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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240
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สารบัญ
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ลักษณะของการทุจริต
ความรับผิดชอบในการป้ องกันและการตรวจจับการทุจริต
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การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
การปรึกษาหารือภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
วิธกี ารประเมินความเสี่ยงและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้ อง
การระบุและการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริต
การตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตที่ได้ ประเมินไว้
การประเมินหลักฐานการสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏิบัติงานต่อ
หนังสือรับรอง
การติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล
การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกํากับดูแลและหน่วยงานที่บังคับใช้ กฎหมาย
การจัดทําเอกสารหลักฐาน
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การตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตที่ได้ ประเมินไว้
ก33-ก48
การประเมินหลักฐานการสอบบัญชี
ก49-ก53
ผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏิบัติงานต่อ
ก54-ก57
หนังสือรับรอง
ก58-ก59
การติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล
ก60-ก64
การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกํากับดูแลและหน่วยงานที่บังคับใช้ กฎหมาย
ก65-ก67
ภาคผนวก 1 ตัวอย่างของปัจจัยเสี่ยงของการทุจริต
ภาคผนวก 2 ตัวอย่ างของวิธีการตรวจสอบที่ใ ช้ ต อบสนองต่ อความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมู ล
ที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตที่ประเมินไว้
ภาคผนวก 3 ตัวอย่างของสถานการณ์ท่แี สดงถึงความเป็ นไปได้ ในการทุจริต
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริต
ในการตรวจสอบงบการเงิน” ควรอ่านร่ วมกับ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์
โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี”
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คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
1.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ครอบคลุมถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ
การพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน รวมถึงมีขอบเขตครอบคลุมถึงการประยุกต์ใช้
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3151 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3302 ในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
กับความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจาก
การทุจริต

ลักษณะของการทุจริต
2.

การแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง ในงบการเงิ น สามารถเกิ ด ขึ้ นได้ จ ากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้ อผิดพลาด ซึ่งการจําแนกระหว่างการทุจริตและข้ อผิดพลาดนั้น สามารถพิจารณาได้ จาก
พื้ นฐานของการกระทํา ที่ ส่ ง ผลต่ อ การแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง ในงบการเงิ น ว่ า
เป็ นการกระทําโดยเจตนาหรือไม่

3.

แม้ ว่าการทุจริตตามคํานิยามในทางกฎหมายมีขอบเขตที่กว้ าง แต่สาํ หรับมาตรฐานการสอบบัญชี
ฉบับนี้ ผู้ ส อบบัญ ชี ต้ อ งคํา นึง ถึง การทุ จ ริ ต ที่เ ป็ นสาเหตุใ ห้ งบการเงิน แสดงข้ อ มูล ที่ขัด ต่ อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ซึ่งประเภทของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงโดยเจตนา
ที่ผ้ ูสอบบัญชีต้องคํานึงถึงมีอยู่ 2 ประเภท คือ 1) การจัดทํารายงานทางการเงินที่ทุจริต และ
2) การใช้ สนิ ทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสม แม้ ว่าผู้สอบบัญชีอาจสงสัยถึงการทําทุจริตหรืออาจ
ระบุเหตุการณ์ของการทุจริตซึ่งเป็ นกรณีท่ยี ากจะเกิดขึ้น แต่ผ้ ูสอบบัญชีไม่ได้ เป็ นผู้ท่มี ีหน้ าที่
ทางกฎหมายในการหาข้ อสรุปว่ามีการทําทุจริตที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก1-ก6)

ความรับผิดชอบในการป้องกันและการตรวจจับการทุจริต
4.

1

2

ความรับผิดชอบหลักในการป้ องกันและตรวจจับการทุจริตเป็ นหน้ าที่ท่ีสาํ คัญของผู้มีหน้ าที่
ในการกํากับดูแลและผู้บริหารของกิจการ สิ่งสําคัญอย่างยิ่ง คือ ผู้บริหารภายใต้ การติดตาม
ดู แลของผู้ มีหน้ าที่ในการกํากับดู แลต้ องให้ ความสําคั ญอย่ างมากในการป้ องกันการทุ จริ ต
ซึ่งจะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและช่วยยับยั้งการทําทุจริต โดยจะส่งผลให้ บุคลากรไม่
กล้ ากระทําการทุ จริ ตเนื่องจากมีความเป็ นไปได้ ท่ีจะถูกตรวจพบและถูกลงโทษ นอกจากนี้
ผู้บริหารต้ องสร้ างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและการมีจริยธรรม ซึ่งต้ องได้ รับ
การส่งเสริมและสนับสนุ นอย่างเต็มที่จากผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล ทั้งนี้ การติดตามดูแล
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญ โดยการทําความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธปี ฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้ ”
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โดยผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดู แลนั้นต้ องพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ท่ีผ้ ูบริหารเข้ าแทรกแซง
การควบคุ ม หรือ ใช้ อ ิท ธิพ ลอื่น ที่ไ ม่เ หมาะสมต่อ กระบวนการจัด ทํา รายงานทางการเงิน
ตัวอย่างเช่น ความพยายามของผู้บริหารที่จะตกแต่งผลกําไรเพื่อให้ นักวิเคราะห์มีความเข้ าใจ
ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับผลประกอบการและความสามารถในการทํากําไรของกิจการ
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
5.

ผู้สอบบัญชีท่ปี ฏิบัติงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีมีหน้ าที่ความรับผิดชอบที่จะให้
ได้ มาซึ่งความเชื่อมั่นอย่ างสมเหตุสมผลว่ างบการเงินโดยรวมนั้นไม่ ได้ แสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด แต่เนื่องจากว่ า
การตรวจสอบบัญ ชีน้ั น ยัง คงมีข้ อ จํา กัด สืบ เนื่ อ ง จึง ทํา ให้ ก ารตรวจสอบบัญ ชีน้ั น ยัง คงมี
ความเสี่ยงที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ นั่นคือการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงในงบการเงิน
ที่ไม่ ได้ ถูกตรวจพบ แม้ ว่าการปฏิบัติงานสอบบัญชีน้ันได้ มีการวางแผนและมีการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการสอบบัญชี3 แล้ วก็ตาม

6.

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2004 ระบุว่าผลกระทบที่เป็ นไปได้ จากการมีข้อจํากัดสืบเนื่อง
ในงานสอบบัญชีน้ันมีความสําคัญเป็ นอย่ างมาก โดยเฉพาะอย่ างยิ่งการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อ
ข้ อเท็จจริงซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริต ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถตรวจพบการแสดงข้ อมูล
ที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นผลมาจากการทุจริตได้ น้ันย่ อมมีมากกว่ าความเสี่ยงที่ไม่ สามารถ
ตรวจพบการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นผลมาจากข้ อผิดพลาด ด้ วยเหตุว่าการทุจริต
นั้นอาจเกี่ยวข้ องกับการดําเนินการที่ซับซ้ อนและมีความระมัดระวังอย่างมากในการดําเนินการ
เพื่อการปิ ดบัง ตัวอย่างเช่น การปลอมแปลงเอกสารต่าง ๆ การจงใจที่จะไม่บันทึกรายการบัญชี
หรือความตั้งใจที่จะแสดงข้ อมูลที่ขดั กับข้ อเท็จจริงแก่ผ้ ูสอบบัญชี ซึ่งความพยายามต่าง ๆ ที่จะ
ปกปิ ดข้ อเท็จจริงนั้นจะทําให้ การตรวจจับมีความยากลําบากมากยิ่งขึ้นอีกหากมีการสมรู้ร่วมคิด
กันหลายฝ่ าย การสมรู้ร่วมคิดนั้นอาจทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีเชื่อว่ าหลักฐานการสอบบัญชีมีความ
น่าเชื่อถือแต่ในความเป็ นจริงแล้ วหลักฐานดังกล่าวเป็ นเท็จ ความสามารถของผู้สอบบัญชีใน
การตรวจจับการทุจริตนั้นขึ้นอยู่กบั ปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น ความชํานาญของผู้จัดทํา ความถี่
และขอบเขตของการปกปิ ด จํานวนของผู้สมรู้ร่วมคิด ขนาดและจํานวนที่มีการปกปิ ด รวมถึง
ระดับหรือตําแหน่ งของผู้ท่ีเกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น แม้ ว่าผู้สอบบัญชีอาจสามารถระบุได้ ถึงโอกาส
หรื อ แนวโน้ ม ที่จ ะเกิด การทํา ทุ จ ริ ต ขึ้น แต่ จ ะเป็ นการยากมากที่ผู้ ส อบบั ญ ชี จ ะระบุ ไ ด้ ว่า
การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงของรายการที่ต้องใช้ ดุลยพินิจเป็ นผลมาจากการทุจริตหรือ
ข้ อผิดพลาด ตัวอย่างเช่น ประมาณการทางบัญชี

3

4

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้ าที่ ก51-ก52
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้ าที่ ก51
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7.

ความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีท่ไี ม่สามารถตรวจพบการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงซึ่งเป็ นผล
มาจากการทุ จ ริ ต ของผู้ บ ริ ห ารนั้ น มี ม ากกว่ า ความเสี่ย งที่ผ้ ู ส อบบั ญ ชี ไ ม่ ส ามารถตรวจพบ
การแสดงข้ อ มูล ที่ข ัด ต่อ ข้ อ เท็จ จริง ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการทุจ ริต ของพนัก งาน เนื่ อ งจาก
โดยทั่วไปแล้ วผู้บริหารอยู่ในตําแหน่ งที่สามารถบิดเบือนรายการบันทึกทางบัญชีท้งั ทางตรง
และทางอ้ อม อีกทั้งแสดงข้ อมูลทางการเงินอันเป็ นเท็จ หรื อเข้ าแทรกแซงการควบคุ มที่ถูก
ออกแบบมาเพื่อป้ องกันการทําทุจริตของพนักงานทั่วไป

8.

การปฏิบัติงานสอบบัญชีเพื่อให้ ได้ ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ผู้สอบบัญชีต้องใช้ การสังเกต
และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานสอบบัญชี รวมทั้งต้ องพิจารณาถึง
ความเป็ นไปได้ ท่ีผู้บริหารจะไม่ปฏิบัติตามการควบคุม และพึงตระหนักถึงข้ อเท็จจริงที่ว่า
วิธีการตรวจสอบที่มีประสิทธิผลในการตรวจพบข้ อผิดพลาดอาจไม่เหมาะสมที่จะนํามาใช้ ใน
การตรวจจับการทุจริต มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้เป็ นแนวทางที่จะช่ วยผู้สอบบัญชีใน
การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ง
เป็ นผลมาจากการทุจริต และการออกแบบวิธีการปฏิบัติงานเพื่อใช้ ในการตรวจจับการแสดง
ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริต

วันถือปฏิบตั ิ
9.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ให้ ถือปฏิบัติกบั การตรวจสอบงบการเงินสําหรับรอบบัญชีท่เี ริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
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วัตถุประสงค์
10. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ
ก. เพื่อระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริต
ข. เพื่อรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยง
จากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตที่
ได้ ประเมินไว้ โดยมีการออกแบบและดําเนินการต่อการตอบสนองที่เหมาะสม
ค. เพื่อตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อการทุจริตหรือข้ อสงสัยการทุจริตที่ตรวจพบระหว่าง
ตรวจสอบ

คําจํ ากัดความ
11. เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คําศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
ก. การทุจริต หมายถึง การกระทําอันตั้งใจโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งรวมถึง ผู้บริหาร
ของกิจการ ผู้ มีหน้ าที่ในการกํา กับ ดูแ ล พนักงาน หรือบุค คลที่ส าม ที่มีพฤติกรรม
หลอกลวงเพื่อให้ มาซึ่งความได้ เปรียบที่ไม่ถูกต้ องตามกฎหมายหรือไม่ยุติธรรม
ข. ปัจจัยเสี่ยงของการทุจริต หมายถึง เหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่ระบุถึงแรงจูงใจหรือแรงกดดัน
ให้ เกิดการทุจริตหรือเปิ ดโอกาสให้ มีการทุจริต

ข้อกําหนด
การสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
12. ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 กําหนดให้ ผู้ สอบบัญชีต้องใช้ การสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดช่วงการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยต้ องตระหนักว่าการแสดงข้ อมูล
ที่ขัด ต่ อข้ อ เท็จ จริ งอัน เป็ นสาระสํา คั ญ ซึ่ ง เป็ นผลมาจากการทุ จ ริ ต มี ค วามเป็ นไปได้ เ สมอ
แม้ ผ้ ู สอบบัญชี จะมีประสบการณ์ในอดีตเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริ ตของผู้ บริ หารหรื อผู้ มี
หน้ าที่ในการกํากับดูแลของกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก7-ก8)
13. ผู้สอบบัญชีอาจยอมรับว่ารายการบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ นั้น เป็ นเอกสารที่แท้ จริง
หากผู้สอบบัญชีไม่ได้ มีเหตุผลให้ เชื่อเป็ นอย่างอื่น หากมีเงื่อนไขหรือเหตุผลใดในระหว่าง
การปฏิบัติงานสอบบัญชีท่ที าํ ให้ ผ้ ูสอบบัญชีเชื่อว่าเอกสารต่าง ๆ อาจไม่ได้ เป็ นเอกสารจริง
หรือเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารได้ มีการแก้ ไขโดยไม่ได้ มีการแจ้ งให้ ผ้ ูสอบบัญชีทราบ ผู้สอบบัญชี
ต้ องทําการตรวจสอบเพิ่มเติม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก9)
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14. เมื่อผู้บริหารหรือผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลของกิจการมีการตอบข้ อสอบถาม หรือมีการปฏิบัติ
ต่อคําร้ องขอของผู้สอบบัญชีโดยขัดแย้ งกัน ผู้สอบบัญชีต้องทําการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว
เพิ่มเติม
การปรึกษาหารือภายในกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบ
15. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 กําหนดให้ มีการปรึกษาหารือกันภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบและให้ ผู้ ส อบบัญ ชีท่ีรับ ผิด ชอบงานตรวจสอบต้ องพิจารณาเรื่ องต่ า ง ๆ ที่จะมี
การสื่อสารกับสมาชิกของกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมในการปรึกษาหารือ5
ในการปรึกษาหารือต้ องมุ่งเน้ นถึงความเป็ นไปได้ ท่ีรายการใดในงบการเงินของกิจการอาจ
แสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริต ซึ่งรวมถึงวิธกี าร
ทุจริตที่อาจเกิดขึ้นด้ วย โดยการปรึกษาหารือนั้นต้ องดําเนินการโดยปราศจากความเชื่อที่ว่า
ผู้ มีห น้ า ที่ใ นการกํา กับ ดู แ ลและผู้ บ ริ ห ารของกิจการนั้นมีความซื่อสัตย์และสุจริต (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ ก10-ก11)
วิธีการประเมินความเสีย่ งและการปฏิบตั ิงานทีเ่ กีย่ วข้อง
16. เมื่ อ ผู้ ส อบบั ญ ชี ป ฏิบั ติ ง านตามวิ ธีก ารประเมิ น ความเสี่ย งและการปฏิบั ติ ง านที่เ กี่ย วข้ อ ง
เพื่อให้ ได้ มาซึ่งความเข้ าใจในสภาพแวดล้ อมของกิจการ รวมถึงการควบคุมภายในของกิจการ
ตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3156 ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามแนวทางที่
กําหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 17-24 ของมาตรฐานด้ วย เพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลอันเป็ นประโยชน์ต่อ
การระบุถึงความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมา
จากการทุจริต
ผูบ้ ริหารและบุคคลอืน่ ภายในกิจการ
17. ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามกับผู้บริหารของกิจการเกี่ยวกับ
ก. การประเมินความเสี่ยงของผู้บริหารในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับงบการเงินที่อาจแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริต รวมถึงลักษณะ ขอบเขต
และความถี่ของการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก12-ก13)
ข. กระบวนการของผู้บริหารในการระบุและการตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการทุจริตของ
กิจการ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริตที่ผ้ ูบริหารได้ ระบุหรือรับทราบ หรือการจัด
ประเภทรายการบัญชี ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิ ดเผยข้ อมูลซึ่งความเสี่ยงของ
การทุจริตมีโอกาสจะเกิดขึ้น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก14)

5
6

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้ าที่ 10
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้ าที่ 5-24
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ค.
ง.

การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล (หากมี) ในการระบุ
และการตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการทุจริตของกิจการ และ
การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน (หากมี) เกี่ยวกับแง่มุมของแนวปฏิบัติ
ทางธุรกิจและพฤติกรรมทางจริยธรรม

18. ผู้ สอบบั ญ ชี ต้ องสอบถามผู้ บริ ห ารและบุ ค คลอื่ น ภายในกิ จ การตามความเหมาะสม
เพื่ อพิจ ารณาว่า บุคคลเหล่านั้ นทราบหรือมีข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริต หรือมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับการทําทุจริตที่อาจส่งผลกระทบต่อกิจการหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก15-ก17)
19. สําหรับกิจการที่มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามบุคลากรในหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาว่าผู้ตรวจสอบภายในทราบ หรือมีข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการทํา
ทุจริต หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทําทุจริตที่อาจส่งผลกระทบต่อกิจการหรือไม่ รวมทั้งเพื่อให้
ได้ มาซึ่งมุมมองของหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการทุจริต (อ้ างถึงย่อ
หน้ าที่ ก18)
ผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกํากับดูแล
20. หากผู้ มีห น้ า ที่ใ นการกํา กับ ดู แ ลทุ ก รายไม่ ไ ด้ มีห น้ า ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การบริ ห ารของกิจ การ7
ผู้สอบบัญชีต้องทําความเข้ าใจถึงวิธีท่ผี ้ ูมีหน้ าที่ในการกํากับดูแลติดตามดูแลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริ หารในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการระบุและการตอบสนองต่ อความเสี่ยงจากการทุจริต
ของกิจการ รวมถึงการควบคุมภายในที่ผ้ ูบริหารของกิจการได้ กาํ หนดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง
จากการทุจริต (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก19-ก20)
21. หากผู้ มี ห น้ า ที่ใ นการกํา กับ ดู แ ลทุ ก รายไม่ ไ ด้ มี ห น้ า ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การบริ ห ารของกิจ การ
ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลเพื่อพิจารณาว่า ผู้มีหน้ าที่ในการกํากับ
ดูแลทราบหรือมีข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการทําทุจริต หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทําทุจริตที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อกิจการหรือไม่ การสอบถามผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลนั้นถือเป็ นส่วนหนึ่งที่
จะช่วยยืนยันการตอบคําถามของผู้บริหารต่อข้ อสอบถามของผู้สอบบัญชี
ความสัมพันธ์ทีผ่ ิดปกติหรือไม่ได้คาดหมายทีร่ ะบุได้
22. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินถึงความสัมพันธ์ท่ผี ิดปกติหรือไม่ ได้ คาดหมายที่ระบุได้ ในระหว่ าง
การปฏิบัติงานวิเคราะห์เปรียบเทียบ รวมถึงรายการต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับบัญชีรายได้
ซึ่ ง อาจแสดงถึ ง การแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อัน เป็ นสาระสํา คั ญ ซึ่ ง เป็ นผลมาจาก
การทุจริต

7

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 “การสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล” ย่อหน้ าที่ 13
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ข้อมูลอืน่ ๆ
23. ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่ามีข้อมูลอื่น ๆ ที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ รวบรวมไว้ ท่อี าจแสดงถึงความเสี่ยง
จากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตหรือไม่
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก22)
การประเมินปัจจัยเสีย่ งของการทุจริต
24. ผู้สอบบัญชีต้องทําการประเมินข้ อมูลต่าง ๆ ที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ รวบรวมไว้ จากวิธีการประเมิน
ความเสี่ยงและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้ องว่า มีปัจจัยเสี่ยงของการทุจริตหรือไม่ แม้ ว่าปัจจัยเสี่ยง
อาจไม่ได้ เป็ นตัวบ่งชี้ถึงการทําทุจริตเสมอ แต่ในหลาย ๆ ครั้งที่ปัจจัยเสี่ยงแสดงถึงสถานการณ์
ที่มีทุจริตเกิดขึ้น ดังนั้นปัจจัยเสี่ยงอาจบ่งชี้ถึงความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตได้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก23-ก27)
การระบุและการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมู ลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริต
25. ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ผู้สอบบัญชีต้องระบุและประเมินความเสี่ยงจากการ
แสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริต ในระดับของ
งบการเงินและในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ ให้ การรับรองไว้ ของประเภทของรายการ
ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิ ดเผยข้ อมูล8
26. ในการระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ซึ่ งเป็ น ผลมาจากการทุจ ริต ผู้ ส อบบัญ ชีต้ อ งประเมิน ว่า รายได้ ป ระเภทใด หรือ รายการที่
ก่อให้ เกิดรายได้ รายการใด หรือสิ่งที่ผู้บริหารได้ ให้ การรับรองไว้ ในงบการเงินเรื่องใดทําให้
เกิด ความเสี่ย งดัง กล่า วบนข้ อสัน นิษ ฐานว่า มีค วามเสี่ย งจากการทุจ ริต ในการรับ รู้ร ายได้
ย่อ หน้ า ที่ 47 กํา หนดว่ า ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ อ งจั ด ทํา เอกสารหลั ก ฐานสนั บ สนุ น ข้ อ สรุ ป ถ้ า ข้ อ
สันนิษฐานดังกล่าวใช้ ไม่ได้ กบั สถานการณ์ของงานตรวจสอบนั้น ดังนั้นจึงไม่ระบุว่าการรับรู้
รายได้ เป็ นความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดกับข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผล
มาจากการทุจริต (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก28-ก30)
27. ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ อ งถื อ ปฏิบั ติ ว่ า ความเสี่ ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อั น เป็ น
สาระสํา คั ญ ซึ่ ง เป็ นผลมาจากการทุ จ ริ ต ที่ไ ด้ ป ระเมิ น ไว้ น้ั น เป็ นความเสี่ย งที่มี นั ย สํา คั ญ
ดังนั้นผู้สอบบัญชีต้องทําความเข้ าใจถึงการควบคุมที่เกี่ยวข้ องของกิจการ รวมถึงกิจกรรม
การควบคุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงเหล่านั้น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก31-ก32)

8

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้ าที่ 25
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การตอบสนองต่อความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตทีไ่ ด้ประเมินไว้
การตอบสนองโดยรวม
28. ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึงการตอบสนองโดยรวมต่อ
ความเสี่ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อั น เป็ นสาระสํา คั ญ ซึ่ ง เป็ นผลมาจาก
การทุจริตที่ได้ ประเมินไว้ ในระดับของงบการเงิน9 (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก33)
29. ในการพิจารณาการตอบสนองโดยรวมต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตที่ได้ ประเมินไว้ ในระดับของงบการเงิน ผู้สอบบัญชี
ต้ อง
ก. มอบหมายและติดตามดูแลบุคลากรผู้ซ่ึงมีความรู้ ความชํานาญ และความสามารถใน
การรับภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบต่องานตรวจสอบที่สาํ คัญ รวมถึงการประเมินความ
เสี่ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อัน เป็ นสาระสํา คั ญ ซึ่ ง เป็ นผลมาจาก
การทุจริตสําหรับงานนั้น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก34-ก35)
ข. ประเมินถึงทางเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชีของกิจการ โดยเฉพาะนโยบายบัญชีท่ี
เกี่ ย วข้ อ งกับ วัด มูล ค่ า ที่ม ีก ารใช้ ว ิจ ารณญาณเข้ า มาเกี่ย วข้ อ งและรายการที่มี
ความซับ ซ้ อนมาก ซึ่ งอาจแสดงถึงการจัด ทํารายงานทางการเงิน ที่ทุจริต ซึ่ งเป็ นผล
มาจากความพยายามของผู้บริหารที่จะตกแต่งกําไรของกิจการ และ
ค. จัดให้ มีองค์ประกอบที่ไม่ สามารถคาดเดาได้ ในกระบวนคัดเลือกลักษณะ ระยะเวลา
และขอบเขตของวิธกี ารตรวจสอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก36)
วิธี ก ารตรวจสอบเพื ่อ ตอบสนองต่ อ ความเสี ย่ งจากการแสดงข้อ มู ล ที ่ขัด ต่ อ ข้อ เท็จ จริ ง อั น เป็ น
สาระสําคัญซึง่ เป็ นผลมาจากการทุจริตในระดับทีเ่ กีย่ วกับสิ่งทีผ่ บู ้ ริหารได้ให้การรับรองทีไ่ ด้ประเมิน
ไว้
30. ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพิ่มเติม โดยกําหนดลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธกี ารตรวจสอบ เพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อั น เป็ นสาระสํา คั ญ ซึ่ ง เป็ นผลมาจาก
การทุจริตในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองที่ได้ ประเมินไว้ 10 (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก37-ก40)

9
10

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้ าที่ 5
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้ าที่ 6
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วิธีการตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งจากการทีผ่ บู ้ ริหารเข้าแทรกแซงการควบคุม
31. ผู้บริหารอยู่ในตําแหน่ งที่สามารถจะทําการทุจริตได้ เนื่องจากผู้บริหารมีความสามารถที่จะ
บิด เบือ นรายการบัน ทึก ทางบัญ ชีแ ละจัด ทํา งบการเงิน อัน เป็ นเท็จ โดยการเข้ าแทรกแซง
การควบคุม ซึ่ งตามปกติแ ล้ วมีก ารนํา ไปปฏิบัติอ ย่ า งมีป ระสิท ธิผ ล แม้ ว่าระดับความเสี่ยง
ของการเข้ าแทรกแซงการควบคุมของผู้บริหารจะแตกต่างกันในแต่ละกิจการ แต่ความเสี่ยง
ดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในทุกกิจการ นอกจากนี้ เนื่องจากการแทรกแซงการควบคุมของผู้บริหาร
นั้นไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้ ดังนั้น ความเสี่ยงนี้เป็ นความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตและเป็ นความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ
32. โดยไม่ คาํ นึงถึงการประเมินความเสี่ยงของการแทรกแซงการควบคุมโดยผู้บริหารของกิจการ
ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อที่จะ
ก. ทดสอบความเหมาะสมของรายการในสมุดรายวันที่บันทึกในบัญชีแยกประเภท และ
รายการปรับปรุงอื่น ๆ ที่ทาํ ขึ้นเพื่อการจัดทํางบการเงิน โดยในการออกแบบและ
การปฏิบัตติ ามวิธกี ารตรวจสอบเพื่อการทดสอบรายการดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้อง
1) สอบถามพนั ก งานที่เ กี่ย วข้ อ งกับ กระบวนการการจั ด ทํา รายงานทางการเงิ น
เกี่ยวกับวิธปี ฏิบัติในการจัดทํารายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื่น ๆ
ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกิดขึ้นเป็ นประจํา
2) เลือกรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื่น ๆ ที่จัดทําขึ้นในช่วงสิ้นงวด
บัญชี และ
3) พิจารณาถึงความจําเป็ นที่จะทดสอบรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุง
อื่น ๆ ตลอดงวดบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก41-ก44)
ข. สอบทานการประมาณการทางบัญชีเพื่อหาความมีอคติและประเมินถึงสถานการณ์ต่าง ๆ
ที่ก่อให้ เกิดความมีอคติ (ถ้ ามี) ซึ่งเป็ นความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริต โดยในการสอบทานนั้นผู้สอบบัญชีต้อง
1) ประเมินว่าวิจารณญาณและการตัดสินใจของผู้บริหารในการจัดทําประมาณการ
ทางบัญชีท่อี ยู่ในงบการเงิน มีข้อบ่งชี้ถึงความมีอคติของฝ่ ายบริหารของกิจการที่
อาจส่งผลต่ อการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผล
มาจากการทุจริตหรือไม่ แม้ ว่าการประมาณการทางบัญชีในแต่ ละรายการอาจ
พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลก็ตาม ซึ่งหากมีข้อบ่งชี้ ผู้สอบบัญชีต้อง
ทําการประเมินรายการประมาณการทางบัญชีของกิจการทั้งหมดอีกครั้ง และ
2) ทําการสอบทานย้ อนหลังเกี่ยวกับวิจารณญาณของผู้บริหารและข้ อสมมติต่าง ๆ
ที่ใช้ ในการประมาณการทางบัญชีท่ีสาํ คัญที่แสดงในงบการเงินของปี ก่อนหน้ า
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก45-ก47)
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ค.

สําหรับรายการที่สาํ คัญซึ่งไม่เป็ นไปตามปกติธุรกิจของกิจการ หรือรายการที่ผ้ ูสอบบัญชี
เห็นว่าไม่ปกติตามสภาพแวดล้ อมของกิจการและตามข้ อมูลอื่น ๆ ที่ได้ รับระหว่างงาน
ตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินถึงเหตุผลทางธุรกิจ (หรือไม่มีเหตุผลทางธุรกิจ)
ว่ารายการดังกล่าวทําขึ้นเพื่อการจัดทํารายงานทางการเงินที่ทุจริตหรือเพื่อการปกปิ ด
การใช้ สนิ ทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก48)

33. ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าจําเป็ นต้ องปฏิบัติงานตรวจสอบด้ วยวิธกี ารตรวจสอบอื่น ๆ เพิ่มเติม
จากที่กล่ าวมาข้ างต้ นหรือไม่ เพื่อเป็ นการตอบสนองต่ อความเสี่ยงที่ผ้ ูบริหารเข้ าแทรกแซง
การควบคุมของกิจการที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ ระบุไว้ (นั่นคือ เมื่อมีความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงเพิ่มขึ้น
เกี่ยวกับการที่ผ้ ูบริหารเข้ าแทรกแซงการควบคุมของกิจการแต่วิธกี ารตรวจสอบที่กาํ หนดไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 32 ยังไม่ครอบคลุม)
การประเมินหลักฐานการสอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก49)
34. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าการวิเคราะห์เปรียบเทียบที่ทาํ ในช่ วงที่การตรวจสอบใกล้ จะแล้ ว
เสร็จ เพื่อทําการสรุปผลโดยรวมว่างบการเงินของกิจการนั้นสอดคล้ องและเป็ นไปตามความรู้
ความเข้ าใจของผู้สอบบัญชีท่มี ีต่อกิจการนั้น แสดงถึงความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อ
ข้ อ เท็จ จริ ง อัน เป็ นสาระสํา คั ญ ซึ่ ง เป็ นผลมาจากการทุ จ ริ ต ที่ไ ม่ ไ ด้ คํา นึ ง ถึง มาก่ อ นหรื อ ไม่
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก50)
35. หากผู้สอบบัญชีได้ ระบุว่ามีการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริง ผู้ สอบบัญชีต้องประเมินว่ า
การแสดงข้ อมูลขัดต่อข้ อเท็จจริงนั้นแสดงให้ เห็นถึงการทุจริตหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ถึงการทุจริต
ผู้สอบบัญชีต้องประเมินถึงผลกระทบของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงในแง่มุมต่าง ๆ
ของการตรวจสอบโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ความน่ า เชื่ อถือ ของคํา รับ รองของผู้ บ ริห าร รวมทั้ง
ตระหนักว่าเหตุการณ์การทุจริตที่ตรวจพบไม่น่าจะเป็ นเหตุการณ์เดียวที่เกิดขึ้น (อ้ างถึงย่อ
หน้ าที่ ก51)
36. หากผู้ ส อบบัญ ชี ร ะบุ ว่ า มี ก ารแสดงข้ อมู ล ที่ขัด ต่ อข้ อ เท็จ จริ งไม่ ว่ า จะมี ส าระสํา คั ญ หรื อ ไม่
และผู้สอบบัญชีมีเหตุผลที่จะเชื่อได้ ว่าการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงนั้นเกิดจากการทุจริต
และผู้บริหารของกิจการมีส่วนเกี่ยวข้ องด้ วย ผู้สอบบัญชีต้องประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตอีกครั้ง รวมถึงพิจารณา
ผลกระทบต่ อลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเพื่อที่จะตอบสนองต่ อ
ความเสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าสถานการณ์หรือเงื่อนไขต่าง ๆ
นั้นแสดงถึงความเป็ นไปได้ ท่ีจะมีการสมรู้ร่วมคิดของพนักงาน ผู้บริหารหรื อบุคคลที่สาม
หรื อไม่ เมื่อมี การพิ จารณาความน่ า เชื่อถือของหลั กฐานการสอบบัญชี ท่ีไ ด้ รวบรวมไว้ แ ล้ ว
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก52)
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37. หากผู้สอบบัญชียืนยันหรือไม่สามารถสรุปได้ ว่างบการเงินมีการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตหรือไม่ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลกระทบต่อ
งานตรวจสอบด้ วย (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก53)
ผูส้ อบบัญชีไม่สามารถปฏิบตั ิงานต่อ
38. หากผู้สอบบัญชีอยู่ภายใต้ สถานการณ์ท่ไี ม่ปกติซ่ึงกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบต่อ ทั้งนี้เป็ นผลมาจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ น
ผลมาจากการทุจริตหรือข้ อสงสัยการทุจริต ผู้สอบบัญชีต้อง
ก. พิจารณาถึงความรับผิดชอบทางวิชาชีพและทางกฎหมายภายใต้ สถานการณ์น้ัน ๆ
รวมถึงพิจารณาถึงข้ อกําหนดที่ผ้ ูสอบบัญชีต้องรายงานให้ แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่
ทําหน้ าที่แต่งตั้งผู้สอบบัญชี หรือในบางกรณีรายงานต่อหน่วยงานกํากับดูแล
ข. พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะถอนตัวจากการเป็ นผู้สอบบัญชี ในกรณีท่กี ารถอนตัว
นั้นเป็ นไปได้ ภายใต้ กฎหมายหรือข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
ค. หากผู้สอบบัญชีถอนตัว ให้ ดาํ เนินการดังนี้
1. ปรึกษาหารือกับผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมหรือผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลถึง
การถอนตัวของผู้สอบบัญชีจากงานสอบบัญชี และเหตุผลของการถอนตัวจาก
การสอบบัญชี และ
2. พิ จารณาว่ ามีข้อกําหนดของวิชาชี พหรือข้ อกําหนดตามกฎหมายที่กาํ หนดให้
ต้ องรายงานต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทาํ หน้ าที่แต่งตั้งผู้สอบบัญชี หรือในบาง
กรณีรายงานต่อหน่วยงานกํากับดูแลให้ ทราบถึงการถอนตัวของผู้สอบบัญชีจาก
งานสอบบัญชี และเหตุผลของการถอนตัวจากการสอบบัญชีด้วยหรือไม่ (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ ก54-ก57)
หนังสือรับรอง
39. ผู้สอบบัญชีต้องได้ หนังสือรับรองจากผู้บริหาร และหากเหมาะสมจากผู้มีหน้ าที่ในการกํากับ
ดูแลเพื่อแสดงว่า
ก. ผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลรับทราบถึงความรับผิดชอบในการออกแบบ
การนํา ไปปฏิบั ติ แ ละการคงไว้ ซ่ึ ง การควบคุ ม ภายในที่จ ะใช้ ป้ องกั น และตรวจจั บ
การทุจริต
ข. ผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลได้ เปิ ดเผยข้ อมูลแก่ผ้ ูสอบบัญชีเกี่ยวกับการผล
การประเมิ น ความเสี่ย งที่ง บการเงิ น อาจจะแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริต
ค. ผู้ บ ริ ห ารและผู้ มี ห น้ า ที่ใ นการกํา กับ ดู แ ลได้ เ ปิ ดเผยข้ อ มู ล แก่ ผ้ ู ส อบบั ญ ชี เ กี่ย วกับ
การทุจริตหรือข้ อสงสัยการทุจริตที่กระทบกับกิจการซึ่งเกี่ยวข้ องกับ
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ง.

1. ผู้บริหาร
2. พนักงานผู้ท่มี ีหน้ าที่สาํ คัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
3. บุคคลอื่น ๆ ที่ทาํ ทุจริตแล้ วส่งผลอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน
ผู้ บริ หารและผู้ มีหน้ าที่ในการกํากับดู แลได้ เปิ ดเผยข้ อมู ลแก่ ผ้ ู สอบบั ญชี เกี่ยวกับข้ อ
กล่ าวหาต่ าง ๆ หรื อข้ อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตที่กระทบต่ องบการเงินของกิจการที่
ได้ รับทราบจากการสื่อสารโดยพนักงาน อดีตพนักงาน นักวิเคราะห์ หน่วยงานกํากับดูแล
หรือบุคคลอื่น ๆ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก58-ก59)

การติดต่อสือ่ สารกับผูบ้ ริหารและผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกํากับดูแล
40. หากผู้สอบบัญชีได้ ตรวจพบการทุจริตหรือได้ รับข้ อมูลที่แสดงถึงการทําทุจริต ผู้สอบบัญชีต้อง
ติดต่อสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที เพื่อแจ้ งให้ ผ้ ูบริหาร
ที่มีหน้ าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการป้ องกันและตรวจจับการทุจริตทราบถึงเรื่องต่าง ๆ
ซึ่งเกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบของผู้บริหารเหล่านั้น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก60)
41. ในกรณีท่ผี ้ ูมีหน้ าที่ในการกํากับดูแลไม่ได้ ทาํ หน้ าที่ในการบริหารงานของกิจการ หากผู้สอบบัญชี
ได้ ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับ
ก. ผู้บริหาร
ข. พนักงานผู้ท่มี ีหน้ าที่สาํ คัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ค. บุคคลอื่น ๆ ที่ทาํ ทุจริตแล้ วส่งผลอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน
ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลอย่างทันท่วงที และ
หากผู้ สอบบั ญชี สงสัยว่ าการทุ จริ ตนั้ นเกี่ยวข้ องกับผู้ บริ หาร ผู้ สอบบัญชี ต้ องติดต่ อสื่อสาร
ประเด็นข้ อสงสัยดังกล่ าวกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล และปรึกษาหารือเกี่ยวกับลักษณะ
ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ แล้ วเสร็จ
(อ้ างถึงย่อหน้ า ก61-ก63)
42. ผู้ ส อบบัญ ชี ต้ อ งติด ต่ อ สื่อ สารกับ ผู้ มีห น้ า ที่ใ นการกํา กับ ดู แ ลในเรื่ อ งการทุ จ ริ ต ต่ าง ๆ ที่
ผู้สอบบัญชีพิจารณาเห็นว่าเกี่ยวข้ องกับหน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก64)
การติดต่อสือ่ สารกับหน่วยงานกํากับดูแลและหน่วยงานทีบ่ งั คับใช้กฎหมาย
43. หากผู้ ส อบบัญ ชีต รวจพบหรือ มีข้ อ สงสัย เกี่ย วกับ การทุจ ริต ผู้ ส อบบัญ ชีต้ อ งพิจ ารณาว่ า
ผู้ สอบบั ญ ชี มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะต้ องรายงานเหตุ ก ารณ์ ท่ี เ กิ ด ขึ้ นหรื อ ข้ อสงสั ย ต่ อ
บุคคลภายนอกกิจการด้ วยหรือไม่ แม้ ว่าตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีระบุว่าผู้สอบบัญชี
ต้ อ งรัก ษาความลับ ของลูก ค้ า โดยห้ า มไม่ ใ ห้ มีก ารรายงานในลัก ษณะดัง กล่ า ว แต่ หน้ าที่
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของผู้สอบบัญชีอาจมีมากกว่าหน้ าที่ในการรักษาความลับของ
ลูกค้ าในบางสถานการณ์ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก65-ก67)
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การจัดทําเอกสารหลักฐาน
44. ผู้สอบบัญชีต้องจัดทําเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ11 เพื่อแสดงถึงความเข้ าใจในกิจการ
และสภาพแวดล้ อ มของกิจ การและการประเมิ น ความเสี่ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ
ข้ อ เท็จ จริ ง อั น เป็ นสาระสํา คั ญ ซึ่ ง เป็ นผลมาจากการทุ จ ริ ต ตามข้ อ กํา หนดในมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 31512 ดังต่อไปนี้
ก. การตัดสินใจที่สาํ คัญในช่ วงของการปรึ กษาหารือภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
เกี่ยวกับความเป็ นไปได้ ท่ีงบการเงินของกิจการอาจแสดงข้ อมูลที่ขัด ต่ อข้ อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริต และ
ข. การระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อั น เป็ น
สาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตในระดับของงบการเงินและในระดับที่เกี่ยวกับ
สิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ ในงบการเงิน
45. ผู้สอบบัญชีต้องจัดทําเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ เพื่อแสดงถึงการตอบสนองต่อความ
เสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญตามข้ อกําหนดในมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 33013 ดังต่อไปนี้
ก. การตอบสนองโดยรวมต่ อความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตในระดับของงบการเงิน รวมถึงลักษณะ ระยะเวลา
และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ และการเชื่อมโยงวิธีการตรวจสอบดังกล่าวกับความ
เสี่ย งจากการแสดงข้ อ มูล ที่ข ัด ต่อ ข้ อ เท็จ จริง อัน เป็ น สาระสํา คัญ ซึ่ ง เป็ น ผลมาจาก
การทุจริตในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ ในงบการเงินที่ได้ ประเมินไว้
และ
ข. ผลของวิธีการตรวจสอบ รวมถึงวิธีการต่ า ง ๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่ อตอบสนองต่ อ
ความเสี่ยงจากการที่ผ้ ูบริหารเข้ าแทรกแซงการควบคุม
46. ผู้ ส อบบัญ ชีต้ อ งจัด เก็บ เอกสารหลัก ฐานของการติด ต่ อ สื่อ สารกับ ผู้ บ ริห าร ผู้มีหน้ าที่ใน
การกํากับดูแล หน่วยงานกํากับดูแลและหน่วยงานอื่น ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริต
47. หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าข้ อสันนิษฐานที่ว่า “ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดกับข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้รายได้ ” ใช้ ไม่ได้ กับ
สถานการณ์ของงานตรวจสอบนั้น ผู้สอบบัญชีต้องจัดทําเอกสารหลักฐานการตรวจสอบเพื่อให้
เหตุผลสนับสนุนข้ อสรุปดังกล่าว

11
12
13

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ”ย่อหน้ าที่ 8-11 และย่อหน้ าที่ ก6
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้ าที่ 32
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้ าที่ 28
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การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอื่น
ลักษณะของการทุจริต (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 3)
ก1. การทุจริตไม่ ว่าจะเป็ นการจัดทํารายงานทางการเงินที่ทุจริตหรือการใช้ สินทรัพย์ในทางที่ไม่
เหมาะสม จะเกี่ยวข้ องกับแรงจูงใจหรือแรงกดดันที่ก่อให้ เกิดการทุจริต การสบโอกาสที่จะทํา
การทุจริต และการหาเหตุผลอันสมควรสนับสนุนการทําทุจริต ตัวอย่างเช่น
•
แรงจูงใจหรือแรงกดดันที่ผลักดันให้ มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่ทุจริตอาจเกิดขึ้น
เมื่อผู้บริหารของการอยู่ภายใต้ แรงกดดันทั้งจากภายในหรือภายนอกที่ต้องดําเนินการ
ให้ บรรลุเป้ าหมายกําไรหรือผลประกอบการที่ได้ ถูกคาดหวังไว้ (ซึ่งบางครั้ งอาจไม่
สมเหตุสมผล) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่จี ะมีผลกระทบอย่างมากต่อผู้บริหารหาก
ผลประกอบการไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย ซึ่งคล้ ายคลึงกับการที่บุคคลอาจมีส่งิ จูงใจใน
การยักยอกสินทรัพย์ของกิจการ เนื่องจากมีการดํารงชีวิตที่สงู กว่ามาตรฐานของตนเอง
เป็ นต้ น
•
การสบโอกาสในการทําการทุจริตเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเชื่อว่าการควบคุมภายในสามารถที่
จะเข้ าแทรกแซงได้ เนื่องจากเป็ นบุคคลที่อยู่ในตําแหน่ งที่ได้ รับความไว้ วางใจหรือมี
ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับข้ อบกพร่องเฉพาะของการควบคุมภายใน
•
บุคคลอาจสามารถหาเหตุผลอันสมควรสนับสนุนการทําทุจริต โดยบางคนอาจมีทศั นคติ
บุคลิกหรือค่านิยมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้ จงใจและตั้งใจที่จะกระทําการที่ไม่ซ่ือสัตย์ อย่างไร
ก็ตาม บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตก็สามารถที่จะทําการทุจริตได้ ในสถานการณ์ท่บี ีบ
บังคับมากพอ
ก2. การจั ด ทํา รายงานทางการเงิ น ที่ทุ จ ริ ต ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง
โดยตั้งใจ รวมถึงการละเลยการแสดงจํานวนเงินหรือการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินเพื่อที่จะ
ปิ ดบังผู้ใช้ งบการเงิน อาจมีสาเหตุมาจากความพยายามของผู้บริหารที่จะแก้ ไขตัวเลขผลกําไร
เพื่อที่จะบิดเบือนให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินมีความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับผลประกอบการและ
ความสามารถในการทํากําไรของกิจการ โดยการสร้ างตัวเลขผลกําไรของกิจการให้ เพิ่มขึ้นซึ่ง
อาจเริ่ ม ต้ นมาจากการกระทํา เรื่ องเล็ ก น้ อยหรื อ การแก้ ไขข้ อสมมติ ท่ี ไ ม่ เ หมาะสม
และการเปลี่ยนแปลงดุลยพินิจบางอย่างของผู้บริหาร เป็ นต้ น ทั้งนี้ แรงกดดันและแรงจูงใจ
ต่ า ง ๆ อาจนํา ไปสู่ก ารกระทํา เรื่ อ งต่ า ง ๆ ที่เ พิ่ ม มากขึ้น จนขยายขอบเขตไปสู่ก ารจั ด ทํา
รายงานทางการเงินที่ทุจริต ซึ่งสถานการณ์ดังกล่ าวอาจเกิดจากผู้บริหารของกิจการมีความ
ตั้งใจที่จะจัดทําการรายงานทางการเงินที่ทุจริตโดยแสดงข้ อมูลทางการเงินที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญ เนื่องจากผู้บริหารนั้นอยู่ภายใต้ แรงกดดันที่จะต้ องทําให้ ผลการดําเนินงาน
ของกิ จ การเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ ต ลาดคาดหวั ง ไว้ หรื อ มี ค วามปรารถนาที่ จ ะได้ รั บ
ผลตอบแทนให้ ได้ มากที่สุด ซึ่งขึ้นอยู่ กับผลประกอบการของกิจการ แต่ ในกิจการบางแห่ ง
ผู้บริหารอาจถูกกระตุ้นให้ ลดผลกําไรลงอย่างมีสาระสําคัญเพื่อให้ มีการเสียภาษีท่ีน้อยที่สดุ
หรือให้ เพิ่มผลกําไรเพื่อให้ ได้ รับการกู้เงินจากสถาบันการเงิน
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ก3. การจัดทํารายงานทางการเงินที่ทุจริตอาจเกิดจากกรณีดังต่อไปนี้
•
การตกแต่งตัวเลข การบิดเบือนรายการ (รวมถึงการทํารายการเท็จ) หรือการเปลี่ยนแปลง
รายการบันทึกบัญชีหรือเอกสารสนับสนุนเพื่อการจัดทํางบการเงิน
•
การบิดเบือนหรือความตั้งใจที่จะละเลยต่อเหตุการณ์ รายการ หรือข้ อมูลที่มีความสําคัญ
อื่น ๆ ที่ส่งผลต่องบการเงิน
•
การประยุกต์ใช้ นโยบายบัญชีท่ีไม่ เหมาะสมสําหรับรายการที่เกี่ยวข้ องกับจํานวนเงิน
การแยกประเภท วิธกี ารแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูล
ก4. โดยทั่วไปแล้ ว การจัดทํารายงานการเงินที่ทุจริตจะเกี่ยวข้ องกับการที่ผ้ ูบริหารเข้ าแทรกแซง
การควบคุมของกิจการซึ่งตามปกติแล้ วมีการนําไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล โดยการทุจริตที่
เกิดจากการแทรกแซงการควบคุมของผู้บริหารนั้น อาจเกิดจากการใช้ วิธกี ารต่าง ๆ ดังนี้
•
การจัดทํารายการในสมุดรายวันที่ไม่ เป็ นจริง โดยเฉพาะในวันใกล้ ส้ ินงวดบัญชี เพื่อ
บิดเบือนผลการดําเนินงานหรือเพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์อ่นื ๆ
•
การเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติและการเปลี่ยนแปลงดุลยพินิจที่ใช้ ในการประมาณการยอด
คงเหลืออย่างไม่เหมาะสม
•
การละเลยการรั บรู้รายการ การรั บรู้รายการล่ วงหน้ า หรือการรับรู้รายการล่ าช้ าของ
เหตุการณ์และรายการต่าง ๆ ในงบการเงินที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดระยะเวลาบัญชี
•
การปกปิ ดหรือไม่ยอมเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงที่กระทบต่อจํานวนเงินที่บันทึกในงบการเงิน
•
การทํารายการที่ซับซ้ อนที่จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ แสดงฐานะทางการเงิน
หรือผลการดําเนินงานที่ไม่เป็ นจริงของกิจการ
•
การแก้ ไขรายการบัญชีและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับรายการที่สาํ คัญและที่ไม่เป็ นปกติ
ก5. การใช้ สิ น ทรั พ ย์ ใ นทางที่ไ ม่ เ หมาะสมอาจเกี่ย วข้ อ งกับ การยั ก ยอกสิ น ทรั พ ย์ ข องกิ จ การ
และบ่ อ ยครั้ ง เป็ นการกระทํา โดยพนั ก งานในจํา นวนเงิ น ที่เ ล็ก น้ อ ยและไม่ มี ส าระสํา คั ญ
อย่ างไรก็ตาม การใช้ สินทรัพย์ในทางที่ไม่ เหมาะสมอาจเกี่ยวข้ องกับผู้บริหารซึ่งโดยทั่วไป
สามารถที่จะปลอมแปลงหรือปกปิ ดการใช้ สนิ ทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสมได้ มากกว่า และเป็ น
การยากที่จะตรวจพบ ทั้งนี้การใช้ สนิ ทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสมอาจเกิดขึ้นได้ หลายวิธี รวมถึง
•
การทุจริตเกี่ยวกับการรับเงิน (ตัวอย่างเช่น การยักยอกการรับชําระหนี้จากลูกหนี้การค้ า
หรือ การนํา เงิน ที ่ไ ด้ ร ับ จากลูก หนี้ ที่เ คยตัด หนี้ ส ูญ ไปแล้ ว ไปเข้ า บัญ ชีธ นาคาร
ส่วนบุคคล)
•
การขโมยสินทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของกิจการ (ตัวอย่างเช่น การขโมยสินค้ า
เพื่อไปใช้ ส่วนตัวหรือเพื่อขาย การขโมยสินค้ าเสื่อมสภาพหรือเศษซากเพื่อนําไปขาย
หรื อ ร่ ว มมื อ กั บ คู่ แ ข่ ง ทางการค้ า โดยการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ทางเทคนิ ค เพื่ อ ให้ ได้ รั บ
ประโยชน์เป็ นการตอบแทน)

19

TSA 240

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
•

•

การจ่ ายค่ าสินค้ าและบริ การโดยที่ไม่ ได้ รับจริง (ตัวอย่ างเช่ น การจ่ ายเงินให้ กับผู้ขาย
ปลอม การที่ผู้ ข ายจ่า ยเงิน กลับ ให้ แ ก่ตัว แทนจัด ซื้ อ ของกิจ การเพื่ อ แลกเปลี่ ย นกับ
การขายสินค้ าในราคาที่สงู ขึ้น การจ่ายเงินให้ กบั พนักงานที่ไม่มีตัวตน) และ
การใช้ สนิ ทรัพย์ของกิจการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (ตัวอย่างเช่น การใช้ สนิ ทรัพย์ของ
กิจการในการคํา้ ประกันเงินกู้ยืมส่วนตัวหรือเงินกู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ อง
กัน)

การใช้ สนิ ทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสมมักเกิดขึ้นร่ วมกับรายการบัญชีหรือเอกสารที่ไม่เป็ นจริง
หรื อที่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด เพื่อปกปิ ดข้ อเท็จจริ งที่สินทรั พย์น้ันสูญหายหรื อนําไปคํ้า
ประกันโดยไม่ได้ รับอนุญาตอย่างเหมาะสม
ข้อพิจารณาเฉพาะสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
ก6. ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ส อบบั ญ ชี ข องหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในส่ ว นที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ การทุ จ ริ ต
อาจมีผลมาจากทางด้ านกฎหมาย ข้ อบังคับ หรือหน่ วยงานกํากับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
หน่วยงานภาครัฐ หรือบางครั้ งกําหนดไว้ แยกต่างหากในข้ อบังคับของผู้ สอบบัญชี ดังนั้น
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีของหน่ วยงานภาครัฐอาจจะไม่ จาํ กัดอยู่เพียงการพิจารณา
ความเสี่ ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ทางการเงิ น ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อั น เป็ นสาระสํา คั ญ ของ
งบการเงิน แต่รวมถึงความรับผิดชอบโดยทั่วไปที่จะต้ องพิจารณาถึงความเสี่ยงจากการทุจริต
ด้ วย
การสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 12-14)
ก7. การรั กษาไว้ ซ่ึงการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ ประกอบวิชาชี พนั้น ผู้ สอบบัญชีต้ องตั้งคําถาม
อย่างต่อเนื่องว่าข้ อมูลหรือหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รวบรวมไว้ น้ันอาจก่อให้ เกิดการแสดง
ข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตหรื อไม่ ซึ่งรวมถึง
การพิจารณาความน่ าเชื่อถือของข้ อมูลที่ใช้ เป็ นหลักฐานการสอบบัญชี และการควบคุมของ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกับการจัดเตรียมและการจัดทําข้ อมูล เนื่องจากลักษณะเฉพาะที่หลากหลาย
ของการทุ จ ริ ต ฉะนั้ น การสั ง เกตและสงสั ย เยี่ ย งผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ของผู้ ส อบบั ญ ชี จึ ง มี
ความสําคัญเป็ นอย่างมากในการพิจารณาถึงความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริต
ก8. แม้ ว่าผู้สอบบัญชีจะไม่ ได้ ถูกคาดว่ าให้ เพิกเฉยหรือละเลยต่ อประสบการณ์ในอดีตเกี่ยวกับ
ความซื่ อ สั ต ย์ แ ละความสุ จ ริ ต ของผู้ บ ริ ห ารและผู้ มี ห น้ า ที่ ใ นการกํา กั บ ดู แ ลของกิ จ การ
แต่ ก ระนั้ น การสั ง เกตและสงสั ย เยี่ ย งผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ของผู้ ส อบบั ญ ชี มี ค วามสํา คั ญ
เป็ นอย่ างมากในการพิ จารณาถึงความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริต เนื่องจากสถานการณ์ต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป
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ก9. ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งโดยปกติแล้ วแทบจะไม่
เกี่ยวข้ องกับการพิสจู น์หลักฐานหรือตรวจสอบว่าเอกสารนั้นเป็ นจริง อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่ได้
รับการฝึ กอบรมเพื่อเป็ นผู้เชี่ยวชาญในการพิ สูจน์หลักฐาน14 อย่ างไรก็ตาม เมื่อผู้สอบบัญชี
สามารถระบุได้ ถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ ผ้ ูสอบบัญชีมีความเชื่อว่าเอกสารอาจจะไม่ได้ เป็ น
เอกสารที่แท้ จริงหรือข้ อกําหนดต่าง ๆ ในเอกสารนั้นได้ มีการดัดแปลงแต่ไม่ได้ มีการแจ้ งแก่
ผู้สอบบัญชีทราบ ผู้สอบบัญชีอาจต้ องทําการสืบสวนด้ วยวิธกี ารอื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งรวมถึง
•
การยืนยันยอดกับบุคคลที่สามโดยตรง
•
การใช้ ผลงานของผู้เชี่ยวชาญในการพิสจู น์เอกสารที่แท้ จริง
การปรึกษาหารือภานใยกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 15)
ก10. การปรึกษาหารือภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบถึงความเป็ นไปได้ ท่งี บการเงินของกิจการ
อาจแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริต
•
เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีประสบการณ์ได้ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการและรายการในงบการเงินส่วนใดที่มีความเป็ นไปได้ ท่อี าจ
แสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริต
•
ช่วยให้ ผ้ ูสอบบัญชีพิจารณาถึงการตอบสนองที่เหมาะสมต่อความเป็ นไปได้ ท่งี บการเงิน
อาจแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริต และ
ช่ วยในการพิ จารณาว่ าสมาชิ กในกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบคนใดจะปฏิบัติวิธีการ
ตรวจสอบนั้น
•
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ส อบบั ญ ชี พิ จ ารณาถึ ง ผลของวิ ธีก ารตรวจสอบที่ไ ด้ ร่ ว มกัน ในกลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และพิจารณาถึงวิธกี ารดําเนินการกับข้ อกล่าวหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การทุจริตที่ผ้ ูสอบบัญชีรับทราบ
ก11. การปรึกษาหารือกันอาจรวมถึงประเด็นดังต่อไปนี้
•
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบถึงวิธกี าร
และความเป็ นไปได้ ท่งี บการเงินของกิจการส่วนใดที่อาจแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริต และวิธีการที่ผ้ ูบริหารกระทําหรือปกปิ ด
การจัดทํารายงานทางการเงินที่ทุจริต และวิธกี ารที่สนิ ทรัพย์ของกิจการถูกใช้ ไปอย่างไม่
เหมาะสม
•
การพิจารณาถึงสถานการณ์ท่อี าจแสดงถึงการบิดเบือนผลกําไร และวิธีการดําเนินการ
ของผู้บริหารในบิดเบือนผลกําไรซึ่งเป็ นการจัดทํารายงานทางการเงินที่ทุจริต

14

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้ าที่ ก47
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•

•
•
•

•
•
•

•
•

การพิ จารณาถึงปั จ จั ยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่ อกิจการที่อาจก่ อให้ เกิด
สิ่งจูงใจหรือแรงกดดันให้ ผ้ ูบริหารหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้ องทําการทุจริต หรือเปิ ดโอกาส
ให้ เกิดการทําทุจริต หรือแสดงให้ เห็นถึงวัฒนธรรมหรือสภาพแวดล้ อมที่ส่งเสริมให้
ผู้บริหารหรือบุคลากรอื่น ๆ สามารถหาเหตุผลอันสมควรสนับสนุนการทําทุจริต
การพิจารณาถึงความเกี่ยวข้ องของผู้บริหารในการติดตามดูแลพนักงานที่ทาํ งานใกล้ ชิด
กับเงินสดหรือสินทรัพย์อ่นื ๆ ซึ่งอาจถูกนําไปใช้ ในทางที่ไม่เหมาะสม
การพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็ นปกติหรือไม่สามารถอธิบายได้ ของพฤติกรรม
หรือการดํารงชีวิตของผู้บริหารหรือพนักงานที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบทราบ
การให้ ความสําคัญกับการคงไว้ ซ่ึงแนวความคิดที่ว่าอาจจะมีการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตตลอดช่วงเวลาการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
การพิจารณาถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจแสดงถึงความเป็ นไปได้ ของการทุจริต
การพิ จารณาถึงการจัดให้ มีองค์ประกอบที่ไม่ สามารถคาดเดาได้ รวมอยู่ ในลักษณะ
ระยะเวลาและขอบเขตของวิธกี ารตรวจสอบ
การพิ จารณาถึงวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่ อความเป็ นไปได้ ท่ีงบการเงินของ
กิจการอาจแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริต
และพิจารณาถึงวิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ อยู่ ว่ามีประสิทธิผลกว่ าวิธีการตรวจสอบ
อื่น ๆ หรือไม่
การพิจารณาถึงข้ อกล่าวหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการทุจริตที่ผ้ ูสอบบัญชีรับทราบ
การพิจารณาถึงความเสี่ยงจากการที่ผ้ ูบริหารเข้ าแทรกแซงการควบคุมของกิจการ

วิธีการประเมินความเสีย่ งและการปฏิบตั ิงานทีเ่ กีย่ วข้อง
การสอบถามผูบ้ ริหาร
การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจาก
การทุจริตของผู้บริหาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 17ก)
ก12. ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การควบคุ ม ภายในและการจั ด ทํา งบการเงิ น ของกิ จ การ
ดังนั้นจึงเป็ นเรื่องที่เหมาะสมที่ผ้ ูสอบบัญชีจะสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับการประเมินความ
เสี่ยงจากการทุจริตและการควบคุมภายในที่มีอยู่เพื่อการป้ องกันและการตรวจจับการทุจริต
ซึ่งมี ลักษณะ ขอบเขต และความถี่ของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุ มดังกล่ า วที่
แตกต่างกันไปตามแต่ ละกิจการ ในกิจการบางแห่ ง ผู้บริหารอาจทําการประเมินความเสี่ยง
โดยละเอียดอย่างสมํ่าเสมอเป็ นประจําทุกปี หรือกําหนดให้ เป็ นส่วนหนึ่งของการติดตามดูแล
อย่างต่อเนื่อง แต่สาํ หรับบางกิจการ การประเมินความเสี่ยงของผู้บริหารอาจเป็ นแบบไม่เป็ น
ทางการและมีความถี่ท่นี ้ อยกว่า ซึ่งลักษณะ ขอบเขต และความถี่ในการประเมินความเสี่ยง
ของผู้ บ ริ ห ารจะส่ ง ผลเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ความเข้ า ใจของผู้ ส อบบั ญ ชี ท่ี มี ต่ อ สภาพแวดล้ อ ม
การควบคุมของกิจการ ตัวอย่างเช่น ข้ อเท็จจริงที่ผ้ ูบริหารไม่ได้ ทาํ การประเมินความเสี่ยงจาก
การทุจริต อาจเป็ นสถานการณ์ท่แี สดงให้ เห็นว่าผู้บริหารไม่ได้ ให้ ความสําคัญต่อการควบคุม
ภายในของกิจการ
22

TSA 240

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับกิจการขนาดเล็ก
ก13. สํา หรั บ กิจ การบางแห่ ง ที่มี ข นาดเล็ก การประเมิ น ความเสี่ย งของผู้ บ ริ ห ารอาจมุ่ ง เน้ น ให้
ความสํา คั ญ กับ ความเสี่ย งจากการทุ จ ริ ต โดยพนั ก งาน หรื อ การใช้ สิน ทรั พ ย์ ใ นทางที่ไ ม่
เหมาะสม
กระบวนการของผู้บริหารในการระบุและตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการทุจริต (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
17ข)
ก14. ในกรณีก ิจ การที่ม ีท ํา เลที่ตั้ ง หลายแห่ ง กระบวนการของผู้ บ ริ ห ารในการติ ด ตามดู แ ล
การปฏิบัติงานอาจมีระดับที่แตกต่ างกันตามสถานที่หรือส่วนงานทางธุรกิจแต่ ละแห่ ง ทั้งนี้
ผู้บริหารอาจกําหนดให้ บางสถานที่หรือบางส่วนทางธุรกิจมีความเสี่ยงจากการทุจริตมากกว่า
อีกแห่งก็ได้
การสอบถามผูบ้ ริหารและบุคคลอืน่ ภายในกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 18)
ก15. ในการสอบถามผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีอาจได้ รับข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ท่เี กี่ยวข้ องกับความเสี่ยง
จากการแสดงข้ อมู ลที่ขัด ต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคั ญในงบการเงิน ซึ่งเป็ นผลมาจาก
การทุจริตของพนักงาน อย่างไรก็ตาม การสอบถามผู้บริหารอาจไม่ได้ ให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
ที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อั น เป็ นสาระสํา คั ญ ซึ่ ง เป็ นผลมาจาก
การทุจริตโดยผู้บริหาร ดังนั้น การสอบถามบุคคลอื่นภายในกิจการอาจเป็ นการเปิ ดโอกาสให้
บุคคลอื่น ๆ สามารถให้ ข้อมูลแก่ผ้ ูสอบบัญชีได้ ซึ่งโดยปกติแล้ วอาจไม่ได้ ทาํ การติดต่อสื่อสาร
กัน
ก16. ตัวอย่างของบุคคลอื่น ๆ ภายในกิจการที่ผ้ ูสอบบัญชีอาจทําการสอบถามโดยตรง ในประเด็น
ที่เกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดขึ้นหรือข้ อสงสัยการทุจริต
•
บุคลากรระดับปฏิบัติการที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงิน
•
พนักงานในระดับที่มีอาํ นาจหน้ าที่ต่าง ๆ กัน
•
พนักงานที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการ การจัดทํา หรือการบันทึกรายการที่มีความซับซ้ อน
หรือรายการที่ไม่เป็ นปกติ รวมถึงบุคคลที่ควบคุมดูแลพนักงานเหล่านั้น
•
ที่ปรึกษากฎหมายภายในของกิจการ
•
ผู้บริหารระดับสูงด้ านจรรยาบรรณหรือบุคคลในระดับเดียวกัน
•
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบในการดําเนินการกับข้ อกล่าวหาต่าง ๆ ของการทุจริต
ก17. โดยปกติผ้ ูบริหารอยู่ในตําแหน่งที่สามารถทําการทุจริตได้ โดยง่าย ดังนั้น เมื่อทําการประเมินผล
การตอบคําถามของผู้บริหารต่อข้ อซักถามของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องใช้ วิจารณญาณ
และการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพด้ วย ซึ่งผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจถึงความจําเป็ น
ที่ต้องใช้ ข้อมูลอื่น ๆ เพื่อเป็ นหลักฐานสนับสนุนการตอบคําถามของผู้บริหารด้ วย
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การสอบถามหน่วยงานตรวจสอบภายใน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 19)
ก18. มาตรฐานการสอบบัญ ชี รหัส 315 และรหัส 610 มีข้ อ กํา หนดและจัด ให้ มีแ นวทางใน
การตรวจสอบกิจการที่มีหน่ วยงานตรวจสอบภายใน 15 โดยการดํา เนิ นตามข้ อกํา หนดใน
มาตรฐานการสอบบัญชีในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริตนั้น ผู้สอบบัญชีอาจสอบถามถึง
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้ องของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึง
•
วิธกี ารตรวจสอบ (หากมี) ของผู้ตรวจสอบภายในระหว่างปี เพื่อตรวจจับการทุจริต
•
ผู้บริหารมีการดําเนินการอย่างน่าพอใจต่อเรื่องที่ตรวจพบจากวิธกี ารตรวจสอบหรือไม่
การทําความเข้าใจต่อการทําหน้าทีก่ าํ กับดูแลของผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกํากับดูแล (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 20)
ก19. ผู้ มี ห น้ าที่ ใ นการกํา กั บ ดู แ ลของกิ จ การต้ องกํา กั บ ดู แ ลระบบการติ ด ตามดู แ ลความเสี่ ย ง
การควบคุมทางด้ านการเงินและการปฏิบัติตามกฎหมายของกิจการในหลาย ๆ ประเทศ
แนวทางปฏิบัติแบบบรรษัทภิบาลได้ มีการพัฒนาขึ้นมาเป็ นอย่างดี และผู้มีหน้ าที่ในการกํากับ
ดูแลได้ ปฏิบัติหน้ าที่อย่ างต่ อเนื่องในการกํากับดู แลการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริ ต
ซึ่งรวมถึงการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องของกิจการ เนื่ องจากหน้ าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลและผู้บริหารของกิจการอาจแตกต่ างกันไปตามแต่ละกิจการและ
ตามแต่ ละประเทศ ผู้สอบบัญชีจึงจําเป็ นต้ องทําความเข้ าใจถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบของ
แต่ละบุคคล เพื่อให้ ผ้ ูสอบบัญชีสามารถทําความเข้ าใจต่อการทําหน้ าที่กาํ กับดูแลโดยบุคลากร
ที่เหมาะสม16
ก20. การทํา ความเข้ า ใจต่ อ การทํา หน้ า ที่ก ํา กับ ดู แ ลของผู้ มี ห น้ า ที่ใ นการกํา กับ ดู แ ลอาจทํา ให้
ผู้สอบบัญชีทราบอย่างถี่ถ้วนถึงจุดอ่อนของกิจการต่อการทุจริตของผู้บริหาร และความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในต่อความเสี่ยงจากการทุจริต รวมถึงความสามารถและความซื่อสัตย์
สุจริตของผู้บริหารด้ วย ผู้สอบบัญชีอาจทําความเข้ าใจได้ ในหลาย ๆ วิธีการ เช่น การเข้ าร่วม
ประชุมหารือ การอ่านรายงานการประชุม หรือการสอบถามจากผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล
ข้อพิจารณาเฉพาะสําหรับกิจการขนาดเล็ก
ก21. ในบางกรณี ผู้ มีหน้ าที่ในการกํากับดู แลทําหน้ าที่เป็ นผู้ บริ หารของกิจการด้ วย โดยเฉพาะ
กิจการที่มีขนาดเล็กที่มีผู้ จัดการเพียงคนเดียวและไม่มีบุคคลที่ทาํ หน้ าที่ในการกํากับดูแล
ในกรณีดังกล่ าว โดยทั่วไปผู้ สอบบัญชีไม่ต้องดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการทําความเข้ าใจ
เรื่องการกํากับดูแล เนื่องจากการกํากับดูแลไม่ได้ ถูกแยกจากการบริหารงาน

15
16

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้ าที่ 23 และรหัส 610 “การใช้ ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 ย่อหน้ าที่ ก1-ก8 การปรึกษาหารือของผู้ สอบบัญชีกับบุคคลที่กิจการมี
โครงสร้ างการกํากับดูแลที่ไม่ชัดเจน
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การพิจารณาข้อมูลอืน่ ๆ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 23)
ก22. นอกเหนือจากข้ อมูลที่ได้ รับจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบแล้ ว ยังมีข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการที่สามารถช่ วยผู้ สอบบัญชีในการระบุ ความเสี่ยง
จากการแสดงข้ อมู ลที่ขัด ต่ อข้ อ เท็จ จริ งอัน เป็ นสาระสํา คั ญ ซึ่ ง เป็ นผลมาจากการทุ จ ริ ต ได้
ซึ่งรวมถึงการหารือภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบซึ่งอาจช่วยให้ ได้ ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้
ในการระบุความเสี่ยงดังกล่ าว นอกจากนี้ ข้ อมูลอื่น ๆ ที่ได้ มาจากกระบวนการตอบรับงาน
และคงไว้ ซ่ึงงานสอบบัญชี และประสบการณ์ท่ไี ด้ จากการปฏิบัติงานด้ านอื่น ๆ ให้ แก่กิจการ
เช่น งานสอบทานข้ อมูลทางการเงิน ระหว่ างกาล อาจเกี่ยวข้ องกับการระบุความเสี่ยงจาก
การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริต
การประเมินปัจจัยเสีย่ งของการทุจริต (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 24)
ก23. โดยปกติการทุจริตถูกปกปิ ดเพื่อยากต่อการตรวจพบ แต่กระนั้น ผู้สอบบัญชีอาจพบเหตุการณ์
หรือเงื่อนไขบางอย่างที่แสดงถึงสิ่งจูงใจหรือแรงกดดันที่ก่อให้ เกิดการทุจริต หรือเปิ ดโอกาส
ให้ ทาํ การทุจริตได้ (ปัจจัยเสี่ยงของการทุจริต) ตัวอย่างเช่น
•
ความจําเป็ นที่ต้องบรรลุความคาดหวังของบุคคลภายนอกโดยการระดมเงินทุนเพิ่มเติม
อาจสร้ างแรงกดดันให้ ทาํ การทุจริต
•
การพิ จ ารณาจ่ ายผลตอบแทนจํานวนมากหากสามารถทํา กําไรได้ ต ามเป้ าหมายซึ่ ง
กําหนดไว้ สงู เกินกว่าความเป็ นจริงอาจเป็ นสิ่งจูงใจให้ เกิดการทุจริต และ
•
สภาพแวดล้ อมการควบคุมที่ไม่มีประสิทธิผลอาจเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ มีการทุจริต
ก24. ปัจจัยเสี่ยงของการทุจริตอาจไม่สามารถจัดลําดับตามความสําคัญได้ โดยง่าย และความสําคัญ
ของปัจจัยเสี่ยงของการทุจริตแต่ละปัจจัยก็มีความแตกต่างกันอย่างมาก ปัจจัยเสี่ยงบางปัจจัย
ที่ปรากฏอยู่ ในกิจการภายใต้ สถานการณ์ใ ดสถานการณ์หนึ่ งอาจจะไม่ ไ ด้ แสดงให้ เห็น ถึง
ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญสําหรับกิจการนั้น ดังนั้น
ผู้สอบบัญชีควรใช้ ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการพิจารณาว่าปัจจัยเสี่ยงของการทุจริต
มีอยู่หรือไม่ และปัจจัยดังกล่าวได้ ถูกพิจารณาในการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินซึ่งมีผลต่อการทุจริตหรือไม่
ก25. ตัวอย่างของปั จจัยเสี่ยงของการทุจริตที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทํารายงานทางการเงินที่ทุจริตและ
การใช้ สินทรั พย์ในทางที่ไม่ เหมาะสมได้ แสดงไว้ ในภาคผนวก 1 ซึ่งเป็ นการแสดงตัวอย่ าง
ปัจจัยเสี่ยงแยกตามเงื่อนไข 3 ประการเมื่อมีการทําทุจริต
•
สิ่งจูงใจหรือแรงกดดันที่จะทําการทุจริต
•
โอกาสที่จะทําการทุจริต
•
ความสามารถในการหาเหตุผลอันสมควรสนับสนุนการกระทําทุจริต
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ปัจจัยเสี่ยงที่สะท้ อนถึงทัศนคติท่หี าเหตุผลอันสมควรสนับสนุนในการทําทุจริตนั้นอาจเป็ น
ปัจจัยเสี่ยงของการทุจริตที่ยากต่อการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี แต่กระนั้น ผู้สอบบัญชีควร
ตระหนักถึงความมีอยู่จริงของข้ อมูลปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว แม้ ว่าปัจจัยเสี่ยงของการทุจริตที่จะ
กล่าวในภาคผนวก 1 นั้นจะครอบคลุมถึงสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างกว้ าง ๆ ที่ผ้ ูสอบบัญชีอาจ
ตรวจพบได้ แต่ปัจจัยเสี่ยงที่กล่าวนั้นเป็ นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ซึ่งในความเป็ นจริงแล้ วอาจมี
ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เพิ่มเติม
ก26. ขนาด ความซับซ้ อน และลักษณะความเป็ นเจ้ าของของกิจการมีอทิ ธิพลที่สาํ คัญต่อการพิจารณา
ปั จจัยเสี่ยงต่าง ๆ ของการทุจริตที่เกี่ยวข้ อง ตัวอย่างเช่น ในกรณีกจิ การขนาดใหญ่ อาจจะมี
ปัจจัยต่าง ๆ ที่จาํ กัดการปฏิบัตงิ านอย่างไม่เหมาะสมของผู้บริหาร เช่น
•
การกํากับดูแลที่มีประสิทธิผลของผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล
•
หน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล
•
การมีและบังคับใช้ ข้อปฏิบัติทางจรรยาบรรณ
นอกจากนี้ ปั จจัยเสี่ยงของการทุจริตที่พิจารณาในระดับของการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงาน
อาจแตกต่างกันกับเมื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในระดับของกิจการโดยรวม
ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับกิจการที่มีขนาดเล็ก
ก27. ในกรณีของกิจการขนาดเล็ก การพิจารณาในประเด็นดังกล่าวอาจไม่เกี่ยวข้ องหรือเกี่ยวข้ องน้ อย
ตัวอย่างเช่น กิจการขนาดเล็กอาจไม่มีข้อปฏิบัติทางจรรยาบรรณ แต่อาจพัฒนาวัฒนธรรมที่
มุ่งเน้ นถึงความสําคัญของความซื่อสัตย์สจุ ริตและจริยธรรมโดยการติดต่อสื่อสารทางวาจาและ
การปฏิบัติเป็ นตัวอย่างของผู้บริหาร การบริหารงานโดยบุคคลเพียงคนเดียวในกิจการขนาดเล็ก
ไม่ได้ เป็ นการแสดงถึงความล้ มเหลวของผู้บริหารในการแสดงออกและการสื่อสารทัศนคติท่ี
เหมาะสมที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมภายในและกระบวนการรายงานทางการเงิน ในบางกิจการ
การกําหนดให้ มีการอนุ มัติโดยผู้บริหารอาจสามารถชดเชยการควบคุมที่มีข้อบกพร่ องและ
ลดความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงานได้ อย่างไรก็ตาม การบริหารงานโดยบุคคลเพียง
คนเดียวก็อาจเป็ นข้ อบกพร่องของการควบคุมภายใน เพราะมีโอกาสที่ผ้ ูบริหารจะเข้ าแทรกแซง
การควบคุม
การระบุและการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมู ลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริต
ความเสีย่ งจากการทุจริตในการรับรูร้ ายได้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 26)
ก28. การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญอันเนื่องจากการจัดทํารายงานทางการเงิน
ที่ทุจริตที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการรับรู้รายได้ สงู กว่าความเป็ นจริง
ตัวอย่างเช่น การบันทึกรายได้ ก่อนถึงเวลาที่ควร หรือการบันทึกรายได้ ท่ไี ม่เกิดขึ้นจริง แต่บางครั้ง
อาจเป็ นผลมาจากการรับรู้รายได้ ต่าํ กว่าความเป็ นจริง ตัวอย่างเช่น การเลื่อนระยะเวลาการรับรู้
รายได้ ไปรับรู้ในงวดบัญชีถดั ไป
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ก29. ความเสี่ยงจากการทุจริตในการรับรู้รายได้ สาํ หรับกิจการบางกิจการอาจมีมากกว่ากิจการอื่น ๆ
ตัวอย่างเช่ น การมีแรงกดดันหรือแรงจู งใจให้ ผ้ ูบริหารต้ องจัดทํารายงานทางการเงินที่ทุจริต
โดยการรับรู้รายได้ ท่ไี ม่เหมาะสมสําหรับกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากผล
การดําเนินงานของกิจการจะถูกประเมินจากผลการเติบโตของรายได้ และผลกําไรแบบปี ต่อปี
ในทํานองเดียวกับกิจการที่มีรายได้ ส่วนใหญ่มาจากการขายเป็ นเงินสด ก็อาจมีความเสี่ยงจาก
การทุจริตในการรับรู้รายได้ ท่มี ากขึ้น
ก30. ข้ อสันนิษฐานที่ว่า “มีความเสี่ยงจากการทุจริตในการรับรู้รายได้ ” อาจจะถูกโต้ แย้ ง ตัวอย่างเช่น
ผู้ ส อบบั ญ ชี อ าจจะสรุป ว่ า ไม่ มี ค วามเสี่ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้รายได้ สําหรับกรณีท่มี ีรายได้
ประเภทเดียวซึ่งเป็ นรายการรายได้ ท่ไี ม่ซับซ้ อน เช่ น รายได้ ท่เี กิดจากการให้ เช่าสิทธิในที่ดิน
ผืนเดียว
การระบุและการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึง่ เป็ น
ผลมาจากการทุจริตและการทําความเข้าใจการควบคุมทีเ่ กีย่ วข้องของกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 27)
ก31. ผู้ บ ริ ห ารของกิ จ การอาจตั ด สิ น ใจตามลั ก ษณะและขอบเขตของการควบคุ ม ที่เ ลื อ กมา
เพื่อนําไปปฏิบัติใช้ และตามลักษณะและขอบเขตของความเสี่ยงที่ผ้ ูบริหารได้ คาดการณ์ไว้ 17
ในการพิ จารณาว่ าการควบคุ มใดควรที่จะนํามาปฏิบัติเพื่ อป้ องกันและตรวจจับการทุ จริ ต
ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งพิ จ ารณาถึง ความเสี่ ย งที่ ง บการเงิน จะแสดงข้ อ มูล ที่ ข ัด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริต โดยในการตัดสินใจดังกล่าว ผู้บริหารอาจสรุปว่า
ไม่มีความคุ้มค่าที่จะนําการควบคุมเฉพาะไปปฏิบัติและคงไว้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแสดง
ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริต
ก32. ดั ง นั้ น จึ ง สํา คั ญ สํา หรั บ ผู้ ส อบบั ญ ชี ท่ีจ ะต้ อ งทํา ความเข้ า ใจถึ ง การควบคุ ม ที่ผ้ ู บ ริ ห ารได้
ออกแบบ นําไปปฏิบัติใช้ และคงไว้ ซ่ึงการควบคุมดังกล่าวเพื่อป้ องกันและตรวจจับการทุจริต
ในการดํา เนิน การเพื่ อ ให้ ม าซึ่ ง ความเข้ า ใจนั้ น ผู้ ส อบบัญ ชีอ าจได้ รับ รู้ ถึง ประเด็น ต่า ง ๆ
ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารเลือกที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการไม่มีการแบ่งแยกหน้ าที่
การทํางาน โดยข้ อมูลต่าง ๆ ที่ได้ รับมาจากการทําความเข้ าใจอาจจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้สอบบัญชี
ในการระบุถ ึง ปั จ จัย เสี่ย งของการทุจ ริต ซึ่ ง มีผ ลกระทบต่อ การประเมิน ความเสี่ย งของ
ผู้ สอบบั ญชี ว่ างบการเงิ นอาจแสดงข้ อมู ลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคั ญซึ่ งเป็ นผล
มาจากการทุจริต

17

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้ าที่ ก48
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การตอบสนองต่อความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตทีไ่ ด้ประเมินไว้
การตอบสนองโดยรวม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 28)
ก33. การพิ จารณาการตอบสนองโดยรวมต่ อความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจ ริ ต ที่ไ ด้ ประเมิน ไว้ น้ั น โดยทั่วไปแล้ วจะรวมถึง
การพิจารณาถึงวิธกี ารปฏิบัติงานตรวจสอบโดยรวมที่สะท้ อนถึงการเพิ่มขึ้นของระดับการสังเกต
และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น
•
การเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกลักษณะ และขอบเขตของเอกสารหลักฐานที่จะ
ตรวจสอบเพื่อสนับสนุนรายการที่มีสาระสําคัญ
•
การตระหนักถึงความจําเป็ นที่จะหาหลักฐานมายืนยันสนับสนุนคําอธิบายหรือคํารับรอง
ของผู้บริหารในเรื่องที่มีสาระสําคัญ
นอกจากนั้ น ยั ง รวมถึง การพิ จ ารณาเรื่ อ งทั่ว ไปมากขึ้น นอกเหนื อ ไปจากวิ ธีก ารตรวจสอบ
เฉพาะที่ได้ วางแผนไว้ โดยการพิจารณานี้ให้ รวมถึงวิธีการต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 29
โดยมีคาํ อธิบายเพิ่มเติมตามย่อหน้ าต่อไป
การมอบหมายและการควบคุมดูแลบุคลากร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 29ก)
ก34. ผู้ ส อบบั ญ ชี อ าจตอบสนองต่ อ ความเสี่ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ขัด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตที่ได้ ระบุไว้ เช่น การมอบหมายให้ มีบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านและความรู้เฉพาะทาง เช่น ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการสืบสวนและผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการมอบหมายบุคลากรที่มีประสบการณ์เข้ ามาร่ วมงาน
ตรวจสอบมากขึ้น
ก35. ขอบเขตของการควบคุมดูแลจะสะท้ อนถึงผลของการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูล
ที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริต และความรู้ความสามารถของ
สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที่กาํ ลังปฏิบัติงานตรวจสอบ
องค์ประกอบทีไ่ ม่สามารถคาดเดาได้ในกระบวนเลือกลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีการ
ตรวจสอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 29ค)
ก36. การจัดให้ มีองค์ประกอบที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ในกระบวนการเลือกลักษณะ ระยะเวลาและ
ขอบเขตของวิธีก ารตรวจสอบนั้ น มีค วามสํา คัญ มาก เนื่ อ งจากบุ ค ลากรของกิจ การที่ มี
ความคุ้นเคยกับวิธีการตรวจสอบที่ใช้ ในระหว่างการตรวจสอบตามปกติ อาจทําเกิดการปกปิ ด
การจัดทํารายงานทางการเงินที่ทุจริตได้ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีอาจดําเนินการดังต่อไปนี้ เช่น
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•
•
•

การดําเนินการตรวจสอบเนื้อหาสาระของยอดคงเหลือในบัญชีและสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้
การรับรองไว้ ท่ีไม่ เคยได้ รับการตรวจสอบมาก่อน เนื่องจากความมีสาระสําคัญและ
ความเสี่ยงของรายการนั้น ๆ
การปรับปรุงช่วงเวลาของการตรวจสอบจากช่วงเวลาปกติท่สี ามารถคาดเดาได้
การใช้ วิธกี ารสุ่มตัวอย่างวิธอี ่นื ๆ
การปฏิบั ติ ง านสอบบั ญ ชี ใ นสถานที่ท่ีแ ตกต่ า งออกไปหรื อ ในสถานที่ท่ีไ ม่ ไ ด้ แ จ้ งไว้
ล่วงหน้ า

วิธี ก ารตรวจสอบเพื ่อ ตอบสนองต่ อ ความเสี ย่ งจากการแสดงข้อ มู ล ที ่ขัด ต่ อ ข้อ เท็จ จริ ง อั น เป็ น
สาระสําคัญซึง่ เป็ นผลมาจากการทุจริตในระดับทีเ่ กีย่ วกับสิ่งทีผ่ บู ้ ริหารได้ให้การรับรองทีไ่ ด้ประเมิน
ไว้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 30)
ก37. การตอบสนองของผู้สอบบัญชีต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองที่ได้
ประเมินไว้ อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ
ดังต่อไปนี้
•
ลักษณะของวิธีการตรวจสอบที่ใช้ อาจจําเป็ นต้ องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ ได้ มาซึ่ง
หลักฐานการสอบบัญชีท่นี ่าเชื่อถือและเกี่ยวข้ องมากยิ่งขึ้น หรือเพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูล
สนับสนุนเพิ่มเติม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลต่อประเภทของวิธีการตรวจสอบ
ที่จะใช้ และการใช้ วิธีการต่าง ๆ ประกอบกัน เช่น
o การให้ ค วามสํา คั ญ กั บ การสั ง เกตทางกายภาพหรื อ การตรวจสอบสิ น ทรั พ ย์
บางรายการให้ มากขึ้น หรือผู้สอบบัญชีอาจเลือกที่จะใช้ เทคนิคการตรวจสอบ
โดยใช้ คอมพิวเตอร์เข้ ามาช่ วยเพื่อรวบรวมหลักฐานที่อยู่ในบัญชีท่ีสาํ คัญหรือ
แฟ้ มรายการข้ อมูลอิเล็กทรอนิคส์ได้ มากขึ้น
o ผู้สอบบัญชีอาจออกแบบวิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้ ข้อมูลเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่ น
หากผู้สอบบัญชีเห็นว่าผู้บริหารอยู่ภายใต้ แรงกดดันที่จะต้ องทํากําไรให้ เป็ นไป
ตามที่ถูกคาดหวัง ก็อาจจะมีความเสี่ยงที่ผ้ ูบริหารจะทําให้ ยอดขายเพิ่มมากขึ้น
โดยการทําสัญญาขายที่มีเงื่อนไขในการรับรู้รายได้ ล่วงหน้ าหรือโดยบันทึกยอดขาย
ตามใบแจ้ งหนี้ก่อนที่จะมีการส่งสินค้ าจริง ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้สอบบัญชีอาจนํา
วิธีการเหล่านี้มาใช้ เช่น การขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอกซึ่งอาจไม่เป็ นเพียง
การยืนยันยอดคงเหลือเท่านั้นแต่เป็ นการยืนยันในรายละเอียดของสัญญาขายซึ่ง
รวมถึงวันที่ สิทธิในการคืนสินค้ าและเงื่อนไขในการส่งสินค้ า เป็ นต้ น นอกจากนี้
ผู้สอบบัญชีอาจพบว่าเป็ นวิธีท่มี ีประสิทธิผลมากหากทําการสอบถามบุคลากรที่
ไม่ใช่ ฝ่ายการเงินในกิจการ เพื่อสนับสนุนคํายืนยันจากบุคคลภายนอกเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงในสัญญาขายและเงื่อนไขการส่งสินค้ า

29

TSA 240

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
•

•

ช่ วงเวลาของการตรวจสอบเนื้อหาสาระอาจจําเป็ นต้ องมีการปรับเปลี่ยน ผู้สอบบัญชี
อาจสรุปว่าการทดสอบเนื้อหาสาระในวันสิ้นงวดหรือวันที่ใกล้ กับวันสิ้นงวดนั้นจะลด
ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งมีผลมาจาก
การทุจริตได้ ดี อย่ างไรก็ตามผู้ สอบบัญชีอาจสรุปว่ า ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูล
ที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงโดยเจตนาหรือการบิดเบือนที่ประเมินไว้ น้ัน อาจทําให้ การใช้ วิธีการ
ตรวจสอบเพื่อขยายผลการตรวจสอบจากวันที่ตรวจสอบระหว่างปี ถึงวันสิ้นงวดบัญชีน้ัน
จะไม่มีประสิทธิผล แต่ในทางตรงกันข้ าม เนื่องจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
โดยเจตนานั้นอาจเริ่มเกิดขึ้นระหว่างงวดบัญชี เช่น การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
ที่เกี่ยวข้ องกับการรั บรู้รายได้ อย่ างไม่ เหมาะสม ดังนั้น ผู้ สอบบัญชีอาจเลือกที่จะทํา
การตรวจสอบเนื้อหาสาระสําหรับรายการที่เกิดขึ้นก่อนหรือระหว่างงวดระยะเวลาบัญชี
ขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่ใช้ ควรคํานึงถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริต ตัวอย่างเช่น
การเพิ่มจํานวนตัวอย่างหรือการใช้ วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบที่ละเอียดมากขึ้นอาจมี
ความเหมาะสม รวมทั้ง การนําเทคนิคการตรวจสอบโดยใช้ คอมพิวเตอร์มาใช้ อาจช่วย
ให้ มีการทดสอบรายการทางอิเล็กทรอนิคส์และแฟ้ มข้ อมูลบัญชีได้ ครอบคลุมมากขึ้น
เทคนิคดังกล่าวสามารถช่วยในการเลือกรายการตัวอย่างจากแฟ้ มข้ อมูลอิเล็กทรอนิคส์
ที่สาํ คัญ โดยการแยกประเภทรายการที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงหรือเพื่อการทดสอบ
ประชากรทั้งหมดแทนการสุ่มตัวอย่าง

ก38. หากผู้สอบบัญชีได้ ระบุว่าความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ซึ่งเป็ นผลจากการทุจริตส่งผลกระทบต่ อปริมาณสิน ค้ าคงเหลือ การตรวจสอบการบันทึก
รายการสินค้ าคงเหลือของกิจการอาจช่วยระบุถึงสถานที่เก็บสินค้ าหรือรายการสินค้ าที่ควรให้
ความสนใจเป็ นพิเศษในช่วงระหว่างหรือหลังการตรวจนับสินค้ าคงเหลือ การสอบทานดังกล่าว
อาจนํา ไปสู่การตัด สิน ใจที่จะเข้ า สัง เกตการณ์ตรวจนั บ สิน ค้ า ในสถานที่ใ ดเป็ นการเฉพาะ
โดยไม่มีการแจ้ งล่วงหน้ า หรือนําไปสู่การตรวจนับสินค้ าคงเหลือในทุกสถานที่ในวันเดียวกัน
ก39. ผู้สอบบัญชีอาจระบุว่าความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตอาจส่งผลกระทบต่อรายการบัญชีต่าง ๆ และสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้
การรับรองไว้ ซึ่งรวมถึงการตีราคาสินทรัพย์ การประมาณการทางบัญชีท่สี มั พันธ์กบั รายการใด
รายการหนึ่งเป็ นการเฉพาะ (เช่น การซื้อกิจการ การปรับโครงสร้ าง หรือการจําหน่ายส่วนงาน
ทางธุรกิจ) และหนี้สินอื่น ๆ ที่สาํ คัญ (เช่น เงินบํานาญและข้ อผูกพันผลประโยชน์หลังจาก
การเลิกจ้ างอื่น ๆ หรือหนี้สนิ ที่เกิดขึ้นจากการรักษาสภาพแวดล้ อม) ความเสี่ยงดังกล่าวอาจ
เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญในข้ อสมมติเกี่ยวกับการประมาณการทางบัญชีท่เี กิดขึ้น
เป็ นประจํา ซึ่งข้ อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมขึ้นในระหว่างการทําความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อม
ของกิจการอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการประเมินความสมเหตุสมผลของการประมาณการทางบัญชี
ของผู้ บริหาร รวมถึงการใช้ ดุลยพินิจและการตั้งข้ อสมมติ การสอบทานย้ อนหลังเกี่ยวกับ
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การใช้ ดุลยพิ นิจและข้ อสมมติของผู้ บริหารที่มีลักษณะคล้ ายคลึ งกันในงวดบัญชี ก่อนหน้ า
อาจทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีมีความเข้ าใจที่ดีข้ ึนเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการใช้ ดุลยพินิจและ
ข้ อสมมติในการประมาณการทางบัญชีของผู้บริหาร
ก40. ตั ว อย่ า งของวิ ธี ก ารตรวจสอบที่ใ ช้ ใ นการตอบสนองต่ อ ความเสี่ย งจากการแสดงข้ อ มู ล
ที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตที่ประเมินไว้ รวมทั้ง ตัวอย่าง
การจัดให้ มีองค์ประกอบที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ถูกแสดงไว้ ในภาคผนวกที่ 2 ของมาตรฐาน
การสอบบัญชีฉบับนี้ ภาคผนวกดังกล่าวได้ รวบรวมตัวอย่างของการตอบสนองต่อการประเมิน
ความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีสาํ หรับความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงซึ่งเกิดจาก
ทั้ง การจั ด ทํา รายงานทางการเงิ น ที่ทุ จ ริ ต ซึ่ ง รวมถึง การจั ด ทํา รายงานทางการเงิ น ที่ทุ จ ริ ต
ซึ่งเป็ นผลมาจากการรับรู้รายได้ และการใช้ สนิ ทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสม
วิธีการตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งจากการทีผ่ บู ้ ริหารเข้าแทรกแซงการควบคุม
รายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื่น ๆ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 32ก)
ก41. การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริต
มักเกี่ยวข้ องกับการบิดเบือนในกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยการบันทึกรายการ
ในสมุดรายวันอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ผ่านการอนุมัติซ่ึงอาจเกิดขึ้นในระหว่างงวดบัญชีหรือ
ณ วันสิ้นงวดบัญชี หรือทําการปรับปรุงแก้ ไขจํานวนเงินที่รายงานไว้ ในงบการเงิน โดยไม่ผ่าน
รายการในสมุดรายวัน เช่ น การปรับปรุงรายการหรือการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ใน
กระบวนการจัดทํางบการเงินรวม
ก42. นอกจากนั้น การพิจารณาของผู้สอบบัญชีในส่วนที่เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูล
ที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ อันเนื่องมาจากการที่ผ้ ูบริหารเข้ าแทรกแซงการควบคุม
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การบั น ทึก รายการในสมุ ด รายวั น นั้ น มี ค วามสํา คั ญ เพราะระบบ
การประมวลผลอัตโนมัติและการควบคุมอาจลดความเสี่ยงจากการผิดพลาดที่ไม่ได้ ต้ังใจได้
แต่ไม่สามารถป้ องกันไม่ให้ บุคคลเข้ าแทรกแซงระบบอัตโนมัติอย่างไม่เหมาะสมได้ ตัวอย่างเช่น
การเปลี่ ย นแปลงจํา นวนเงิ น ซึ่ ง จะถู ก บั น ทึ ก ในบั ญ ชี แ ยกประเภทหรื อ ในระบบรายงาน
ทางการเงินแบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ ในกรณีใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการโอนย้ าย
ข้ อ มูล แบบอัต โนมัติ อาจจะไม่ มีห รือ มีห ลัก ฐานที่เ ห็น ได้ เ พีย งเล็ก น้ อ ยเกี่ย วกับ การเข้ า
แทรกแซงระบบสารสนเทศ
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ก43. เมื่อมีการระบุหรือเลือกรายการในสมุดรายวันหรือรายการปรับปรุงอื่น ๆ เพื่อการทดสอบ
และกําหนดวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมที่ใช้ ในการตรวจสอบเนื้อหากับรายการที่ได้ เลือกไว้
ประเด็นพิจารณาที่เกี่ยวข้ องมีดังต่อไปนี้
•
การประเมิ น ความเสี ย่ งจากการแสดงข้อ มูลที ่ขัด ต่ อ ข้อ เท็จ จริ งอัน เป็ นสาระสํา คัญ
ซึ ่งเป็ นผลมาจากการทุจ ริ ต – ปัจจัยเสี่ยงของการทุจริตและข้ อมูลอื่นที่ได้ รับระหว่าง
การประเมิ นความเสี่ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ขัด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อัน เป็ นสาระสํา คั ญ
ซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ ประเมินไว้ อาจจะช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุ
ถึงประเภทเฉพาะของรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื่น ๆ เพื่อการทดสอบ
•
การควบคุมทีน่ ํามาปฏิบตั ิใช้กบั การบันทึกรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุง
อืน่ ๆ – การควบคุมการจัดทําและการบันทึกรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุง
อื่น ๆ ที่มีประสิทธิผล อาจช่ วยลดขอบเขตของการตรวจสอบในการตรวจสอบเนื้อหา
สาระ โดยให้ ผ้ ูสอบบัญชีทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม
•
กระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกิจการและลักษณะเฉพาะของหลักฐาน
ทีไ่ ด้รบั มา – ในกระบวนการบันทึกรายการที่เกิดขึ้นเป็ นประจําของกิจการหลาย ๆ
แห่ง โดยส่วนใหญ่จะมีท้งั ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติท่ีจัดทําโดยบุคคลและจัดทําด้ วย
ระบบอัต โนมัติ ในทํา นองเดียวกัน กระบวนการบัน ทึกรายการในสมุด รายวัน และ
รายการปรับปรุงอื่น ๆ อาจมีท้งั วิธีการปฏิบัติและการควบคุมที่จัดทําโดยบุคคลและ
การจัดทําด้ วยระบบอัตโนมัติเช่นกัน ซึ่งเมื่อมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ใน
กระบวนการจัดทํารายงานทางการเงิน การบันทึกรายการในสมุดรายวันและรายการ
ปรับปรุงอื่น ๆ อาจอยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
•
ลักษณะของรายการในสมุดรายวันหรือรายการปรับปรุงอื ่น ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการทุจริต –
รายการในสมุดรายวันหรือรายการปรับปรุงอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมมักจะมีลักษณะเฉพาะ
ซึ่งลักษณะดังกล่าวอาจรวมถึงรายการที่ (ก) จัดทํากับบัญชีท่ไี ม่เกี่ยวข้ องกัน ผิดปกติ
หรือ ไม่ค่อยได้ ใช้ (ข) จัดทําโดยบุคลากรที่ไม่ได้ มีหน้ าที่ในการบันทึกรายการในสมุด
รายวัน (ค) บันทึกรายการเมื่อสิ้นงวดบัญชีหรือบันทึกหลังการปิ ดงวดบัญชีซ่ึงไม่มี
รายละเอียดอธิบายหรือมีเพียงเล็กน้ อย (ง) จัดทําทั้งก่อนหรือระหว่างการจัดทํางบ
การเงินซึ่งไม่มีหมายเลขบัญชี หรือ (จ) ปัดเป็ นตัวเลขกลมหรือตัวเลขที่ลงท้ ายตรงกัน
•
ลักษณะและความซับซ้อนของรายการบัญชี – รายการในสมุดรายวันหรือรายการปรับปรุง
อื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมอาจนํามาใช้ กบั บัญชีท่ี (ก) มีลักษณะรายการที่ซับซ้ อนหรือผิดปกติ
(ข) มีการประมาณการทางบัญชีท่สี าํ คัญและมีการปรับปรุงรายการเมื่อสิ้นงวดบัญชี
(ค) เป็ นรายการที่ปกปิ ดการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงในอดีต (ง) ไม่มีการทํา
รายการกระทบยอดอย่ างสมํ่าเสมอหรือมีความแตกต่ างจากการกระทบยอด (จ) มี
รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน หรือ (ฉ) เกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงที่
ระบุว่ามีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริต
เป็ นต้ น ในการตรวจสอบกิจการที่มีหลายสถานที่ต้ังหรือหลายส่วนงานนั้น ผู้สอบบัญชี
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•

ควรพิจารณาถึงความจําเป็ นในการเลือกรายการในสมุดรายวันจากหลาย ๆ สถานที่ต้ัง
ด้ วย
รายการในสมุดรายวันหรือรายการปรับปรุงอื ่น ๆ ทีจ่ ดั ทําไม่เป็ นไปตามปกติ ธุรกิจ รายการในสมุดรายวันที่ไม่เป็ นมาตรฐานอาจไม่ข้ นึ อยู่กบั การควบคุมภายในที่ใช้ ปฏิบัติ
กับรายการในสมุดรายวันที่ใช้ เป็ นประจําเพื่อบันทึกรายการ เช่น ยอดขาย ยอดซื้อ และ
การเบิกจ่ายเงินสดประจําเดือน

ก44. ผู้สอบบัญชีต้องใช้ ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการกําหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขต
ของการทดสอบรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื่น ๆ เนื่องจากรายการในสมุด
รายวันและรายการปรับปรุงอื่น ๆ ที่ทุจริตมักถูกจัดทําขึ้น ณ สิ้นงวดบัญชี ในย่อหน้ าที่ 32ก
(2) จึงกําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้องเลือกรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื่น ๆ ที่
จัดทําขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ เนื่องจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสํา คั ญ ในงบการเงิ น ซึ่ ง เป็ นผลมาจากการทุ จ ริ ต สามารถเกิด ขึ้น ได้ ต ลอดในระหว่ า ง
งวดบัญชีและอาจเกี่ยวข้ องกับความพยายามที่จะปกปิ ดการทําทุจริต ฉะนั้นในย่อหน้ าที่ 32ก
(3) จึงกําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีพิจารณาถึงความจําเป็ นว่าต้ องทดสอบรายการในสมุดรายวัน
และรายการปรับปรุงอื่น ๆ ตลอดงวดบัญชีหรือไม่
การประมาณการทางบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 32ข)
ก45. ในการจัด ทํางบการเงิน ผู้ บ ริ หารต้ องใช้ ดุ ลยพิ นิ จหรื อกําหนดข้ อสมมติต่ าง ๆ ที่มีผลต่ อ
รายการประมาณการทางบัญชีท่มี ีสาระสําคัญ และมีหน้ าที่สอบทานความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ การจัดทํารายงานทางการเงินที่ทุจริตมักจะเกิดขึ้นจาก
ประมาณการทางบั ญ ชี ท่ีขั ด ต่ อข้ อ เท็จ จริ ง โดยเจตนา ซึ่ ง สามารถกระทํา ได้ โ ดยการแสดง
รายการค่าเผื่อหรือสํารองต่าง ๆ ตํ่ากว่าหรือสูงกว่าความเป็ นจริง โดยมีเจตนาเพื่อก่อให้ เกิด
ความสมํ่าเสมอของผลกําไรตั้งแต่สองรอบระยะเวลาบัญชีข้ ึนไป หรือเพื่อให้ ได้ ผลกําไรอยู่ใน
ระดั บ ที่ต้ อ งการเพื่ อ บิ ด เบื อ นงบการเงิน โดยทํา ให้ เกิด ความเข้ า ใจที่ค ลาดเคลื่ อนของผล
การดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรของกิจการ
ก46. วัตถุประสงค์ของการสอบทานย้ อนหลังสําหรับการใช้ ดุลยพิ นิจของผู้บริ หารและข้ อสมมติ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับประมาณการทางบัญชีท่สี าํ คัญที่แสดงในงบการเงินของปี ก่อนหน้ า คือ
เพื่อที่จะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ถึงความมีอคติของผู้บริหารหรือไม่ แต่ไม่ได้ มีเจตนาที่จะตั้งข้ อ
สงสัยเกี่ยวกับการใช้ ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีในปี ก่อนหน้ า ซึ่งอิงบน
พื้นฐานของข้ อมูลที่ได้ รับในขณะนั้น

33

TSA 240

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ก47. การสอบทานย้ อนหลังถูกกําหนดไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 54018 ซึ่งการสอบทาน
ย้ อนหลังนี้เป็ นขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับความมี
ประสิทธิผลของผู้บริหารในการจัดทําประมาณการทางบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีปีก่อนหน้ า
รวมทั้งหลักฐานการตรวจสอบบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับผลของประมาณการทางบัญชี หรือ (หากมี)
ประมาณการทางบัญชีท่ถี ูกประมาณขึ้นใหม่ภายหลังจากวันที่ในงบการเงินซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
ประมาณการทางบัญชีของงวดบัญชีปัจจุ บัน รวมถึงหลักฐานการสอบบัญชีในประเด็นอื่น ๆ
เช่ น ความไม่แน่นอนของรายการประมาณการทางบัญชีท่ตี ้ องเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน โดยในทางปฏิบัติน้ัน การสอบทานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับดุลยพินิจและข้ อสมมติ
ของผู้ บ ริ ห ารเพื่ อ หาความมี อ คติ ท่ีอ าจแสดงถึ ง ความเสี่ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
อาจจะดําเนินการไปพร้ อมกับการสอบทานตามที่มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 กําหนดไว้
เหตุผลทางธุรกิจสําหรับรายการทีส่ าํ คัญ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 32ค)
ก48. ข้ อบ่งชี้ท่อี าจแสดงถึงรายการต่าง ๆ ที่สาํ คัญที่ไม่เป็ นไปตามปกติธุรกิจของกิจการหรือเป็ น
รายการที่ไม่ ปกติ อาจเกี่ยวกับการจัดทํารายงานทางการเงินที่ทุจริ ตหรื อการปกปิ ดการใช้
สินทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสม รวมถึงลักษณะดังนี้
•
รูปแบบของรายการที่มีความซับซ้ อนเกินความเป็ นจริง (ตัวอย่างเช่น รายการที่เกี่ยวข้ อง
กับกิจการหลาย ๆ แห่งภายในกลุ่มธุรกิจที่จัดทํางบการเงินรวม หรือรายการกับกิจการ
หลาย ๆ แห่งที่ไม่เกี่ยวข้ องกับกิจการ)
•
ผู้ บ ริ หารไม่ ไ ด้ หารื อถึงลั กษณะหรื อวิธีการทางบัญ ชี ของบางรายการที่สาํ คัญ กับ ผู้ มี
หน้ าที่ในการกํากับดูแลของกิจการ และมีเอกสารหลักฐานที่ไม่เพียงพอ
•
ผู้บริหารให้ ความสําคัญกับวิธกี ารปฏิบัติทางบัญชีวิธใี ดวิธหี นึ่งเป็ นการเฉพาะมากกว่าที่
จะให้ ความสําคัญกับพื้นฐานทางด้ านเศรษฐกิจของรายการนั้น ๆ
•
รายการที่ทาํ กับกิจการที่เกี่ยวข้ องกันแต่ไม่ได้ มีการจัดทํางบการเงินรวม รวมถึงกิจการ
ที่ต้ังขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่ไม่ได้ ถูกสอบทานอย่างเหมาะสม หรือไม่ได้ รับอนุมัติ
จากผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลกิจการ
•
รายการที่ทาํ กับกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่ไม่ได้ ระบุไว้ ก่อนหน้ าว่าเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
หรือรายการกับกิจการที่ไม่ มีความมั่นคงหรือฐานะทางการเงินที่ดีพอเพื่อทํารายการ
ดังกล่าวหากไม่ได้ รับความช่วยเหลือจากกิจการที่ถูกตรวจสอบอยู่
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีรวมถึงประมาณการทางบัญชีเกี่ยวกับ
มูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง” ย่อหน้ าที่ 9

34

TSA 240

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การประเมินหลักฐานการสอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 34-37)
ก49. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 กําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้องประเมินว่าการประเมินความ
เสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหาร
ได้ ใ ห้ การรั บรองว่ า ยั งมี ความเหมาะสมหรื อไม่ 19 โดยพิ จ ารณาจากการปฏิบัติต ามวิธีก าร
ตรวจสอบและหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับมา การประเมินนี้เป็ นการประเมินเชิงคุณภาพที่
ต้ องใช้ ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี โดยการประเมินดังกล่าวอาจให้ ข้อมูลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความ
เสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริต
และความจําเป็ นที่ต้องทําการตรวจสอบเพิ่มเติมหรือกําหนดวิธีการตรวจสอบด้ วยวิธีการที่
แตกต่าง ภาคผนวก 3 จะอธิบายถึงตัวอย่างของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะแสดงให้ เห็นถึง
ความเป็ นไปได้ ในการทุจริต
การวิเ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บในขัน้ ตอนสุด ท้า ยของการตรวจสอบเพื ่อ สรุ ป ผลตรวจสอบโดยรวม
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 34)
ก50. การระบุถึงแนวโน้ มหรือความสัมพันธ์ใด ๆ ที่อาจแสดงให้ เห็นถึงความเสี่ยงจากการแสดง
ข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตนั้นต้ องใช้ ดุลยพินิจ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยความสัมพันธ์ท่ผี ิดปกติระหว่างรายได้ และผลกําไรในช่วงสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี ซึ่งอาจรวมถึง ตัวอย่ างเช่ น การรายงานผลกําไรจํานวนมากอย่ างผิดปกติ
ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่จะสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี หรือรายการที่ผิดปกติ หรือผลกําไรไม่
เป็ นไปตามการกระแสเงินที่เกิดจากการดําเนินงานปกติ
การพิจารณาถึงการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงทีไ่ ด้ระบุไว้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 35-37)
ก51. เนื่องจากการทุจริตเกี่ยวข้ องกับแรงจูงใจหรือแรงกดดันให้ เกิดการทําทุจริต การสบโอกาสที่จะ
ทําการทุจริต หรือการหาเหตุผลอันสมควรสนับสนุนการทําทุจริต อีกทั้งเหตุการณ์การทุจริตที่
ตรวจพบไม่ น่าจะเป็ นเหตุการณ์เดียวที่เกิดขึ้น ดังนั้น การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง เช่ น
การแสดงจํานวนเงินที่ผิดพลาดในหลาย ๆ รายการที่เกิดขึ้นที่สถานที่เดียว แม้ ว่าโดยรวมแล้ ว
ผลกระทบจะไม่มีสาระสําคัญ อาจจะเป็ นการแสดงถึงความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริต
ก52. ผลกระทบของการทุจริตที่ตรวจพบนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ ตัวอย่างเช่ น การทุจริตที่
ไม่ ได้ มีนัยสําคั ญอาจจะมีนัยสําคัญหากการทุจริ ตนั้ น มีส่วนเกี่ยวข้ องกับผู้ บ ริ หารระดับสูง
ในกรณีดังกล่าว ความน่าเชื่อถือของหลักฐานที่ได้ รับมาก่อนหน้ านั้นอาจเป็ นที่น่าสงสัย เพราะ
มีข้อสงสัยต่ อความครบถ้ วนและข้ อเท็จจริงของการแสดงรายการ และความมีอยู่ จริ งของ
รายการบัญชีและเอกสารหลักฐานนั้น ๆ รวมถึง ยังอาจจะมีความเป็ นไปได้ ท่ีมีการร่ วมมือ
ระหว่างพนักงาน ผู้บริหารหรือบุคคลภายนอก
19

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้ าที่ 25
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ก53. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 45020 และรหัส 70021 มีข้อกําหนดและให้ แนวทางในการประเมิน
และแก้ ไขข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง รวมถึงผลกระทบต่อความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีไม่สามารถปฏิบตั ิงานต่อ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 38)
ก54. ตัวอย่างของสถานการณ์ท่ไี ม่ปกติท่อี าจจะเกิดขึ้นและอาจนําไปสู่ประเด็นเกี่ยวกับความสามารถ
ของผู้สอบบัญชีท่จี ะปฏิบัติงานตรวจสอบต่อ ได้ แก่
•
กิจการไม่ได้ ดาํ เนินการอย่างเหมาะสมต่อการทุจริตที่ผ้ ูสอบบัญชีพิจารณาว่ามีความสําคัญ
ภายใต้ สถานการณ์ต่าง ๆ แม้ ว่าการทุจริตนั้นไม่ได้ มีสาระสําคัญต่องบการเงินของกิจการ
•
การพิ จ าณาของผู้ ส อบบั ญ ชี ต่ อ ความเสี่ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริต และผลของการตรวจสอบที่แสดงถึง
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญของการทุจริตและแผ่กระจาย
•
ผู้สอบบัญชีมีความกังวลเกี่ยวกับความสามารถและความซื่อสัตย์ของผู้บริหาร หรือผู้มี
หน้ าที่ในการกํากับดูแล
ก55. เนื่องจากความหลากหลายของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น จึงเป็ นไปไม่ได้ ท่จี ะอธิบาย
ได้ อย่างชัดเจนว่าเมื่อใดการถอนตัวจากงานสอบบัญชีจึงมีความเหมาะสม ปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบ
กับข้ อสรุปของผู้สอบบัญชี รวมถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลที่เป็ นผู้บริหารหรือ
ผู้ท่มี ีหน้ าที่ในการกํากับดูแล (ซึ่งอาจส่งผลถึงความน่าเชื่อถือของคํารับรองต่าง ๆ จากผู้บริหาร)
และผลกระทบต่อผู้สอบบัญชีในการดําเนินการใด ๆ ต่อกับกิจการนั้น
ก56. ผู้สอบบัญชีมีหน้ าที่ความรับผิดชอบทางด้ านวิชาชีพและทางด้ านกฎหมายภายใต้ สถานการณ์
หนึ่ง ๆ ซึ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบเหล่านั้นแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ในบางประเทศผู้สอบบัญชี
อาจมี สิ ท ธิ ห รื อ ถู ก กํา หนดให้ จั ด ทํา หนั ง สือ หรื อ ต้ อ งรายงานต่ อ บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลที่
แต่งตั้งผู้ สอบบัญชี หรือในบางกรณีรายงานต่อหน่ วยงานที่มีอาํ นาจในการกํากับดูแลด้ วย
ภายใต้ สถานการณ์บางสถานการณ์ท่ไี ม่ปกติและในบางกรณีท่มี ีความจําเป็ นต้ องพิจารณาตาม
ข้ อกําหนดของกฎหมาย ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงความเหมาะสมในการหาคําแนะนําทาง
กฎหมายเมื่อต้ องทําการตัดสินใจถอนตัวจากงานตรวจสอบและเพื่อการดําเนินการตามแนวทาง
ที่เหมาะสม รวมถึงความเป็ นไปได้ ในการรายงานให้ ผ้ ูถอื หุ้น หน่วยงานที่มีอาํ นาจในการกํากับ
ดูแลหรือหน่วยงานอื่น ๆ ทราบ22
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 “การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน”
จรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี กําหนดแนวทางเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับผู้สอบบัญชีท่มี าทําหน้ าที่แทน
ผู้สอบบัญชีเดิม
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ข้อพิจารณาเฉพาะสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
ก57. สําหรับหลายกรณีในหน่ วยงานภาครัฐ ผู้สอบบัญชีอาจไม่ มีสิทธิในการถอนตัวจากการเป็ น
ผู้สอบบัญชีเนื่องจากเป็ นข้ อบังคับหรือเป็ นข้ อพิจารณาเกี่ยวกับส่วนได้ เสียสาธารณะ
หนังสือรับรอง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 39)
ก58. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 58023 ให้ ข้อกําหนดและแนวทางในการได้ มาซึ่งหนังสือรับรอง
ที่ เ หมาะสมสํา หรั บ การตรวจสอบจากผู้ บริ ห ารและในกรณี ท่ี เ หมาะสมจากผู้ มี ห น้ าที่
ในการกํากับดูแล ทั้งนี้ เพื่อแสดงว่าผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลของกิจการรับรอง
และปฏิบัติตามหน้ าที่ความรับผิดชอบต่อกระบวนการจัดทํางบการเงินของกิจการแล้ ว รวมทั้ง
เรื่องสําคัญที่ผ้ ูบริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล (หากเหมาะสม) ทั้งกิจการขนาดใหญ่
หรือเล็กต้ องรับรองถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบต่อการออกแบบ การนําไปปฏิบัติใช้ และการคงไว้
ซึ่งการควบคุมภายในเพื่อป้ องกันและตรวจจับการทุจริต
ก59. เนื่องจากการทุ จ ริ ต มีลักษณะที่เฉพาะและมีความยากสํา หรั บผู้ สอบบัญ ชีใ นการตรวจพบ
การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริต ดังนั้นจึง
มีความสําคัญที่ผ้ ูสอบบัญชีต้องได้ มาซึ่งหนังสือรับรองจากผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับ
ดูแล (หากเหมาะสม) เพื่อยืนยันถึงการเปิ ดเผยเรื่องดังต่อไปนี้ให้ แก่ผ้ ูสอบบัญชี
ก. ผลของการประเมินความเสี่ยงของผู้บริหารต่ องบการเงินที่อาจแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริต
ข. การรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการทําทุจริต ข้ อสงสัยหรือข้ อกล่าวหาเกี่ยวกับการทําทุจริต
ที่อาจส่งผลกระทบต่อกิจการ
การติดต่อสือ่ สารกับผูบ้ ริหารและผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกํากับดูแล
การติดต่อสือ่ สารกับผูบ้ ริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที ่ 40)
ก60. เมื่อผู้สอบบัญชีได้ มาซึ่งหลักฐานว่ามีการทุจริตหรืออาจจะมีการทุจริต ถือว่าเป็ นเรื่องสําคัญที่
ต้ องถูกรายงานให้ ผ้ ูบริหารในระดับที่เหมาะสมตามที่กระทําได้ ทนั ที แม้ ว่าเรื่องดังกล่าวอาจจะ
เป็ นเรื่องที่ไม่ได้ มีผลกระทบมากนัก (ตัวอย่างเช่น การยักยอกสินทรัพย์ของกิจการเพียงเล็กน้ อย
โดยพนักงานในระดับล่างในกิจการ) การระบุว่าผู้บริหารระดับใดเป็ นระดับที่เหมาะสมต่อ
การรายงานการทุจริตนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี และ
ต้ องพิจารณาถึงปั จจัยต่าง ๆ เช่นความน่ าจะเป็ นที่มีการสมรู้ร่วมคิดกัน รวมถึงลักษณะและ
ขนาดของผลกระทบของข้ อสงสัยการทุจริตนั้น ๆ โดยทั่วไปแล้ วระดับของผู้บริหารที่เหมาะสม
ต่ อ การรายงานการทุ จ ริ ต อย่ า งน้ อ ยควรเป็ นระดั บ ที่สูง กว่ า บุ ค คลที่เ กี่ย วข้ อ งกับ ข้ อ สงสัย
การทุจริตนั้นอย่างน้ อยหนึ่งระดับ
23
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การติดต่อสือ่ สารกับผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกํากับดูแล (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 41)
ก61. การติด ต่ อสื่อสารของผู้ ส อบบัญ ชี กับ ผู้ มีหน้ า ที่ใ นการกํา กับ ดู แลอาจจะเป็ นทางวาจาหรื อ
ทางลายลักษณ์อักษร มาตรฐานการสอบบัญ ชี รหัส 260 ระบุถึง ปั จ จัย ที่ผู้ ส อบบัญ ชีต้ อ ง
พิ จ ารณาในการกํา หนดว่ า จะติ ด ต่ อ สื่อ สารกับ ผู้ มี ห น้ า ที่ใ นการกํา กั บ ดู แ ลทางวาจาหรื อ
ทางลายลักษณ์อกั ษร24 เนื่องจากลักษณะและความง่ายในการทุจริตที่เกี่ยวข้ องกับผู้บริหาร
ระดับสูง หรือการทุจริตที่ส่งผลต่อการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ น
ผลมาจากการทุจริต ดังนั้นผู้สอบบัญชีต้องรายงานเรื่องดังกล่าวต่อผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล
อย่างทันทีและอาจต้ องพิจารณาถึงความจําเป็ นในการรายงานเรื่องดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ก62. ในบางกรณี ผ้ ู ส อบบั ญ ชี อ าจพิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมที่จ ะติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ผู้ มี ห น้ า ที่
ในการกํากับดูแลเมื่อผู้สอบบัญชีทราบว่าการทุจริตนั้นเกี่ยวข้ องกับพนักงานที่ไม่ใช่ ผ้ ูบริหาร
ซึ่งอาจไม่ ส่งผลต่ อการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ หรือพิจารณาถึง
การที่ผ้ ูมีหน้ าที่ในการกํากับดู แลอาจมีความประสงค์ท่ีจะรับทราบการทุจริ ตดังกล่ าว ฉะนั้น
กระบวนการในการติดต่อสื่อสารอาจดําเนินการไปได้ ด้วยดี หากผู้สอบบัญชีและผู้มีหน้ าที่
ในการกํากับดูแลสามารถตกลงกันได้ ในช่วงเริ่มแรกของการตรวจสอบถึงลักษณะและขอบเขต
ของการติดต่อสื่อสารของผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ
ก63. ภายใต้ สถานการณ์ ท่ี ไ ม่ ป กติ ท่ี ผ้ ู สอบบั ญ ชี มี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ หรื อ
ความซื่อสัตย์ของผู้บริหารหรือผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาหาคําแนะนํา
ทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือในการกําหนดแนวทางในการดําเนินการอย่างเหมาะสม
ประเด็นอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริต (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 42)
ก64. ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริตที่จะต้ องหารือกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลกิจการ
อาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น
•
ข้ อสงสัยเกี่ยวกับลักษณะ ขอบเขตและความถี่ในการประเมินของผู้ บ ริ หารเกี่ยวกับ
การควบคุมที่มีอยู่เพื่อป้ องกันและตรวจจับการทุจริต รวมถึงความเสี่ยงที่งบการเงินจะ
แสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริง
•
ความล้ มเหลวของผู้บริหารในการดําเนินการอย่ างเหมาะสมต่ อข้ อบกพร่ องที่สาํ คัญ
ของระบบการควบคุมภายในที่ระบุไว้ หรือการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อการทุจริตที่
ได้ ตรวจพบ
•
การประเมินของผู้สอบบัญชีถึงสภาพแวดล้ อมการควบคุมของกิจการ รวมถึงประเด็น
สงสัยเกี่ยวกับความสามารถและความซื่อสัตย์ของผู้บริหาร

24

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 ย่อหน้ าที่ ก38
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•

•

การดําเนินการของผู้ บริหารที่อาจนําไปสู่การจัดทํารายงานทางการเงินที่ทุจริต เช่น
การเลือกหรือการใช้ นโยบายการบัญชีของผู้บริหารที่อาจจะแสดงให้ เห็นถึงความพยายาม
ของผู้ บ ริ หารในการสร้ างผลกําไรเพื่ อปิ ดบังผู้ ใช้ งบการเงินโดยการทําให้ เกิดความ
เข้ าใจผิดเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไร
ข้ อสงสัยเกี่ยวกับความเพียงพอและความครบถ้ วนของการอนุ มัติในการทํารายการ
ที่ปรากฏว่าไม่เป็ นไปตามธุรกิจปกติ

การติ ดต่ อสื่อสารกับหน่วยงานการกํากับดู แลและหน่วยงานที่บงั คับใช้กฎหมาย (อ้ างถึงย่ อ
หน้ าที่ 43)
ก65. หน้ าที่ทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีในการรักษาไว้ ซ่ึงความลับของข้ อมูลของลูกค้ าอาจป้ องกัน
ไม่ ให้ มีการรายงานข้ อมูลการทุจริ ตไปยังองค์กรภายนอกกิจการของลูกค้ า อย่ างไรก็ตาม
หน้ าที่ตามกฎหมายของผู้สอบบัญชีอาจจะแตกต่างกันในแต่ ละประเทศและสถานการณ์ ซึ่ง
หน้ าที่ในการรักษาความลับของลูกค้ าอาจได้ รับยกเว้ นโดยกฎหมายที่บังคับใช้ หรืออํานาจศาล
ในบางประเทศผู้ ส อบบั ญ ชี ของสถาบันการเงิน ต้ องดํา เนิ นการตามกฎหมายในการจั ด ส่ ง
รายงานการทุจริตให้ แก่หน่วยงานควบคุมกํากับดูแล และในบางประเทศผู้สอบบัญชีมีหน้ าที่ท่ี
จะต้ อ งรายงานการแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ อ งในกรณี ท่ี
ผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลละเลยที่จะดําเนินการอย่างถูกต้ อง
ก66. ผู้ ส อบบัญ ชีอ าจพิ จ ารณาถึงความเหมาะสมในการหาคําแนะนํา ทางกฎหมายเพื่ อกํา หนด
แนวทางการดําเนินการที่เหมาะสมภายใต้ สถานการณ์ต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ทราบ
ถึงการดําเนินการต่ อไปที่จําเป็ นสําหรับการทุจริตที่ได้ ตรวจพบโดยพิ จารณาถึงแง่ มุมที่เป็ น
ผลประโยชน์ต่อสาธารณะ
ข้อพิจารณาเฉพาะสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
ก67. ในภาครัฐ ข้ อกําหนดสําหรับการรายงานการทุจริตนั้นไม่ว่าจะเป็ นการตรวจพบโดยกระบวนการ
ในการตรวจสอบหรื อ ไม่ อาจขึ้ น อยู่ กับ ข้ อ กํา หนดเฉพาะที่เ กี่ ย วกับ การตรวจสอบบัญ ชี
หรือข้ อกําหนดทางกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือการกํากับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
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ภาคผนวก 1
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก25)

ตัวอย่างของปั จจัยเสีย่ งของการทุจริต
ปั จจัยเสี่ยงของการทุจริ ตที่แสดงในภาคผนวกนี้เป็ นตัวอย่ างของปั จจัยเสี่ยงที่ผ้ ูสอบบัญชีอาจพบ
ในสถานการณ์ต่า ง ๆ ภาคผนวกนี้ จะแสดงถึงตัวอย่างของการทุจ ริต 2 ประเภทที่เกี่ยวข้ องกับ
การพิจารณาของผู้สอบบัญชี ได้ แก่ การจัดทํารายงานทางการเงินที่ทุจริต และการใช้ สนิ ทรัพย์ในทาง
ที่ไม่เหมาะสม โดยในแต่ละประเภทของการทุจริตนั้น ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ จะถูกจัดประเภทตามเงื่อนไข
3 ประการ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ วมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันมีสาระสําคัญซึ่งมี
ผลมาจากการทุจริต ได้ แก่ ก) สิ่งจูงใจ/แรงกดดัน ข) โอกาส ค) ทัศนคติ/การหาเหตุผลอันสมควร
แม้ ว่าปั จจัยเสี่ยงที่แสดงนี้จะครอบคลุมได้ หลากหลายสถานการณ์ แต่เป็ นเพียงแค่ตัวอย่ างเท่านั้น
ดังนั้น ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงปั จจัยเสี่ยงอื่นเพิ่มเติมหรือที่แตกต่างไป ตัวอย่างทั้งหมดนี้ไม่ได้
ครอบคลุมถึงสถานการณ์ทุกสถานการณ์ และตัวอย่างบางตัวอย่างอาจมีความสําคัญที่แตกต่างกัน
ในกิจการที่มีขนาด ลักษณะความเป็ นเจ้ าของ หรือสถานการณ์ท่แี ตกต่างกัน นอกจากนี้ การจัดลําดับ
ของตัวอย่างปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้ไม่ได้ มีเจตนาที่จะแสดงถึงความสําคัญหรือความถี่ของการเกิดขึ้น
ปั จจัยเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงจากการจัดทํารายงานทางการเงินทีท่ ุจริต
ตั ว อย่ า งต่ อ ไปนี้ เป็ นตั ว อย่ า งของปั จ จั ย เสี่ย งที่เ กี่ย วกับ การแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง จาก
การจัดทํารายงานทางการเงินที่ทุจริต
สิ่งจูงใจ/แรงกดดัน
ความมั่นคงทางการเงินหรือความสามารถในการทํากําไรที่มีผลกระทบจากเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
หรือเงื่อนไขในการดําเนินธุรกิจของกิจการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
•
ระดับการแข่งขันที่สงู หรือการอิ่มตัวของตลาด ซึ่งมีผลทําให้ กาํ ไรลดลง
•
ความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สินค้ า
ที่ล้าสมัยหรือการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย
•
ความต้ องการของลูกค้ าลดลงอย่างมาก และความล้ มเหลวในการดําเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งใน
อุตสาหกรรมนั้น ๆ หรือในสภาพเศรษฐกิจโดยรวม
•
ผลขาดทุนจากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นจนอาจเป็ นเหตุให้ เกิดการล้ มละลาย ปิ ดกิจการหรือ
ถูกซื้อกิจการ
•
การมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานติดลบอย่างต่อเนื่อง หรือไม่สามารถสร้ างกระแสเงินสด
จากการดําเนินงานได้ ในขณะที่มีการรายงานผลกําไรและอัตราการเติบโตของกําไร
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•
•

การเติบโตอย่างรวดเร็วหรือความสามารถในการทํากําไรเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ โดยเฉพาะ
เมื่อเปรียบเทียบกับกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
การใช้ หลักการบัญชี กฎเกณฑ์หรือข้ อบังคับทางกฎหมายใหม่

ผู้บริ หารมีแรงกดดันอย่ างมากที่จะตอบสนองต่ อความต้ องการหรื อความคาดหวังของบุคคลอื่น
อันเนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้
•
ความคาดหวังในความสามารถในการทํากําไรหรือแนวโน้ มกําไร (โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคาดหวังที่
สูงเกินไปหรือที่เป็ นไปไม่ได้ ) ของนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้ลงทุนที่เป็ นสถาบัน เจ้ าหนี้รายใหญ่
หรือบุคคลภายนอกอื่น รวมทั้ง ความคาดหวังของผู้บริหารเอง ตัวอย่างเช่ น การออกข่าวต่อ
สาธารณชนหรือข้ อความในรายงานประจําปี ในเชิงบวกที่เกินจริง
•
ความจํ า เป็ นในการจั ด หาเงิ น ทุ น เพิ่ ม เติ ม โดยการก่ อ หนี้ หรื อ เพิ่ ม ทุ น เพื่ อ เสริ ม สร้ าง
ความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ ในการวิจัยและพัฒนาหรือรายจ่าย
ฝ่ ายทุน
•
ความสามารถที่จาํ กัดที่จะปฏิบัติตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ หรือจ่ ายชําระหนี้หรือ
รักษาข้ อผูกพันตามสัญญาเงินกู้
•
การรั บรู้หรื อผลกระทบในทางลบจากการรายงานผลการดําเนิ นงานที่ไม่ ดี ซึ่งมีผลมาจาก
รายการที่สาํ คัญที่ยังไม่สามารถหาข้ อสรุปได้ เช่น การรวมธุรกิจหรือการได้ งานตามสัญญา
ข้ อมูลที่มีอยู่แสดงให้ เห็นว่าผลการดําเนินงานของกิจการมีผลกระทบโดยตรงต่อสถานะทางการเงิน
ส่วนบุคคลของผู้บริหารหรือผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล จากเรื่องดังต่อไปนี้
•
การมีส่วนได้ ส่วนเสียอย่างมีสาระสําคัญในกิจการ
•
ผลตอบแทนที่จะได้ รับอยู่ในอัตราที่สงู (ตัวอย่างเช่น โบนัส การให้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นและผลตอบแทน
อื่น ๆ) ขึ้นอยู่กบั การบรรลุเป้ าหมายที่ท้าทายทางด้ านราคาหุ้น ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน
หรือกระแสเงินสด25
•
การคํา้ ประกันส่วนบุคคลในหนี้สนิ ของกิจการ
ผู้ บ ริ ห ารหรื อ บุ ค ลากรที่ป ฏิบั ติ ง านมี แ รงกดดั น อย่ า งมากเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายทางการเงิ น ที่
ถู ก กํา หนดขึ้ น โดยผู้ ท่ีมี ห น้ า ที่ใ นการกํา กับ ดู แ ล รวมถึง เป้ าหมายของผลตอบแทนกํา หนดจาก
ยอดขายหรือความสามารถในการทํากําไรของกิจการ

25

แผนการให้ ผลตอบแทนแก่ผ้ ูบริหารอาจจะขึ้นอยู่กบั เป้ าหมายที่เกี่ยวข้ องกับรายการบัญชีใดรายการหนึ่งหรือ
กิจกรรมใดกิจรรมหนึ่ง แม้ ว่ารายการบัญชีหรือกิจกรรมนั้นอาจไม่ได้ มีความสําคัญต่อองค์กรโดยรวม
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โอกาส
ลักษณะของอุตสาหกรรมหรื อการดําเนินธุรกิจของกิจการอาจทําให้ มีการจัดทํารายงานทางเงินที่
ทุจริต โดยสามารถเกิดขึ้นได้ จากประเด็นดังต่อไปนี้
•
การทํารายการที่สาํ คัญระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่ไม่เป็ นไปตามปกติธุรกิจ หรือ
การทํารายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่ไม่ได้ มีการตรวจสอบหรือถูกตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีอ่นื
•
ความมั่นคงทางการเงินหรือความสามารถในการชี้นาํ กลุ่มอุตสาหกรรม จนทําให้ กจิ การนั้นมี
อิทธิพลเหนือผู้ขายหรือลูกค้ าในการกําหนดเงื่อนไขหรือสถานการณ์ทางการค้ า ซึ่งอาจส่งผล
ให้ มีรายการค้ าที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็ นไปตามธุรกิจปกติ
•
สินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ หรือค่าใช้ จ่ายที่กาํ หนดขึ้นจากการประมาณการทางบัญชีท่มี ีสาระสําคัญ
ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ดุลยพินิจหรือความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งยากต่อการหาหลักฐานมายืนยัน
สนับสนุน
•
รายการที่สาํ คัญ รายการที่ไม่เป็ นปกติ หรือรายการที่มีความซับซ้ อนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รายการที่เกิดขึ้นในเวลาที่ใกล้ กบั สิ้นงวดบัญชี ซึ่งก่อให้ เกิดคําถามที่ยากต่อการพิจารณาตาม
หลักการที่ว่า “เนื้อหาสําคัญกว่ารูปแบบ”
•
ส่วนงานที่สาํ คัญของกิจการมีท่ตี ้งั หรือมีการดําเนินงานในประเทศที่มีสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ
และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
•
การทําธุรกิจผ่านตัวกลางโดยที่ไม่มีเหตุผลทางธุรกิจที่ชัดเจน
•
มีบัญชีเงินฝากธนาคารที่สาํ คัญหรือมีกิจการย่ อยหรือสาขาดําเนินงานอยู่ ในเขตปลอดภาษี
โดยไม่มีเหตุผลทางธุรกิจที่ชัดเจน
ความไม่มีประสิทธิผลของผู้บริหารในการติดตามดูแลการดําเนินงานของกิจการ ซึ่งเป็ นผลมาจาก
•
บุคคลคนเดียวหรือกลุ่มบุคคลจํานวนน้ อยราย (ในกิจการที่ไม่ได้ บริหารโดยเจ้ าของ) มีอาํ นาจ
ในการบริหารงานโดยที่ไม่มีการควบคุมที่ใช้ ทดแทน
•
การกํากับดูแลโดยผู้มีหน้ าที่กาํ กับดูแลในเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการรายงานทางการเงิน
และการควบคุมภายในที่ไม่มีประสิทธิผล
โครงสร้ างองค์กรที่ซับซ้ อนหรือไม่แน่นอน ตามหลักฐานเช่น
•
มีค วามยากในการกําหนดโครงสร้ างองค์กรหรื อบุ ค คลที่มีอาํ นาจควบคุ มส่ ว นได้ เสียของ
กิจการ
•
มีโครงสร้ างองค์กรที่ซับซ้ อนเกินไป ซึ่งรวมถึงหน่วยงานทางกฎหมายหรือมีสายงานที่มีอาํ นาจ
ในการบริหารงานที่ไม่เป็ นปกติ
•
มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลบ่อย

42

TSA 240

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์ประกอบการควบคุมภายในมีความบกพร่อง ซึ่งอาจมีผลมาจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
•
การติดตามการควบคุม รวมถึงระบบการควบคุมอัตโนมัติ และการควบคุมการจัดทํารายงาน
ทางการเงินระหว่างกาลไม่เพียงพอ (ในกรณีท่ตี ้ องมีการรายงานต่อบุคคลภายนอก)
•
มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงและการจ้ างงานสําหรับพนักงานบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในหรือพนักงาน
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศบ่อยซึ่งไม่มีประสิทธิผล
•
ระบบบัญชีหรือระบบสารสนเทศที่ไม่มีประสิทธิผล รวมถึงมีข้อบกพร่ องที่สาํ คัญในการควบคุม
ภายใน
ทัศนคติ/การหาเหตุผลอันสมควร
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

การสื่อสาร การนํา ไปปฏิบัติ การสนับ สนุ นหรื อการบั งคับ ใช้ ค่ า นิยมหรื อบรรทัดฐานทาง
จริ ยธรรมของกิจการโดยผู้ บริ หารไม่ มีประสิทธิผล หรื อมีการสื่อสารเกี่ยวกับค่ านิ ยมหรื อ
บรรทัดฐานทางจริยธรรมอย่างไม่เหมาะสม
ผู้ บ ริ ห ารที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การเงิ น เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มหรื อ มี อิ ท ธิ พ ลมากเกิ น ไป
ในการเลือกนโยบายการบัญชีหรือการกําหนดประมาณการที่สาํ คัญ
มีประวัติการกระทําผิดกฎหมายหลักทรัพย์ หรือกฎหมายและข้ อบังคับอื่น หรือมีการฟ้ องร้ อง
กิจการหรือผู้บริหารระดับสูงหรือผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการทุจริตหรือ
การฝ่ าฝื นกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
ผู้บริหารให้ ความสนใจเป็ นพิเศษในการรักษาหรือเพิ่มราคาหุ้นของกิจการ หรือแนวโน้ มของ
กําไร
ผู้บริหารมักให้ สัญญากับนักวิเคราะห์ เจ้ าหนี้ และบุคคลภายนอกอื่น ที่จะบริหารงานเพื่อ
บรรลุผลตามประมาณการซึ่งสูงเกินไปหรือไม่สมเหตุสมผล
ผู้บริหารไม่สามารถแก้ ไขข้ อบกพร่องที่สาํ คัญของการควบคุมภายในได้ ทนั เวลา
ผู้บริหารมีความสนใจที่จะใช้ วิธกี ารปฏิบัติท่ไี ม่เหมาะสมในการลดกําไรทางบัญชี เพื่อผลประโยชน์
ทางภาษี
ผู้บริหารระดับสูงมีขวัญและกําลังใจน้ อย
ผู้บริหารที่เป็ นเจ้ าของกิจการไม่มีการแยกแยะระหว่างรายการส่วนตัวและรายการทางธุรกิจ
ความขัดแย้ งระหว่างผู้ถอื หุ้นใหญ่ในบริษัท
ความพยายามของผู้บริหารอย่ างต่ อเนื่องในการใช้ วิธีการบัญชีท่ีหมิ่นเหม่ หรือไม่ เหมาะสม
โดยใช้ เกณฑ์ความมีสาระสําคัญเป็ นเหตุผลสนับสนุน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้สอบบัญชีคนปัจจุบันหรือผู้สอบบัญชีคนก่อนที่ตึงเครียด
ซึ่งอาจแสดงจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
o การโต้ เถียงบ่อย ๆ กับผู้สอบบัญชีคนปั จจุบันหรือผู้สอบบัญชีคนก่อนในประเด็นบัญชี
การสอบบัญชีและการรายงาน
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o
o

o

การเรียกร้ องอย่างไม่สมเหตุสมผลกับผู้สอบบัญชี เช่น การจํากัดเวลาในการตรวจสอบ
ให้ เสร็จสมบูรณ์หรือการออกรายงานของผู้สอบบัญชีท่ไี ม่สมเหตุสมผล
การกําหนดข้ อจํากัดที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการต่อผู้สอบบัญชี ในการเข้ าถึงบุคคล
หรือข้ อมูล หรือความสามารถของผู้สอบบัญชีในการติดต่ อสื่อสารอย่ างมีประสิทธิผล
กับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล
พฤติกรรมการใช้ อิทธิพลของผู้บริหารในการติดต่ อกับผู้สอบบัญชี โดยเฉพาะความ
พยายามที่จะมีอิทธิพลต่ อการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ สอบบัญ ชี หรือ
การเลื อ กหรื อ คงไว้ ซึ่ ง บุ ค ลากรที่ เ คยถู ก มอบหมายให้ ปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบหรื อ
เป็ นที่ปรึกษางานตรวจสอบ

ปั จจัยเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงจากการใช้สินทรัพย์ในทางทีไ่ ม่เหมาะสม
ปั จ จัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับ การแสดงข้ อมู ลที่ขัด ต่ อข้ อเท็จจริ งที่เกิดจากการใช้ สิน ทรั พย์ใ นทางที่
ไม่เหมาะสม สามารถจัดได้ เป็ น 3 ประเภทตามสถานการณ์ท่วั ไปของการทุจริต ดังนี้ ก) สิ่งจูงใจ/แรง
กดดัน ข) โอกาส ค) ทัศนคติ/การหาเหตุผลอันสมควร ปัจจัยเสี่ยงบางปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับการแสดง
ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงซึ่งเกิดจากการจัดทํารายงานทางการเงินที่ทุจริตอาจถูกพบได้ เมื่อมีการแสดง
ข้ อ มูล ที่ขัด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริง ซึ่ ง เกิด จากการใช้ ส ิน ทรัพ ย์ใ นทางที่ไม่ เหมาะสมเกิดขึ้น ตัวอย่ างเช่ น
การติ ด ตามดู แ ลการดํา เนิ น งานของกิ จ การที่ข าดประสิท ธิ ผ ลของผู้ บ ริ ห ารและข้ อ บกพร่ อ งอื่ น
ในการควบคุ มภายในของกิจการอาจทําให้ มีการแสดงข้ อมู ลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งซึ่งเป็ นผลมาจาก
ทั้งการจัดทํารายงานทางการเงินที่ทุจริตหรือมีการใช้ สนิ ทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสม ตัวอย่างที่จะกล่าว
ต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างของปั จจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่มาจากการใช้
สินทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสม
สิ่งจูงใจ/แรงกดดัน
ภาระทางการเงิน ส่ว นบุค คลอาจกดดัน ให้ ผู้ บ ริห ารหรือ พนัก งานที่ส ามารถเข้ า ถึง เงินสด หรื อ
สินทรัพย์อ่นื โดยง่ายกระทําการยักยอกหรือนําสินทรัพย์ดังกล่ าวไปใช้ อย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้
ความสัมพันธ์ท่ไี ม่ราบรื่นระหว่างกิจการและพนักงานที่สามารถเข้ าถึงเงินสดหรือสินทรัพย์อ่นื ที่ง่าย
ต่อการยักยอก อาจจูงใจให้ พนักงานเหล่านั้นใช้ สนิ ทรัพย์ของกิจการอย่างไม่เหมาะสม ตัวอย่างของ
ความสัมพันธ์ท่ไี ม่ราบรื่นนั้น อาจเกิดจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
•
การให้ พนักงานออกหรือคาดว่าจะให้ ออกในอนาคต
•
การเปลี่ยนแปลงหรือคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนของพนักงานหรือผลประโยชน์
อื่น
•
การเลื่อนตําแหน่ง การให้ ผลตอบแทนหรือรางวัลอื่น ๆ ที่ไม่สอดคล้ องกับความคาดหวังของ
พนักงาน
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โอกาส
ลักษณะหรื อสถานการณ์บางอย่ า งที่อาจก่ อให้ เกิดการใช้ สิน ทรั พย์อย่ า งไม่ เหมาะสมได้ โดยง่ า ย
ตัวอย่ างของโอกาสที่ก่อให้ เกิดการใช้ สินทรัพย์ไปในทางที่ไม่ เหมาะสมจะมากขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์
ดังต่อไปนี้
•
มีเงินสดในมือจํานวนมากหรือใช้ เงินสดในการดําเนินงานจํานวนมาก
•
สินค้ าคงเหลือมีขนาดเล็กแต่มีมูลค่าสูงและเป็ นที่ต้องการอย่างมาก
•
สินทรัพย์ท่เี ปลี่ยนมือได้ ง่าย เช่น หุ้นกู้ท่ไี ม่ระบุช่ือผู้ถือ เพชร หรือชิ้นส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์
สินทรัพย์ถาวรที่มีขนาดเล็ก มีตลาดรองรับ หรือไม่ได้ มีการระบุความเป็ นเจ้ าของที่สามารถ
สังเกตเห็นได้ ง่าย
ระบบการควบคุมภายในของสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่ไม่เพียงพอ อาจเพิ่มโอกาสให้ การใช้ สนิ ทรัพย์อย่าง
ไม่เหมาะสมมีมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การใช้ สินทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสมอาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์
ดังต่อไปนี้
•
การแบ่งแยกหน้ าที่หรือการตรวจสอบที่ไม่เป็ นอิสระอย่างเพียงพอ
•
การติดตามดูแลรายจ่ายของผู้บริหารระดับสูงที่ไม่เพียงพอ อย่างเช่น ค่าเดินทาง และการเบิกจ่าย
ค่าใช้ จ่ายอื่น
•
การกํา กั บ ดู แ ลของผู้ บ ริ ห ารต่ อ พนั ก งานที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี ไ ม่ เ พี ย งพอ
ตัวอย่างเช่น การควบคุมดูแลหรือการติดตามดูแลสถานที่ต้งั ที่ห่างไกลที่ไม่เพียงพอ
•
กระบวนการในการคั ด เลื อ กพนั ก งานที่ไ ม่ มี ป ระสิท ธิผ ลเพี ย งพอสํา หรั บ ตํา แหน่ ง งานที่
สามารถเข้ าถึงสินทรัพย์
•
การบันทึกรายการการเก็บรักษาสินทรัพย์ท่ไี ม่เพียงพอ
•
ระบบการมอบอํานาจและอนุมัติรายการที่ไม่เพียงพอ ตัวอย่างเช่น การจัดซื้อ
•
การเก็บรักษาเงินสด เงินลงทุน สินค้ าคงเหลือหรือสินทรัพย์ถาวรไม่เหมาะสม
•
ขาดกระบวนการกระทบยอดสินทรัพย์อย่างครบถ้ วนและทันเวลา
•
ขาดการจัดทําเอกสารหลักฐานที่เหมาะสมและทันเวลา ตัวอย่างเช่น การบันทึกรับคืนสินค้ า
•
ไม่มีการบังคับให้ ลาพักร้ อนสําหรับพนักงานที่ทาํ หน้ าที่ในการควบคุมดูแลที่สาํ คัญ
•
ผู้ บ ริห ารไม่ มีความเข้ า ใจอย่ างเพียงพอเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งทํา ให้ พนัก งาน
ในฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศกระทําการอย่างไม่เหมาะสม
•
การควบคุมการเข้ าถึงรายการที่ถูกบันทึกโดยระบบอัตโนมัติ รวมถึงการควบคุมและการสอบทาน
บันทึกเหตุการณ์ของระบบคอมพิวเตอร์ท่ไี ม่เพียงพอ
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ทัศนคติ/การหาเหตุผลอันสมควร
•
•

•
•
•

ไม่ ให้ ความสําคัญกับความจําเป็ นในการติดตามดู แลหรือลดความเสี่ยงในการใช้ สินทรัพย์
อย่างไม่เหมาะสม
ไม่ ให้ ความสําคัญกับการควบคุมภายในที่ใช้ ป้องกันการนําสินทรัพย์ไปใช้ อย่างไม่ เหมาะสม
โดยการไม่ ปฏิบัติตามการควบคุมที่มีอยู่ หรือละเลยที่จะแก้ ไขข้ อบกพร่ องของการควบคุม
ภายในที่ตรวจพบ
พฤติกรรมของพนักงานที่แสดงให้ เห็นถึงความไม่ประทับใจหรือไม่พึงพอใจในกิจการ
การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมหรือวิถีการดําเนินชีวิต ซึ่งอาจแสดงว่ าสินทรัพย์ถูกนําไปใช้
อย่างไม่เหมาะสม
การเพิกเฉยต่อการยักยอกจํานวนเล็กน้ อย
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ภาคผนวก 2
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก40)

ตัว อย่ า งของวิ ธี ก ารตรวจสอบที่ ใ ช้ต อบสนองต่ อ ความเสี่ย งจากการแสดงข้อ มู ล
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตทีป่ ระเมินไว้
ตัวอย่ า งต่ อไปนี้ เป็ นวิธีการตรวจสอบที่ใ ช้ กับ ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมู ลที่ขัด ต่ อข้ อเท็จ จริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริต อันมีผลมาจากการจัดทํารายงานทางการเงินที่ทุจริต
และการใช้ สินทรัพย์ในทางที่ไม่ เหมาะสม แม้ ว่าวิธีการตรวจสอบเหล่ านี้จะครอบคลุมสถานการณ์
ต่าง ๆ แต่กเ็ ป็ นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ดังนั้น จึงอาจไม่ใช่วิธกี ารที่เหมาะสมหรือจําเป็ นที่สดุ ในแต่ละ
สถานการณ์ นอกจากนี้ การจัดลําดับของวิธีการตรวจสอบที่เป็ นตัวอย่างนี้ไม่มีเจตนาที่จะแสดงถึง
ความสําคัญของวิธกี ารตรวจสอบ
การพิจารณาในระดับทีเ่ กีย่ วกับสิง่ ทีผ่ ูบ้ ริหารได้ให้การรับรอง
การตอบสนองเป็ นการเฉพาะของผู้ ส อบบั ญ ชี ต่ อ การประเมิ น ความเสี่ย งจากการแสดงข้ อ มู ล
ที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กบั ประเภทหรือองค์ประกอบ
ของปัจจัยเสี่ยงของการทุจริตหรือสถานการณ์ท่ตี รวจพบ รวมถึงยอดคงเหลือทางบัญชี ประเภทของ
รายการ และสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้
ตัวอย่างของการตอบสนองเป็ นการเฉพาะมีดังต่อไปนี้
•
การตรวจเยี่ยมสถานที่หรือทําการทดสอบโดยไม่ให้ มีการตั้งตัวหรือไม่แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
ตัวอย่างเช่น การสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้ าคงเหลือในสถานที่ท่ผี ้ ูสอบบัญชีไม่ได้ แจ้ งไว้
ล่วงหน้ าหรือทําการตรวจนับเงินสด ณ วันใดวันหนึ่งโดยไม่แจ้ งล่วงหน้ า
•
การขอให้ มีการตรวจนับสินค้ าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด หรือวันที่ท่ใี กล้ วันสิ้นงวดบัญชี เพื่อที่จะ
ลดความเสี่ยงในการบิดเบือนยอดคงเหลือในช่ วงเวลาระหว่างวันที่มีการตรวจนับและวันที่
สิ้นงวดบัญชี
•
การเปลี่ยนแปลงวิธกี ารตรวจสอบในปี ปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น การติดต่อกับลูกค้ ารายใหญ่และ
เจ้ าหนี้รายใหญ่ทางวาจา นอกเหนือ จากที่เ คยส่ ง หนั ง สือ ยืน ยัน ยอดเป็ นลายลัก ษณ์อัก ษร
การส่งหนังสือยืนยันแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายในกิจการเป็ นการเฉพาะ หรือการหาข้ อมูล
เพิ่มเติมหรือข้ อมูลที่แตกต่างกัน
•
ทําการสอบทานรายละเอียดรายการปรั บปรุงสิ้นไตรมาสหรือสิ้นงวดบัญชี และตรวจสอบ
รายการที่มีลักษณะหรือจํานวนเงินที่ผดิ ปกติ
•
ในกรณี ที่ มี ร ายการที่ ส าํ คั ญ หรื อ ผิ ด ปกติ ที่ เ กิด ขึ้ นในช่ ว งใกล้ ห รือ ณ วั นสิ้นงวดบัญชี
ต้ องตรวจสอบความเป็ นไปได้ ท่รี ายการดังกล่าวเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน และ
แหล่งของเงินทุนที่สนับสนุนการทํารายการนั้น ๆ
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•

•

•

•

•

•
•
•
•

การตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยใช้ การวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บที่ ใ ช้ ข้ อ มู ล แบบแยกย่ อ ย
เช่ น การเปรีย บเทีย บยอดขายและต้ น ทุน ขายตามสถานที่ต้ั ง หรื อสายงานธุรกิจหรื อเป็ น
รายเดือน กับยอดที่คาดหมายโดยผู้สอบบัญชี
สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับส่วนงานที่มีความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริง
ซึ่งเป็ นผลจากการทุจริตตามที่ได้ ระบุไว้ เพื่อได้ มาซึ่งความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับความเสี่ยง
และพิจารณาถึงการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว
เมื่ อ มี ผ้ ู ส อบบั ญ ชี ร ายอื่ น เป็ นผู้ ต รวจสอบงบการเงิ น ของกิ จ การย่ อ ย แผนก หรื อ สาขา
ผู้สอบบัญชีควรมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีรายอื่นนั้นถึงขอบเขตของงานที่จาํ เป็ นต้ อง
ทําเพื่อตอบสนองกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ จากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสํา คั ญ ซึ่ ง เป็ นผลจากการทุ จ ริ ต ที่เ กิ ด จากรายการและกิจ กรรมระหว่ า งกิ จ การหรื อ
กับส่วนงานเหล่านี้
หากผลงานของผู้เชี่ยวชาญอื่นเป็ นสิ่งจําเป็ นและสําคัญต่อรายการใดในงบการเงิน เนื่องจาก
มีค วามเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัด ต่อข้ อ เท็จ จริงซึ่ ง เป็ น ผลจากการทุจ ริต ของรายการ
ดัง กล่า วอยู่ใ นระดับ ที่ส ูง ผู้ ส อบบัญ ชีค วรใช้ วิธ ีก ารตรวจสอบเพิ่ ม เติม เกี่ย วกับ ข้ อ สมมติ
บางส่วนหรือทั้งหมดที่ผ้ ูเชี่ยวชาญใช้ รวมถึงวิธีการและประเด็นที่ตรวจพบ เพื่อประเมินว่า
ประเด็นที่ตรวจพบมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ หรือต้ องว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญรายอื่นเพื่อประเมิน
ความสมเหตุสมผลของผลงานของผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว
การใช้ วิธีการตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์ยอดยกมาของบัญชีบางบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ของงวดบัญชีก่อนที่ได้ ผ่านการตรวจสอบแล้ ว เพื่อประเมินถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
รายการประมาณการทางบั ญ ชี แ ละการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ทางบั ญ ชี ท่ี มี ก ารแก้ ไ ขในภายหลั ง
ตัวอย่างเช่น ค่าเผื่อการรับคืนสินค้ า
การใช้ ว ิธ ีก ารตรวจสอบรายการบัญ ชีห รือ การกระทบยอดอื่น ซึ่ ง ทํา โดยกิจ การ รวมถึ ง
การพิจารณารายการกระทบยอดที่ทาํ ในระหว่างงวดบัญชี
การใช้ เทคนิ ค การตรวจสอบโดยคอมพิ ว เตอร์ เช่ น การทดสอบข้ อ มู ล เพื่ อ ตรวจรายการ
ผิดปกติจากการสุ่มตัวอย่าง
การทดสอบความเที่ยงตรงของการบันทึกและรายการที่จัดทําโดยคอมพิวเตอร์
การหาหลักฐานการสอบบัญชีเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น ๆ นอกเหนือจากกิจการที่ถูกตรวจสอบ
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การตอบสนองเป็ นการเฉพาะต่อการแสดงข้อมู ลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงเนือ่ งจากการจัดทํารายงาน
ทางการเงินทีท่ ุจริต
ตัวอย่ างของการตอบสนองต่ อการประเมินของผู้สอบบัญชีท่มี ีต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่ อ ข้ อ เท็จ จริง อัน เป็ นสาระสํา คัญ อัน เนื่ อ งมาจากการจัด ทํา รายงานทางการเงิน ที่ทุจ ริต มี
ดังต่อไปนี้
การรับรูร้ ายได้
•

•

•

•

•

การตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบสําหรับยอดรายได้ โดยใช้ ข้อมูลแบบ
แยกย่อย เช่น การเปรียบเทียบรายได้ แยกรายเดือน แยกตามสายการผลิต หรือตามส่วนงาน
ธุรกิจในระหว่างงวดปัจจุบันกับงวดก่อน โดยอาจนําเทคนิคการตรวจสอบโดยใช้ คอมพิวเตอร์
มาช่วยในการระบุความสัมพันธ์ของรายได้ ท่ผี ดิ ปกติหรือที่ไม่ได้ คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น
การขอยืนยันยอดกับลูกค้ าบางรายเกี่ยวกับเงื่อนไขของสัญญาและที่อยู่นอกเหนือจากสัญญา
เนื่องจากวิธปี ฏิบัติทางบัญชีท่เี หมาะสมในหลาย ๆ ครั้งนั้นขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขหรือข้ อกําหนดใน
สัญ ญา และเกณฑ์การให้ ส่ ว นลดหรื อ ระยะเวลาการให้ ส่ว นลดซึ่ ง บ่ อ ยครั้ งไม่ มี การจั ด ทํา
เอกสารหลักฐานที่เพียงพอ ตัวอย่างเช่น หลักเกณฑ์การยอมรับสินค้ า เงื่อนไขการส่งและ
การชําระเงิน ภาระของผู้ขายในอนาคต สิทธิในการคืนสินค้ า การรับประกันจํานวนสินค้ าที่จะ
ขายต่อ และเงื่อนไขในการยกเลิกหรือการคืนเงินตามข้ อตกลง ซึ่งมักเกี่ยวข้ องกับสถานการณ์
ดังกล่าว
การสอบถามบุคลากรจากส่วนงานการขายและการตลาดของกิจการ หรือที่ปรึกษากฎหมาย
ภายในกิจการ เกี่ยวกับการขายหรือการส่งสินค้ าใกล้ ส้ นิ งวดบัญชี และความรู้ในเรื่องเงื่อนไข
หรือข้ อตกลงที่ผดิ ปกติท่เี กี่ยวข้ องกับรายการเหล่านี้
การตรวจเยี่ยมสถานที่ใดสถานที่หนึ่งหรือหลายที่ ณ วันสิ้นงวดบัญชี เพื่อเข้ าสังเกตการณ์
สินค้ าที่เตรียมจัดส่ง หรือพร้ อมจัดส่ง (หรือ สินค้ ารับคืนรอดําเนินการต่อ) และการใช้ วิธี
การตรวจตัดยอดขายและตัดยอดสินค้ าที่เหมาะสม
สําหรั บสถานการณ์ท่ีรายการรายได้ มีการบันทึกและประมวลผลโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ต้ องทําการทดสอบการควบคุมเพื่อให้ ได้ ความเชื่อมั่นว่ารายได้ ท่บี ันทึกเป็ นรายได้ ท่เี กิดขึ้นจริง
และมีการบันทึกอย่างเหมาะสมหรือไม่
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ปริมาณสินค้าคงเหลือ
•
•
•
•

•
•

การตรวจสอบการบันทึกสินค้ าคงเหลือของกิจการเพื่อระบุถึงสถานที่หรือรายการสินค้ าที่ควร
ให้ ความสนใจเป็ นพิเศษในระหว่างหรือภายหลังการตรวจนับสินค้ าคงเหลือ
การสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้ าคงเหลือ ณ สถานที่ต้ังบางแห่ ง โดยไม่ได้ มีการแจ้ งล่ วงหน้ า
หรือทําการตรวจนับสินค้ าคงเหลือทุกสถานที่ต้งั ในวันเดียวกัน
การตรวจนับ สิน ค้ า คงเหลือ ในวัน ที่ใ กล้ หรือ ณ วัน สิ้น งวดบัญ ชี เพื่ อ ลดความเสี่ย งจาก
การบิดเบือนข้ อมูลที่ไม่เหมาะสมระหว่างวันที่นับสินค้ าคงเหลือถึงวันที่ส้ นิ งวดบัญชีให้ ต่าํ ที่สดุ
การใช้ วิธีการตรวจสอบเพิ่ ม เติมในระหว่า งการสัง เกตการณ์ต รวจนับ สิน ค้ า คงเหลือ เช่ น
การตรวจสอบอย่างเข้ มงวดถึงสิ่งที่บรรจุในกล่อง ลักษณะสินค้ าที่วางเป็ นกอง (เช่น ภายใน
กองสินค้ าเป็ นโพรง ไม่มีสินค้ าอยู่จริง) หรือฉลากสินค้ า และคุณภาพ (เช่น ความบริสุทธิ์
เกรดสินค้ า หรือความเข้ มข้ น) ของสินค้ าที่มีลักษณะเป็ นของเหลว เช่น สินค้ าจําพวกนํา้ หอม
หรือสารเคมีพิเศษ การพิจารณาใช้ ผลงานของผู้เชี่ยวชาญอาจเป็ นประโยชน์ในการสังเกตการณ์
ตรวจนับ
การเปรียบเทียบปริมาณในงวดบัญชีปัจจุ บันกับงวดบัญชีก่อน โดยแบ่ งเป็ นประเภทสินค้ า
สถานที่ต้งั หรือใช้ เกณฑ์อย่างอื่น หรือเปรียบเทียบกับปริมาณที่นับได้ กบั ปริมาณที่บันทึก
การใช้ เทคนิคการการตรวจสอบโดยใช้ คอมพิวเตอร์ช่วย เพื่อทดสอบการรวบรวมจํานวนสินค้ า
คงเหลือที่นับ ตัวอย่างเช่น การจัดเรียงลําดับโดยใช้ เลขที่ป้ายสินค้ าเพื่อทดสอบการควบคุม
ป้ ายสินค้ า หรือการจัดลําดับโดยใช้ เลขที่สินค้ าเพื่อทดสอบความเป็ นไปได้ ท่ีรายการจะขาด
หายไปหรือซํา้ ซ้ อน

การประมาณการของผูบ้ ริหาร
•
•

การใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญในการจัดทําประมาณการอย่างอิสระ เพื่อใช้ เปรียบเทียบกับการประมาณ
การของผู้บริหาร
การขยายขอบเขตการสอบถามไปยังบุคคลอื่น นอกเหนือจากผู้บริหารและฝ่ ายบัญชี เพื่อหา
หลักฐานสนับสนุนความสามารถและความตั้งใจของผู้บริหารในการนําแผนงานที่เกี่ยวข้ องกับ
การดําเนินการมาใช้ จัดทําประมาณการทางบัญชี
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การตอบสนองเป็ นการเฉพาะต่ อ การแสดงข้อมู ลที่ข ดั ต่ อข้อ เท็ จ จริ งอันเนื่องมาจากการใช้
สินทรัพย์ในทางทีไ่ ม่เหมาะสม
สถานการณ์ท่ีแ ตกต่ า งกัน ย่ อ มมี ก ารตอบสนองที่แ ตกต่ า งกัน โดยปกติ แ ล้ ว การตรวจสอบเพื่ อ
ตอบสนองความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจาก
การทุจริต อันเนื่องมาจากการใช้ สินทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลโดยตรงต่อยอดคงเหลือทาง
บัญชีและประเภทของรายการ แม้ ว่าการตรวจสอบบางอย่างที่อธิบายไว้ เป็ น 2 ประเภทข้ างต้ นนั้น
อาจนํามาประยุกต์ใช้ ได้ ในบางสถานการณ์ แต่ขอบเขตของงานสอบบัญชีจะเชื่อมโยงกับข้ อมูล
เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงของใช้ สนิ ทรัพย์อย่างไม่เหมาะสมตามที่ได้ ระบุไว้
ตั ว อย่ า งของการตอบสนองต่ อ การประเมิ น ของผู้ ส อบบั ญ ชี ต่ อ ความเสี่ย งจากการแสดงข้ อ มู ล
ที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเนื่องมาจากการใช้ สนิ ทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสม มีดังนี้
•
การตรวจนับเงินสดหรือหลักทรัพย์ในเวลาใกล้ ส้ นิ ปี หรือ ณ สิ้นปี
•
การขอยืนยันโดยตรงกับลูกค้ าเกี่ยวกับรายการบัญชี สําหรับงวดเวลาของการตรวจสอบ รวมถึง
การลดหนี้ รายการคืนสินค้ า และวันที่มีการจ่ายเงิน
•
วิเคราะห์โอกาสที่จะได้ รับคืนสําหรับบัญชีท่มี ีการตัดจําหน่ายไปแล้ ว
•
วิเคราะห์สนิ ค้ าขาดหายตามสถานที่ หรือตามประเภทของสินค้ า
•
เปรียบเทียบอัตราส่วนที่สาํ คัญของสินค้ าคงเหลือ กับเกณฑ์ของอุตสาหกรรม
•
สอบทานเอกสารหลักฐานประกอบการปรับลดสําหรับสินค้ าคงเหลือที่บันทึกโดยวิธีสินค้ า
คงเหลือที่บันทึกแบบต่อเนื่อง
•
การใช้ ค อมพิว เตอร์ช่ ว ยในการจับ คู่ ระหว่ า งรายชื่ อ ผู้ ข ายสิน ค้ า กับ รายชื่ อ ของพนัก งาน
เพื่อระบุท่อี ยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ท่ตี รงกัน
•
การใช้ คอมพิวเตอร์ในการค้ นหารายการในรายงานเงินเดือน เพื่อที่จะระบุท่อี ยู่ บัตรประจําตัว
พนักงาน เลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษี หรือเลขที่บัญชีธนาคารที่ซาํ้ กัน
•
การสอบทานแฟ้ มบุคลากรโดยเน้ นรายการที่ไม่ ค่อยมีข้อมูล หรือหลักฐานการทํางาน เช่น
ไม่มีเอกสารการประเมินผลงาน
•
การวิเคราะห์ส่วนลดการค้ า และการรับคืนสินค้ าที่มีลักษณะหรือแนวโน้ มผิดปกติ
•
การขอคํายืนยันเกี่ยวกับเงื่อนไขในสัญญาที่เฉพาะเจาะจงกับบุคคลภายนอก
•
การได้ มาซึ่งหลักฐานที่แสดงว่าได้ มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา
•
การสอบทานค่าใช้ จ่ายที่มีจาํ นวนมากและผิดปกติ
•
การสอบทานการอนุ มัติ และมูลค่าตามบัญชีของเงินให้ ก้ ูยืมแก่ผ้ ูบริหารระดับสูง และบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้ อง
•
การสอบทานจํานวนและความถูกต้ องของรายงานค่าใช้ จ่ายที่เสนอโดยผู้บริหารระดับสูง
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ภาคผนวก 3
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก49)

ตัวอย่างของสถานการณ์ทีแ่ สดงถึงความเป็ นไปได้ในการทุจริต
ตัวอย่างของสถานการณ์ดังต่อไปนี้ อาจแสดงถึงความเป็ นไปได้ ท่งี บการเงินอาจมีการแสดงข้ อมูล
ที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริต
ความขัดแย้ งในการบันทึกทางการบัญชี รวมถึงประเด็นดังต่อไปนี้
•
รายการที่ไ ม่ ไ ด้ บั น ทึก อย่ า งครบถ้ ว นหรื อ ตามกํา หนดเวลาหรื อ บั น ทึก อย่ า งไม่ เ หมาะสม
ทั้งในด้ านจํานวนเงิน งวดบัญชี การจัดประเภท หรือนโยบายของกิจการ
•
ยอดคงเหลือหรือรายการที่ไม่มีหลักฐานสนับสนุนหรือไม่ได้ รับการอนุมัติ
•
รายการปรับปรุงในนาทีสดุ ท้ ายที่มีผลกระทบอย่างสําคัญต่อผลการดําเนินงานทางการเงิน
•
หลั ก ฐานการเข้ า ถึ ง ระบบและการบั น ทึก รายการของพนั ก งานที่ไ ม่ ส อดคล้ อ งกับ หน้ า ที่
ที่ได้ รับมอบหมาย
•
การแจ้ งต่อผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้ อสงสัยว่าอาจมีการทุจริต
หลักฐานที่ขดั แย้ งหรือที่หายไป รวมถึงประเด็นดังต่อไปนี้
•
การขาดหายไปของเอกสาร
•
การเปลี่ยนแปลงแก้ ไขเอกสาร
•
การไม่มีเอกสารอื่นนอกเหนือจากสําเนาเอกสารหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิคส์ ทั้งที่เอกสาร
ต้ นฉบับควรจะมีอยู่
•
ผลแตกต่างที่มีสาระสําคัญจากการกระทบยอดที่ไม่สามารถอธิบายได้
•
การเปลี่ ย นแปลงที่ผิ ด ปกติ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น หรื อ การเปลี่ ย นแปลงในแนวโน้ ม
ความสัมพันธ์หรืออัตราส่วนทางการเงินที่สาํ คัญ ตัวอย่างเช่น ยอดลูกหนี้เพิ่มขึ้นมากกว่ายอด
รายได้
•
ข้ อมูลที่ได้ จากสอบถามหรื อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบจากผู้บริหารหรื อพนักงานไม่ สมํ่าเสมอ
คลุมเครือ หรือไม่น่าเชื่อถือ
•
ผลแตกต่างที่ผดิ ปกติระหว่างจํานวนที่กจิ การบันทึกไว้ กบั หนังสือยืนยันยอดที่ได้ รับกลับมา
•
มีรายการด้ านเครดิตเป็ นจํานวนมากและมีรายการปรับปรุงอื่นในบัญชีลูกหนี้
•
ความแตกต่ างที่ไม่ สามารถอธิบายได้ หรืออธิบายอย่างไม่เพียงพอระหว่างบัญชีคุมยอดและ
บัญชีแยกประเภทย่ อยของลูกหนี้ หรือระหว่ างใบแจ้ งยอดจากลูกค้ าและบัญชีแยกประเภท
ย่อยของลูกหนี้
•
การหายไปของเช็คที่ยกเลิกซึ่งในสถานการณ์ท่ีปกติแล้ วเช็คที่ยกเลิกจะถูกส่งคืนให้ กิจการ
พร้ อมใบแจ้ งยอดจากธนาคาร
•
สินค้ าคงเหลือหรือสินทรัพย์หายไปอย่างเป็ นสาระสําคัญ
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•
•
•

การขาดหายไปของหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่ สอดคล้ องกับนโยบายการเก็บรักษา
บันทึกรายการของกิจการ
มีจาํ นวนรายที่ตอบยืนยันยอดมากกว่าหรือน้ อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
ไม่ สามารถหาหลักฐานสําหรับการพัฒนาระบบที่สาํ คัญหรื อหลักฐานประกอบการทดสอบ
การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและการนําโปรแกรมที่สาํ คัญมาใช้ สาํ หรับปี ปัจจุบัน

ความสัมพันธ์ท่มี ีปัญหาหรือไม่ปกติระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร รวมถึง
•
การไม่อนุญาตให้ ผ้ ูสอบบัญชีเข้ าถึงรายการบัญชี เครื่องมืออํานวยความสะดวก พนักงานบางคน
ลูกค้ า ผู้ขาย หรือ บุคคลอื่นที่สามารถให้ หลักฐานแก่ผ้ ูสอบบัญชี
•
ผู้บริหารกดดันผู้สอบบัญชีให้ แก้ ไขประเด็นที่ซับซ้ อนหรือข้ อขัดแย้ งภายในเวลาที่จาํ กัดอย่าง
ไม่เหมาะสม
•
ผู้บริหารแสดงความข้ องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี หรือคุกคามกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินที่สาํ คัญของผู้สอบบัญชีในหลักฐาน
การสอบบัญชี หรือการตัดสินใจของผู้สอบบัญชีท่มี ีแนวโน้ มว่าจะขัดแย้ งกับผู้บริหาร
•
กิจการให้ ข้อมูลที่ผ้ ูสอบบัญชีขอล่าช้ าผิดปกติ
•
ความไม่ เต็มใจที่จะอํานวยความสะดวกแก่ผ้ ูสอบบัญชีในการเข้ าถึงข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
สําคัญเพื่อนํามาตรวจสอบโดยใช้ เทคนิคทางด้ านคอมพิวเตอร์
•
การปฏิเสธที่จะให้ ผ้ ูสอบบัญชีเข้ าถึงบุคลากรด้ านเทคโนโลยี และเครื่องอํานวยความสะดวกที่
สําคัญ ซึ่งรวมถึง พนักงานที่ดูแลความปลอดภัย การปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบ
•
ความไม่ เต็มใจที่จะเพิ่มหรือแก้ ไขการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินให้ ครบถ้ วนหรือเข้ าใจได้
มากขึ้น
•
ความไม่เต็มใจที่จะแก้ ไขข้ อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในอย่างทันทีทนั ใด
ประเด็นอื่น ๆ
•
ผู้บริหารไม่เต็มใจให้ ผ้ ูสอบบัญชีเข้ าพบผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลโดยลําพัง
•
นโยบายการบัญชีท่แี ตกต่างจากมาตรฐานของอุตสาหกรรม
•
มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีบ่อยครั้งทั้งที่สถานการณ์ไม่ได้ มีการเปลี่ยนแปลง
•
เพิกเฉยต่อการละเมิดแนวทางการปฏิบัติด้านจรรยาบรรณของกิจการ
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