ประกันซึ่งประเมินมูลค่าด้ วยแบบจําลองกระแสเงินสดคิดลด
ความน่ าเชื่ อ ถือ และประสบการณ์ ข องการกําหนดราคาจากบุ ค คลภายนอก ตั วอย่ างเช่ น การ
กําหนดราคาจากบุคคลภายนอกอาจจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินบางประเภท
และเป็ นที่ร้ กู นั โดยทั่วไป แต่อาจไม่มีประสบการณ์กบั เครื่องมือทางการเงินชนิดอื่น ประสบการณ์
ที่มกี บั การกําหนดราคาจากบุคคลภายนอกในอดีตของผู้สอบบัญชีอาจเกี่ยวข้ องได้ ในกรณีน้ ี
ความเที่ยงธรรมของกําหนดราคาจากบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น หากราคาที่ผ้ ูบริหารใช้ มาจาก
คู่สญ
ั ญาอย่าง นายหน้ า ซึ่งขายเครื่องมือทางการเงินให้ กบั กิจการ หรือกิจการอื่นที่มีความสัมพันธ์
ใกล้ ชิดกับกิจการที่ตรวจสอบ ราคาอาจไม่มคี วามน่าเชื่อถือ
การควบคุมการใช้ การกําหนดราคาจากบุคคลภายนอกของกิจการ ระดับของการควบคุ มของ
ผู้ บริห ารที่มีอ ยู่ เพื่ อ ประเมิ น ความเชื่ อ ถือ ได้ ข องราคาจากบุ ค คลภายนอก จะกระทบต่ อความ
เชื่อถือได้ ของการวัดมูลค่ายุตธิ รรม ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารอาจมีการควบคุมเพื่อ
○ สอบทานและอนุ มั ติ ก ารใช้ ก ารกําหนราคาจากบุ ค คลภายนอกรวมถึ ง พิ จ ารณาชื่ อ เสีย ง
ประสบการณ์และความเที่ยงธรรมของแหล่งข้ อมูลราคาจากบุคคลภายนอก
○ กําหนดความครบถ้ วน ความเกี่ยวข้ อง และความถูกต้ องของราคาและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับ
ราคา
การควบคุมการกําหนดราคาจากบุค คลภายนอก การควบคุ มและกระบวนการประเมิน มู ลค่ า
สํา หรั บ ส่ ว นได้ เสี ย ประเภทสิ น ทรั พ ย์ ข องผู้ สอบบั ญ ชี ตั ว อย่ า งเช่ น การกํา หนดราคาจาก
บุคคลภายนอกอาจมีการควบคุมที่เข้ มงวดในการประเมินราคา รวมถึง การใช้ กระบวนการที่เป็ น
ระบบสําหรับลูกค้ า ทั้งด้ านซื้อและขาย เพื่อเปรียบเทียบกับราคาที่ได้ จากการกําหนดราคา เมื่อมี
หลั กฐานที่เพี ย งพอ ซึ่ งอาจจะสามารถทําให้ การกําหนดราคาจากบุ ค คลภายนอกเป็ นราคาที่
ถูกต้ องมากขึ้นเพื่อให้ ใกล้ เคียงกับข้ อมูลที่มอี ยู่ให้ แก่ผ้ ูมสี ่วนร่วมในตลาด
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118. วิธีท่ีเป็ นไปได้ เพื่ อรวบรวมหลักฐานข้ อมู ลเกี่ยวกับการกําหนดราคาของบุคคลภายนอก อาจรวมถึง
ต่อไปนี้
• สําหรับข้ อมูลนําเข้ าระดับ 1 เปรียบเทียบข้ อมูลการกําหนดราคาจากบุคคลภายนอกกับราคาตลาด
ที่สามารถสังเกตได้
• การทบทวนการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินที่ให้ โดยการกําหนดราคาจากบุคคลภายนอกเกี่ยวกับ
การควบคุ ม การกํา หนดราคาและกระบวนการ วิ ธี ก ารประเมิ น มู ล ค่ า ข้ อมู ล นํ า เข้ าและ
การตั้งสมมติฐานเหล่านั้น
• การทดสอบการจัดการการควบคุมที่มีอยู่ในสถานที่ท่จี ะประเมินความน่าเชื่อถือของข้ อมูลจากการ
กําหนดราคาจากบุคคลภายนอก
• ขั้น ตอนการปฏิบัติ งาน การกําหนดราคาจากบุ ค คลภายนอก เพื่ อ ทําความเข้ าใจและทดสอบ
การควบคุมและกระบวนการ วิธีการประเมินมูลค่า ข้ อมูลนําเข้ า และการตั้งสมมติฐานที่ถูกใช้ ใน
สินทรัพย์แต่ละประเภทหรือเครื่องมือทางการเงินเฉพาะของดอกเบี้ย
• ประเมินว่าราคาที่ได้ จากกําหนดราคาจากบุคคลภายนอก สามารถเชื่อถือได้ กับราคาจากแหล่ ง
การตั้งราคาอื่น เช่น ประมาณการของกิจการหรือประมาณการของผู้สอบบัญชีเอง

ประเมินความสมเหตุสมผลของวิธกี ารประเมินมูลค่า ข้ อสมมติฐานและข้ อมูลนําเข้ า

พัฒนาประมาณการแบบช่วงหรือแบบจุดสําหรับเครื่องมือทางการเงินบางประเภทที่มีการกําหนด
ราคาจากบุคคลภายนอกและประเมินว่าผลลัพธ์ท่ไี ด้ อยู่ในช่วงที่เหมาะสมในแต่ละประเภท

ได้ รับรายงานของผู้สอบบัญชีท่คี รอบคลุมการควบคุมเพื่อความถูกต้ องของราคา31
119. ราคาที่ได้ รับ จากหน่ วยงานการกําหนดราคาจากบุ ค คลภายนอกหลายๆ แห่ ง อาจให้ ข้ อ มู ล ที่ เป็ น
ประโยชน์เกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการวัดค่า ความหลากหลายของราคาอาจแสดงให้ เห็นความไม่
แน่ น อนในการวั ด ค่ า สู ง และอาจแสดงให้ เห็ น ว่ า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น มี ค วามอ่ อ นไหวต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงเล็กน้ อยในข้ อมูลและข้ อสมมติฐาน ช่ วงแคบอาจแสดงความไม่ แน่ นอนของการวัดค่ าที่
ตํ่ากว่าและอาจแสดงว่ามีความอ่อนไหวน้ อยต่อการเปลี่ยนแปลงในข้ อมูลและข้ อสมมติฐาน แม้ ว่าการ
ได้ รับราคาจากหลายแหล่ งที่มาอาจจะเป็ นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งเมื่อพิ จารณาเครื่ องมือทาง
การเงินที่มีข้อมูลใน ระดับที่ 2 หรือ ระดับที่ 3 ของลําดับขั้นมูลค่ายุตธิ รรม แต่การได้ รับราคาจากหลาย
แหล่งที่มาไม่น่าจะเป็ นหลักฐานการสอบบัญชีท่เี พียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้เป็ นเพราะ
(ก) ข้ อมูลราคาจากหลายแหล่งอาจจะใช้ แหล่งการกําหนดราคาที่เหมือนกันและ
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หน่วยงานบริการกําหนดราคาบางแห่ง อาจให้ รายงานสําหรับผู้ใช้ ข้อมูล เพื่ออธิบายการควบคุมที่ใช้ เพื่อให้ ข้อมูลราคา นั้นคือ รายงานทีท่ าํ ขึ้น
ตามมาตรฐานงานทีใ่ ห้ ความเชื่อมั่น รหัส 3402 รายงานทีใ่ ห้ความเชือ่ มัน่ ต่อการควบคุมขององค์กรทีใ่ ห้บริการ ผู้บริหารอาจร้ องขอและผู้สอบ
บัญชีอาจได้ รับรายงาน รายงานดังกล่าวทําขึ้นเพื่อทําความเข้ าใจว่าข้ อมูลราคาที่ทาํ ขึ้นและประเมินว่าการควบคุมในหน่วยงานบริการกําหนดราคา
สามารถเชื่อถือได้ หรือไม่
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(ข) การทําความเข้ าใจข้ อมูลนําเข้ าที่หน่วยงานกําหนดราคาจากบุคคลภายนอกใช้ ในการกําหนดราคา
อาจมีความจําเป็ นเพื่อที่จะจัดหมวดหมู่เครื่องมือทางการเงินในลําดับขั้นมูลค่ายุตธิ รรม
120. ในบางสถานการณ์ผ้ ูสอบบัญชีอาจจะไม่สามารถทําความเข้ าใจในกระบวนการที่ใช้ ในการกําหนดราคา
รวมทั้งวิธกี ารควบคุมกระบวนการการกําหนดราคาที่เชื่อถือได้ หรืออาจจะไม่สามารถเข้ าถึงแบบจําลอง
รวมทั้งข้ อสมมติฐานและปั จจัยอื่น ๆ ที่ใช้ ในกรณีเช่ นนี้ผ้ ูสอบบัญชีอาจตัดสินใจที่จะดําเนินการเพื่ อ
พัฒนาประมาณการแบบจุ ดหรือช่ วงที่จะประเมินประมาณการแบบจุ ดของผู้บริหารในการตอบสนอง
ความเสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้
ข้อพิจารณาในการตรวจสอบเมือ่ ผูบ้ ริหารประมาณการมูลค่ายุติธรรมโดยใช้แบบจําลอง
121. ย่อหน้ าที่ 13 (ข) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 กําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชี ทดสอบกระบวนการ
ของผู้บริหารในการจัดทําประมาณการทางบัญชี การประเมินวิธีการที่ใช้ วัดมูลค่ ามีความเหมาะสมใน
สถานการณ์และข้ อสมมติฐานที่ผ้ ูบริหารใช้ มีความเหมาะสมในแง่ ของวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่ า
ตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ใช้ บงั คับ
122. ไม่ ว่าผู้ บ ริ ห ารได้ ใช้ การกําหนดราคาจากบุ ค คลภายนอก หรื อ กําลั ง ดําเนิ น การประเมิ น ด้ วยตั ว เอง
แบบจําลองนี้มักจะใช้ กับเครื่องมือทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ ข้อมูลนําเข้ าในระดับที่ 2 และ
ระดับที่ 3 ของลําดับขั้นมูลค่ายุติธรรม ในการกําหนดระยะเวลา ลักษณะและขอบเขต วิธกี ารตรวจสอบ
สูต รคํานวณของผู้ ส อบบั ญ ชี อาจพิ จารณาข้ อ สมมติ ฐ าน วิธีก ารและข้ อ มู ล ที่ใช้ ในแบบจําลอง เมื่ อ
พิ จารณาเครื่ องมือทางการเงิน ที่ซับซ้ อนมากขึ้น เช่ น ผู้ ท่ีใช้ ข้อมู ลนําเข้ าระดับ 3 การทดสอบทั้งสาม
ประเภทอาจเป็ นแหล่ งที่มีประโยชน์ของหลักฐานการสอบบัญชี อย่างไรก็ตาม เมื่อแบบจําลองมีท้งั ง่าย
และได้ รับการยอมรับโดยทั่วไป เช่น การคํานวณราคาพันธบัตรบางอย่าง หลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับ
จากการมุ่งเน้ นสมมติฐานและข้ อมูลที่ใช้ ในแบบจําลอง อาจจะเป็ นหลักฐานที่มปี ระโยชน์มากกว่า
123. การทดสอบแบบจําลองสามารถทําได้ โดยสองวิธหี ลัก
(ก) ผู้สอบบัญชีสามารถทดสอบแบบจําลองของผู้บริหารโดยพิจารณาความเหมาะสมของแบบจําลอง
ที่ ผ้ ู บริ ห ารใช้ ความสมเหตุ ส มผลของข้ อ สมมติ ฐ านและข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ และความถู ก ต้ องทาง
คณิตศาสตร์
(ข) ผู้สอบบัญชีสามารถพัฒนาประมาณการของตัวเองและจากนั้นเปรียบเทียบการประเมินมูลค่าของ
ผู้สอบบัญชีกบั ของกิจการ
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124. เมื่อการประเมินมูลค่ าของเครื่องมือทางการเงินขึ้นอยู่กับข้ อมูลนําเข้ าที่ไม่สามารถสังเกตได้ (นั่นคือ
ระดับ 3) สิ่งที่ผ้ สู อบบัญชีควรพิจารณาอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารสนับสนุนสิ่งต่อไปนี้อย่างไร

การระบุและลักษณะของผู้มสี ่วนร่วมในตลาดที่เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือทางการเงิน

วิธกี ารกําหนดการรับรู้เมื่อเริ่มแรกของข้ อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้

การปรับเปลี่ยนข้ อสมมติฐานของตัวเองเพื่ อสะท้ อนให้ เห็นถึงมุมมองการใช้ ข้อสมมติฐานของ
ผู้มสี ่วนร่วมในตลาด
• ข้ อมูลที่ดที ่สี ดุ ที่มอี ยู่ในสถานการณ์น้นั ได้ ถูกนํามารวม

ขึ้ นอยู่ กั บ สถานการณ์ เหมาะสม ข้ อ สมมติ ฐ านของผู้ บ ริ ห ารได้ ถู ก เปรี ย บเที ย บกั บ รายการที่
คล้ ายคลึงกันอย่างไร

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของแบบจําลองเมื่อมีการใช้ ปัจจัยที่ไม่สามารถสังเกตได้ และไม่ว่าจะ
ทํารายการปรับปรุงหรือไม่ เพื่อพิจารณาความไม่แน่นอนในการวัดมูลค่า
125. นอกจากนี้ ความรู้ในอุตสาหกรรมของผู้สอบบัญชี ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้ มการตลาด ความเข้ าใจของ
การประเมินมู ลค่ าของหน่ วยงานอื่น ๆ (โดยคํานึงถึงการรักษาความลับ) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
ตัวชี้วัดราคา เป็ นตัวบอกว่าการทดสอบการประเมินมูลค่าของผู้สอบบัญชีและการพิจารณาการประเมิน
มูลค่าโดยรวมสมเหตุสมผลหรือไม่ หากการประเมินมูลค่าแต่ละครั้งดูเหมือนจะเกินจริงหรือระมัดระวัง
มากเกินไปอย่างสมํ่าเสมอ อาจเป็ นตัวชี้วดั ความมีอคติของผู้บริหาร
126. เมื่อขาดหลักฐานภายนอกที่สามารถสังเกตได้ เป็ นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าผู้มีหน้ าที่ในการกํากับ
ดูแลที่ได้ รับแต่งตั้งจําต้ องเข้ าใจความคิดของผู้บริหาร ในการประเมินมูลค่าและหลักฐานที่ใช้ สนับสนุน
การประเมินมูลค่าเหล่ านี้ ในกรณีเช่ นนี้ ผู้สอบบัญชีอาจจําเป็ นต้ องประเมินว่าได้ มีการสอบทานอย่าง
ละเอียดและมีก ารพิ จารณาประเด็นรวมทั้งเอกสารใด ๆ ในทุ กระดับการจัด การที่เหมาะสมภายใน
องค์กร รวมทั้งผู้มหี น้ าที่ในการกํากับดูแล
127. เมื่อตลาดกลายเป็ นไม่เคลื่อนไหว หรือไม่มีท่ตี ้ังหรือมีข้อมูลนําเข้ าที่ไม่สามารถสังเกตได้ การประเมิน
มูลค่าของผู้บริหารอาจจะต้ องใช้ ดุลยพินิจมากขึ้น และตรวจสอบได้ น้อยและเป็ นผลให้ อาจจะเชื่อถือได้
น้ อ ย ในกรณีดังกล่ าวผู้ สอบบัญ ชี อาจต้ องตรวจสอบแบบจําลอง โดยการทดสอบประสิทธิภาพการ
ควบคุมของกิจการร่ วมกับการประเมินการออกแบบและการดําเนินการของแบบจําลอง การทดสอบข้ อ
สมมติฐานและข้ อมูลที่ใช้ ในแบบจําลองและเปรียบเทียบผลลัพธ์ท่ไี ด้ กับประมาณการแบบจุดหรือแบบ
ช่วงที่พัฒนาโดยผู้สอบบัญชีหรือการกําหนดราคาของบุคคลภายนอก32
32

มาตรฐารการสอบบัญชี รหัส 540 ย่อหน้ า 13(ง) อธิบายข้ อกําหนดเมื่อผู้สอบบัญชีพัฒนาช่วงเพื่อประเมินการประมาณการแบบจุดของ
ผู้บริหาร เทคนิคการประเมินมูลค่าพัฒนาโดยบุคคลภายนอกหรือถูกใช้ โดยผู้สอบบัญชี อาจ มีบางสถานการณ์ต้องใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีซ่งึ
ต้ องปฏิบตั ิตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620
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128. มีแนวโน้ มว่าในการทดสอบข้ อมูลนําเข้ าที่กิจการใช้ ในการประเมินมูลค่ า33 ตัวอย่ างเช่ น ข้ อมูลนําเข้ า
ดังกล่าวมีการแบ่งประเภทในลําดับขั้นมูลค่ายุติธรรม ผู้สอบบัญชียังจะต้ องได้ รับหลักฐานเพื่อสนับสนุน
การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ในงบการเงิ น ที่ จําเป็ นตามแม่ บ ทการรายงานทางการเงิ น ตั ว อย่ างเช่ น วิ ธี ก าร
ตรวจสอบเนื้อหาสาระของผู้สอบบัญชีเพื่อประเมินว่ าข้ อมูลนําเข้ าที่นาํ ไปใช้ ในการประเมินมูลค่ าของ
กิจการ (เป็ นข้ อมูลนําเข้ า ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3) มีความเหมาะสมและทดสอบการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวของกิจการ มีความเกี่ยวข้ องกับการประเมินผลของผู้สอบบัญชี ว่าได้ เปิ ดเผยข้ อมูลโดย
ถูกต้ องตามที่ควร
ประเมินความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่ผ้ บู ริหารใช้
129. สมมติ ฐ านที่ใ ช้ ใ นแบบจําลองอาจจะถื อ ว่ ามี นั ย สําคั ญ ถ้ าการเปลี่ ย นแปลงอย่ า งสมเหตุ ส มผลใน
สมมติฐานมีผลกระทบอย่ างเป็ นสาระสําคัญ ต่ อการวัดมู ลค่ าเครื่องมือทางการเงิน34 ผู้ บริหารอาจจะ
พิจารณาทางเลือกของข้ อสมมติฐานหรือผลลัพธ์โดยการดําเนินการวิเคราะห์ความอ่อนไหว การขยาย
ขอบเขตที่เกี่ยวข้ องกับสมมติฐานที่มอี ทิ ธิพลขึ้นอยู่กบั ระดับของความไม่แน่นอนในการวัดมูลค่าและอาจ
ทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีสรุปว่ามีความเสี่ยงที่มสี าระสําคัญ เช่น ในกรณีของข้ อมูลนําเข้ าระดับ 3
130. วิธีการตรวจสอบข้ อสมมติฐานของผู้บริหาร รวมถึงข้ อมูลนําเข้ าที่ใช้ ในแบบจําลองการประเมินมูลค่ า
ควรประเมินสิ่งต่อไปนี้

ผู้บริหารได้ นาํ ข้ อมูลปัจจัยทางตลาดไปใช้ ในการกําหนดข้ อสมมติฐานหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากจะ
เป็ นการเหมาะสมมากกว่ าที่จะใช้ ข้ อมู ลนําเข้ าที่สังเกตได้ ให้ ม าก และลดการใช้ ข้อมู ลนําเข้ าที่
สังเกตไม่ได้

ข้ อสมมติฐานของผู้บริหารนั้นสอดคล้ องกับสภาพการณ์ในตลาด และ ลักษณะของสินทรัพย์ทาง
การเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงินหรือไม่

แหล่งที่มาของข้ อมูลทางตลาดที่นาํ มาจัดทําข้ อสมมติฐานนั้นมีความสอดคล้ องกันและน่าเชื่อถือ
หรือไม่ และผู้บริหารมีการเลือกข้ อสมมติฐานอย่างไรจากหลายข้ อสมมติฐานที่มีความแตกต่างกัน
ที่ใช้ โดยผู้ซ้ อื ขายในตลาดต่างรายกัน

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวชี้ให้ เห็นว่าการประเมินมูลค่านั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ โดย
ที่ข้อสมมติฐานนั้นมีการเปลี่ยนเปลงเพียงเล็กน้ อยหรือปานกลางหรือไม่
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ดูตวั อย่าง ย่อหน้ า 15 ตามาตรฐารการสอบบัญชี รหัส 540 สําหรับข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินข้ อสมมติของผู้บริหารรที่เกี่ยวกับความ
เสี่ยงที่มนี ัยสําคัญ
34
ดู มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ย่อหน้ า ก107
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ดูย่อหน้ าที่ ก77 ถึง ก83 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 สําหรับความเข้ าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การประเมินข้ อสมมติของผู้บริหาร
131. การพิจารณาของผู้สอบบัญชีถงึ การประเมินของผู้บริหารเกี่ยวกับอนาคต ควรเป็ นไปตามข้ อมูลที่มอี ยู่ ณ
วันที่มีการประเมิน เหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินอาจก่อให้ เกิดผลที่ไม่สอดคล้ องกับการ
ประเมินที่มคี วามสมเหตุสมผลอยู่แล้ ว ณ วันที่มกี ารประเมิน
132. อัตราคิดลดที่ใช้ ในการคํานวณมูลค่ าปั จจุ บันสามารถปรับเปลี่ยนได้ ในบางกรณีหากมีสถานการณ์ท่ีมี
ความไม่แน่ นอนเกิดขึ้นในการประเมินมูลค่ า ซึ่งจะดีกว่าการปรับเปลี่ยนข้ อสมมติฐาน ในสถานการณ์
ดังกล่ าว ผู้ สอบบัญ ชีค วรให้ ค วามสําคั ญ ต่ ออัตราคิ ดลด โดยการเปรี ยบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยของ
หลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาดที่คล้ ายคลึงกันหรือการคํานวณอัตราดอกเบี้ยจากแบบจําลองที่
สร้ างขึ้นเองอย่างเป็ นอิสระ
ข้อพิจารณาในการตรวจสอบเมือ่ กิจการใช้ผเู ้ ชีย่ วชาญของผูบ้ ริหาร
133. ตามที่ ได้ ก ล่ า วไว้ ใ นส่ ว นที่ 1 ผู้ บ ริ ห ารอาจจ้ า งผู้ เชี่ ย วชาญในการประเมิ น ราคาเพื่ อ ประเมิ น ราคา
หลักทรัพย์บางประเภทหรือทั้งหมด ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวอาจเป็ น นายหน้ า วาณิชธนากร ผู้ให้ บริการด้ าน
การประเมินราคา หรือ กิจการที่ให้ บริการด้ านการประเมินมูลค่าเฉพาะเรื่อง
134. ย่อหน้ าที่ 8 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 กล่าวถึงข้ อกําหนดที่ผ้ ูสอบบัญชีต้องปฏิบัติตามใน
การประเมินผลงานของผู้เชี่ยวชาญที่ว่าจ้ างโดยผู้บริหาร โดยขอบเขตและวิธีการประเมินนั้นขึ้นอยู่กับ
ความมี นั ย สํา คั ญ ของผลงานของผู้ เชี่ ย วชาญที่ มี ต่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารตรวจสอบของผู้ สอบบั ญ ชี
การประเมินความเหมาะสมของผลงานของผู้เชี่ยวชาญนั้นจะช่วยผู้สอบบัญชีประเมินว่าราคาหรือมูลค่า
ที่ได้ จากผู้เชี่ยวชาญนั้นให้ หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ าที่เพี ยงพอและเหมาะสม
หรือไม่ ตัวอย่างของวิธกี ารตรวจสอบที่ผ้ ูสอบบัญชีควรปฏิบตั ิ มีดงั ต่อไปนี้

ประเมินความรู้ ความสามารถ และความเที่ยงธรรมของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร ตัวอย่ างเช่ น
ความสั ม พั น ธ์ กั บ กิ จ การ ชื่ อ เสี ย งของผู้ เชี่ ย วชาญ และความเป็ นที่ ร้ ู จั ก ในอุ ต สาหกรรม
ประสบการณ์ ในการประเมินผลิตภัณ ฑ์บางรายการ และความเข้ าใจในแม่ บทการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินมูลค่า

ทําความเข้ าใจในผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้บริหาร ตัวอย่างเช่ น การประเมินความเหมาะสม
ของวิ ธีก ารประเมิ น มู ล ค่ าที่ผ้ ู เชี่ ยวชาญใช้ และปั จจั ย ทางตลาดและข้ อ สมมติ ฐ านสําคั ญ ที่ใช้
ประกอบการประเมินมูลค่า
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ประเมินความเหมาะสมของการใช้ ผลงานของผู้เชี่ยวชาญเป็ นหลักฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชี
ควรให้ ความเหมาะสมต่ อ ผลงานของผู้ เชี่ ย วชาญในระดั บ ของแต่ ล ะเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
เครื่องมือทางการเงินบางรายการ ผู้สอบบัญชีอาจจําเป็ นต้ องใช้ การคํานวณมูลค่าอย่างเป็ นอิสระ
หรือใช้ ข้อมูลและข้ อสมมติฐานที่แตกต่างจากรายการอื่นในการประเมินมูลค่ า แล้ วเปรียบเทียบ
มูลค่าที่ประเมินได้ กบั มูลค่าที่คาํ นวณโดยผู้เชี่ยวชาญของผู้บริหาร (ดูย่อหน้ าที่ 136-137 ในการ
จัดทําประมาณการแบบจุด หรือ แบบช่วง)
วิธกี ารตรวจสอบอื่น อาจประกอบด้ วย
O จัดทําข้ อสมมติฐานที่แตกต่าง เพื่อให้ ได้ ข้อสมมติฐานจากแบบจําลองอื่น แล้ วพิจารณาความ
สมเหตุสมผลของข้ อสมมติฐานที่ได้ มาดังกล่าว
O เปรียบเทียบประมาณการแบบจุ ดของผู้บริหารกับประมาณการแบบจุ ดที่ผ้ ูสอบบัญชีคาํ นวณ
ได้ เพื่อพิจารณาว่าประมาณการของผู้บริหารนั้นสูงไปหรือตํ่าไป

135. ผู้เชี่ยวชาญอาจจะกําหนดข้ อสมมติฐานที่จะช่ วยผู้บริหารในการประมาณการมูลค่ าของเครื่องมือทาง
การเงิ น ข้ อ สมมติ ฐ านดั ง กล่ า วจะถื อ เป็ นข้ อ สมมติ ฐ านของผู้ บ ริ ห ารที่ ผ้ ู สอบบั ญ ชี ต้ อ งพิ จ ารณา
เช่นเดียวกับการพิจารณาข้ อสมมติฐานอื่นของผู้บริหาร
การจัดทําประมาณการแบบจุด หรือ ประมาณการแบบช่วง
136. ผู้สอบบัญชีอาจจะพัฒนาเทคนิค วิธีการประเมินมูลค่าและปรับเปลี่ยนข้ อมูลนําเข้ าและข้ อสมมติฐานที่
ใช้ ในการประเมิน เพื่ อ คํานวณหาประมาณการแบบช่ วงที่จะใช้ พิ จ ารณาความสมเหตุ สมผลของการ
ประเมินของผู้ บริหาร ย่ อหน้ าที่ 106 และ 135 ของคําอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบนี้ อาจจะช่ วย
ผู้สอบบัญชีในการกําหนดประมาณการแบบจุดหรือแบบช่ วง ตามที่กล่าวไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 54035 ถ้ าผู้สอบบัญชีใช้ ข้อสมมติฐานที่แตกต่างจากข้ อสมมติฐานที่ผ้ ูบริหารใช้ ผู้สอบบัญชีควร
ต้ องทําความเข้ าใจวิธีการและข้ อสมมติฐานของผู้บริหารอย่างเพียงพอเพื่อที่จะพิจารณาถึงผลแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญระหว่างการประเมินของผู้สอบบัญชีกบั ของผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีอาจใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญของ
ผู้สอบบัญชีเพื่อประเมินความสมเหตุสมผลของการประเมินของผู้บริหาร
137. ในบางกรณี ผู้สอบบัญชีอาจสรุปว่าไม่สามารถได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี พียงพอเหมาะสมในการ
ทําความเข้ าใจข้ อสมมติฐานและวิธีการของผู้บริหาร เช่ น เมื่อการกําหนดราคาจากบุคคลภายนอกใช้
แบบจําลองหรือซอฟท์แวร์ท่ีกิจการพั ฒนาขึ้นเองภายใน โดยที่ผ้ ูสอบบัญ ชีไม่ ได้ รับอนุ ญ าตให้ เข้ าถึง
แบบจําลองหรือข้ อมูลดังกล่าว ในกรณีดังกล่าว จึงทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีไม่สามารถได้ รับหลักฐานการสอบ
35
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บัญชีท่เี พียงพอเหมาะสม และผู้สอบบัญชีไม่สามารถใช้ วิธกี ารตรวจสอบอื่น เช่น การกําหนดประมาณ
การแบบจุดหรือแบบช่วง ในการตอบสนองกับความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสําคัญเกี่ยวกับประมาณการแบบจุ ดหรือแบบช่ วงของผู้บริหาร36 ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส
70537 ได้ กล่าวถึงความหมายของการที่ผ้ ูสอบบัญชีไม่สามารถได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสม
อย่างเพียงพอ
การแสดงรายการและเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินของเครื่องมือทางการเงิน
138. ความรับผิดชอบของผู้บริหารนั้นรวมถึงการจัดทํางบการเงินซึ่งสอดคล้ องกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้ อง38 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินที่
สามารถทําให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถประเมินผลกระทบของกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน ซึ่ง
รวมถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอันเกี่ยวข้ องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว ความสําคัญของการ
เปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวกับหลักการวัดมูลค่านั้นจะมีมากขึ้นเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ
การประเมินมูลค่านั้นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจจะเป็ นผลมาจากระดับขั้นของมูลค่ายุตธิ รรม
139. ในการรับรองว่างบการเงินนั้นจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง ผู้บริหารต้ องทํา
การยืนยันสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ เกี่ยวกับการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน
ขององค์ ป ระกอบต่ าง ๆ ในงบการเงิน โดยปริ ยายหรื อโดยชัด เจน สิ่งที่ผ้ ู บริ ห ารได้ ให้ ก ารรั บรองไว้
เกี่ยวกับการการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินนั้นประกอบไปด้ วย
(1) การเกิดขึ้นและสิทธิและภาระผูกพัน การเปิ ดเผยเหตุการณ์ รายการ และเหตุการณ์อ่นื ๆ ที่เกิดขึ้น
และเกี่ยวข้ องกับกิจการ
(2) ความครบถ้ วน รายการที่ควรเปิ ดเผยในงบการเงินได้ เปิ ดเผยในงบการเงินอย่างครบถ้ วน
(3) การจัดประเภทและความเข้ าใจได้ ข้ อมูลทางการเงินได้ แสดงรายการและอธิบายอย่างเหมาะสม
และเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินอย่างชัดเจน
(4) ความถูกต้ องและการประเมินมูลค่า ข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลอื่นได้ ถูกเปิ ดเผยอย่างถูกต้ อง
ตามที่ควรและในจํานวนที่เหมาะสม
วิธกี ารตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินนั้นได้ ถูกออกแบบให้
สอดคล้ องกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ ข้างต้ น
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วิธีปฏิบตั ิทีเ่ กีย่ วกับการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับเครือ่ งมือทางการเงินในงบการเงิน
140. ส่วนที่สาํ คัญเกี่ยวกับการแสดงรายการและเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
ประกอบด้ วยรายการดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดให้ ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับประมาณการ ความเสี่ยง
และความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้ องกับการอธิบายสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้ จ่าย ผู้สอบบัญชี
ต้ อ งให้ ความสําคั ญ แก่ ก ารเปิ ดเผยข้ อ มู ล ในงบการเงิน เกี่ย วกับ การวิเคราะห์ ค วามเสี่ย งและ
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว ซึ่งข้ อมูลที่ได้ มาในช่วงการประเมินความเสี่ยงของการตรวจสอบอาจ
ให้ ห ลั ก ฐานที่ผ้ ู ส อบบัญ ชี สามารถใช้ ส รุป ว่ าการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ในงบการเงิน นั้ น สอดคล้ องกับ
ข้ อ กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรื อ ไม่ ตั วอย่ างของข้ อ มู ล ดังกล่ าว อาจเป็ น
ดังต่อไปนี้
○ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของกิจการเกี่ยวกับการใช้ เครื่องมือทางการเงิน รวมถึงนโยบายการ
บัญชีท่เี กี่ยวข้ อง
○ แม่บทการควบคุมภายในของกิจการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับเครื่องมือทาง
การเงิน
○ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

ข้ อมูลที่ได้ อาจมาจากระบบที่นอกเหนือจากระบบการรายงานทางการเงินตามปกติ เช่ น ระบบ
ความเสี่ยง ตัวอย่างของวิธกี ารที่ผ้ ูสอบบัญชีอาจเลือกปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินที่ผ้ ูสอบบัญชีประเมินไว้ ประกอบด้ วยการตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้
O กระบวนการในการได้ มาซึ่งข้ อมูลที่จะเปิ ดเผย และ
O ความมี ป ระสิท ธิผ ลของการปฏิบั ติ งานของการควบคุ ม ภายในเกี่ย วกับ การจั ด ทําข้ อ มู ล ที่
เปิ ดเผยในงบการเงิน

ในกรณีท่เี ครื่องมือทางการเงินมีความเสี่ยงที่เป็ นสาระสําคัญ39 ถึงแม้ ว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลนั้นจะ
เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้ สอบบั ญ ชี อาจจะสรุป ว่ าการเปิ ดเผยข้ อ มู ลใน
งบการเงินเกี่ยวกับประมาณการความไม่ แน่ นอนนั้นไม่ เพียงพอ ตามสถานการณ์หรือความเป็ น
จริงที่เกี่ยวข้ อง ดังนี้ งบการเงินอาจไม่ได้ แสดงรายการโดยถูกต้ อง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส
705 ให้ แนวทางเกี่ยวกับการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ในสถานการณ์ท่ผี ้ ูสอบบัญชีเชื่อว่า
การเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินโดยผู้บริหารนั้นไม่เพียงพอหรือทําให้ เข้ าใจผิด
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เสี่ยงที่เป็ นนัยสําคัญ
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ผู้ สอบบัญ ชี ค วรพิ จารณาว่ าการเปิ ดเผยข้ อมู ลในงบการเงิน นั้ น ครบถ้ วนและสามารถเข้ าใจได้
หรือไม่ ตัวอย่างเช่น ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องทั้งหมดควรต้ องถูกรวมไว้ ในงบการเงิน (หรือรายงานแนบ)
แต่อาจไม่เพียงพอให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจฐานะทางการเงินหรืออาจจะไม่เพียงพอในการเปิ ดเผย
ข้ อมูลเชิงคุณภาพเพื่อให้ ภาพรวมเกี่ยวกับจํานวนเงินที่บันทึกในงบการเงิน ตัวอย่างเช่น ถึงแม้ ว่า
กิจการจะมีก ารเปิ ดเผยเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ ค วามอ่ อนไหว การเปิ ดเผยข้ อ มู ลในงบการเงิน
ดังกล่ าวนั้นอาจไม่ได้ อธิบายอย่ างพียงพอเรื่องความเสี่ยงและความไม่ แน่ นอนที่อาจเกิดขึ้นจาก
การเปลี่ ยนแปลงเกี่ยวกับประมาณการ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข้ อตกลงเกี่ยวกับการกู้ ยืม
เงื่อนไขหลักประกันในการกู้ยืม และสภาพคล่องของกิจการ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 26040
ให้ แนวทางและข้ อกําหนดเกี่ยวกับการสื่อสารกับผู้ท่มี ีหน้ าที่ในการกํากับดูแล รวมถึงความเห็น
ของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้ อมูลเชิงคุณภาพ วิธีปฏิบัติทางบัญชี นโยบายบัญชี ประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินของกิจการ

141. ข้ อพิ จารณาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการแสดงรายการในงบการเงิน เช่ น การจัดประเภทรายการ
ระยะสั้น และระยะยาว การตรวจสอบเนื้ อหาสาระเกี่ย วกับ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ซึ่ งสัม พั น ธ์กับ การ
ประเมินผลของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการแสดงรายการและเปิ ดเผยข้ อมูล
ข้อพิจารณาอื่นทีเ่ กีย่ วกับการตรวจสอบ
หนังสือรับรอง
142. มาตรฐานการสอบบัญ ชี รหั ส 540 กําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญ ชีต้องได้ รับหนังสือรับรองจากผู้ บริหารและ
ผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล(ตามความเหมาะสม) ว่าข้ อสมมติฐานในการจัดทําประมาณการทางบัญชีน้นั
มีความสมเหตุสมผลหรือไม่41 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 58042 กําหนดว่า นอกเหนือจากหนังสือ
รับรองดังกล่าว หากผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความจําเป็ นที่จะต้ องได้ รับหนังสือรับรองฉบับหนึ่ง
หรือหลายฉบับ เพื่อใช้ สนับสนุนหลักฐานสอบบัญชีอ่นื ที่เกี่ยวข้ องกับงบการเงินหรือสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้
การรับรองไว้ เฉพาะเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องในงบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องขอหนังสือรับรองอื่นดังกล่าว
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 การสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ย่อหน้ า 22. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 เรื่อง หนังสือรับรอง ย่อหน้ า 4 ระบุว่าหนังสือรับรองจาก
ผู้บริหารไม่ได้ ให้ หลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมในเรื่องที่เกี่ยวข้ องอย่างเพียงพอ ถ้ าผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้ มาซึ่งหลักฐานที่เหมาะสมอย่าง
เพียงพอ อาจเป็ นการจํากัดขอบเขตการตรวจสอบซึ่งจะมีผลกระทบต่อหน้ ารายงานของผู้สอบบัญชี (ดู มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705, การ
แสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต).
42
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 ย่อหน้ า 13
41
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หนังสือรับรองที่จะสนับสนุนหลักฐานการตรวจสอบอื่นเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน อาจรวมถึงรายการ
ต่อไปนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กบั ปริมาณและระดับความซับซ้ อนของกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

วัตถุประสงค์ของผู้บริหารที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน ตัวอย่างเช่น เครื่องมือทางการเงินถูกใช้
สําหรับการป้ องกันความเสี่ยง การบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ หรือ เพื่อการลงทุน

การรั บรองสําหรับความเหมาะสมของการแสดงรายการในงบการเงิน ตัวอย่างเช่ น การบันทึก
รายการเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินเป็ นการขายหรือรายการจัดหาเงิน

การรับรองสําหรับการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือทางการเงิน ตัวอย่างเช่น
○ แสดงการบันทึกรายการเครื่องมือทางการเงินทั้งหมด และ
○ ตราสารอนุพันธ์แฝงทั้งหมดได้ รับการพิจารณาอย่างครบถ้ วน

รายการทุกรายการที่เกิดขึ้นนั้นเป็ นไปตามราคาตลาดหรือไม่

เนื้อหาและเงื่อนไขของรายการ

ความเหมาะสมของการประเมินมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน

มีข้อตกลงอื่นที่อาจเกี่ยวข้ องกับเครื่องมือทางการเงินหรือไม่

กิจการมีการทําสัญญาขายสิทธิอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือไม่

ความตั้งใจและความสามารถของผู้บริหารในการกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง43 และ

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินอาจทําให้ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการประเมินมูลค่าและการ
เปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินหรือไม่
การติดต่อสือ่ สารกับผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกํากับดูแลและอืน่ ๆ
143. เนื่องจากการประเมินมูลค่ าของเครื่องมือทางการเงินนั้นอาจมีความไม่ แน่ นอนมาเกี่ยวข้ อง ซึ่งอาจมี
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญซึ่งอาจกระทบกับงบการเงินที่อาจอยู่ในความสนใจของผู้ท่มี ีหน้ าที่ในการกํากับ
ดูแล ผู้สอบบัญชีควรติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับลักษณะและผลกระทบของข้ อสมมติฐานสําคัญที่ใช้ ในการวัด
มู ลค่ ายุ ติธรรม ความลําเอียงที่อาจเกิด ขึ้น ในการกําหนดข้ อ สมมติฐาน และความมีสาระสําคั ญ ของ
รายการที่ประเมินมูลค่ ายุติธรรมต่ องบการเงินโดยรวม นอกจากนี้ ความจําเป็ นที่ต้องมีการควบคุมที่
เหมาะสม ครอบคลุมถึงข้ อผู กมัดจากการทําสัญ ญาเครื่อ งมือทางการเงินและกระบวนการวัดมู ลค่ า
ภายหลัง นั้นอาจส่งผลต่อความจําเป็ นที่ผ้ ูสอบบัญชีต้องติดต่อสื่อสารกับผู้ท่มี หี น้ าที่ในการกํากับดูแล
144. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 กล่าวถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการติดต่อสื่อสารกับผู้มี
หน้ าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงิน เรื่องที่ควรติดต่อสื่อสารมีดงั ต่อไปนี้
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ย่อหน้ า ก80 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ให้ ตวั อย่างเกี่ยวกับวิธปิ ิ ฏิบตั ทิ ่อี าจเหมาะสมในแต่สถานการณ์
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การขาดความเข้ าใจของผู้บริหารเกี่ยวกับลักษณะหรือขอบเขตของกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือทาง
การเงิน หรือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมดังกล่าว
ข้ อ บกพร่ อ งที่ส ําคั ญ ในการออกแบบหรื อ ปฏิบั ติง านของระบบการควบคุ ม หรื อ การจัด การ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินของกิจการที่ผ้ ูสอบบัญชีระบุได้ ใน
ระหว่างการตรวจสอบ44
อุปสรรคสําคัญ ที่เกิดขึ้นเมื่อรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่ างเพี ยงพอเกี่ยวกับ
การประเมิน มู ลค่ าโดยผู้ บริ หารหรือ ผู้ เชี่ ยวชาญของผู้ บริห าร เช่ น ถ้ าผู้บ ริ ห ารไม่ เข้ าใจวิธีก าร
ประเมิ น มู ล ค่ า ข้ อ สมมติ ฐ านและข้ อ มู ล ที่ผ้ ู เชี่ ย วชาญของผู้ บ ริ ห ารใช้ โ ดยที่ ข้ อ มู ล เหล่ านั้ น
ผู้เชี่ยวชาญของผู้บริหารยังไม่พร้ อมให้ ผ้ ูสอบบัญชี
ดุลยพิ นิจที่แตกต่ างกันอย่ างเป็ นสาระสําคัญเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ าระหว่ างผู้สอบบัญชีและ
ผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญของผู้บริหาร
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่ องบการเงิน ของกิจการ ดังนั้นความเสี่ยงที่เกิดจากการแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริงอย่างมีสาระสําคัญ โอกาสเสี่ยงอื่น และการกําหนดค่าของเครื่องมือทางการเงิน
จะต้ องเปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินด้ วย
ความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิธีการทางบัญชี และการแสดงรายการ
เครื่องมือทางการเงินในงบการเงิน
มุมมองของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความน่ าเชื่อถือของวิธีปฏิบัติทางบัญชีและรายงานทางการเงิน
เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินของกิจการ หรือ
การขาดนโยบายที่ละเอียดและชัดเจนเกี่ยวกับการซื้อ การขาย และการครอบครองเครื่องมือ
ทางการเงิน รวมถึงการควบคุมการทํากิจกรรมทางการเงิน การออกแบบเครื่องมือทางการเงินเพื่อ
ป้ องกันความเสี่ยง และการดูแลความเสี่ยงด้ วย

ความเหมาะสมของช่ วงเวลาในการสื่อสารอาจจะแตกต่ างกันตามสถานการณ์ของแต่ ละงานตรวจสอบ
อย่ างไรก็ต าม อาจจะเป็ นการเหมาะสมที่จ ะสื่อ สารอุ ป สรรคที่ ส ําคั ญ ที่ พ บระหว่ า งการปฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบให้ ผ้ ูมีหน้ าที่ในการกํากับดูแลทราบทันทีท่ีสามารถทําได้ เพื่ อให้ ผ้ ูมีหน้ าที่ในการกํากับดูแล
ช่วยผู้สอบบัญชีผ่านพ้ นปัญหานั้น หรือถ้ ามีแน้ วโน้ มที่จะเสนอความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป

44

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 เรื่อง การสื่อสารข้ อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลและผู้บริหารของกิจการ
ได้ กาํ หนดข้ อกําหนดและให้ แนวทางปฏิบัตเิ พื่อสื่อสารข้ อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้บริหารและ และสื่อสารข้ อบกพร่องที่มนี ัยสําคัญ
ของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล และยังได้ อธิบายว่าข้ อบกพร่องของการควบคุมภายในอาจพบในระหว่างทีผ่ ้ ูสอบบัญชี
ประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 หรือช่วงใดก็ได้ ของระยะเวลาการสอบบัญชี
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การสื่อสารกับหน่วยงานที่มอี าํ นาจในการกํากับดูแลและอื่น ๆ
145. ในบางกรณี ผู้ สอบบัญ ชี อ าจติดต่ อกับ หน่ วยงานที่มีอ าํ นาจในการกํากับดู แ ลหรื อที่ป รึ กษาที่มีค วาม
รอบคอบที่ไม่เกี่ยวข้ องกับสายงาน เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน โดยอาจเป็ นการติดต่อ
ตามคําสั่งหรือติดต่อตามความเหมาะสมก็ได้ 45 การติดต่อสอบถามนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อการสอบบัญชี
เช่ น ในบางกรณี หน่ วยงานที่มีอาํ นาจในการกํากับดูแลธนาคารอาจต้ องการติดต่ อผู้สอบบัญชีเพื่ อให้
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานการควบคุ ม กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ร่ ว มกั น หรื อ
ความท้ าทายในการกําหนดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในตลาดที่ไม่มีการซื้อขาย และนําไปปรึกษา
กับหน่ วยงานที่มีอาํ นาจในการกํากับดูแล การร่ วมงานชนิดนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อผู้สอบบัญ ชีในการ
ตรวจพบความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
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ตัวอย่าง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 การพิจรณากฏหมายและข้ อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน กําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้องรายงานว่า
พบหรือสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้ อบังคับหรือไม่ต่อบุคคลภายนอก นอกจากนี้การติอต่อสื่อสารระหว่างผู้สอบบัญชีกบั ที่ปรึกษา
ทางการธนาคารและที่ปรึกษาอื่นๆ อาจเป็ นข้ อบังคับในหลายประเทศ ทั้งที่เป็ นข้ อกฏหมาย คําสั่ง หรือสัญญา
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ภาคผนวก
ตัวอย่างของการควบคุมที่เกีย่ วข้องกับเครื่องมือทางการเงิน
1.

รายการดังต่ อไปนี้จะให้ ข้อมูลพื้ นฐานและตัวอย่ างของการควบคุมที่มีอยู่ในกิจการที่มีปริมาณการทํา
ธุรกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินจํานวนมาก ไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้ า หรือเพื่อการลงทุน
ตัวอย่างดังต่อไปนี้ไม่ได้ หมายความว่าเป็ นสิ่งชี้ชัดและกิจการอาจมีสภาพแวดล้ อมการควบคุมที่แตกต่าง
ไป และกระบวนการต่างๆขึ้นอยู่กบั ขนาดของกิจการ อุตสาหกรรมที่กจิ การดําเนินการ และลักษณะของ
ธุรกรรมของเครื่องมือทางการเงิน นอกจากนี้ ข้ อมูลที่ใช้ ในหนังสือยืนยันรายการค้ าและสํานักหักบัญชี
ได้ กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 25-26

2.

ทั้ง นี้ ในระบบการควบคุ ม บางครั้ งอาจจําเป็ นที่จะมี ก ารควบคุ ม ที่เหมื อ นกัน ที่อ ยู่ ในระดั บ ที่ต่ างกัน
(เช่น การป้ องกัน การตรวจพบ และการควบคุมดูแล) เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัด
ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ

การควบคุมสภาพแวดล้อมของกิจการ
ภาระผูกพันในการใช้เครือ่ งมือทางการเงิน
3.

ระดับความซับซ้ อนของกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินบางกิจกรรม อาจมีเพี ยงคนไม่ ก่ีคนที่
เข้ าใจในกิจกรรมนั้นทั้งหมด หรือมีผ้ ูเชี่ยวชาญที่จาํ เป็ นต่อการประเมินมูลค่าเครื่องมือทางการเงินอย่าง
ต่อเนื่อง การใช้ เครื่องมือทางการเงินโดยปราศจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้ องภายในกิจการนั้น จะเป็ นการ
เพิ่มความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ

การมีสว่ นร่วมของผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกํากับดูแล
4.

ผู้มี หน้ าที่ในการกํากับดูแ ลจะควบคุ มและร่ วมมือ กับ ผู้บ ริห ารในการกําหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้
โดยรวมของกิจการ และจัดให้ มีการควบคุมกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินทั้งหมดของกิจการ
นโยบายของกิจการในการซื้อ ขาย และการถือครองเครื่องมือทางการเงินจะเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ทัศ นคติ ท่ีมี ต่ อความเสี่ยง และผู้ เชี่ ยวชาญที่เกี่ยวข้ องกับกิจ กรรมเครื่ อ งมือทางการเงิน นอกจากนี้
กิจการอาจจัดตั้งโครงสร้ างการกํากับดูแลและกระบวนการควบคุมเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์
(1) การสื่อสารการตัดสินใจในการลงทุนและการประเมินของความไม่แน่นอนของการวัดมูลค่าที่มี
นัยสําคัญให้ กบั ผู้มหี น้ าที่ในการกํากับดูแล
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(2)

การประเมิ น ความเสี่ย งที่ ย อมรั บ ได้ โ ดยรวมของกิ จ การเมื่ อ กิ จ การเข้ าผู ก พั น ในกิ จ กรรม
เครื่องมือทางการเงิน

โครงสร้างองค์กร
5.

กิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินอาจดําเนินการทั้งแบบรวมอํานาจหรือแบบกระจายอํานาจ ซึ่ง
กิจกรรมและการตัดสินใจดังกล่าวขึ้นอยู่กบั ความถูกต้ อง ความเชื่อถือได้ และการบริหารข้ อมูลที่ทนั ต่อ
เวลาเป็ นอย่างมาก ความยากของการเก็บข้ อมูลหรือการแยกข้ อมูลดังกล่ าวจะมีมากขึ้น หากกิจการมี
จํานวนที่ ต้ั ง หลายแห่ งและมี ห ลากหลายธุ รกิ จ ที่เกี่ย วข้ อ ง ความเสี่ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมเครื่องมือทางการเงินอาจเพิ่มขึ้นจากการกระจาย
กิจการรมการควบคุม ซึ่งอาจเป็ นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการที่มีหลากหลายที่ต้งั หรืออาจตั้งอยู่
ในประเทศอื่น

การให้อํานาจและความรับผิดชอบ
การลงทุนและนโยบายประเมินมูลค่า
6.

การให้ แ นวทางผ่ านนโยบายที่ก าํ หนดไว้ อ ย่ างชั ด เจนโดยการอนุ มั ติจากผู้ มีห น้ าที่ในการกํากับดู แ ล
สําหรั บ การซื้ อ ขาย และการถื อครองเครื่ องมื อ ทางการเงิน เพื่ อให้ ผ้ ู บ ริ ห ารกําหนดวิธีก ารยอมรั บ
ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล โดยนโยบายดังกล่าวนี้จะต้ องชัดเจน
มากที่สุดในการกําหนดวัตถุประสงค์ของกิจการในกิจกรรมบริหารความเสี่ยง การลงทุน และทางเลือก
อื่นที่มใี นการป้ องกันความเสี่ยง เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว และสะท้ อนให้ เห็นถึง
(1) ระดับความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร
(2) ความซับซ้ อนของการควบคุมภายในและระบบการควบคุมดูแลของกิจการ
(3) โครงสร้ างของสินทรัพย์และหนี้สนิ ของกิจการ
(4) ความสามารถในการรักษาสภาพคล่องและเพื่อรองรับผลขาดทุนของกิจการ
(5) ชนิดของเครื่องมือทางการเงินซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าจะสามารถทําให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ และ
(6) การใช้ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ซึ่ ง ผู้ บริ ห ารเชื่ อ ว่ า จะสามารถทํ า ให้ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้
ตั ว อย่ างเช่ น ตราสารอนุ พั น ธ์ ไม่ ว่ าจะนํามาใช้ เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการเก็ง กํา ไร หรื อ เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการป้ องกันความเสี่ยงเพียงอย่างเดียว
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7.

ผู้บริหารอาจออกแบบนโยบายให้ สอดคล้ องกับความสามารถในการประเมินมูลค่ า และอาจสร้ างการ
ควบคุมขึ้นเพื่อให้ ม่ันใจได้ ว่านโยบายนี้ได้ ถูกยึดถือโดยพนักงานที่รับผิดชอบในการประเมินมูลค่าของ
กิจการ อาจรวมถึง
(1) กระบวนการในการออกแบบและการตรวจสอบระเบียบวิธีการที่ใช้ ในการประเมินมูลค่า
รวมถึงวิธกี ารวัดความไม่แน่นอนที่กาํ หนดขึ้น และ
(2) นโยบายเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์สงู สุดจากการใช้ ข้อมูลนําเข้ าที่สงั เกตการณ์ได้ และชนิด
ของข้ อมูลที่ถูกรวบรวมเพื่อสนับสนุนการประเมินมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน

8.

ในกิจการขนาดเล็ก ที่มีการใช้ เครื่ องมือทางการเงินน้ อย และความรู้และประสบการณ์ ของผู้ บริห าร
ค่ อ นข้ างจํากัด แต่ การกําหนดให้ มี น โยบายเกี่ยวกับเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน จะช่ วยให้ กิจการสามารถ
กําหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และช่ วยในการพิ จารณาว่ าการลงทุนในเครื่องมือทางเงินนั้นจะทําให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ท่ไี ด้ ต้งั ไว้ หรือไม่

นโยบายเกีย่ วกับทรัพยากรบุคคล และวิธีปฏิบตั ิ
9.

กิจการอาจกําหนดนโยบายเพื่ อกําหนดให้ พนักงานที่สาํ คัญทั้งหน่ วยงานที่ทาํ ธุรกรรมและหน่ วยงาน
สนั บสนุ นต้ อ งมีเวลาพั กจากหน้ าที่ความรั บผิดชอบของตนเอง การควบคุ มประเภทนี้จะใช้ เพื่ อ ช่ วย
ป้ องกันและตรวจพบการทุจริต โดยเฉพาะการสร้ างธุรกรรมปลอมขึ้นโดยผู้ท่เี กี่ยวข้ องในกิจกรรมซื้อขาย
หรือการบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้ อง

การใช้องค์กรทีใ่ ห้บริการ
10. กิจการอาจใช้ องค์กรที่ให้ บริการ (ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการสินทรัพย์) ในการเริ่มการซื้อ หรือขายเครื่องมือ
ทางการเงิน เพื่ อดูแลการบันทึกรายการของกิจการ หรือการประเมินมูลค่ าของเครื่องมือทางการเงิน
บางกิจการอาจพึ่ งพาองค์กรที่ให้ บริการในการจัดให้ มีแนวทางการรายงานของเครื่องมือทางการเงินที่
ถืออยู่ อย่างไรก็ตาม หากผู้บริหารไม่มคี วามรู้ความเข้ าใจในการควบคุมที่มใี นการใช้ บริการจากองค์กรที่
ให้ บริการ ผู้สอบบัญชีอาจไม่สามารถได้ มาซึ่งความเพียงพอของหลักฐานการสอบบัญชีโดยอ้ างอิงการ
ควบคุมขององค์กรที่ให้ บริการ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 402 ซึ่งได้ กาํ หนดไว้ ว่า ผู้สอบบัญชี
ต้ องได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี พียงพอ เมื่อกิจการใช้ บริการต่างๆ ขององค์กรหนึ่งหรือมากกว่านั้น
11. การใช้ บริการจากองค์กรที่ให้ บริการอาจทําให้ เป็ นจุ ดแข็งหรือจุ ดอ่อนของสภาพแวดล้ อมการควบคุม
ของเครื่องมือทางการเงิน ตัวอย่างเช่น บุคลากรจากองค์กรที่ให้ บริการอาจมีความเชี่ยวชาญในเครื่องมือ
ทางการเงินมากกว่ าผู้บริหารของกิจการ หรืออาจมีการควบคุมภายในของการรายงานทางการเงินที่มี
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ความเข้ มงวดมากกว่า การใช้ บริการจากองค์กรภายนอกนั้นอาจทําให้ เกิดการแบ่งแยกหน้ าที่ท่ดี ีกว่าเดิม
ในทางกลับกันการใช้ บริการจากองค์กรภายนอกนั้นอาจทําให้ เกิดสภาพแวดล้ อมการควบคุมที่ไม่ดี
กระบวนการประเมินความเสีย่ งของกิจการ
12. กระบวนการประเมินความเสี่ยงของกิจการที่มีอยู่เพื่อกําหนดวิธกี ารที่ผ้ ูบริหารระบุความเสี่ยงของธุรกิจ
ซึ่งเกิดจากการใช้ เครื่องมือทางการเงิน รวมถึงวิธีท่ผี ้ ูบริหารประมาณการความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ โดย
ประเมินจากโอกาสที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการตัดสินใจดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้น
13. รูปแบบพื้นฐานของขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงของกิจการเพื่อให้ ความเสี่ยงถูกบริหารจัดการตามวิธี
ที่ผ้ ูบริหารกําหนด กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่มอี ยู่กบั วัตถุประสงค์เพื่อให้ ม่นั ใจว่าผู้บริหาร
(ก) เข้ าใจถึงความเสี่ยงสืบเนื่องของเครื่องมือทางการเงินก่อนที่จะทําธุรกรรมใดๆ รวมถึงเข้ าใจใน
วัตถุประสงค์ของการทําธุรกรรม โครงสร้ างของเครื่องมือทางการเงินชนิดนั้น (เช่ น วัตถุประสงค์
ในเชิงธุรกิจและเศรฐษกิจของกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินของกิจการ)
(2) ปฏิบตั กิ ารตรวจสอบอย่างเพียงพอต่อความเสี่ยงที่สมั พันธ์กบั เครื่องมือทางการเงินแต่ละประเภท
(3) ควบคุมดูแลสถานะที่กจิ การมีอยู่เพื่อให้ เข้ าใจถึงผลกระทบต่อกิจการจากสถานการณ์ของตลาด
(4) มีกระบวนการที่วางไว้ เพื่ อลดหรื อเปลี่ยนความเสี่ยงที่เหลืออยู่หากจําเป็ น และเพื่ อจัดการกับ
ความเสี่ยงด้ านชื่อเสียง และ
(5) ให้ มกี ระบวนการในการกํากับดูแล และสอบทานอย่างเข้ มงวด
14. โครงสร้ างที่ควรถือปฏิบตั ใิ นการควบคุมดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงควร
(1) มีความเหมาะสมและสอดคล้ อ งกับทัศนคติข องกิจการที่มี ต่อ ความเสี่ยงตามที่กาํ หนดไว้ โดย
ผู้มหี น้ าที่ในการกํากับดูแล
(2) ระบุระดับการอนุมัติเพื่อให้ อาํ นาจในการอนุมัติในแต่ละประเภทของเครื่องมือทางการเงิน และ
การเข้ าทํารายการ และวัตถุประสงค์ของการทํารายการ เครื่องมือทางการเงินที่ได้ รับการอนุ มัติ
และระดับการอนุ มัติควรคํานึงถึงความเชี่ยวชาญของผู้ท่เี กี่ยวข้ องในกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือ
ทางการเงิน เพื่อแสดงให้ เห็นถึงเจตนาในด้ านความรู้ความสามารถของผู้บริหาร
(3) กําหนดวงเงินสูงสุดที่เหมาะสม ที่ยอมรับได้ สําหรับแต่ละประเภทความเสี่ยง (รวมถึงคู่สญ
ั ญาที่
ได้ รับ อนุ มัติ) ระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรั บได้ อาจแตกต่ างกัน ตามประเภทของความเสี่ยง หรื อ
คู่สญ
ั ญา
(4) กําหนดวัตถุประสงค์และติดตามดูแลความเสี่ยงทางการเงินและกิจกรรมการควบคุมเป็ นระยะ ๆ
(5) กําหนดวัตถุประสงค์และรายงานสถานะความเสี่ยง และผลการดําเนินงานของกิจกรรมเกี่ยวกับ
เครื่องมือทางการเงินในการจัดการความเสี่ยงเป็ นระยะ ๆ
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(6) ประเมินผลการบันทึกการประเมินความเสี่ยงของเครื่องมือทางการเงินแต่ละชนิด
15. ประเภทและระดับของความเสี่ยงที่กจิ การต้ องเผชิญสัมพันธ์โดยตรงกับประเภทเครื่องมือทางการเงินที่
กิจการมีอยู่ รวมถึงความซับซ้ อนของเครื่องมือที่กจิ การนั้นใช้ อยู่ และปริมาณของธุรกรรมเครื่องมือทาง
การเงินที่มี
หน่วยงานบริหารความเสีย่ ง
16. ในบางกิจการ เช่ น สถาบันการเงินขนาดใหญ่ ท่มี ีปริมาณธุรกรรมของเครื่องมือทางการเงินเป็ นจํานวน
มากนั้น อาจถูกบังคับโดยกฎหมาย หรือข้ อบังคับ หรืออาจเลือกให้ มีการจัดตั้งหน่วยงานบริหารความ
เสี่ยงที่เป็ นทางการ โดยหน่ วยงานนี้จะถูกแยกออกมาจากหน่ วยงานที่ทาํ หน้ าที่รับผิดชอบและจัดการ
เครื่ อ งมื อทางการเงิน หน่ วยงานดั งกล่ าวมี ห น้ าที่ในการรายงานและควบคุ ม ดู แ ลกิจกรรมเกี่ยวกับ
เครื่องมือทางการเงิน โดยอาจรวมคณะกรรมการความเสี่ยงที่ต้ังขึ้นอย่างเป็ นทางการโดยผู้มีหน้ าที่ใน
กํากับดูแล ตัวอย่างหน้ าที่หลักมีดงั ต่อไปนี้
(1) การนํานโยบายการบริ ห ารความเสี่ย งที่ ก ําหนดโดยผู้ มี ห น้ าที่ในการกํากับ ดู แ ลมาถื อ ปฏิบั ติ
(รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่กจิ การอาจมีความเสี่ยง)
(2) การออกแบบโครงสร้ างของระดั บ ความเสี่ย งที่ก ําหนด และทําให้ ม่ั น ใจว่ าระดั บ ความเสี่ย งที่
กําหนดถูกนําไปใช้ ในทางปฏิบตั ิ
(3) การจัดทําแบบจําลองภายใต้ ภาวะวิกฤต และขึ้นอยู่กับกลุ่มของสถานะที่เปิ ดอยู่ ในการวิเคราะห์
ความอ่อนไหว รวมถึงการสอบทานการเคลื่อนไหวของสถานะที่ผิดปกติ และ
(4) การสอบทานและการวิเคราะห์เครื่องมือทางการเงินผลิตภัณฑ์ใหม่
17. เครื่องมือทางการเงินอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องซึ่งทําให้ ผลขาดทุนมากกว่ ามูลค่ าของเครื่องมือทาง
การเงินที่บันทึกอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน (หากมี) เช่ น ราคาตลาดของสินค้ าโภคภัณฑ์ท่ลี ดลงอย่าง
รวดเร็วอาจเป็ นการบังคับให้ กิจการรับรู้ขาดทุนเพื่อปิ ดสถานะของสัญญาล่วงหน้ าของสินค้ าโภคภัณฑ์
เนื่องจากหลักประกัน หรือ เงินวางประกัน ข้ อกําหนด ในบางกรณี ขาดทุ นที่มีความเป็ นไปได้ ว่าจะ
เกิดขึ้นอาจเพียงพอที่จะทําให้ เกิดความสงสัยอย่างมีนัยสําคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่องของกิจการ กิจการอาจต้ องวิเคราะห์ความอ่อนไหว หรือ วิเคราะห์มูลค่ าของความเสี่ยง
(value-at risk) เพื่ อประเมิ น ข้ อ สมมติ ท่ีอาจเกิด ขึ้ นในอนาคตซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่ อ เครื่ อ งมื อ ทาง
การเงินขึ้นอยู่ กับความเสี่ยงด้ านตลาด อย่ างไรก็ตาม การวิเคราะห์ มูลค่ าของความเสี่ยง (Value-atRisk) ไม่สามารถสะท้ อนถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการได้ ท้งั หมด เช่ นเดียวกับการวิเคราะห์
เชิงอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) และ การวิเคราะห์แบบจําลอง (Scenario Analysis) ซึ่งมีข้อจํากัด
เช่นดียวกัน
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18. ปริม าณและความซั บซ้ อนของกิจกรรมเกี่ยวกับ เครื่ อ งมือ ทางการเงิน และกฏเกณฑ์ข้อ บังคั บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้ อง จะส่งผลต่อการพิจารณาของกิจการว่าควรจัดตั้งหน่วยงานควบคุมความเสี่ยงขึ้นมาอย่างเป็ น
ทางการหรือไม่ และหน่ วยงานนี้ควรมีโครงสร้ างอย่างไร ในกิจการที่ไม่ มีการจัดตั้งหน่ วยงานควบคุม
ความเสี่ยงแยกออกมานั้น เช่น กิจการที่เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือทางการเงินแค่เล็กน้ อย หรือเครื่องมือทาง
การเงินที่มีความซับซ้ อนน้ อย หน้ าที่ในการรายงานและการควบคุมดูแลกิจกรรมเครื่องมือทางการเงิน
นั้นอาจเป็ นส่วนหนึ่งของฝ่ ายบัญชี หรือฝ่ ายการเงิน หรือความรับผิดชอบในภาพรวมของผู้บริหารอาจ
รวมคณะกรรมการความเสี่ยงที่เป็ นทางการตั้งขึ้นโดยผู้มหี น้ าที่ในการกํากับดูแล
ระบบข้อมูลสารสนเทศของกิจการ
19. วัตถุประสงค์หลักของระบบข้ อมูลสารสนเทศของกิจการคือการที่ระบบสามารถรวบรวมและบันทึกทุก
ธุรกรรมได้ อย่างถูกต้ อง การชําระราคา การประเมินมูลค่ า และการให้ ข้อมูลเพื่ อให้ จัดการความเสี่ยง
ของเครื่องมือทางการเงิน และเพื่อควบคุมให้ มีการติดตามดูแล ความยุ่งยากสามารถเกิดขึ้นในกิจการที่
มีปริมาณรายการเครื่องมือทางการเงินสูง โดยเฉพาะหากกิจการใช้ หลายระบบซึ่งขาดการเชื่อมโยงกัน
และเชื่อมต่อการใช้ งานโดยบุคคลและไม่มกี ารควบคุมที่เพียงพอ
20. เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน บางรายการ อาจมี ร ายการบั น ทึก บั ญ ชี เป็ นจํา นวนมาก ดั ง นั้ น หากมี ก ารใช้
เครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้ อน หรือมีระดับการเพิ่ มขึ้นของกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน จึง
จําเป็ นต้ องมีระบบงานที่มคี วามซับซ้ อนเพิ่มขึ้นตาม มิเช่นนั้น อาจเกิดปัญหาตามมาดังต่อไปนี้
(1) ส่วนมากในกิจการขนาดเล็ก ระบบข้ อมูลสารสนเทศไม่มคี วามสามารถหรือไม่ได้ ถูกเขียนไว้ รองรับ
ขั้นตอนการทํารายการของเครื่องมือทางการเงิน โดยเฉพาะเมื่อกิจการไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ
เครื่องมือทางการเงินมาก่อน ทําให้ การทํารายการด้ วยมือเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทําให้ เกิดความเสี่ยง
ด้ านความผิดพลาดมากขึ้น
(2) ธุรกรรมที่มีความซับซ้ อนจําเป็ นต้ องใช้ ระบบที่มีความหลากหลายและซับซ้ อน มีความจําเป็ นต้ อง
ทําการตรวจกระทบยอดว่าข้ อมูลในแต่ละระบบนั้นสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะเมื่อระบบเหล่านั้นไม่
เชื่อมโยงกันโดยตรงและอาจต้ องใช้ การทํางานด้ วยมือ
(3) ความเป็ นไปได้ ท่ธี ุรกรรมที่มีความซับซ้ อนสูงแต่ถูกซื้อขายในตลาดขนาดเล็กที่มีผ้ ูซ้ ือขายจํานวน
น้ อยนั้น จะถูกประเมินมูลค่าหรือบริหารความเสี่ยงบนกระดาษทําการ มากกว่าที่จะให้ ระบบงาน
ทํา ซึ่งจะทําให้ เกิดความละเลยในเรื่องการกําหนดค่าและตรรกะในการกําหนดค่าของรหัสข้ อมูล
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(4) ขาดการสอบทานรายงานความผิดพลาดที่ระบบงานสร้ างขึ้น ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ กับรายงาน
การยืนยันยอดจากบุคคลภายนอก เอกสารเสนอซื้อขายจากนายหน้ าและอื่นๆ ที่มีเพื่อนํามาใช้ ใน
การตรวจสอบความถูกต้ องของรายการที่ระบบงานสร้ างขึ้น
(5) การควบคุมและการประเมินผลการป้ อนข้ อมูลเข้ าไปในระบบทําได้ ยาก โดยเฉพาะเมื่อระบบนั้น
ถูกควบคุมโดยหน่วยงานที่ทาํ ธุรกรรม หรือการกําหนดราคาจากบุคคลภายนอกที่เป็ นผู้ให้ บริการ
หรือเป็ นธุรกรรมที่ไม่เกิดขึ้นตลอดเวลาหรือมีการซื้อขายน้ อย
(6) ความล้ ม เหลวในการประเมิน ผลการออกแบบและความเข้ ากันได้ ของระบบงานที่มีรูป แบบที่
ซับซ้ อน ที่ใช้ ประมวลผลรายการตั้งแต่วนั ที่เกิดรายการขึ้น และในระยะเวลาที่กาํ หนด
(7) มีความเป็ นไปได้ ท่ีฝ่ายบริหารไม่ ได้ ทาํ การจัดตั้งศูนย์รวบรวมแบบจําลอง ที่มีการควบคุ มการ
เข้ าถึง การเปลี่ยนแปลงและการบํารุงรักษาแบบจําลองแต่ละตัว เพื่อเก็บข้ อมูลร่องรอยการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงของแบบจําลองให้ ครบถ้ วน เพื่อป้ องกันการบุกรุกหรือแก้ ไขแบบจําลองเหล่านั้น
(8) ระบบควบคุมและบริหารความเสี่ยงต้ องกําหนดให้ มีการควบคุมสัดส่วนการลงทุนให้ เป็ นไปตามที่
กิจการกําหนดไว้ ซึ่งผู้บริหารมีโอกาสที่จะเข้ าใจผิดพลาดทําให้ การลงทุนไม่เป็ นไปตามสัดส่วนที่
กําหนดไว้ หากไม่มกี ารใช้ ประโยชน์จากการควบคุมประเภทดังกล่าว
(9) อาจมีความจําเป็ นที่จะต้ องมีการดูแลระบบโดยบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่ น องค์กรที่ให้ บริการ
บันทึก ประมวลผล บันทึกบัญชี หรือ จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมให้ แก่ธุรกรรมเครื่องมือทาง
การเงิน และการตรวจสอบและกระทบยอดผลลัพธ์ท่มี าจากระบบนั้น
(10) การเพิ่ ม การรั ก ษาความปลอดภั ย และการควบคุ ม เมื่ อ กิจ การมี ก ารซื้ อขาย และทําธุ ร กรรม
เครื่องมือทางการเงินผ่านระบบอิเลคโทรนิค
21. ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศที่เกี่ย วข้ อ งกับ การรายงานทางการเงิน นั้ น ถือ เป็ นแหล่ งข้ อ มู ล ที่ส าํ คั ญ ของ
การเปิ ดเผยข้ อมู ลเชิ งปริมาณในงบการเงิน อย่ างไรก็ตาม กิจการควรจะพั ฒนาระบบและดูแลรักษา
ระบบข้ อมูลที่ไม่ใช้ ข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้ ในการรายงานเป็ นการภายในกิจการและการเปิ ดเผยข้ อมูล
ในงบการเงินเชิงคุณภาพ เช่น ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน หรือ การวิเคราะห์
ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)
กิจกรรมการควบคุมของกิจการ
22. กิจกรรมการควบคุมสําหรับรายการประเภทเครื่องมือทางการเงินถูกออกแบบมาเพื่อป้ องกันและค้ นหา
ปั ญ หาที่ ท ํา ให้ กิ จ การไม่ ส ามารถบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ี กิ จ การกําหนดไว้ เช่ น ด้ านการปฏิ บั ติ ก าร
การรายงานทางการเงิน หรือ การกํากับ การปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุ ม สําหรับรายการประเภท
เครื่องมือทางการเงินถูกสร้ างขึ้นให้ เหมาะสมกับความซับซ้ อนและปริมาณของธุรกรรมของเครื่องมือ
ทางการเงิน และโดยทั่วไปจะรวมถึงขั้น ตอนการอนุ มัติรายการอย่ างเหมาะสม การแบ่ งแยกหน้ าที่
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อย่ างเพี ยงพอ และนโยบายและวิธีก ารปฏิบั ติงานอื่น ที่จะให้ ค วามเชื่ อ มั่ น ได้ ว่ากิจการจะบรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ท่กี าํ หนดไว้ นอกจากนี้ แผนผังขั้นตอนการทํางานจะช่ วยให้ สามารถระบุการควบคุมของ
กิจการและส่ วนที่ขาดการการควบคุม คําอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบนี้เน้ นเกี่ยวกับกิจกรรมการ
ควบคุมที่เกี่ยวกับความครบถ้ วน ถูกต้ องและการมีอยู่จริง การกําหนดมูลค่า และการแสดงรายการและ
การเปิ ดเผยข้ อมูล
การอนุมตั ิรายการ
23. การอนุมัติให้ ทาํ รายการสามารถส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่องบการเงินทั้งทางตรงและทางอ้ อม เช่น กรณีท่ี
มีการทําธุรกรรมที่ไม่ เป็ นไปตามนโยบายของกิจการแต่ ก ต็ ้ อ งทําการบัน ทึกบั ญ ชีเพื่ อแสดงถึงความ
ถูกต้ องของการบันทึกรายการ อย่ างไรก็ตาม การทําธุรกรรมโดยที่ไม่ ได้ รับการอนุ มัติ เป็ นการเพิ่ ม
ความเสี่ยงอย่างมีสาระสําคัญให้ แก่กจิ การ ที่กจิ การจะแสดงข้ อมูลที่ผดิ กับข้ อเท็จจริงอย่างเป็ นนัยสําคัญ
จากการไม่ปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายใน ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยง กิจการจึงควรกําหนดนโยบายที่
ชัดเจน เช่ น ธุรกรรมประเภทไหนที่ใครสามารถทําและปฏิบัติตามได้ โดยจะถูกติดตามโดยหน่ วยงาน
สนับสนุ นของกิจการ สําหรับการติดตามการทําธุรกรรมเพื่อค้ าของแต่ละรายการควรดําเนินการ เช่ น
สอบทานรายการที่มีปริมาณรายการสูงผิดปกติ หรือกําไรขาดทุนที่เกิดขึ้นอย่างมีสาระสําคัญ ซึ่งจะช่วย
ให้ ผ้ ูบริหารกิจการมั่นใจได้ ว่ามีการปฏิบัติงานเป็ นไปตามนโยบายของกิจการ ซึ่งรวมถึงการอนุมัติให้ ทาํ
รายการประเภทใหม่ๆ และทําการประเมินผลกระทบเมื่อมีการทุจริตเกิดขึ้น
24. หน้ าที่ส าํ หรั บ การเริ่ ม ทําธุรกรรมซื้ อขาย คื อ การระบุ อ ย่ างชั ด เจนเกี่ย วกับ ลั ก ษณะของรายการและ
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการทํารายการแต่ ละรายการ สิท ธิและภาระผู กพั น ที่เกิด จากผลของการทําสัญ ญา
เครื่ องมือทางการเงิน นอกจากข้ อมู ลทางการเงินทั่วไป เช่ น ราคาที่ตราไว้ ของเครื่อ งมือทางการเงิน
ข้ อมูลพื้นฐานที่แสดงถึงความครบถ้ วนและถูกต้ องประกอบด้ วยรายการเบื้องต้ น ดังนี้
(1) ข้ อมูลของผู้ทาํ รายการซื้อขาย
(2) ข้ อมูลของผู้ท่ที าํ การบันทึกรายการ (กรณีท่ผี ้ ูบันทึกรายการไม่ใช่ผ้ ูทาํ รายการซื้อขาย) เมื่อเริ่มทํา
รายการซื้อขาย (รวมถึงวันที่และเวลาการทํารายการ) และวิธกี ารบันทึกข้ อมูลเข้ าระบบสารสนเทศ
ของกิจการ
(3) ลักษณะและวัตถุประสงค์ของการทํารายการ รวมถึงไม่ว่าจะเป็ นการทําธุรกรรมเพื่อป้ องกันความ
เสี่ยงหรือสําหรับธุรกรรมตามปกติ
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การแบ่งแยกหน้าที ่
25. เมื่อเป็ นธุรกรรมที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน การแบ่งแยกหน้ าที่และการมอบหมายงานถือเป็ นการ
ควบคุมที่สาํ คัญอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อเป็ นกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน กิจกรรมดังกล่าวที่
ควรทําการแบ่งแยกหน้ าที่มดี งั นี้
(ก) การทําธุรกรรมซื้ อขายเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน (dealing) ในกิจ การที่มี ป ริ ม าณการซื้ อขายเป็ น
จํานวนมาก ควรดําเนินการโดยหน่วยงานที่ทาํ ธุรกรรม
(ข) การจ่ายเงินสําหรับการเริ่มทําธุรกรรมและการรับเงินจากการส่งมอบเครื่องมือทางการเงิน
(ค) การส่งหนังสือยืนยันรายการค้ าและการกระทบยอดผลต่างของรายการที่กจิ การบันทึกกับรายการ
ตอบรับจากคู่ค้า (ถ้ ามี)
(ง) บันทึกรายการทุกธุรกรรมให้ ถูกต้ องในบัญชี
(จ) สังเกตุการณ์ระดับการควบคุมความเสี่ยงโดยหน่วยงานที่มีหน้ าที่บริหารความเสี่ยงในกิจการที่มี
ปริมาณรายการเครื่องมือทางการเงินเป็ นจํานวนมาก
(ฉ) สังเกตุการณ์สถานะและมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน
26. ในหลายๆ องค์กรเลือกที่จะแบ่งแยกหน้ าที่ระหว่างหน่วยงานที่ทาํ หน้ าที่ลงทุนในเครื่องมือทางการเงิน
หน่ วยงานประเมิน มู ล ค่ าเครื่ อ งมื อทางการเงิน หน่ วยงานปฏิบั ติก ารเกี่ยวกับ การส่ งมอบเครื่ องมื อ
ทางการเงิน และหน่วยงานการบันทึกบัญชีเครื่องมือทางการเงิน
27. ถ้ ากิจการมีขนาดเล็กจนไม่สามารถแบ่งแยกหน้ าที่ได้ มีความจําเป็ นอย่างมากที่ผ้ ูบริหารและผู้มีอาํ นาจ
กํากับดูแลจะต้ องควบคุมดูแลกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
28. ส่วนหนึ่งของการควบคุมภายในของกิจการ คือ การมีหน่วยงานอิสระตรวจสอบความถูกต้ องของราคา
ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้ องของราคาของเครื่องมือทางการเงิน
บางรายการ โดยอาจใช้ ข้อมูลจากแหล่งที่มาอื่น รวมถึงกระบวนการและสมมติฐาน (Independent Price
Verification: IPV) โดยฝ่ ายควบคุ ม ภายในมี ห น้ าที่ต รวจสอบราคาที่ถู ก กําหนดค่ าไว้ ข องเครื่ องมื อ
ทางการเงิ น บางชนิ ด โดยอาจใช้ ฐ านข้ อ มู ล วิ ธี ก าร และสมมติ ฐ านที่ ไม่ เหมื อ นกั บ ผู้ ก ํา หนดราคา
การตรวจสอบความถูกต้ องของราคานี้มีเป้ าหมายเพื่อตรวจสอบการกําหนดราคาที่ถูกกําหนดมาจาก
ฝ่ ายอื่นในกิจการเดียวกัน
29. โดยปกติแล้ วหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานสนับสนุนมีหน้ าที่กาํ หนดนโยบายการประเมินมูลค่าและ
ต้ อ งทําให้ ม่ั นใจว่ าได้ มีการปฏิบัติต ามนโยบาย โดยกิจการที่มี การซื้ อขายเครื่ อ งมือ ทางการเงินเป็ น
จํานวนมากนั้นอาจมีการประเมินมูลค่าของยอดรวมของเครื่องมือทางการเงินเป็ นรายวันและตรวจสอบ
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ยอดกําไรขาดทุนของแต่ละเครื่องมือทางการเงินที่เกิดจากการประเมินมูลค่า โดยเป็ นการทดสอบความ
สมเหตุสมผลของการประเมินมูลค่า
ความครบถ้วน ถูกต้อง และการมีอยูจ่ ริง
30. การกระทบยอดของรายการบัญชีของกิจการอย่างสมํ่าเสมอกับข้ อมูลของธนาคารและข้ อมูลของผู้ดูแล
ทรัพ ย์สินนั้น จะช่ วยให้ กิจการมั่น ใจได้ ว่ากิจการมีการบันทึกบัญ ชี ท่ีเหมาะสม การแบ่ งแยกหน้ าที่ท่ี
เหมาะสมระหว่างผู้ทาํ ธุรกรรมซื้อขายและผู้กระทบยอดรายการจึงเป็ นสิ่งสําคัญ เพราะเป็ นการสอบทาน
และกระทบยอดข้ อมูลให้ ตรงกันและดําเนินการปรับปรุงข้ อมูลให้ ถูกต้ องจากการกระทบยอด
31. การกําหนดการควบคุ ม บางครั้งต้ องให้ ผ้ ู ท่ีท าํ รายการซื้ อขายเป็ นผู้ กาํ หนดเป็ นการเฉพาะเนื่ องจาก
ความซับซ้ อนของธุรกรรมเครื่องมือทางการเงินซึ่งมีลักษณะเฉพาะเรื่อง ยกตัวอย่ าง บางสถานการณ์
อาจต้ องทําการแบ่งแยกหน้ าที่การประเมินมูลค่าธุรกรรมการเงินที่มีความซับซ้ อนตั้งแต่วันที่เกิดรายการ
(อาจรู้จักในชื่อกลุ่มงานควบคุมผลิตภัณฑ์) โดยทํางานร่วมกับกลุ่มงานนโยบายการบัญชีเพื่อให้ ม่นั ใจได้
ว่ามีการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้ อง ส่วนของกิจการขนาดเล็กที่ไม่มีฝ่ายควบคุมผลิตภัณฑ์ อาจมีข้ันตอน
การสอบทานสัญญาเครื่องมือทางการเงินที่มีความซับซ้ อนอยู่ในขั้นตอนการออกธุรกรรม เพื่ อให้ เกิด
ความมั่นใจว่ามีการบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสมสอดคล้ องกับแม่บทของการรายงานทางการเงิน
การควบคุมการสังเกตการณ์
32. กิจกรรมการสังเกตการณ์ อย่ างสมํ่าเสมอของกิจการได้ ถูกออกแบบมาเพื่ อ ตรวจจับและแก้ ไขความ
บกพร่ องของประสิทธิผลของการควบคุมธุรกรรมและการกําหนดค่ าทางเครื่องมือทางการเงินและมี
ความสําคัญเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องการตรวจตราและสอบทานเครื่องมือทางการเงินภายในกิจการ ซึ่งรวมถึง
(ก) ต้ องมีการสอบทานการควบคุมทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การสังเกตการณ์ฝ่ายปฏิบัติงานทางสถิติ เช่น
จํานวนการกระทบยอดของรายการ หรือความแตกต่างระหว่ างราคาที่มีแหล่ งที่มาของราคาจาก
การกําหนดราคาของกิจการกับราคาจากแหล่งที่มาภายนอกกิจการ
(ข) เสริมสร้ างความแข็งแกร่ งให้ กับการควบคุมข้ อมูลสารสนเทศ ดูแล และตรวจสอบการใช้ งานให้
ถูกต้ อง
(ค) ความเชื่อมั่นของข้ อมูลที่ได้ จากกระบวนการและระบบต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกัน จะต้ องมีการ
กระทบยอดอย่างเพี ยงพอและเหมาะสม เช่ น ประโยชน์ท่ไี ด้ จากกระบวนการประมินมูลค่ าจะมี
น้ อย ถ้ าไม่มกี ารกระทบยอดว่าถูกต้ องตรงกับบัญชีแยกประเภททั่วไป
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33. ในกิจการขนาดใหญ่ ระบบข้ อมูลสารสนเทศคอมพิวเตอร์จะมีความซับซ้ อนมากและโดยทั่วไปจะทําการ
เก็บข้ อมูล ของทุกกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน รวมทั้งยังถูกออกแบบมาเพื่อให้ ม่นั ใจว่ามีการ
ส่งมอบเมื่อครบกําหนด นอกจากนี้ในระบบที่มีความซับซ้ อนมากขึ้น อาจจะสามารถสร้ างรายการและ
ผ่ านรายการบั ญ ชี เอง สําหรั บ การจั ด การการผ่ านรายการบั ญ ชี เพื่ อ ที่ จ ะสามารถสัง เกตการณ์ ก าร
เคลื่อนย้ ายของเงินได้ และยังมีการควบคุมของแต่ละขั้นตอนเพื่อให้ เกิดความมั่นใจว่ากิจการได้ บันทึก
บัญชีธุรกรรมของเครื่องมือทางการเงินอย่างถูกต้ อง นอกจากนี้ระบบคอมพิวเตอร์อาจถูกออกแบบให้
รายงานความผิดปกติของสถานการณ์ของเครื่องมือทางการเงินเพื่ อเตือนผู้บริหารในกรณีท่ีมีการทํา
ธุรกรรมเครื่องมือทางการเงินไม่เป็ นไปตามวงเงินที่ได้ กาํ หนดไว้ หรือไม่ เป็ นไปตามวงเงินที่กาํ หนดไว้
สําหรับคู่ค้าแต่ละราย อย่างไรก็ตามระบบคอมพิวเตอร์ท่ซี ับซ้ อนอาจไม่สามารถทําให้ ม่ันใจได้ ว่ามีการ
จดบันทึกธุรกรรมเครื่องมือทางการเงินที่ครบถ้ วน ดังนั้น โดยทั่วไปผู้บริหารจึงมักเพิ่มมาตรการเสริม
เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าทุกธุรกรรมได้ รับการจดบันทึก
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