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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระสําคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี”
ควรอ่านร่วมกับ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี”
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คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
1.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้กล่าวถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการนําหลักการของ
ความมีสาระสําคัญมาใช้ ในการวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงิน ส่วนมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 4501 จะอธิบายถึงการนําความมีสาระสําคัญมาใช้ ในการประเมินผลกระทบ
ของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งที่พบในการตรวจสอบและการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อ
ข้ อเท็จจริงที่ยังไม่ได้ แก้ ไข (ถ้ ามี) ในงบการเงิน

ความมีสาระสําคัญในการตรวจสอบ
2.

1
2

แม่บทการรายงานทางการเงินจะอธิบายเกี่ยวกับหลักการของความมีสาระสําคัญในการจัดทํา
และนําเสนองบการเงิน ถึงแม้ ว่าแม่บทการรายงานทางการเงินอาจอธิบายถึงความมีสาระสําคัญ
ในความหมายที่ต่างกัน แต่โดยทั่วไปแม่บทการรายงานทางการเงินมักจะอธิบายว่า
•
การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงซึ่งรวมถึงการไม่ แสดงข้ อมูล จะถูกพิจารณาว่ ามี
สาระสําคัญ ถ้ าการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงรายการใดรายการหนึ่งหรือทุกรายการ
โดยรวมจะสามารถคาดการณ์ไ ด้ อ ย่ า งสมเหตุส มผลว่ า มีอิท ธิพ ลต่ อ การตัด สิน ใจ
เชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงิน
•
การใช้ ดุลยพินิจเกี่ยวกับความมีสาระสําคัญจะพิจารณาในแง่ของสภาวะแวดล้ อม และ
ผลกระทบของขนาด หรือลักษณะของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง หรือพิจารณา
จากทั้งสององค์ประกอบ และ
•
การใช้ ดุลยพิ นิจว่ าเรื่ องใดมีสาระสําคัญต่ อผู้ ใช้ งบการเงินจะขึ้นอยู่ กับการพิ จารณา
ความต้ องการข้ อมู ลพื้ นฐานทางการเงินของผู้ ใช้ งบการเงินโดยรวม2 ผลกระทบที่อาจ
เกิ ดขึ้ นจากการแสดงข้ อมู ลที่ขั ดต่ อข้ อเท็จจริ งที่มี ต่ อผู้ ใช้ งบการเงิ นรายใดรายหนึ่ ง
โดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งความต้ องการของผู้ใช้ งบการเงินเหล่านั้นอาจมีความแตกต่างกัน
อย่างมากจะไม่ถูกนํามาพิจารณา

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ”
ตัวอย่างเช่น แม่บทในการจัดทําและนําเสนองบการเงินระบุว่า สําหรับกิจการที่มุ่งหวังผลกําไร การจัดทํางบการเงิน
ให้ ตรงกับความต้ องการของนักลงทุนซึ่งได้ ลงทุนในทุนประเภทที่มีความเสี่ยงของกิจการ ย่อมจะตรงกับความ
ต้ องการส่วนใหญ่ของผู้ใช้ งบการเงินอื่น ๆ
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3.

การกล่ าวถึงความมีสาระสําคัญนี้ หากแสดงในแม่ บทการรายงานทางการเงินที่นาํ มาใช้ จะให้
กรอบในการอ้ างอิงแก่ผ้ ูสอบบัญชีในการกําหนดความมีสาระสําคัญของการตรวจสอบ หากแม่บท
การรายงานทางการเงินที่นํามาใช้ ไม่ ได้ อธิบายหลักการของความมีสาระสําคัญ ลักษณะที่
กล่าวถึงในย่อหน้ าที่ 2 จะให้ กรอบในการอ้ างอิงในการพิจารณาความมีสาระสําคัญของการ
ตรวจสอบแก่ผ้ ูสอบบัญชี

4.

การกําหนดความมีสาระสําคัญของผู้สอบบัญชีเป็ นเรื่องของการใช้ ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพและขึ้นอยู่กบั ความเข้ าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความต้ องการข้ อมูลทางการเงินของ
ผู้ใช้ งบการเงิน ดังนั้นจึงเป็ นการสมเหตุสมผลที่ผ้ ูสอบบัญชีจะตั้งข้ อสมมติว่า ผู้ใช้ งบการเงิน
(ก) มีความรู้ตามสมควรเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจและเศรษฐกิจและการบัญชี และมีความเต็มใจ
ที่จะศึกษาข้ อมูลในงบการเงินด้ วยความระมัดระวังและความรอบคอบอย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีความเข้ าใจว่ างบการเงินได้ ถูกจัดทํา แสดงรายการ และตรวจสอบ ในระดับของความมี
สาระสําคัญ
(ค) ตระหนักถึงความไม่แน่นอนที่แฝงอยู่ในการวัดมูลค่าของจํานวนเงินที่ข้ ึนอยู่กบั การใช้
ประมาณการ การใช้ ดุลยพินิจ และการพิจารณาถึงเหตุการณ์ในอนาคต และ
(ง) ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจอย่างสมเหตุสมผลบนพื้นฐานของข้ อมูลในงบการเงิน

5.

ผู้ สอบบัญชีจะนําหลั กการของความมีสาระสําคั ญไปใช้ ท้ังในการวางแผนและการปฏิบั ติงาน
ตรวจสอบ และในการประเมินผลกระทบของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่พบในการ
ตรวจสอบและการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่ยังไม่ได้ แก้ ไข (ถ้ ามี) ในงบการเงิน และใน
การแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก1)

6.

ในการวางแผนการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีจะใช้ ดุลยพินิจเกี่ยวกับจํานวนเงินของการแสดงข้ อมูล
ที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงซึ่งได้ พิจารณาแล้ วว่ามีสาระสําคัญ การใช้ ดุลยพินิจนี้จะเป็ นพื้นฐานสําหรับ
(ก) การกําหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกี ารประเมินความเสี่ยง
(ข) การระบุ และการประเมิ นความเสี่ ยงจากการแสดงข้ อมู ลที่ ขั ดต่ อข้ อเท็จจริ งอั นเป็ น
สาระสําคัญ และ
(ค) การกําหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกี ารตรวจสอบต่อไป
ความมี สาระสํา คัญ ที่กาํ หนดขึ้นในการวางแผนการตรวจสอบ ไม่ จํา เป็ นต้ องกํา หนดเป็ น
จํานวนเงินขั้นตํ่า เพื่อประเมินว่าการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่ยังไม่ถูกแก้ ไข ทั้งรายการ
ใดรายการหนึ่ง หรือทุกรายการโดยรวมนั้น จะไม่มีสาระสําคัญ สถานการณ์ท่เี กี่ยวข้ องกับการ
แสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงบางอย่ าง อาจเป็ นสาเหตุให้ ผ้ ูสอบบัญชีประเมินว่ ารายการ
เหล่านั้นมีสาระสําคัญได้ แม้ ว่าจะมีจาํ นวนตํ่ากว่าระดับที่มีสาระสําคัญ ถึงแม้ ว่าจะเป็ นไปไม่ได้
ในทางปฏิบั ติ ท่ีจ ะออกแบบวิ ธี ก ารตรวจสอบเพื่ อ ให้ ตรวจพบการแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ
ข้ อเท็จจริงซึ่งมีสาระสําคัญเพียงเพราะลักษณะของรายการเหล่ านั้นก็ตาม เมื่อมีการประเมิน
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เกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่องบการเงิน3 ผู้สอบบัญชีจะพิจารณา ทั้งจํานวนเงิน และลักษณะของ
การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงที่ยังไม่ถูกแก้ ไข และสถานการณ์ท่รี ายการเหล่านั้นเกิดขึ้น
วันถือปฏิบตั ิ
7.

3

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ให้ ถือปฏิบัติกบั การตรวจสอบงบการเงินสําหรับรอบบัญชีท่เี ริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 ย่อหน้ าที่ ก16
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วัตถุประสงค์
8.

วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องผู้ ส อบบัญ ชี คื อ การนํา หลั ก การของความมี ส าระสํา คั ญ ไปปฏิบั ติ อ ย่ า ง
เหมาะสมในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี

คําจํ ากัดความ
9.

เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ความมีสาระสําคัญในการปฏิบัติงาน หมายถึง
จํา นวนหนึ่ ง หรื อ หลายจํา นวนที่ผ้ ู ส อบบั ญ ชี ก ํา หนดขึ้ น ณ ระดั บ ที่มี ค่ า น้ อ ยกว่ า ความมี
สาระสําคัญสําหรับงบการเงินโดยรวม เพื่อลดโอกาสที่จาํ นวนรวมของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อ
ข้ อเท็จจริงที่ยังไม่ ถูกแก้ ไขและไม่ ถูกตรวจพบจะมีจาํ นวนสูงกว่ าความมีสาระสําคัญสําหรับ
งบการเงินโดยรวมให้ อยู่ในระดับตํ่าอย่างเหมาะสม หากเกี่ยวข้ อง ความมีสาระสําคัญในการ
ปฏิบัติงาน ยังหมายถึง จํานวนหนึ่งหรือหลายจํานวนที่ผ้ ูสอบบัญชีกาํ หนดขึ้น ณ ระดับที่มีค่า
น้ อยกว่ าระดับความมีสาระสําคัญระดับหนึ่ง หรือหลายระดับ สําหรับประเภทของรายการ
ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิ ดเผยข้ อมูลของรายการใดรายการหนึ่งเป็ นการเฉพาะ

ข้อกําหนด
การกํ า หนดความมี ส าระสํ า คัญ และความมี ส าระสํ า คัญ ในการปฏิ บ ัติ ง านเมื่ อ วางแผน
การตรวจสอบ
10. ในการจัดทํากลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวม ผู้สอบบัญชีต้องกําหนดความมีสาระสําคัญสําหรับ
งบการเงินโดยรวม ในสถานการณ์เฉพาะของกิจการ หากมีประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ
ทางบัญชี หรือการเปิ ดเผยข้ อมูลของรายการใดรายการหนึ่งหรือมากกว่ าเป็ นการเฉพาะ ซึ่งการ
แสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงของรายการดังกล่าวในจํานวนที่มีค่าน้ อยกว่าความมีสาระสําคัญ
สํา หรั บ งบการเงิ นโดยรวม สามารถคาดการณ์ ได้ อย่ างสมเหตุ สมผลว่ าจะมี อิทธิพลต่ อการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องกําหนดระดับความมีสาระสําคัญ
ระดับหนึ่ง หรือหลายระดับ เพื่อนํามาใช้ กบั ประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือ
การเปิ ดเผยข้ อมูลของรายการเหล่านั้น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก2-ก11)
11. ผู้ สอบบัญชีต้องกําหนดความมีสาระสําคัญในการปฏิบัติงาน เพื่ อประเมินความเสี่ยงจาก
การแสดงข้ อมูลที่ขัด ต่ อข้ อเท็จ จริงอัน เป็ นสาระสํา คัญ และกําหนดลักษณะ ช่ วงเวลา และ
ขอบเขตของวิธกี ารตรวจสอบต่อไป (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก12)
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การปรับเปลีย่ นเมือ่ มีความคืบหน้าในการตรวจสอบ
12. ผู้สอบบัญชีต้องปรับเปลี่ยนความมีสาระสําคัญสําหรับงบการเงินโดยรวม (และหากเกี่ยวข้ อง
ระดับความมีสาระสําคัญระดับหนึ่ง หรือหลายระดับ สําหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ
ทางบัญชี หรือการเปิ ดเผยข้ อมูลของรายการใดรายการหนึ่งเป็ นการเฉพาะ) เมื่อได้ ทราบ
ข้ อมูลระหว่างการตรวจสอบซึ่ งอาจเป็ นเหตุใ ห้ ผู้ สอบบัญชีต้องกํา หนดจํานวนหนึ่ง (หรือ
หลายจํานวน) ที่แตกต่างจากจํานวนเดิม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก13)
13. หากผู้ สอบบัญ ชีสรุปว่ าความมีสาระสําคั ญสําหรั บงบการเงินโดยรวม (และหากเกี่ยวข้ อง
ระดั บ ความมี ส าระสํา คั ญ ระดั บ หนึ่ ง หรื อ หลายระดั บ สํา หรั บ ประเภทของรายการ ยอด
คงเหลือทางบัญชี หรือการเปิ ดเผยข้ อมูลของรายการใดรายการหนึ่งเป็ นการเฉพาะ) ในระดับ
ที่ต่าํ กว่าความมีสาระสําคัญที่ได้ กาํ หนดไว้ เดิมมีความเหมาะสม ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่ามีความ
จําเป็ นหรื อไม่ ท่ีจะต้ องปรั บเปลี่ ยนความมี สาระสําคัญในการปฏิบัติงาน และพิ จารณาว่ าลักษณะ
ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกี ารตรวจสอบต่อไปยังเหมาะสมหรือไม่
เอกสารหลักฐาน
14. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบของผู้ สอบบัญชีต้องรวมถึงจํานวนและปัจจัยที่ใช้ ประกอบ
การพิจารณา ดังต่อไปนี้4
(ก) ความมีสาระสําคัญสําหรับงบการเงินโดยรวม (ดูย่อหน้ าที่ 10)
(ข) หากเกี่ยวข้ อง ระดับความมีสาระสําคัญระดับหนึ่ง หรือหลายระดับ สําหรับประเภทของรายการ
ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิ ดเผยข้ อมูลของรายการใดรายการหนึ่งเป็ นการเฉพาะ
(ดูย่อหน้ าที่ 10)
(ค) ความมีสาระสําคัญในการปฏิบัติงาน (ดูย่อหน้ าที่ 11) และ
(ง) การปรับเปลี่ยนใด ๆ ของ (ก) ถึง (ค) เมื่อมีความคืบหน้ าในการตรวจสอบ (ดูย่อ
หน้ าที่ 12-13)

4

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้ าที่ 8-11 และย่อหน้ าที่ ก6
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การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอื่น
ความมีสาระสําคัญและความเสีย่ งในการสอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 5)
ก1. ในการตรวจสอบงบการเงิน วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้ สอบบัญชี คือ เพื่อให้ ได้ รับความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมไม่มีการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด เพื่อให้ ผ้ ูสอบบัญชีสามารถ
แสดงความเห็นว่างบการเงินได้ ถูกจัดทําขึ้นในส่วนที่มีสาระสําคัญ ตามแม่บทการรายงานทาง
การเงินที่ถือปฏิบัติ และเพื่อให้ ผ้ ูสอบบัญชีสามารถรายงานต่ องบการเงินและสื่อสารตามที่
มาตรฐานการสอบบัญชีกาํ หนด ซึ่งสอดคล้ องกับสิ่งที่ผ้ ูสอบบัญชีตรวจพบ5 ผู้สอบบัญชีจะได้ รับ
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลเมื่อได้ รับหลักฐานการตรวจสอบที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อ
ลดความเสี่ยงในการสอบบัญชีให้ อยู่ในระดับตํ่าที่สามารถยอมรับได้ 6 ความเสี่ยงในการสอบ
บัญชี คือ ความเสี่ย งที่ผู้ ส อบบัญ ชี จ ะแสดงความเห็น ในการตรวจสอบที่ไ ม่ เ หมาะสมเมื่อ
งบการเงินมีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ความเสี่ยงในการสอบบัญชี
เป็ นความเสี่ยงในการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญและความเสี่ยงจาก
การตรวจพบ7 ผู้สอบบัญชีจะพิจารณาความมีสาระสําคัญและความเสี่ยงในการสอบบัญชีตลอด
ระยะเวลาการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อ
(ก) ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ8
(ข) กําหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกี ารตรวจสอบต่อไป9 และ
(ค) ประเมินผลกระทบของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่ยังไม่ถูกแก้ ไข (ถ้ ามี) ใน
งบการเงิน10 และแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชี11

5

6
7
8

9
10
11

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้ าที่ 11
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้ าที่ 17
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้ าที่ 13 (ค)
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญโดยการทําความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธปี ฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้ ”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 “การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน”
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การกํ า หนดความมี ส าระสํ า คัญ และความมี ส าระสํ า คัญ ในการปฏิ บ ัติ ง านเมื่ อ วางแผน
การตรวจสอบ
ข้อพิจารณาเฉพาะสําหรับหน่วยงานภาครัฐ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 10)
ก2. สํา หรั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ หน่ ว ยงานที่อ อกกฎหมายและหน่ ว ยงานกํา กับ ดู แ ลมัก จะเป็ น
ผู้ ใ ช้ ง บการเงิน หลั ก นอกจากนั้น งบการเงินอาจถูกใช้ ในการตัดสินใจอื่นนอกเหนือจากการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ดังนั้น ในการกําหนดความมีสาระสําคัญสําหรับงบการเงินโดยรวม
(และหากเกี่ยวข้ อง ระดับความมีสาระสําคัญระดับหนึ่ง หรือหลายระดับ สําหรับประเภทของ
รายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิ ดเผยข้ อมูลของรายการใดรายการหนึ่งเป็ นการเฉพาะ)
ในการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงานภาครัฐ จะได้ รับอิทธิพลจากกฎหมาย ข้ อบังคับ หรือ
ข้ อกําหนดของหน่ วยงานอื่น ๆ และความต้ องการข้ อมูลทางการเงินของหน่ วยงานที่ออก
กฎหมายและประโยชน์ของสาธารณชน
การใช้ขอ้ มูลอ้างอิ งในการกําหนดความมี สาระสําคัญสําหรับงบการเงินโดยรวม (อ้ างถึงย่ อหน้ าที่
10)
ก3. ในการกําหนดความมีสาระสําคัญ ผู้สอบบัญชีจะใช้ ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ อัตราส่วน
เป็ นร้ อยละมั ก จะใช้ เ ป็ นข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง ในการเริ่ ม ต้ น กํา หนดความมี ส าระสํา คั ญ สํา หรั บ
งบการเงินโดยรวม ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการกําหนดข้ อมูลอ้ างอิงที่เหมาะสม รวมถึง
•
องค์ประกอบของงบการเงิน (ตัวอย่างเช่ น สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้ าของ รายได้
ค่าใช้ จ่าย)
•
รายการที่ ผ้ ู ใช้ งบการเงิ นของกิ จการจะให้ ความสนใจเป็ นพิ เศษ (ตั วอย่ างเช่ น เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการประเมินผลการดําเนินงานทางการเงิน ผู้ใช้ งบการเงินอาจจะมุ่งเน้ น
ที่กาํ ไร รายได้ หรือสินทรัพย์สทุ ธิ)
•
ลักษณะของกิจการ ช่วงเวลาของวงจรธุรกิจที่กจิ การดําเนินงานอยู่ และสภาพอุตสาหกรรม
และสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจที่กจิ การดําเนินงานอยู่
•
โครงสร้ างของเจ้ าของกิจการและวิธีการจัดหาเงินทุน (ตัวอย่ างเช่ น หากกิจการจัดหา
เงินทุนโดยการกู้ยืมเพียงอย่างเดียว แทนที่จะใช้ เงินทุนจากเจ้ าของกิจการ ผู้ใช้ งบการเงิน
อาจให้ ความสําคัญต่อสินทรัพย์ และสิทธิเรียกร้ องเหนือสินทรัพย์น้ัน มากกว่าผลกําไร
ของกิจการ) และ
•
ความผันผวนของข้ อมูลอ้ างอิงที่เกี่ยวข้ อง
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ก4. ตัวอย่างของข้ อมูลอ้ างอิงที่เหมาะสม ประกอบด้ วย ประเภทของรายได้ ท่รี ายงาน เช่น กําไรก่อน
ภาษี รายได้ รวม กําไรขั้นต้ นและค่าใช้ จ่ายรวม ส่วนของเจ้ าของรวมหรือสินทรัพย์สุทธิ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของกิจการ กําไรก่อนภาษีจากการดําเนินงานต่อเนื่องมักจะถูกนํามาใช้
สําหรับกิจการที่มุ่งหวังผลกําไร เมื่อกําไรก่อนภาษีจากการดําเนินงานต่อเนื่องมีความผันผวน
ข้ อมูลอ้ างอิงอื่น เช่น กําไรขั้นต้ น หรือรายได้ รวม อาจมีความเหมาะสมกว่า
ก5. ในการเลือกข้ อมูลอ้ างอิง ข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้ องโดยปกติประกอบด้ วยผลการดําเนินงาน
ทางการเงินและฐานะทางการเงินของงวดก่อน ผลการดําเนินงานทางการเงินและฐานะทางการ
เงินของงวดจนถึงปัจจุบัน และงบประมาณหรือประมาณการสําหรับงวดปัจจุบัน ปรับปรุงด้ วย
การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ท่สี าํ คัญของกิจการ (ตัวอย่างเช่น การซื้อธุรกิจที่มีนัยสําคัญ)
และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้ องของสภาพอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจที่
กิจการดําเนินงานอยู่ ตัวอย่างเช่น หากในเบื้องต้ น ความมีสาระสําคัญสําหรับงบการเงินโดยรวม
ของกิจ การหนึ่ ง ได้ ถู ก กํา หนดจากร้ อ ยละของกํา ไรก่ อ นภาษี จ ากการดํา เนิ น งานต่ อ เนื่ อ ง
สถานการณ์ท่ที าํ ให้ มีการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของกําไรดังกล่าวอย่างมาก อาจทําให้ ผ้ ูสอบบัญชี
สรุปว่าความมีสาระสําคัญสําหรับงบการเงินโดยรวมที่กาํ หนดขึ้นจากการใช้ กาํ ไรก่อนภาษีจาก
การดําเนินงานในอดีตซึ่งทําให้ เป็ นมาตรฐาน มีความเหมาะสมกว่า
ก6. ความมีสาระสําคัญมีความเกี่ยวข้ องกับงบการเงินที่ผ้ ูสอบบัญชีกาํ ลังรายงาน เมื่องบการเงิน
ถูกจัดทําขึ้นสําหรับงวดการรายงานทางการเงินที่มากหรือน้ อยกว่า 12 เดือน เช่น ในกรณีของ
กิจการที่ต้ังขึ้นใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงงวดการรายงานทางการเงิน ความมีสาระสําคัญ
จะเกี่ยวข้ องกับงบการเงินที่จัดทําขึ้นสําหรับงวดการรายงานทางการเงินนั้น
ก7. ผู้สอบบัญชีต้องใช้ ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ในการกําหนดความมีสาระสําคัญเป็ น
อัตราร้ อยละกับข้ อมูลอ้ างอิงที่ถูกเลือก อัตราร้ อยละจะมีความสัมพันธ์กับข้ อมูลอ้ างอิงที่ถูก
เลือก เช่น อัตราร้ อยละที่นาํ ไปใช้ กบั กําไรก่อนภาษีจากการดําเนินงานต่อเนื่องโดยปกติมักจะ
มีค่าสูงกว่าอัตราร้ อยละที่นาํ ไปใช้ กับรายได้ รวม ตัวอย่างเช่น ผู้ สอบบัญชีอาจพิจารณาว่า
ร้ อ ยละ 5 ของกําไรก่อนภาษีจากการดําเนินงานต่อเนื่องมีความเหมาะสมสําหรับกิจการที่
มุ่งหวังผลกําไรในอุตสาหกรรมการผลิต ในขณะที่ผ้ ูสอบบัญชีอาจพิจารณาว่าร้ อยละ 1 ของ
รายได้ รวมหรือค่าใช้ จ่ายรวม มีความเหมาะสมสําหรับกิจการที่ไม่มุ่งหวังผลกําไร อย่างไรก็ตาม
อัตราร้ อยละที่สงู ขึ้นหรือตํ่าลงอาจมีความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
ข้อพิจารณาเฉพาะสําหรับกิจการขนาดเล็ก
ก8. เมื่อกําไรก่อนภาษีจากการดําเนินงานต่ อเนื่องของกิจการมีความสมํ่าเสมอเป็ นปกติ ซึ่งอาจ
เกิ ด ขึ้ นในกรณี ข องธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว ซึ่ ง เจ้ า ของได้ รั บ กํา ไรก่ อ นภาษี จํา นวนมากในรู ป ของ
ค่าตอบแทน ข้ อมูลอ้ างอิง เช่น กําไรก่อนค่าตอบแทนและภาษีอาจมีความเกี่ยวข้ องมากกว่า
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ข้อพิจารณาเฉพาะสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
ก9. ในการตรวจสอบหน่ วยงานภาครั ฐ ต้ นทุนรวมหรื อต้ นทุ นสุทธิ (ค่ าใช้ จ่ายหั กรายได้ หรื อ
รายจ่ า ยหั ก รายรั บ ) อาจเป็ นข้ อมู ล อ้ า งอิง ที่เ หมาะสมสํา หรั บ กิจ กรรมของโครงการ เมื่ อ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ มี การเก็บ รั ก ษาสิน ทรั พย์ ข องทางการ สิน ทรั พย์อ าจเป็ นข้ อมู ล อ้ า งอิง ที่
เหมาะสม
ระดับความมีสาระสําคัญระดับหนึ ง่ หรือหลายระดับสําหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทาง
บัญชี หรือการเปิ ดเผยข้อมูลของรายการใดรายการหนึง่ เป็ นการเฉพาะ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 10)
ก10. ปั จจัยที่อาจระบุ ถึงการมีอยู่ จริ งของประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรื อการ
เปิ ดเผยข้ อมูลของรายการใดรายการหนึ่ง หรือมากกว่าเป็ นการเฉพาะ ซึ่งการแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งของรายการดังกล่ าวในจํานวนที่มีค่าน้ อยกว่ าความมีสาระสําคัญสําหรั บ
งบการเงินโดยรวมสามารถคาดการณ์ได้ อย่ างสมเหตุสมผลว่ าจะมีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจ
เชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงิน มีดังต่อไปนี้
•
กฎหมาย ข้ อบั งคั บ หรือ แม่บ ทการรายงานทางการเงิน ที่ใ ช้ มีผ ลกระทบต่อ การ
คาดการณ์ของผู้ใช้ งบการเงินเกี่ยวกับการวัดมูลค่า หรือการเปิ ดเผยบางรายการ เช่ น
รายการของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน และค่าตอบแทนของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่
ในการกํากับดูแลหรือไม่
•
การเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาํ คัญซึ่งมีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมที่กิจการดําเนินงานอยู่
(เช่น ต้ นทุนการวิจัยและพัฒนาสําหรับบริษัทยา)
•
ความสนใจเน้ นที่ด้านใดด้ านหนึ่งของธุรกิจของกิจการซึ่งถูกเปิ ดเผยแยกต่างหากใน
งบการเงินหรือไม่ (เช่น ธุรกิจที่ได้ มาใหม่)
ก11. ในบางสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจพบว่าการเข้ าใจถึงความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มี
หน้ าที่กาํ กับดูแล และผู้บริหารจะเป็ นประโยชน์ในการพิจารณาว่าประเภทของรายการ ยอด
คงเหลือทางบัญชี หรือการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวมีอยู่หรือไม่
ความมีสาระสําคัญในการปฏิบตั ิงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 11)
ก12. การวางแผนการตรวจสอบเพียงเพื่อให้ ตรวจพบการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสําคัญรายการใดรายการหนึ่งทําให้ มองข้ ามข้ อเท็จจริ งที่ว่าจํานวนรวมของการแสดง
ข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงที่ไม่ เป็ นสาระสําคัญแต่ ละรายการอาจทําให้ งบการเงินมีการแสดง
ข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ และไม่ได้ เผื่อไว้ สาํ หรับการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อ
ข้ อเท็จจริงที่เป็ นไปได้ ซ่ึงยังไม่ถูกตรวจพบ ความมีสาระสําคัญในการปฏิบัติงาน (จํานวนหนึ่ง
หรื อหลายจํานวน) ถูกกําหนดขึ้นเพื่ อลดโอกาสที่จํา นวนรวมของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อ
ข้ อเท็จจริงที่ยังไม่ถูกแก้ ไขและไม่ถูกตรวจพบในงบการเงินจะมีจาํ นวนสูงกว่าความมีสาระสําคัญ
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สํา หรั บ งบการเงิ น โดยรวม ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ตํ่า อย่ า งเหมาะสม ในทํา นองเดี ย วกัน ความมี
สาระสําคัญในการปฏิบัติงานที่สมั พันธ์กบั ระดับความมีสาระสําคัญที่กาํ หนดขึ้นสําหรับประเภท
ของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิ ดเผยข้ อมูลของรายการใดรายการหนึ่งเป็ นการ
เฉพาะ ถูกกําหนดขึ้นเพื่อลดโอกาสที่จาํ นวนรวมของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่ยังไม่
ถูกแก้ ไขและไม่ถูกตรวจพบของประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิ ดเผย
ข้ อมูลดังกล่ าว จะมีจาํ นวนสูงกว่ าระดับความมีสาระสําคัญสําหรับประเภทของรายการยอด
คงเหลือทางบัญชี หรือการเปิ ดเผยข้ อมูลนั้น ๆ ให้ อยู่ในระดับตํ่าอย่างเหมาะสม การกําหนด
ความมีสาระสําคัญในการปฏิบัติงานไม่ใช่การคํานวณที่ได้ คาํ ตอบโดยง่าย แต่ผ้ ูสอบบัญชีต้องใช้
ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยใช้ ความเข้ าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับกิจการ ผลของวิธกี าร
ประเมินความเสี่ยง ลักษณะและขอบเขตของการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงที่ตรวจพบในการ
ตรวจสอบที่ผ่านมา และการคาดการณ์ของผู้สอบบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อ
ข้ อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในงวดปัจจุบัน เพื่อกําหนดความมีสาระสําคัญในการปฏิบัติงาน
การปรับเปลีย่ นเมือ่ มีความคืบหน้าในการตรวจสอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 12)
ก13. ความมีสาระสําคัญสําหรับงบการเงินโดยรวม (หากเกี่ยวข้ อง ระดับความมีสาระสําคัญระดับหนึ่ง
หรื อหลายระดับสําหรั บประเภทของรายการ ยอดคงเหลื อทางบัญชี หรื อการเปิ ดเผยข้ อมูล
ของรายการใดรายการหนึ่งเป็ นการเฉพาะ) อาจจําเป็ นต้ องมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากผลของ
การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ท่เี กิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบ (เช่ น การตัดสินใจจําหน่ าย
ธุรกิจส่วนสําคัญของกิจการ) การได้ รับข้ อมูลใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงในความเข้ าใจของ
ผู้สอบบัญชีท่มี ีต่อกิจการและการดําเนินงานของกิจการซึ่งเป็ นผลมาจากการปฏิบัติตามวิธกี าร
ตรวจสอบต่ อไป ตัวอย่ างเช่ น หากระหว่ างการตรวจสอบปรากฏว่ าผลการดําเนินงานทาง
การเงินที่เกิดขึ้นจริงมีโอกาสสูงที่จะแตกต่างอย่างมากจากผลการดําเนินงานทางการเงินสิ้น
งวดที่ไ ด้ ค าดการณ์ ไ ว้ ซึ่ ง เดิ ม เคยใช้ ใ นการกํา หนดความมีส าระสํา คั ญ สํา หรั บ งบการเงิ น
โดยรวม ผู้สอบบัญชีจะต้ องปรับเปลี่ยนความมีสาระสําคัญดังกล่าว
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