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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ กล่าวถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการน าหลักการของ  

ความมีสาระส าคัญมาใช้ในการวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงิน ส่วนมาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 4501 จะอธิบายถึงการน าความมีสาระส าคัญมาใช้ในการประเมินผลกระทบของ

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบในการตรวจสอบและการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ยัง

ไม่ได้แก้ไข (ถ้ามี) ในงบการเงิน 

ความมีสาระส าคญัในการตรวจสอบ 

2. แม่บทการรายงานทางการเงินจะอธิบายเกี่ยวกับหลักการของความมีสาระส าคัญในการจัดท าและ

น าเสนองบการเงิน ถึงแม้ว่าแม่บทการรายงานทางการเงินอาจอธิบายถึงความมีสาระส าคัญใน

ความหมายที่ต่างกัน แต่โดยทั่วไปแม่บทการรายงานทางการเงินมักจะอธิบายว่า 

• การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงรวมถึงการไม่แสดงข้อมูล จะถูกพิจารณาว่ามีสาระส าคัญ 

ถ้าการแสดงข้อมูลที่ขัดตอ่ข้อเทจ็จริงรายการใดรายการหนึ่งหรือทุกรายการโดยรวมจะสามารถ

คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน 

• การใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับความมีสาระส าคัญจะพิจารณาในแง่ของสภาวะแวดล้อม และ

ผลกระทบของขนาด หรือลักษณะของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง หรือพิจารณาจาก

ทั้งสององค์ประกอบ และ 

• การใช้ดุลยพินิจว่าเร่ืองใดมีสาระส าคัญต่อผู้ใช้งบการเงินจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาความต้องการ

ข้อมูลพื้นฐานทางการเงินของผู้ใช้งบการเงินโดยรวม2 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่มีต่อผู้ใช้งบการเงินรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะเจาะจง ซ่ึงความต้องการของ

ผู้ใช้งบการเงินเหล่านั้นอาจมีความแตกต่างกันอย่างมากจะไม่ถูกน ามาพิจารณา 

3. การกล่าวถึงความมีสาระส าคัญนี้  หากแสดงในแม่บทการรายงานทางการเงินที่น ามาใช้ จะให้กรอบ 

ในการอ้างอิงแก่ผู้สอบบัญชีในการก าหนดความมีสาระส าคัญของการตรวจสอบ หากแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่น ามาใช้ ไม่ได้อธิบายหลักการของความมีสาระส าคัญ ลักษณะที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 2 

จะให้กรอบในการอ้างอิงในการพิจารณาความมีสาระส าคัญของการตรวจสอบแก่ผู้สอบบัญช ี

4. การก าหนดความมีสาระส าคัญของผู้สอบบัญชีเป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

และขึ้นอยู่กับความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความต้องการข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้งบการเงิน 

ดังนั้น จึงเป็นการสมเหตุสมผลที่ผู้สอบบัญชีจะตั้งข้อสมมติว่าผู้ใช้งบการเงิน 

 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ” 

2
  ตัวอย่างเช่น แม่บทในการจัดท าและน าเสนองบการเงินระบุว่า ส าหรับกิจการที่มุ่งหวังผลก าไร การจัดท างบการเงินให้ตรงกับความต้องการ

ของนักลงทุนซึ่งได้ลงทุนในทุนประเภทที่มีความเสี่ยงของกิจการ ย่อมจะตรงกับความต้องการส่วนใหญ่ของผู้ใช้งบการเงินอ่ืน ๆ 
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(ก) มีความรู้ตามสมควรเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจและเศรษฐกิจและการบัญชี และมีความเตม็ใจ

ที่จะศึกษาข้อมูลในงบการเงินด้วยความระมัดระวังและความรอบคอบอย่างสมเหตุสมผล 

(ข) มีความเข้าใจว่างบการเงินได้ถูกจัดท า แสดงรายการ และตรวจสอบ ในระดับของ 

ความมีสาระส าคัญ 

(ค) ตระหนักถึงความไม่แน่นอนที่แฝงอยู่ ในการวัดมูลค่าของจ านวนเงินที่ขึ้ นอยู่กับการใช้

ประมาณการ การใช้ดุลยพินิจ และการพิจารณาถึงเหตุการณ์ในอนาคต และ 

(ง) ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจอย่างสมเหตุสมผลบนพื้นฐานของข้อมูลในงบการเงิน 

5. ผู้สอบบัญชีจะน าหลักการของความมีสาระส าคัญไปใช้ทั้งในการวางแผนและการปฏบิัติงานตรวจสอบ 

และในการประเมินผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบในการตรวจสอบและ  

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ยังไม่ได้ รับการแก้ไข (ถ้ามี) ในงบการเงิน และในการแสดง

ความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก1) 

6. ในการวางแผนการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีจะใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับจ านวนเงินของการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงได้พิจารณาแล้วว่ามีสาระส าคัญ การใช้ดุลยพินิจนี้จะเป็นพื้นฐานส าหรับ 

(ก) การก าหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการประเมินความเส่ียง  

(ข) การระบุและการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

และ 

(ค) การก าหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบต่อไป 

ความมีสาระส าคัญที่ก าหนดขึ้นในการวางแผนการตรวจสอบ ไม่จ าเป็นต้องก าหนดเป็นจ านวนเงิน

ขั้นต ่า เพื่อประเมินว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ยังไม่ถูกแก้ไข ทั้งรายการใดรายการหนึ่ง 

หรือทุกรายการโดยรวมนั้น จะไม่มีสาระส าคัญ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงบางอย่าง อาจเป็นสาเหตุให้ผู้สอบบัญชีประเมินว่ารายการเหล่านั้นมีสาระส าคัญได้แม้ว่า

จะมีจ านวนต ่ากว่าระดับที่มีสาระส าคัญ ซ่ึงเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติที่จะออกแบบวิธีการตรวจสอบ

เพื่อให้ตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงมีสาระส าคัญเพียงเพราะลักษณะของรายการ

เหล่านั้นทั้งหมด อย่างไรกต็าม การพิจารณาถึงลักษณะของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่อาจเกิดขึ้น  

ในการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินซ่ึงเกี่ยวข้องกับการออกแบบวิธีการตรวจเพื่อตอบสนองต่อ 

ความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ3 นอกจากนี้  ในการประเมินผล

กระทบที่มีต่องบการเงินของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ยังไม่ถูกแก้ไขทั้งหมด ผู้สอบบัญชีจะ

พิจารณาทั้งจ านวนเงิน และลักษณะของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ยังไม่ถูกแก้ไข และ

สถานการณ์ที่รายการเหล่านั้นเกิดขึ้น4 (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก2) 

 
3  

ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญ โดยการท าความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ” ย่อหน้าที่ ก134-ก135
 

4
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 ย่อหน้าที่ ก21 
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วนัถือปฏิบติั 

7. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

วตัถุประสงค ์

8. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ การน าหลักการของความมีสาระส าคัญไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม  

ในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญช ี

ค าจ ากดัความ 

9. เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ความมีสาระส าคัญในการปฏิบัติงาน หมายถึง  

จ านวนหนึ่งหรือหลายจ านวนที่ผู้สอบบัญชีก าหนดขึ้น ณ ระดับที่มีค่าน้อยกว่าความมีสาระส าคัญ

ส าหรับงบการเงินโดยรวม เพื่อลดโอกาสที่จ านวนรวมของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ยัง 

ไม่ถูกแก้ไขและไม่ถูกตรวจพบจะมีจ านวนสูงกว่าความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวมให้อยู่

ในระดับต ่าอย่างเหมาะสม หากเกี่ยวข้อง ความมีสาระส าคัญในการปฏิบัติงาน ยังหมายถึง จ านวน

หนึ่งหรือหลายจ านวนที่ผู้สอบบัญชีก าหนดขึ้ น ณ ระดับที่มีค่าน้อยกว่าระดับความมีสาระส าคัญ

ระดับหนึ่ง หรือหลายระดับ ส าหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผย

ข้อมูลของรายการใดรายการหนึ่งเป็นการเฉพาะ 

ขอ้ก าหนด 

การก าหนดความมีสาระส าคญัและความมีสาระส าคญัในการปฏิบติังานเมื่อวางแผนการตรวจสอบ 

10. ในการจัดท ากลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวม ผู้สอบบัญชีต้องก าหนดความมีสาระส าคัญส าหรับ 

งบการเงินโดยรวม ในสถานการณ์เฉพาะของกิจการ หากมีประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ 

ทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการใดรายการหนึ่งหรือมากกว่าเป็นการเฉพาะ ซ่ึงการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงของรายการดังกล่าวในจ านวนที่มีค่าน้อยกว่าความมีสาระส าคัญ

ส าหรับงบการเงินโดยรวม สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องก าหนดระดับความมีสาระส าคัญระดับหนึ่ง หรือ

หลายระดับ เพื่อน ามาใช้กับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลของ

รายการเหล่านั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก3-ก12) 

11. ผู้สอบบัญชีต้องก าหนดความมีสาระส าคัญในการปฏิบัติงาน เพื่ อประเมินความเส่ียงจาก 

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ และก าหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขต

ของวิธีการตรวจสอบต่อไป (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก13) 

การปรบัเปลี่ยนเมื่อมีความคืบหนา้ในการตรวจสอบ 

12. ผู้สอบบัญชีต้องปรับเปล่ียนความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวม (และหากเกี่ยวข้อง  

ระดับความมีสาระส าคัญระดับหนึ่ง หรือหลายระดับ ส าหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ 
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ทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการใดรายการหนึ่งเป็นการเฉพาะ) เม่ือได้ทราบข้อมูล

ระหว่างการตรวจสอบซ่ึงอาจเป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีต้องก าหนดจ านวนหนึ่ง  (หรือหลายจ านวน)  

ที่แตกต่างจากจ านวนเดิม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก14) 

13. หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวม (และหากเกี่ยวข้อง ระดับ 

ความมีสาระส าคัญระดับหนึ่ง หรือหลายระดับ ส าหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญช ี

หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการใดรายการหนึ่งเป็นการเฉพาะ) ในระดับที่ต ่ากว่าความมี

สาระส าคัญที่ได้ก าหนดไว้เดิมมีความเหมาะสม ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่ามีความจ าเป็นหรือไม่ที่

จะต้องปรับเปล่ียนความมีสาระส าคัญในการปฏิบัติงาน และพิจารณาว่าลักษณะ ช่วงเวลา และ

ขอบเขตของวิธีการตรวจสอบต่อไปยังเหมาะสมหรือไม่ 

เอกสารหลกัฐาน 

14. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบของผู้ สอบบัญชีต้องรวมถึงจ านวนและปัจจัยที่ ใช้ประกอบ 

การพิจารณา ดังต่อไปนี้5  

(ก) ความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวม (ดูย่อหน้าที่ 10) 

(ข) หากเกี่ยวข้อง ระดับความมีสาระส าคัญระดับหนึ่ ง หรือหลายระดับ ส าหรับประเภท 

ของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการใดรายการหนึ่งเป็น

การเฉพาะ (ดูย่อหน้าที่ 10) 

(ค) ความมีสาระส าคัญในการปฏิบัติงาน (ดูย่อหน้าที่ 11) และ 

(ง) การปรับเปล่ียนใด ๆ ของ (ก) ถึง (ค) เม่ือมีความคืบหน้าในการตรวจสอบ (ดูย่อหน้าที่ 

12-13) 

 

 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอื่น 

ความมีสาระส าคญัและความเสี่ยงในการสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 5) 

ก1. ในการตรวจสอบงบการเงิน วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี คือ เพื่อให้ได้ รับความเชื่อม่ัน

อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

หรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นว่า 

งบการเงินได้ถูกจัดท าขึ้นในส่วนที่มีสาระส าคัญ ตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ถือปฏิบัติ และ

เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถรายงานต่องบการเงินและส่ือสารตามที่มาตรฐานการสอบบัญชีก าหนด 

 
5
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหสั 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่ 8-11 และย่อหน้าที่ ก6  
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ซ่ึงสอดคล้องกับเร่ืองที่ผู้สอบบัญชีตรวจพบ6 ผู้สอบบัญชีจะได้รับความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผล

เม่ือได้รับหลักฐานการตรวจสอบที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อลดความเส่ียงในการสอบบัญชีให้อยู่

ในระดับต ่าที่สามารถยอมรับได้7 ความเส่ียงในการสอบบัญชี คือ ความเส่ียงที่ผู้สอบบัญชีจะแสดง

ความเห็นในการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสมเม่ืองบการเงินมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ ความเส่ียงในการสอบบัญชเีป็นความเส่ียงในการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญและความเส่ียงจากการตรวจสอบ8 ผู้สอบบัญชีจะพิจารณาความมีสาระส าคัญและ 

ความเส่ียงในการสอบบัญชีตลอดระยะเวลาการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เม่ือ 

(ก) ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ9 

(ข) ก าหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบต่อไป10 และ 

(ค) ประเมินผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ยังไม่ถูกแก้ไข (ถ้ามี) ใน 

งบการเงิน11 และแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชี12 

ความมีสาระส าคญัในการตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 6) 

ก2. การระบุและการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ13 เป็น

เร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อระบุประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ  และ 

การเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการเปิดเผยเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงอาจมีสาระส าคัญ 

(เช่น โดยทั่วไป การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงจะพิจารณาว่ามีสาระส าคัญหากข้อมูลนั้นสามารถ

คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ ใช้ข้อมูลใช้เป็น

เกณฑ์ของงบการเงินโดยรวม) ในการพิจารณาข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงในการเปิดเผยข้อมูลเชิง

คุณภาพมีสาระส าคัญหรือไม่ ผู้สอบบัญชีอาจระบุถึงความเกี่ยวข้องกับปัจจัยเช่น 

• สถานการณ์ของกิจการส าหรับงวด (ตัวอย่างเช่น กิจการอาจมีการรวมธุรกิจที่ส าคัญระหว่างงวด) 

• แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปล่ียนแปลงในแม่บทนั้น (ตัวอย่างเช่น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่อาจก าหนดการเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงส าคัญต่อ

กิจการ)  

 
6
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บัญชี” ย่อหน้าที่ 11 

7
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 17 

8
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200  ย่อหน้าที่ 13(ค) 

9
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) 

10
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้” 

11
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 

12
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 “การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน” 

13
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 25 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเท็จจริงในระดับงบการเงินและในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 
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• การเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพที่ส าคัญต่อผู้ ใช้งบการเงิน เนื่ องจากลักษณะของกิจการ

(ตัวอย่างเช่น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเส่ียงในสภาพคล่องอาจส าคัญต่อผู้ ใช้ 

งบการเงินที่เป็นสถาบันการเงิน) 

การก าหนดความมีสาระส าคญัและความมีสาระส าคญัในการปฏิบติังานเมื่อวางแผนการตรวจสอบ 

ขอ้พิจารณาเฉพาะส าหรบัหน่วยงานภาครฐั (อ้างถึงย่อหน้าที่ 10) 

ก3. ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่ออกกฎหมายและหน่วยงานก ากับดูแลมักจะเป็นผู้ ใช้ 

งบการเงินหลัก นอกจากนั้น งบการเงินอาจถูกใช้ในการตัดสินใจอื่นนอกเหนือจากการตัดสินใจเชิง

เศรษฐกิจ ดังนั้น ในการก าหนดความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวม (และหากเกี่ยวข้อง 

ระดับความมีสาระส าคัญระดับหนึ่ง หรือหลายระดับ ส าหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทาง

บัญช ีหรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการใดรายการหนึ่งเป็นการเฉพาะ) ในการตรวจสอบงบการเงิน

ของหน่วยงานภาครัฐ จะได้รับอิทธิพลจากกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดของหน่วยงานอื่น ๆ 

และความต้องการข้อมูลทางการเงินของหน่วยงานที่ออกกฎหมายและประโยชน์ของสาธารณชน 

การใชข้อ้มูลอา้งอิงในการก าหนดความมีสาระส าคัญส าหรบังบการเงินโดยรวม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 10) 

ก4. ในการก าหนดความมีสาระส าคัญ ผู้สอบบัญชีจะใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ อัตราส่วนเป็น

ร้อยละมักจะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเร่ิมต้นก าหนดความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวม 

ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการก าหนดข้อมูลอ้างอิงที่เหมาะสม รวมถึง 

• องค์ประกอบของงบการเงิน (ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ หนี้ สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้

ค่าใช้จ่าย) 

• รายการที่ผู้ ใช้งบการเงินของกิจการจะให้ความสนใจ เป็นพิ เศษ (ตัวอย่างเช่น เพื่ อ

วัตถุประสงค์ในการประเมินผลการด าเนินงานทางการเงิน ผู้ใช้งบการเงินอาจจะมุ่งเน้นที่ก าไร 

รายได้หรือสินทรัพย์สุทธิ) 

• ลักษณะของกิจการ ช่วงเวลาของวงจรธุรกิจที่กิจการด าเนินงานอยู่ และสภาพอุตสาหกรรม

และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กิจการด าเนินงานอยู่ 

• โครงสร้างของเจ้าของกิจการและวิธีการจัดหาเงินทุน (ตัวอย่างเช่น หากกิจการจัดหาเงินทุน

โดยการกู้ยืมเพียงอย่างเดียว แทนที่จะใช้เงินทุนจากเจ้าของกิจการ ผู้ใช้งบการเงินอาจให้

ความส าคัญต่อสินทรัพย์ และสิทธิเรียกร้องเหนือสินทรัพย์นั้น มากกว่าผลก าไรของกิจการ)  

• ความผันผวนของข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 

ก5. ตัวอย่างของข้อมูลอ้างอิงที่เหมาะสม ประกอบด้วย ประเภทของรายได้ที่รายงาน เช่น ก าไรก่อนภาษี 

รายได้รวม ก าไรขั้นต้นและค่าใช้จ่ายรวม ส่วนของเจ้าของรวมหรือสินทรัพย์สุทธิ ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับ

สถานการณ์ของกิจการ ก าไรก่อนภาษีจากการด าเนินงานต่อเนื่องมักจะถูกน ามาใช้ส าหรับกิจการที่

มุ่งหวังผลก าไร เม่ือก าไรก่อนภาษีจากการด าเนินงานต่อเนื่องมีความผันผวน ข้อมูลอ้างอิงอื่น เช่น 

ก าไรขั้นต้น หรือรายได้รวม อาจมีความเหมาะสมกว่า 
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ก6. ในการเลือกข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องโดยปกติประกอบด้วยผลการด าเนินงาน 

ทางการเงินและฐานะทางการเงินของงวดก่อน ผลการด าเนินงานทางการเงินและฐานะทางการเงิน 

ของงวดจนถึงปัจจุบัน และงบประมาณหรือประมาณการส าหรับงวดปัจจุบัน ปรับปรุงด้วย 

การเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ที่ส าคัญของกิจการ (ตัวอย่างเช่น การซ้ือธุรกิจที่มีนัยส าคัญ) และ

การเปล่ียนแปลงที่เกี่ยวข้องของสภาพอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กิจ การ

ด าเนินงานอยู่ ตัวอย่างเช่น หากในเบื้องต้น ความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวมของกิจการ

หนึ่งได้ถูกก าหนดจากร้อยละของก าไรก่อนภาษีจากการด าเนินงานต่อเนื่อง สถานการณ์ที่ท าให้ 

มีการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของก าไรดังกล่าวอย่างมาก อาจท าให้ผู้สอบบัญชีสรุปว่าความมีสาระส าคัญ

ส าหรับงบการเงินโดยรวมที่ก าหนดขึ้นจากการใช้ก าไรก่อนภาษีจากการด าเนินงานในอดีต ซ่ึงท าให้

เป็นมาตรฐาน มีความเหมาะสมกว่า 

ก7. ความมีสาระส าคัญมีความเกี่ยวข้องกับงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีก าลังรายงาน เม่ืองบการเงินถูกจัดท า

ขึ้นส าหรับงวดการรายงานทางการเงินที่มากหรือน้อยกว่า 12 เดือน เช่น ในกรณีของกิจการที่ตั้งขึ้น

ใหม่ หรือมีการเปล่ียนแปลงงวดการรายงานทางการเงิน ความมีสาระส าคัญจะเกี่ยวข้อ งกับ 

งบการเงินที่จัดท าขึ้นส าหรับงวดการรายงานทางการเงินนั้น 

ก8. ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ในการก าหนดความมีสาระส าคัญเป็นอัตรา 

ร้อยละกับข้อมูลอ้างอิงที่ถูกเลือก อัตราร้อยละจะมีความสัมพันธ์กับข้อมูลอ้างอิงที่ถูกเลือก เช่น 

อัตราร้อยละที่น าไปใช้กับก าไรก่อนภาษีจากการด าเนินงานต่อเนื่องโดยปกติมักจะมีค่าสูงกว่าอัตรา

ร้อยละที่น าไปใช้กับรายได้รวม ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าร้อยละ 5 ของก าไร 

ก่อนภาษีจากการด าเนินงานต่อเนื่ องมีความเหมาะสมส าหรับกิจการที่ มุ่งหวังผลก าไรใน

อุตสาหกรรมการผลิต ในขณะที่ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าร้อยละ 1 ของรายได้รวมหรือค่าใช้จ่าย

รวม มีความเหมาะสมส าหรับกิจการที่ไม่มุ่งหวังผลก าไร อย่างไรกต็าม อัตราร้อยละที่สูงขึ้ นหรือ

ต ่าลงอาจมีความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับกิจการขนาดเลก็ 

ก9. เม่ือก าไรก่อนภาษีจากการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการมีความสม ่าเสมอเป็นปกติ ซ่ึงอาจเกิดขึ้น 

ในกรณีของธุรกิจส่วนตัว ซ่ึงเจ้าของได้รับก าไรก่อนภาษีจ านวนมากในรูปของค่าตอบแทน ข้อมูล

อ้างอิง เช่น ก าไรก่อนค่าตอบแทนและภาษีอาจมีความเกี่ยวข้องมากกว่า 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก10. ในการตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ ต้นทุนรวมหรือต้นทุนสุทธิ (ค่าใช้จ่ายหักรายได้ หรือรายจ่าย 

หักรายรับ) อาจเป็นข้อมูลอ้างอิงที่เหมาะสมส าหรับกิจกรรมของโครงการ เม่ือหน่วยงานภาครัฐ 

มีการเกบ็รักษาสินทรัพย์ของทางการ สินทรัพย์อาจเป็นข้อมูลอ้างอิงที่เหมาะสม 
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ระดับความมีสาระส าคัญระดับหนึ่งหรือหลายระดับส าหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญช ี

หรือการเปิดเผยขอ้มูลของรายการใดรายการหนึง่เป็นการเฉพาะ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 10) 

ก11. ปัจจัยที่อาจระบุถึงการมีอยู่จริงของประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผย

ข้อมูลของรายการใดรายการหนึ่ง หรือมากกว่าเป็นการเฉพาะ ซ่ึงการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

ของรายการดังกล่าวในจ านวนที่มีค่าน้อยกว่าความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวมสามารถ

คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน  

มีดังต่อไปนี้ 

•  กฎหมาย ข้อบังคับ หรือแม่บทการรายงานทางการเงินที่ใช้ มีผลกระทบต่อการคาดการณ์ของ

ผู้ใช้งบการเงินเกี่ยวกับการวัดมูลค่า หรือการเปิดเผยบางรายการ เช่น รายการของบุคคลหรือ

กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน  ค่าตอบแทนของผู้ บริหารและผู้ มีหน้าที่ในการก ากับดูแล และ 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่ายุติธรรมของประมาณการทางการบัญชี ซ่ึงมีความ 

ไม่แน่นอนในการประมาณการสูง 

•  การเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญ ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมที่กิจการด าเนินงานอยู่   

(เช่น ต้นทุนการวิจัยและพัฒนาส าหรับบริษัทยา) 

•  ความสนใจเน้นที่ด้านใดด้านหนึ่งของธุรกิจของกิจการ ซ่ึงถูกเปิดเผยแยกต่างหากใน 

งบการเงินหรือไม่ (เช่น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานหรือการรวมธุรกิจที่ส าคัญ) 

ก12. ในบางสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจพบว่าการเข้าใจถึงความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้ มีหน้าที่

ในการก ากับดูแล และผู้บริหารจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาว่าประเภทของรายการยอดคงเหลือ

ทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีอยู่หรือไม่ 

ความมีสาระส าคัญในการปฏิบติังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 11) 

ก13. การวางแผนการตรวจสอบเพียงเพื่ อให้ตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญรายการใดรายการหนึ่งท าให้มองข้ามข้อเทจ็จริงที่ว่าจ านวนรวมของการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นสาระส าคัญแต่ละรายการอาจท าให้งบการเงินมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ และไม่ได้เผื่อไว้ส าหรับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่เป็นไปได้ 

ซ่ึงยังไม่ถูกตรวจพบ ความมีสาระส าคัญในการปฏิบัติงาน (จ านวนหนึ่ง หรือหลายจ านวน) ถูก

ก าหนดขึ้นเพื่อลดโอกาสที่จ านวนรวมของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ยังไม่ถูกแก้ไขและไม่

ถูกตรวจพบในงบการเงินจะมีจ านวนสูงกว่าความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวม ให้อยู่ใน

ระดับต ่าอย่างเหมาะสม ในท านองเดียวกัน ความมีสาระส าคัญในการปฏิบัติงานที่สัมพันธ์กับระดับ

ความมีสาระส าคัญที่ก าหนดขึ้นส าหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผย

ข้อมูลของรายการใดรายการหนึ่งเป็นการเฉพาะ ถูกก าหนดขึ้นเพื่อลดโอกาสที่จ านวนรวมของการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ยังไม่ถูกแก้ไขและไม่ถูกตรวจพบของประเภทของรายการ  

ยอดคงเหลือทางบัญช ีหรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว จะมีจ านวนสูงกว่าระดับความมีสาระส าคัญ

ส าหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ ให้อยู่ในระดับต ่า
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อย่างเหมาะสม การก าหนดความมีสาระส าคัญในการปฏิบัติงานไม่ใช่การค านวณที่ได้ค าตอบโดยงา่ย 

แต่ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยใช้ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ

กิจการ ผลของวิธีการประเมินความเส่ียง ลักษณะและขอบเขตของการแสดง ข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่ตรวจพบในการตรวจสอบที่ผ่านมา และการคาดการณ์ของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ 

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในงวดปัจจุบัน เพื่อก าหนดความมีสาระส าคัญในการ

ปฏิบัติงาน 

การปรบัเปลี่ยนเมื่อมีความคืบหนา้ในการตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 12) 

ก14. ความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวม (หากเกี่ยวข้อง ระดับความมีสาระส าคัญระดับหนึ่ง

หรือหลายระดับส าหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลของ

รายการใดรายการหนึ่ งเป็นการเฉพาะ) อาจจ าเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนเนื่องจากผลของ 

การเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบ (เช่น การตัดสินใจจ าหน่ายธุรกิจ

ส่วนส าคัญของกิจการ) การได้รับข้อมูลใหม่ หรือการเปล่ียนแปลงในความเข้าใจของผู้สอบบัญชี 

ที่มีต่อกิจการและการด าเนินงานของกิจการ ซ่ึงเป็นผลมาจากการปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบต่อไป 

ตัวอย่างเช่น หากระหว่างการตรวจสอบปรากฏว่าผลการด าเนินงานทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงมีโอกาส

สูงที่จะแตกต่างอย่างมากจากผลการด าเนินงานทางการเงินส้ินงวดที่ได้คาดการณ์ไว้ ซ่ึงเดิมเคยใช้ 

ในการก าหนดความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวม ผู้ สอบบัญชีจะต้องปรับเปล่ียน 

ความมีสาระส าคัญดังกล่าว 


