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ISA™ 240 - ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน  

ที่ เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 โดย International Auditing and Assurance 

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

โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และท าซ า้โดยได้รับอนุญาตจาก 

IFAC ทั้งนี้  ขั้นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC และ

การแปลนี้ ได้ด าเนินการตาม “แถลงการณ์นโยบาย - นโยบายในการแปลและท าซ า้มาตรฐานทีอ่อกโดย 

IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้งหมดที่ ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่

เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 

ข้อความภาษาอังกฤษของ ISA™ 240 – ความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีเกี่ ยวกับการพิจารณาการทุจริต 

ในการตรวจสอบงบการเงิน © 2010 สงวนลิขสิทธิ์ โดย International Federation of Accountants (IFAC) 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 – ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับ 

การพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน  © 2012 สงวนลิขสิทธิ์ โดย International Federation 

of Accountants (IFAC) 

ต้ น ฉบั บ  : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and 

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

ติดต่อ Permissions@ifac.org เพื่อขออนุญาตท าซ ้า ครอบครองหรือเป็นสื่ อ หรือใช้เอกสารฉบับนี้  
ในลักษณะอื่ นที่ คล้ายคลึงกนั 

เนื่ อ งจ าก  IFAC ไ ด้ เผยแพ ร่  Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other 

Assurance, and Related Services Pronouncements 2018 Edition เมื่ อวันที่  17 ธันวาคม พ.ศ. 2562  

ซึ่ งมีการปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) 

ดังนั้น สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 -  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน (แปลจาก ISA 

240, The Auditor’s Responsibilities Relating to Fraud in and Audit of Financial Statements) โ ด ย

ปรับปรุงเนื้อหาและถ้อยค าบางส่วนให้สอดคล้องกบัการปรับปรุงข้างต้น (ดังแสดงในส่วนที่ แรเงา) ส าหรับ

การตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่  15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 แต่เนื่ องด้วย

ข้อก าหนดที่ ส าคัญของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ไม่เปล่ียนแปลง ดังนั้น วันถือปฏิบัติของมาตรฐาน 

การสอบบัญชีนี้ จึงเป็นวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไปเช่นเดิม ซึ่ งสอดคล้องกบัวันถือปฏบิัติที่ ระบุ

ไว้ใน Handbook 2018 Edition ของ IFAC 

mailto:Permissions@ifac.org%20เพื่อ
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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 240 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีเกีย่วกบัการพิจารณาการทุจริต 

ในการตรวจสอบงบการเงิน 

(ถือปฏบัิติกบัการตรวจสอบงบการเงนิส าหรับรอบบัญชีที่ เริ่ มในหรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555) 
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ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 
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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ครอบคลุมถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีเกี่ ยวกับ 

การพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน รวมถึงมีขอบเขตครอบคลุมถึงการประยุกต์มาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)1 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3302 ในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับ

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต 

ลกัษณะของการทุจริต 

2. การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในงบการเงินสามารถเกิดขึ้นได้จากการทุจริตหรือ ข้อผิดพลาด  

ซึ่ งการจ าแนกระหว่างการทุจริตและข้อผิดพลาดนั้น สามารถพิจารณาได้จากพื้นฐานของการกระท า

ที่ ส่งผลต่อการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในงบการเงินว่า เป็นการกระท าโดยเจตนาหรือไม่ 

3. แม้ว่าการทุจริตตามค านิยามในทางกฎหมายมีขอบเขตที่ กว้าง แต่ส าหรับมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  

ผู้สอบบัญชีต้องค านึงถึงการทุจริตที่ เป็นสาเหตุให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

อันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งประเภทของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงโดยเจตนาที่ ผู้สอบบัญชีต้อง

ค านึงถึงมีอยู่ 2 ประเภท คือ 1) การจัดท ารายงานทางการเงินที่ ทุจริต และ 2) การใช้สินทรัพย์

ในทางที่ ไม่เหมาะสม แม้ว่าผู้ สอบบัญชีอาจสงสัยถึงการท าทุจริตหรืออาจระบุเหตุการณ์ของ 

การทุจริต ซึ่ งเป็นกรณีที่ ยากจะเกิดขึ้น แต่ผู้สอบบัญชีไม่ได้เป็นผู้ที่ มีหน้าที่ ทางกฎหมายในการหา

ข้อสรุปว่ามีการท าทุจริตที่ เกดิขึ้นจริงหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1-ก7)  

ความรบัผิดชอบในการป้องกนัและการตรวจพบการทุจริต 

4. ความรับผิดชอบหลักในการป้องกันและตรวจพบการทุจริตเป็นหน้าที่ ที่ ส าคัญของผู้ มีหน้าที่  

ในการก ากับดูแลและผู้บริหารของกิจการ สิ่ งส าคัญอย่างย่ิง คือ ผู้บริหารภายใต้การก ากับดูแลของ 

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลต้องให้ความส าคัญอย่างมากในการป้องกันการทุจริต ซึ่ งจะช่วยลดโอกาสที่

จะเกดิการทุจริตและช่วยยับย้ังการท าทุจริต โดยจะส่งผลให้บุคลากรไม่กล้ากระท าการทุจริต เนื่ องจาก

มีความเป็นไปได้ที่ จะถูกตรวจพบและถูกลงโทษ นอกจากนี้  ผู้บริหารต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรใน

เร่ืองความซื่ อสัตย์สุจริตและการมีจริยธรรม ซึ่ งต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเต็มที่ จาก 

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล ทั้งนี้  การก ากับดูแลโดยผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลนั้นต้องพิจารณาถึง

ความเป็นไปได้ที่ ผู้บริหารเข้าแทรกแซงการควบคุม หรือใช้อิทธิพลอื่ นที่ ไม่เหมาะสมต่อกระบวนการ

จัดท ารายงานทางการเงิน ตัวอย่างเช่น ความพยายามของผู้บริหารที่ จะตกแต่งผลก าไร เพื่ อให้

นักวิเคราะห์มีความเข้าใจที่ คลาดเคล่ือนเกี่ ยวกับผลประกอบการและความสามารถในการท าก าไรของ

กจิการ 

 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

โดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” 

2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธีปฏบิัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้” 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 2  TSA 240 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

5. ผู้สอบบัญชีที่ ปฏิบัติงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีมีหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ จะให้ได้มา

ซึ่ งความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมนั้นไม่ได้แสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

อันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด แต่เนื่ องจากว่า การตรวจสอบบัญชี

นั้นยังคงมีข้อจ ากัดสืบเนื่ อง จึงท าให้การตรวจสอบบัญชีนั้นยังคงมีความเสี่ ยงที่ ไม่ สามารถที่ จะ

หลีกเล่ียงได้ นั่นคือการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงในงบการเงินที่ ไม่ได้ถูกตรวจพบ แม้ว่า 

การปฏิบัติงานสอบบัญชีนั้นได้มีการวางแผนและมีการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน 

การสอบบัญชี3 แล้วกต็าม  

6. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2004 ระบุว่าผลกระทบที่ เป็นไปได้จากการมีข้อจ ากัดสืบเนื่ อง 

ในงานสอบบัญชีนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต ความเสี่ ยงจากการที่ ไม่สามารถตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นผลมาจากการทุจริตได้นั้นย่อมมีมากกว่าความเสี่ ยงที่ ไม่สามารถตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นผลมาจากข้อผิดพลาด ด้วยเหตุว่าการทุจริตนั้นอาจเกี่ ยวข้องกับการด าเนินการ 

ที่ ซับซ้อนและมีความระมัดระวังอย่างมากในการด าเนินการเพื่ อการปิดบัง ตัวอย่างเช่น การปลอม

แปลงเอกสารต่าง ๆ การจงใจที่ จะไม่บันทึกรายการบัญชี หรือความตั้งใจที่ จะแสดงข้อมูลที่ ขัดกับ

ข้อเทจ็จริงแก่ผู้สอบบัญชี ซึ่ งความพยายามต่าง ๆ ที่ จะปกปิดข้อเทจ็จริงนั้นจะท าให้การตรวจพบ 

มีความยากล าบากมากย่ิงขึ้ นอีกหากมีการสมรู้ ร่วมคิดกันหลายฝ่าย การสมรู้ ร่วมคิดนั้นอาจท า ให้ 

ผู้สอบบัญชีเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชีมีความน่าเชื่ อถือ แต่ในความเป็นจริงแล้วหลักฐานดังกล่าว

เป็นเทจ็ ความสามารถของผู้สอบบัญชีในการตรวจพบการทุจริตนั้นขึ้นอยู่กบัปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น 

ความช านาญของผู้จัดท า ความถี่ และขอบเขตของการปกปิด จ านวนของผู้สมรู้ ร่วมคิด ขนาดและ

จ านวนที่ มีการปกปิด รวมถึงระดับหรือต าแหน่งของผู้ที่ เกี่ ยวข้อง เป็นต้น แม้ว่าผู้สอบบัญชีอาจ

สามารถระบุได้ถึงโอกาสหรือแนวโน้มที่ จะเกิดการท าทุจริตขึ้น แต่จะเป็นการยากมากที่ ผู้สอบบัญชีจะ

ระบุได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของรายการที่ ต้องใช้ดุลยพินิจเป็นผลมาจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด ตัวอย่างเช่น ประมาณการทางบัญชี 

7. ความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชีที่ ไม่สามารถตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซึ่ งเป็นผลมาจาก

การทุจริตของผู้บริหารนั้นมีมากกว่าความเสี่ ยงที่ ผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจพบ การแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตของพนักงาน เนื่ องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้บริหารอยู่ 

ในต าแหน่งที่ สามารถบิดเบือนรายการบันทึกทางบัญชีทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งแสดงข้อมูล 

ทางการเงินอันเป็นเทจ็ หรือเข้าแทรกแซงการควบคุมที่ ถูกออกแบบมาเพื่ อป้องกันการท าทุจริตของ

พนักงานทั่วไป 

 
3
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บัญชี” ย่อหน้าที่  ก53-ก54 

4
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่  ก53 
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8. การปฏิบัติงานสอบบัญชีเพื่ อให้ได้ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผล ผู้สอบบัญชีต้องใช้การสังเกตและ

สงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดเวลาที่ ปฏบิัติงานสอบบัญชี รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่

ผู้ บริหารจะไม่ปฏิบัติตามการควบคุม และพึงตระหนักถึงข้อเท็จจริงที่ ว่าวิธีการตรวจสอบที่ มี

ประสิทธิผลในการตรวจพบข้อผิดพลาดอาจไม่เหมาะสมที่ จะน ามาใช้ในการตรวจพบการทุจริต 

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เป็นแนวทางที่ จะช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุและประเมินความเสี่ ยงจาก

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต และการออกแบบ

วิธกีารปฏบิัติงาน เพื่ อใช้ในการตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต 

9. ผู้สอบบัญชีอาจมีความรับผิดชอบเพิ่ มเติมภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ

ที่ เกี่ ยวข้องซ่ึงเกี่ ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของกิจการ รวมถึงการทุจริต ซึ่ งอาจ 

มีความแตกต่างหรือเกนิขอบเขตที่ ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้และฉบับอื่ น ๆ ตัวอย่างเช่น 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก6) 

(ก) การตอบสนองต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัย รวมถึงข้อก าหนด

ซี่ งเกี่ ยวข้องกับการติดต่อสื่ อสารอย่างเฉพาะเจาะจงกับผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับ

ดูแล การประเมินความเหมาะสมของการตอบสนองต่อการไม่ปฏบิัติตาม และการพิจารณาว่า 

มีความจ าเป็นที่ ต้องด าเนินการอื่ นใดอกีหรือไม่ 

(ข) การติดต่อสื่ อสารการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยต่อผู้สอบบัญชีอื่ น  

(เช่น การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการ) 

(ค) การจัดท าเอกสารหลักฐานเมื่ อพบหรือสงสยัว่ามีการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 

การปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ เพิ่ มขึ้นอื่ นใดกต็ามอาจท าให้ได้รับข้อมูลเพิ่ มเติมที่ เกี่ ยวข้องกับ

งานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้และฉบับอื่ น (เช่น ความซ่ือสตัย์ของผู้บริหาร

หรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม)) 

วนัถือปฏิบติั 

10. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ เร่ิมใน

หรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555 

วตัถุประสงค ์

11. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ 

(ก) เพื่ อระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  

ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต 

(ข) เพื่ อรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอที่ เกี่ ยวข้องกับความเสี่ ยง 

จากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตที่ ได้

ประเมินไว้ โดยมีการออกแบบและด าเนินการต่อการตอบสนองที่ เหมาะสม 

(ค) เพื่ อตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อการทุจริตหรือข้อสงสัยการทุจริตที่ ตรวจพบระหว่างตรวจสอบ 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 4  TSA 240 

ค าจ ากดัความ 

12. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้  

(ก) การทุจริต หมายถึง การกระท าอันตั้งใจโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่ งรวมถึง ผู้บริหารของ

กิจการ ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล พนักงาน หรือบุคคลที่ สาม ที่ มีพฤติกรรมหลอกลวง

เพื่ อให้มาซึ่ งความได้เปรียบที่ ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ยุติธรรม 

(ข) ปัจจัยเสี่ ยงของการทุจริต หมายถึง เหตุการณ์หรือเง่ือนไขที่ ระบุถึงแรงจูงใจหรือแรงกดดันให้

เกดิการทุจริตหรือเปิดโอกาสให้มีการทุจริต 

ขอ้ก าหนด 

การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ 

13. ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2005 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียง 

ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดช่วงการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยต้องตระหนักว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตมีความเป็นไปได้เสมอ แม้ผู้สอบบัญชีจะ 

มีประสบการณ์ในอดีตเกี่ ยวกับความซื่ อสัตย์สุจริตของผู้บริหาร หรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลของ

กจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก8-ก9)  

14. ผู้สอบบัญชีอาจยอมรับว่ารายการบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ นั้น เป็นเอกสารที่ แท้จริงหาก  

ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีเหตุผลให้เชื่ อเป็นอย่างอื่ น หากมีเง่ือนไขหรือเหตุผลใดในระหว่างการปฏิบัติงาน

สอบบัญชีที่ ท าให้ผู้ สอบบัญชีเชื่ อว่าเอกสารต่าง ๆ อาจไม่ได้เป็นเอกสารจริง หรือเง่ือนไขที่ ระบุ 

ในเอกสารได้มีการแก้ไขโดยไม่ได้มีการแจ้งให้ผู้สอบบัญชีทราบ ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบเพิ่ มเติม 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก10)  

15. เมื่ อผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลของกิจการมีการตอบข้อสอบถาม หรือมีการปฏิบัติต่อ

ค าร้องขอของผู้สอบบัญชีโดยขัดแย้งกนั ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบเรื่ องดังกล่าวเพิ่ มเติม 

การปรึกษาหารือภายในกลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ 

16. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ก าหนดให้มีการปรึกษาหารือกันภายในกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และให้ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบต้องพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่ จะ

มีการสื่ อสารกับสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ ไม่ได้เข้าร่วมในการปรึกษาหารือ6 ในการ

ปรึกษาหารือต้องมุ่งเน้นถึงความเป็นไปได้ที่ รายการใดในงบการเงินของกจิการอาจแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต ซึ่ งรวมถึงวิธีการทุจริตที่ อาจเกิดขึ้ น

ด้วย โดยการปรึกษาหารือนั้นต้องด าเนินการโดยปราศจากความเชื่ อที่ ว่าผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล

และผู้บริหารของกจิการนั้นมีความซ่ือสตัย์และสจุริต (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก11-ก12)  

 
5
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่  15 

6
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  10 
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วิธีการประเมินความเสีย่งและการปฏิบติังานที่เกีย่วขอ้ง 

17. เมื่ อผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานตามวิธีการประเมินความเสี่ ยงและการปฏิบัติงานที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อให้ได้มา

ซึ่ งความเข้าใจในสภาพแวดล้อมของกิจการ รวมถึงการควบคุมภายในของกิจการตามที่ ก าหนดไว้ 

ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)7 ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ ก าหนดไว้ 

ในย่อหน้าที่  18-25 ของมาตรฐานด้วย เพื่ อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการระบุถึง 

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต  

ผูบ้ริหารและบุคคลอื่นภายในกิจการ 

18. ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามกบัผู้บริหารของกจิการเกี่ ยวกบั 

(ก) การประเมินความเสี่ ยงของผู้บริหารในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับงบการเงินที่ อาจแสดงข้อมูล 

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต รวมถึงลักษณะ ขอบเขตและ

ความถี่ ของการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก13-ก14)  

(ข) กระบวนการของผู้บริหารในการระบุและการตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการทุจริตของ

กจิการ ซึ่ งรวมถึงความเสี่ ยงจากการทุจริตที่ ผู้บริหารได้ระบุหรือรับทราบ หรือการจัดประเภท

รายการบัญชี ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูล ซึ่ งความเสี่ ยงของการทุจริต 

มีโอกาสจะเกดิขึ้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก15)  

(ค) การติดต่อสื่ อสารระหว่างผู้บริหารกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (หากมี) ในการระบุและ  

การตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการทุจริตของกจิการ 

(ง) การติดต่อสื่ อสารระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน (หากมี) เกี่ ยวกับแง่มุมของแนวปฏิบัติ 

ทางธุรกจิและพฤติกรรมทางจริยธรรม 

19. ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามผู้บริหารและบุคคลอื่ นภายในกิจการตามความเหมาะสม เพื่ อพิจารณาว่า

บุคคลเหล่านั้นทราบหรือมีข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับการทุจริต หรือมีข้อสงสัยเกี่ ยวกับการท าทุจริตที่

อาจส่งผลกระทบต่อกจิการหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก16-ก18)  

20. ส าหรับกิจการที่ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามบุคลากรในหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในเพื่ อพิจารณาว่าผู้ตรวจสอบภายในทราบ หรือมีข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกบัการท าทุจริต 

หรือมีข้อสงสัยเกี่ ยวกับการท าทุจริตที่ อาจส่งผลกระทบต่อกิจการหรือไม่ รวมทั้งเพื่ อให้ได้มาซึ่ ง

มุมมองของหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ ยวกับความเสี่ ยงจากการทุจริต (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก19)  

ผูมี้หนา้ทีใ่นการก ากบัดแูล 

21. หากผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลทุกรายไม่ได้มีหน้าที่ เกี่ ยวข้องกับการบริหารของกิจการ8 ผู้สอบบัญชีต้อง

ท าความเข้าใจถึงวิธีที่ ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารในส่วนที่

 
7
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  5-24 

8
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) “การสื่ อสารกบัผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล” ย่อหน้าที่  13 
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เกี่ ยวข้องกับการระบุและการตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการทุจริตของกิจการ รวมถึงการควบคุมภายใน

ที่ ผู้บริหารของกจิการได้ก าหนดขึ้นเพื่ อลดความเสี่ ยงจากการทุจริต (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก20-ก22)  

22. หากผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลทุกรายไม่ได้มีหน้าที่ เกี่ ยวข้องกับการบริหารของกิจการ ผู้สอบบัญชี

ต้องสอบถามผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลเพื่ อพิจารณาว่า ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลทราบหรือ 

มีข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกบัการท าทุจริต หรือมีข้อสงสยัเกี่ ยวกบัการท าทุจริตที่ อาจส่งผลกระทบต่อกจิการ

หรือไม่ การสอบถามผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลนั้นถือเป็นส่วนหนึ่ งที่ จะช่วยยืนยันการตอบค าถาม

ของผู้บริหารต่อข้อสอบถามของผู้สอบบัญชี 

ความสมัพนัธที์ผ่ิดปกติหรือไม่ไดค้าดหมายทีร่ะบุได ้

23. ผู้ สอบบัญชีต้องประเมินถึงความสัมพันธ์ที่ ผิดปกติหรือไม่ได้คาดหมายที่ ระบุได้ในระหว่าง 

การปฏิบัติงานวิเคราะห์เปรียบเทียบ รวมถึงรายการต่าง ๆ ที่ มีความสัมพันธ์กับบัญชีรายได้ ซึ่ งอาจ

แสดงถึงการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต  

ขอ้มูลอื่น ๆ  

24. ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่ามีข้อมูลอื่ น ๆ ที่ ผู้สอบบัญชีได้รวบรวมไว้ที่ อาจแสดงถึงความเสี่ ยงจาก

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตหรือไม่ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก23)  

การประเมินปัจจยัเสีย่งของการทุจริต 

25. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินข้อมูลต่าง ๆ ที่ ผู้สอบบัญชีได้รวบรวมไว้จากวิธีการประเมินความเสี่ ยงและ 

การปฏบิัติงานที่ เกี่ ยวข้องว่า มีปัจจัยเสี่ ยงของการทุจริตหรือไม่ แม้ว่าปัจจัยเสี่ ยงอาจไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้

ถึงการท าทุจริตเสมอ แต่ในหลาย ๆ คร้ังที่ ปัจจัยเสี่ ยงแสดงถึงสถานการณ์ที่ มีทุจริตเกิดขึ้ น ดังนั้น 

ปัจจัยเสี่ ยงอาจบ่งชี้ถึงความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผล

มาจากการทุจริตได้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก24-ก28)  

การระบุและการประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ซ่ึงเป็น

ผลมาจากการทุจริต 

26. ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ผู้สอบบัญชีต้องระบุและประเมินความเสี่ ยงจาก

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต ในระดับของ 

งบการเงินและในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ของประเภทของรายกา ร  

ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล9 

27. ในการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  

ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่ารายได้ประเภทใด หรือรายการที่ ก่อให้เกิด

รายได้รายการใด หรือสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินเร่ืองใดท าให้เกิดความ เสี่ ยง

 
9
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  25 
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ดังกล่าวบนข้อสันนิษฐานว่ามีความเสี่ ยงจากการทุจริตในการรับรู้รายได้ ย่อหน้าที่  48 ก าหนดว่า

ผู้สอบบัญชีต้องจัดท าเอกสารหลักฐานสนับสนุนข้อสรุป ถ้าข้อสันนิษฐานดังกล่าวใช้ไม่ได้กบั

สถานการณ์ของงานตรวจสอบนั้น ดังนั้น จึงไม่ระบุว่าการรับรู้รายได้เป็นความเสี่ ยงจากการแสดง

ข้อมลูที่ ขัดกบัข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก29-ก31) 

28. ผู้สอบบัญชีต้องถือปฏิบัติว่าความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่ ง

เป็นผลมาจากการทุจริตที่ ได้ประเมินไว้นั้นเป็นความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีต้องท า

ความเข้าใจถึงการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องของกิจการ รวมถึงกจิกรรมการควบคุมต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ

ความเสี่ ยงเหล่านั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก32-ก33)  

การตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ซ่ึงเป็นผล 

มาจากการทุจริตที่ไดป้ระเมินไว ้

การตอบสนองโดยรวม 

29. ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึงการตอบสนองโดยรวมต่อ 

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตที่ ได้

ประเมินไว้ในระดับของงบการเงิน10 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก34)  

30. ในการพิจารณาการตอบสนองโดยรวมต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตที่ ได้ประเมินไว้ในระดับของงบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก) มอบหมายและติดตามดูแลบุคลากรผู้ซึ่ งมีความรู้  ความช านาญ และความสามารถในการ 

รับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบต่องานตรวจสอบที่ ส าคัญ รวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจาก

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตส าหรับ 

งานนั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก35-ก36)  

(ข) ประเมินถึงทางเลือกและการใช้นโยบายการบัญชีของกิจการ โดยเฉพาะนโยบายบัญชี 

ที่ เกี่ ยวข้องกบัวัดมูลค่าที่ มีการใช้วิจารณญาณเข้ามาเกี่ ยวข้องและรายการที่ มีความซับซ้อนมาก 

ซึ่ งอาจแสดงถึงการจัดท ารายงานทางการเงินที่ ทุจริต ซึ่ งเป็นผลมาจากความพยายามของ

ผู้บริหารที่ จะตกแต่งก าไรของกจิการ 

(ค) จัดให้มีองค์ประกอบที่ ไม่สามารถคาดเดาได้ในกระบวนคัดเลือกลักษณะ ระยะเวลา และ

ขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก37) 

วิธีการตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึง่

เป็นผลมาจากการทุจริตในระดบัทีเ่กีย่วกบัส่ิงทีผู่บ้ริหารไดใ้หก้ารรบัรองที่ไดป้ระเมินไว ้

31. ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและปฏิบัติงานตรวจสอบเพิ่ มเติม  

โดยก าหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ เพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงจาก 
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การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตในระดับที่ เกี่ ยวกบัสิ่ ง

ที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองที่ ได้ประเมินไว้11 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก38-ก41)  

วธีิการตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งจากการทีผู่บ้ริหารเขา้แทรกแซงการควบคมุ 

32. ผู้บริหารอยู่ในต าแหน่งที่ สามารถจะท าการทุจริตได้ เนื่ องจากผู้บริหารมีความสามารถที่ จะบิดเบือน

รายการบันทกึทางบัญชีและจัดท างบการเงินอนัเป็นเทจ็ โดยการเข้าแทรกแซงการควบคุมซึ่ งตามปกติ

แล้วมีการน าไปปฏบิัติอย่างมีประสทิธิผล แม้ว่าระดับความเสี่ ยงของการเข้าแทรกแซงการควบคุมของ

ผู้บริหารจะแตกต่างกันในแต่ละกิจการ แต่ความเสี่ ยงดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในทุกกิจการ นอกจากนี้  

เนื่ องจากการแทรกแซงการควบคุมของผู้บริหารนั้นไม่สามารถที่ จะคาดการณ์ได้ ดังนั้น ความเสี่ ยงนี้

เป็นความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต

และเป็นความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ  

33. โดยไม่ค านึงถึงการประเมินความเสี่ ยงของการแทรกแซงการควบคุมโดยผู้บริหารของกจิการ ผู้สอบบัญชี

ต้องออกแบบและปฏบิัติงานตรวจสอบเพื่ อที่ จะ  

(ก) ทดสอบความเหมาะสมของรายการในสมุดรายวันที่ บันทกึในบัญชีแยกประเภทและรายการ

ปรับปรุงอื่ น ๆ ที่ ท าขึ้ นเพื่ อการจัดท างบการเงิน โดยในการออกแบบและการปฏิบัติตาม

วิธกีารตรวจสอบเพื่ อการทดสอบรายการดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้อง 

(1) สอบถามพนักงานที่ เกี่ ยวข้องกับกระบวนการการจัดท ารายงานทางการเงินเกี่ ยวกับ 

วิธีปฏิบัติในการจัดท ารายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื่ น ๆ ที่ ไม่เหมาะสม

หรือไม่เกดิขึ้นเป็นประจ า  

(2) เลือกรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื่ น ๆ ที่ จัดท าขึ้นในช่วงสิ้นงวดบัญชี 

(3) พิจารณาถึงความจ าเป็นที่ จะทดสอบรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื่ น ๆ 

ตลอดงวดบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก42-ก45)  

(ข) สอบทานการประมาณการทางบัญชีเพื่ อหาความมีอคติและประเมินถึงสถานการณ์ต่าง ๆ  

ที่ ก่อให้เกิดความมีอคติ (ถ้ามี) ซึ่ งเป็นความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

อนัเป็นสาระส าคัญซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต โดยในการสอบทานนั้นผู้สอบบัญชีต้อง 

(1) ประเมินว่าวิจารณญาณและการตัดสนิใจของผู้บริหารในการจัดท าประมาณการทางบัญชี

ที่ อยู่ในงบการเงิน มีข้อบ่งชี้ ถึงความมีอคติของฝ่ายบริหารของกิจการที่ อาจส่งผลต่อ 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตหรือไม่ 

แม้ ว่าการประมาณการทางบัญชีในแต่ละรายการอาจพิจารณาแล้วเห็นว่ามี 

ความสมเหตุสมผลกต็าม ซึ่ งหากมีข้อบ่งชี้  ผู้สอบบัญชีต้องประเมินรายการประมาณการ

ทางบัญชีของกจิการทั้งหมดอกีคร้ัง 
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(2) ท าการสอบทานย้อนหลังเกี่ ยวกับวิจารณญาณของผู้บริหารและข้อสมมติต่าง ๆ ที่ ใช้ 

ในการประมาณการทางบัญชีที่ ส าคัญที่ แสดงในงบการเงินของปีก่อนหน้า (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก46-ก48)  

(ค) ส าหรับรายการที่ ส าคัญ ซึ่ งไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจของกิจการ หรือรายการที่ ผู้สอบบัญชีเห็นว่า

ไม่ปกติตามสภาพแวดล้อมของกิจการและตามข้อมูลอื่ น ๆ ที่ ได้รับระหว่างงานตรวจสอบ 

ผู้สอบบัญชีต้องประเมินถึงเหตุผลทางธุรกิจ (หรือไม่มีเหตุผลทางธุรกจิ) ว่ารายการดังกล่าวท า

ขึ้ นเพื่ อการจัดท ารายงานทางการเงินที่ ทุจริต หรือเพื่ อการปกปิดการใช้สินทรัพย์ในทางที่  

ไม่เหมาะสมหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก49)  

34. ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าจ าเป็นต้องปฏบิัติงานตรวจสอบด้วยวิธกีารตรวจสอบอื่ น ๆ เพิ่ มเติมจาก

ที่ กล่าวมาข้างต้นหรือไม่ เพื่ อเป็นการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ผู้บริหารเข้าแทรกแซงการควบคุม

ของกิจการที่ ผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ (นั่นคือ เมื่ อมีความเสี่ ยงเฉพาะเจาะจงเกี่ ยวกับการที่ ผู้บริหาร 

เข้าแทรกแซงการควบคุมของกิจการเพิ่ มขึ้นแต่วิธีการตรวจสอบที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  33 ยังไม่

ครอบคลุม)  

การประเมินหลกัฐานการสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก50)  

35. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าการวิเคราะห์เปรียบเทียบที่ ท าในช่วงที่ การตรวจสอบใกล้จะแล้วเสร็จ   

เพื่ อสรุปผลโดยรวมว่างบการเงินของกิจการนั้นสอดคล้องและเป็นไปตามความรู้ความเข้าใจของ

ผู้สอบบัญชีที่ มีต่อกิจการนั้น แสดงถึงความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขั ดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตที่ ไม่ได้ค านึงถึงมาก่อนหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก51)  

36. หากผู้สอบบัญชีได้ระบุว่ามีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าการแสดง

ข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงนั้นแสดงให้เห็นถึงการทุจริตหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ ถึงการทุจริต ผู้สอบบัญชี

ต้องประเมินถึงผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในแง่มุมต่าง ๆ ของการตรวจสอบ

โดยเฉพาะอย่างย่ิง ความน่าเชื่ อถือของค ารับรองของผู้บริหาร รวมทั้งตระหนักว่าเหตุการณ์การทุจริต

ที่ ตรวจพบไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์เดียวที่ เกดิขึ้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก52)  

37. หากผู้สอบบัญชีระบุว่ามีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงไม่ว่าจะมีสาระส าคัญหรือไม่ และ 

ผู้สอบบัญชีมีเหตุผลที่ จะเชื่ อได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงนั้นเกิดจากการทุจริตและ

ผู้บริหารของกิจการมีส่วนเกี่ ยวข้องด้วย ผู้สอบบัญชีต้องประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูล 

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตอกีคร้ัง รวมถึงพิจารณาผลกระทบ

ต่อลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ เพื่ อที่ จะตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้

ประเมินไว้ นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าสถานการณ์หรือเง่ือนไขต่าง ๆ นั้นแสดงถึง 

ความเป็นไปได้ที่ จะมีการสมรู้ ร่วมคิดของพนักงาน ผู้ บริหารหรือบุคคลที่ สามหรือไม่เมื่ อมี  

การพิจารณาความน่าเชื่ อถือของหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รวบรวมไว้แล้ว (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก53)  
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38. หากผู้สอบบัญชียืนยันหรือไม่สามารถสรุปได้ว่างบการเงินมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

อันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตหรือไม่ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลกระทบต่องาน

ตรวจสอบด้วย (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก54)  

ผูส้อบบญัชีไม่สามารถปฏิบติังานต่อ 

39. หากผู้สอบบัญชีอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ ไม่ปกติ ซึ่ งกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบต่อ ทั้งนี้  เป็นผลมาจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผล

มาจากการทุจริตหรือข้อสงสยัการทุจริต ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก) พิจารณาถึงความรับผิดชอบทางวิชาชีพและทางกฎหมายภายใต้สถานการณ์นั้น ๆ รวมถึง

พิจารณาถึงข้อก าหนดที่ ผู้สอบบัญชีต้องรายงานให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ท าหน้าที่ แต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชี หรือในบางกรณีรายงานต่อหน่วยงานก ากบัดูแล 

(ข) พิจารณาถึงความเหมาะสมที่ จะถอนตัวจากการเป็นผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ การถอนตัวนั้น

เป็นไปได้ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง 

(ค) หากผู้สอบบัญชีถอนตัว ให้ด าเนินการดังนี้  

(1) ปรึกษาหารือกบัผู้บริหารในระดับที่ เหมาะสมหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลถึงการถอน

ตัวของผู้สอบบัญชีจากงานสอบบัญชี และเหตุผลของการถอนตัวจากการสอบบัญชี 

(2) พิจารณาว่ามีข้อก าหนดของวิชาชีพหรือข้อก าหนดตามกฎหมายที่ ก าหนดให้ต้องรายงาน

ต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ท าหน้าที่ แต่งตั้งผู้ สอบบัญชี หรือในบางกรณีรายงานต่อ

หน่วยงานก ากับดูแลให้ทราบถึงการถอนตัวของผู้ สอบบัญชีจากงานสอบบัญชี และ

เหตุผลของการถอนตัวจากการสอบบัญชีด้วยหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก55-ก58)  

หนงัสือรบัรอง 

40. ผู้สอบบัญชีต้องได้หนังสือรับรองจากผู้บริหาร และหากเหมาะสมจากผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล 

เพื่ อแสดงว่า 

(ก) ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลรับทราบถึงความรับผิดชอบในการออกแบบการน าไป

ปฏบิัติและการคงไว้ซึ่ งการควบคุมภายในที่ จะใช้ป้องกนัและตรวจพบการทุจริต 

(ข) ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลได้เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับผลการประเมิน

ความเสี่ ยงที่ งบการเงินอาจจะแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่ งเป็นผลมาจาก

การทุจริต 

(ค) ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลได้เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับการทุจริต

หรือข้อสงสยัการทุจริตที่ กระทบกบักจิการซึ่ งเกี่ ยวข้องกบั 

(1) ผู้บริหาร 

(2) พนักงานผู้ที่ มีหน้าที่ ส าคัญเกี่ ยวกบัการควบคุมภายใน 

(3) บุคคลอื่ น ๆ ที่ ท าทุจริตแล้วส่งผลอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน 
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(ง) ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลได้เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับข้อกล่าวหา 

ต่าง ๆ หรือข้อสงสัยเกี่ ยวกับการทุจริตที่ กระทบต่องบการเงินของกิจการที่ ได้รับทราบจาก 

การสื่ อสารโดยพนักงาน อดีตพนักงาน นักวิเคราะห์ หน่วยงานก ากับดูแลหรือบุคคลอื่ น ๆ  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก59-ก60)  

การติดต่อสือ่สารกบัผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแล 

41. หากผู้สอบบัญชีตรวจพบการทุจริตหรือได้รับข้อมูลที่ แสดงถึงการท าทุจริต ผู้สอบบัญชีต้องสื่ อสาร

เร่ืองดังกล่าวกับผู้บริหารในระดับที่ เหมาะสมอย่างทันท่วงที หากไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ 

เพื่ อแจ้งให้ผู้บริหารที่ มีหน้าที่ ความรับผิดชอบโดยตรงในการป้องกันและตรวจพบการทุจริตทราบ

ถึงเร่ืองต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกบัความรับผิดชอบของผู้บริหารเหล่านั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก61-ก62)  

42. ในกรณีที่ ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลไม่ได้ท าหน้าที่ ในการบริหารงานของกิจการ หากผู้สอบบัญชีได้

ตรวจพบหรือมีข้อสงสยัเกี่ ยวกบัการทุจริตที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกบั 

(ก) ผู้บริหาร 

(ข) พนักงานผู้ที่ มีหน้าที่ ส าคัญเกี่ ยวกบัการควบคุมภายใน 

(ค) บุคคลอื่ น ๆ ที่ ท าทุจริตแล้วส่งผลอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน 

ผู้ สอบบัญชีต้องสื่ อสารเร่ืองดังกล่าวกับผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลอย่างทันท่วงที  และหาก 

ผู้สอบบัญชีสงสัยว่าการทุจริตนั้นเกี่ ยวข้องกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีต้องสื่ อสารประเด็นข้อสงสัย

ดังกล่าวกบัผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล และปรึกษาหารือเกี่ ยวกบัลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของ

วิธีการตรวจสอบที่ จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบให้แล้วเสร็จ การสื่ อสารดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่  

ในการก ากับดูแลมีความจ าเป็น หากการสื่ อสารนั้นไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ (อ้างถึงย่อหน้า  

ก61 และ ก63-ก65)  

43. ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อสื่ อสารกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลในเร่ืองการทุจริตต่าง ๆ ที่ ผู้สอบบัญชี

พิจารณาเหน็ว่าเกี่ ยวข้องกบัหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลหากไม่ขัดต่อกฎหมาย

หรือข้อบังคับ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก61 และ ก66)  

การรายงานการทุจริตต่อหน่วยงานก ากบัดูแลภายนอกที่เหมาะสม 

44. หากผู้สอบบัญชีตรวจพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ ยวกับการทุจริต ผู้ สอบบัญชีต้องพิจารณาว่ากฎหมาย 

ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องนั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก67-ก69) 

(ก) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องรายงานต่อหน่วยงานก ากบัดูแลภายนอกที่ เหมาะสมหรือไม่ 

(ข) ก าหนดความรับผิดชอบในการรายงานต่อหน่วยงานก ากับดูแลภายนอกที่ เหมาะสมซึ่ งอาจ

จ าเป็นในสถานการณ์ดังกล่าว 
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การจัดท าเอกสารหลกัฐาน 

45. ผู้สอบบัญชีต้องจัดท าเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ12 เพื่ อแสดงถึงความเข้าใจในกิจการและ

สภาพแวดล้อมของกิจการ และการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตตามข้อก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)13 

ดังต่อไปนี้  

(ก) การตัดสินใจที่ ส าคัญในช่วงของการปรึกษาหารือภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเกี่ ยวกับ

ความเป็นไปได้ที่ งบการเงินของกิจการอาจแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต 

(ข) การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตในระดับของงบการเงินและในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้ในงบการเงิน 

46. ผู้สอบบัญชีต้องจัดท าเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ เพื่ อแสดงถึงการตอบสนองต่อความเสี่ ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญตามข้อก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 33014 ดังต่อไปนี้  

(ก) การตอบสนองโดยรวมต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ

ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตในระดับของงบการเงิน รวมถึงลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของ

วิธกีารตรวจสอบ และการเชื่ อมโยงวิธีการตรวจสอบดังกล่าวกับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่

ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินที่ ได้ประเมินไว้  

(ข) ผลของวิธีการตรวจสอบ รวมถึงวิธีการต่าง ๆ ที่ ถูกออกแบบมาเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยง

จากการที่ ผู้บริหารเข้าแทรกแซงการควบคุม 

47. ผู้สอบบัญชีต้องจัดเกบ็เอกสารหลักฐานของการติดต่อสื่ อสารกับผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่ ในการก ากบั

ดูแล หน่วยงานก ากบัดูแลและหน่วยงานอื่ น ๆ ในประเดน็ที่ เกี่ ยวข้องกบัการทุจริต 

48. หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าข้อสันนิษฐานที่ ว่า “ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดกับข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตที่ เกี่ ยวข้องกับการรับรู้ รายได้” ใช้ไม่ได้กับสถานการณ์ของ 

งานตรวจสอบนั้น ผู้สอบบัญชีต้องจัดท าเอกสารหลักฐานการตรวจสอบเพื่ อให้เหตุผลสนับสนุน

ข้อสรุปดังกล่าว 

 
12

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่  8-11 และย่อหน้าที่  ก6 

13
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  32 

14
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  28 
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การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

ลกัษณะของการทุจริต (อ้างถึงย่อหน้าที่  3) 

ก1. การทุจริตไม่ว่าจะเป็นการจัดท ารายงานทางการเงินที่ ทุจริตหรือการใช้สนิทรัพย์ในทางที่ ไม่เหมาะสม 

จะเกี่ ยวข้องกับแรงจูงใจหรือแรงกดดันที่ ก่อให้เกิดการทุจริต การสบโอกาสที่ จะท าการทุจริต และ

การหาเหตุผลอนัสมควรสนับสนุนการท าทุจริต ตัวอย่างเช่น  

• แรงจูงใจหรือแรงกดดันที่ ผลักดันให้มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่ ทุจริตอาจเกิดขึ้ นเมื่ อ

ผู้บริหารของการอยู่ภายใต้แรงกดดันทั้งจากภายในหรือภายนอกที่ ต้องด าเนินการให้บรรลุ

เป้าหมายก าไรหรือผลประกอบการที่ ได้ถูกคาดหวังไว้ (ซึ่ งบางคร้ังอาจไม่สมเหตุสมผล) 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีที่ จะมีผลกระทบอย่างมากต่อผู้บริหารหากผลประกอบการไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย ซึ่ งคล้ายคลึงกับการที่ บุคคลอาจมีสิ่ งจูงใจในการยักยอกสินทรัพย์ของกิจการ 

เนื่ องจากมีการด ารงชีวิตที่ สงูกว่ามาตรฐานของตนเอง เป็นต้น 

• การสบโอกาสในการท าการทุจริตเกิดขึ้นเมื่ อบุคคลเชื่ อว่าการควบคุมภายในสามารถที่ จะเข้า

แทรกแซงได้ เนื่ องจากเป็นบุคคลที่ อยู่ในต าแหน่งที่ ได้รับความไว้วางใจหรือมีความรู้  

ความเข้าใจเกี่ ยวกบัข้อบกพร่องเฉพาะของการควบคุมภายใน 

• บุคคลอาจสามารถหาเหตุผลอันสมควรสนับสนุนการท าทุจริต โดยบางคนอาจมีทศันคติ บุคลิก

หรือค่านิยมต่าง ๆ ที่ ส่งเสริมให้จงใจและตั้งใจที่ จะกระท าการที่ ไม่ซื่ อสตัย์ อย่างไรกต็าม บุคคล

ที่ มีความซื่ อสตัย์สจุริตกส็ามารถที่ จะท าการทุจริตได้ในสถานการณ์ที่ บีบบังคับมากพอ 

ก2. การจัดท ารายงานทางการเงินที่ ทุจริตที่ เกี่ ยวข้องกับการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงโดยตั้งใจ รวมถึง

การละเลยการแสดงจ านวนเงินหรือการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน เพื่ อที่ จะปิดบังผู้ ใช้งบการเงิน  

อาจมีสาเหตุมาจากความพยายามของผู้บริหารที่ จะแก้ไขตัวเลขผลก าไร เพื่ อที่ จะบิดเบือนให้ผู้ ใช้ 

งบการเงินมีความเข้าใจที่ คลาดเคลื่ อนเกี่ ยวกับผลประกอบการและความสามารถในการท าก าไรของ

กจิการ โดยการสร้างตัวเลขผลก าไรของกิจการให้เพิ่ มขึ้น ซึ่ งอาจเร่ิมต้นมาจากการกระท าเร่ืองเลก็น้อย

หรือการแก้ไขข้อสมมติที่ ไม่เหมาะสม และการเปลี่ ยนแปลงดุลยพินิจบางอย่างของผู้บริหาร เป็นต้น 

ทั้งนี้  แรงกดดันและแรงจูงใจต่าง ๆ อาจน าไปสู่การกระท าเร่ืองต่าง ๆ ที่ เพิ่ มมากขึ้นจนขยายขอบเขต

ไปสู่การจัดท ารายงานทางการเงินที่ ทุจริต ซึ่ งสถานการณ์ดังกล่าวอาจเกิดจากผู้บริหารของกิจการ 

มีความตั้งใจที่ จะจัดท าการรายงานทางการเงินที่ ทุจริตโดยแสดงข้อมูลทางการเงินที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระส าคัญ เนื่ องจากผู้บริหารนั้นอยู่ภายใต้แรงกดดันที่ จะต้องท าให้ผลการด าเนินงานของ

กิจการเป็นไปตามเป้าหมายที่ ตลาดคาดหวังไว้ หรือมีความปรารถนาที่ จะได้รับผลตอบแทนให้ได้มาก

ที่ สุด ซึ่ งขึ้นอยู่กับผลประกอบการของกิจการ แต่ในกิจการบางแห่งผู้บริหารอาจถูกกระตุ้นให้ลดผล

ก าไรลงอย่างมีสาระส าคัญเพื่ อให้มีการเสียภาษีที่ น้อยที่ สุด หรือให้เพิ่ มผลก าไรเพื่ อให้ได้รับการกู้ เงิน

จากสถาบันการเงิน 
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ก3. การจัดท ารายงานทางการเงินที่ ทุจริตอาจเกดิจากกรณีดังต่อไปนี้   

• การตกแต่งตัวเลข การบิดเบือนรายการ (รวมถึงการท ารายการเทจ็) หรือการเปล่ียนแปลง

รายการบันทกึบัญชีหรือเอกสารสนับสนุนเพื่ อการจัดท างบการเงิน 

• การบิดเบือนหรือความตั้งใจที่ จะละเลยต่อเหตุการณ์ รายการ หรือข้อมูลที่ มีความส าคัญ 

อื่ น ๆ ที่ ส่งผลต่องบการเงิน 

• การประยุกต์ใช้นโยบายบัญชีที่ ไม่เหมาะสมส าหรับรายการที่ เกี่ ยวข้องกับจ านวนเงิน การแยก

ประเภท วิธกีารแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล 

ก4. โดยทั่วไปแล้ว การจัดท ารายงานการเงินที่ ทุจริตจะเกี่ ยวข้องกับการที่ ผู้บริหารเข้าแทรกแซง  

การควบคุมของกิจการ ซึ่ งตามปกติแล้วมีการน าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล การทุจริตจาก 

การแทรกแซงการควบคุมของผู้บริหารเกดิจากการใช้วิธกีารต่าง ๆ อย่างตั้งใจ ดังนี้  

• การจัดท ารายการในสมุดรายวันที่ ไม่เป็นจริง โดยเฉพาะในวันใกล้สิ้นงวดบัญชี เพื่ อบิดเบือน

ผลการด าเนินงานหรือเพื่ อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อื่ น ๆ 

• การเปล่ียนแปลงข้อสมมติและการเปลี่ ยนแปลงดุลยพินิจที่ ใช้ในการประมาณการยอดคงเหลือ

อย่างไม่เหมาะสม 

• การละเลยการรับรู้รายการ การรับรู้รายการล่วงหน้า หรือการรับรู้รายการล่าช้าของเหตุการณ์

และรายการต่าง ๆ ในงบการเงินที่ เกดิขึ้นในระหว่างงวดระยะเวลาบัญชี 

• การละเลย การปิดบัง หรือแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงเกี่ ยวกับการเปิดเผยข้อมูลตาม

ข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง  หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ จ าเป็น 

เพื่ อให้บรรลุการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร 

• การปกปิดข้อเทจ็จริงที่ กระทบต่อจ านวนเงนิที่ บันทกึในงบการเงิน 

• การท ารายการที่ ซับซ้อนที่ จัดท าขึ้ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อให้แสดงฐานะทางการเงินหรือ 

ผลการด าเนินงานที่ ไม่เป็นจริงของกจิการ 

• การแก้ไขรายการบัญชีและเงื่ อนไขที่ เกี่ ยวข้องกบัรายการที่ ส าคัญและที่ ไม่เป็นปกติ 

ก5. การใช้สินทรัพย์ในทางที่ ไม่เหมาะสมอาจเกี่ ยวข้องกับการยักยอกสินทรัพย์ของกิจการ และบ่อยคร้ัง

เป็นการกระท าโดยพนักงานในจ านวนเงินที่ เล็กน้อยและไม่มีสาระส าคัญ อย่างไรก็ตาม การใช้

สินทรัพย์ในทางที่ ไม่เหมาะสมอาจเกี่ ยวข้องกับผู้บริหาร ซึ่ งโดยทั่วไปสามารถที่ จะปลอมแปลงหรือ

ปกปิดการใช้สินทรัพย์ในทางที่ ไม่เหมาะสมได้มากกว่า และเป็นการยากที่ จะตรวจพบ ทั้งนี้  การใช้

สนิทรัพย์ในทางที่ ไม่เหมาะสมอาจเกดิขึ้นได้หลายวิธ ีรวมถึง 

• การทุจริตเกี่ ยวกับการรับเงิน (ตัวอย่างเช่น การยักยอกการรับช าระหนี้ จากลูกหนี้ การค้า หรือ

การน าเงินที่ ได้รับจากลูกหนี้ที่ เคยตัดหนี้สญูไปแล้วไปเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล)  

• การขโมยสินทรัพย์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของกิจการ (ตัวอย่างเช่น การขโมยสินค้าเพื่ อไป

ใช้ส่วนตัวหรือเพื่ อขาย การขโมยสนิค้าเสื่ อมสภาพหรือเศษซากเพื่ อน าไปขาย หรือร่วมมือกับ

คู่แข่งทางการค้าโดยการเปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคเพื่ อให้ได้รับประโยชน์เป็นการตอบแทน)  
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• การจ่ายค่าสินค้าและบริการโดยที่ ไม่ได้รับจริง (ตัวอย่างเช่น การจ่ายเงินให้กับผู้ขายปลอม  

การที่ ผู้ขายจ่ายเงินกลับให้แก่ตัวแทนจัดซื้ อของกิจการเพื่ อแลกเปล่ียนกับการขายสินค้าใน

ราคาที่ สงูขึ้น การจ่ายเงินให้กบัพนักงานที่ ไม่มีตัวตน) 

• การใช้สินทรัพย์ของกิจการเพื่ อประโยชน์ส่วนตัว (ตัวอย่างเช่น การใช้สินทรัพย์ของกิจการ

ในการค า้ประกนัเงินกู้ยืมส่วนตัวหรือเงินกู้ ยืมแก่บุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั)  

การใช้สินทรัพย์ในทางที่ ไม่เหมาะสมมักเกิดขึ้นร่วมกับรายการบัญชีหรือเอกสารที่ ไม่เป็นจริง หรือที่

ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เพื่ อปกปิดข้อเทจ็จริงที่ สินทรัพย์นั้นสูญหายหรือน าไปค า้ประกันโดยไม่ได้

รับอนุญาตอย่างเหมาะสม 

ความรบัผิดชอบในการป้องกนัและตรวจพบการทุจริต 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  9) 

ก6. กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องอาจก าหนดให้ผู้สอบบัญชีปฏบิัติงาน

ตามวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมและกระท าการใด ๆ ที่ เพิ่ มขึ้น ตัวอย่างเช่น ข้อก าหนดจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระบุให้ผู้สอบบัญชี

กระท าตามขั้นตอนเพื่ อตอบสนองต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัย และ

พิจารณาว่าต้องกระท าการใด ๆ เพิ่ มขึ้นหรือไม่ ขั้นตอนดังกล่าวอาจรวมถึงการสื่ อสารเร่ืองการไม่

ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยกับผู้สอบบัญชีอื่ นภายในกลุ่มกิจการ ซึ่ งรวมถึง

ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม หรือ 

ผู้สอบบัญชีที่ ปฏิบัติงานให้กับกิจการภายในกลุ่มเพื่ อวัตถุประสงค์อื่ นนอกเหนือจากการตรวจสอบ

งบการเงินของกลุ่มกจิการ15 

ขอ้พิจารณาเฉพาะส าหรบัหน่วยงานภาครฐั 

ก7. ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับการทุจริต อาจมีผลมา

จากทางด้านกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหน่วยงานก ากับดูแลอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ 

หรือบางคร้ังก าหนดไว้แยกต่างหากในข้อบังคับของผู้สอบบัญชี ดังนั้น ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ของหน่วยงานภาครัฐอาจจะไม่จ ากัดอยู่เพียงการพิจารณาความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลทางการเงิน

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของงบการเงิน แต่รวมถึงความรับผิดชอบโดยทั่วไปที่ จะต้อง

พิจารณาถึงความเสี่ ยงจากการทุจริตด้วย 

การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  13-15)  

ก8. การรักษาไว้ซึ่ งการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ ประกอบวิชาชีพนั้น ผู้ สอบบัญชีต้องตั้ งค าถาม 

อย่างต่อเนื่ องว่าข้อมูลหรือหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รวบรวมไว้นั้นอาจก่อให้เกิดการแสดงข้อมูล  

 
15
  อ่านย่อหน้าที่  225.21-225.22 ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ ก าหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ 

(IESBA Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants - 2016) (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก าลัง

ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเร่ืองนี้ ในข้อก าหนดทางจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนั้นเร่ืองนี้ จะมีผลบังคับใช้เมื่ อสภาวิชาชีพ

บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้) 
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ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตหรือไม่ ซึ่ งรวมถึง การพิจารณา

ความน่าเชื่ อถือของข้อมูลที่ ใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี และการควบคุมของกิจการที่ เกี่ ยวข้องกบั

การจัดเตรียมและการจัดท าข้อมูล เนื่ องจากลักษณะเฉพาะที่ หลากหลายของการทุจริต ฉะนั้น  

การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ ประกอบวิชาชีพของผู้ สอบบัญชีจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก  

ในการพิจารณาถึงความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมา

จากการทุจริต  

ก9. แม้ว่าผู้ สอบบัญชีจะไม่ได้ถูกคาดว่าให้เพิกเฉยหรือละเลยต่อประสบการณ์ในอดีตเกี่ ยวกับ  

ความซื่ อสัตย์และความสุจริตของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลของกิจการ  แต่กระนั้น 

การสังเกตและสงสัยเ ย่ียงผู้ ประกอบวิชาชีพของผู้ สอบบัญชีมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 

ในการพิจารณาถึงความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  ซึ่ งเป็นผล 

มาจากการทุจริต เนื่ องจากสถานการณ์ต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ ยนแปลงไป 

ก10. ผู้ สอบบัญชีต้องปฏิบัติงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งโดยปกติแล้วแทบจะ 

ไม่เกี่ ยวข้องกับการพิสูจน์หลักฐานหรือตรวจสอบว่าเอกสารนั้นเป็นจริง อีกทั้งผู้สอบบัญชี ไม่ได้รับ 

การฝึกอบรมเพื่ อเป็นผู้ เชี่ ยวชาญในการพิสูจน์หลักฐาน16 อย่างไรกต็าม เมื่ อผู้สอบบัญชีสามารถระบุ

ได้ถึงเง่ือนไขต่าง ๆ ที่ ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีมีความเชื่ อว่าเอกสารอาจจะไม่ได้เป็นเอกสารที่ แท้จริง

หรือข้อก าหนดต่าง ๆ ในเอกสารนั้นได้มีการดัดแปลงแต่ไม่ได้มีการแจ้งแก่ผู้สอบบัญชีทราบ ผู้สอบบัญชี

อาจต้องท าการสบืสวนด้วยวิธกีารอื่ น ๆ เพิ่ มเติม ซึ่ งรวมถึง 

• การยืนยันยอดกบับุคคลที่ สามโดยตรง 

• การใช้ผลงานของผู้เชี่ ยวชาญในการพิสจูน์เอกสารที่ แท้จริง 

การปรึกษาหารือภายในกลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  16)  

ก11. การปรึกษาหารือภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบถึงความเป็นไปได้ที่ งบการเงินของกิจการ  

อาจแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต 

• เปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ มีประสบการณ์ได้แลกเปล่ียน  

ความคิดเห็นเกี่ ยวกับวิธีการและรายการในงบการเงินส่วนใดที่ มีความเป็นไปได้ที่ อาจแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต 

• ช่วยให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาถึงการตอบสนองที่ เหมาะสมต่อความเป็นไปได้ที่ งบการเงินอาจ

แสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต และช่วย 

ในการพิจารณาว่าสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบคนใดจะปฏบิัติวิธกีารตรวจสอบนั้น 

• เปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาถึงผลของวิธกีารตรวจสอบที่ ได้ร่วมกนัในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ และพิจารณาถึงวิธีการด าเนินการกับข้อกล่าวหาต่าง ๆ เกี่ ยวกับการทุจริตที่  

ผู้สอบบัญชีรับทราบ 

 
16
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่  ก49 
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ก12. การปรึกษาหารือกนัอาจรวมถึงประเดน็ดังต่อไปนี้  

• การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบถึงวิธีการและ

ความเป็นไปได้ที่ งบการเงิน (ครอบคลุมถึงแต่ละงบและการเปิดเผยข้อมูล) ของกิจการส่วน

ใดที่ อาจแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต และ

วิธีการที่ ผู้บริหารกระท าหรือปกปิดการจัดท ารายงานทางการเงินที่ ทุจริต และวิธีการที่

สนิทรัพยข์องกจิการถูกใช้ไปอย่างไม่เหมาะสม 

• การพิจารณาถึงสถานการณ์ที่ อาจแสดงถึงการบิดเบือนผลก าไร และวิธีการด าเนินการของ

ผู้บริหารในบิดเบือนผลก าไร ซึ่ งเป็นการจัดท ารายงานทางการเงินที่ ทุจริต 

• การพิจารณาถึงความเสี่ ยงที่ ผู้บริหารอาจพยายามที่ จะแสดงการเปิดเผยข้อมูลในลักษณะ  

ที่ อาจปิดบังความเข้าใจที่ เหมาะสมในเร่ืองที่ เปิดเผย ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลที่ ไม่มี

สาระส าคัญมากจนเกนิไป หรือการใช้ภาษาที่ ไม่ชัดเจนหรือคลุมเครือ 

• การพิจารณาถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่ มีผลกระทบต่อกิจการที่ อาจก่อให้เกิดสิ่ ง จูงใจ

หรือแรงกดดันให้ผู้บริหารหรือบุคลากรที่ เกี่ ยวข้องท าการทุจริต หรือเปิดโอกาสให้เกิด 

การท าทุจริต หรือแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมหรือสภาพแวดล้อมที่ ส่งเสริมให้ผู้บริหารหรือ

บุคลากรอื่ น ๆ สามารถหาเหตุผลอนัสมควรสนับสนุนการท าทุจริต 

• การพิจารณาถึงความเกี่ ยวข้องของผู้บริหารในการก ากับดูแลพนักงานที่ ท างานใกล้ชิดกับ 

เงินสดหรือสนิทรัพย์อื่ น ๆ ซึ่ งอาจถูกน าไปใช้ในทางที่ ไม่เหมาะสม 

• การพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงที่ ไม่เป็นปกติหรือไม่สามารถอธิบายได้ของพฤติกรรม หรือ

การด ารงชีวิตของผู้บริหารหรือพนักงานที่ กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบทราบ 

• การให้ความส าคัญกบัการคงไว้ซึ่ งแนวความคิดที่ ว่าอาจจะมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตตลอดช่วงเวลาการปฏบิัติงานตรวจสอบ 

• การพิจารณาถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ อาจแสดงถึงความเป็นไปได้ของการทุจริต 

• การพิจารณาถึงการจัดให้มีองค์ประกอบที่ ไม่สามารถคาดเดาได้ รวมอยู่ในลักษณะ ระยะเวลา

และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบ 

• การพิจารณาถึงวิธกีารตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่อความเป็นไปได้ที่ งบการเงินของกิจการอาจ

แสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต และพิจารณา

ถึงวิธกีารตรวจสอบที่ เลือกใช้อยู่ว่ามีประสทิธผิลกว่าวิธกีารตรวจสอบอื่ น ๆ หรือไม่ 

• การพิจารณาถึงข้อกล่าวหาต่าง ๆ เกี่ ยวกบัการทุจริตที่ ผู้สอบบัญชีรับทราบ 

• การพิจารณาถึงความเสี่ ยงจากการที่ ผู้บริหารเข้าแทรกแซงการควบคุมของกจิการ 
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วิธีการประเมินความเสีย่งและการปฏิบติังานที่เกีย่วขอ้ง 

การสอบถามผูบ้ริหาร 

การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  ซึ่ งเป็นผลมาจาก 

การทุจริตของผู้บริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  18(ก))  

ก13. ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในและการจัดท างบการเงินของกิจการ ดังนั้น  

จึงเป็นเร่ืองที่ เหมาะสมที่ ผู้ สอบบัญชีจะสอบถามผู้บริหารเกี่ ยวกับการประเมินความเสี่ ยงจาก 

การทุจริตและการควบคุมภายในที่ มีอยู่ เพื่ อป้องกันและตรวจพบการทุจริต ซึ่ งมีลักษณะ ขอบเขต 

และความถี่ ของการประเมินความเสี่ ยงและการควบคุมดังกล่าวที่ แตกต่างกันไปตามแต่ละกิจการ   

ในกจิการบางแห่ง ผู้บริหารอาจประเมินความเสี่ ยงโดยละเอียดอย่างสม า่เสมอเป็นประจ าทุกปี หรือ

ก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่ งของการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่ อง แต่ส าหรับบางกิจการ การประเมินความเสี่ ยง

ของผู้บริหารอาจเป็นแบบไม่เป็นทางการและมีความถี่ ที่ น้อยกว่า ซึ่ งลักษณะ ขอบเขต และความถี่

ในการประเมินความเสี่ ยงของผู้บริหารจะส่งผลเกี่ ยวเนื่ องกับความเข้าใจของผู้สอบบัญชีที่ มีต่อ

สภาพแวดล้อม การควบคุมของกิจการ ตัวอย่างเช่น ข้อเทจ็จริงที่ ผู้บริหารไม่ได้ประเมินความเสี่ ยง

จากการทุจริต อาจเป็นสถานการณ์ที่ แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารไม่ได้ให้ความส าคัญต่อการควบคุม

ภายในของกจิการ 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับกจิการขนาดเลก็ 

ก14. ส าหรับกิจการบางแห่งที่ มีขนาดเลก็ การประเมินความเสี่ ยงของผู้บริหารอาจมุ่งเน้นให้ความส าคัญ

กบัความเสี่ ยงจากการทุจริตโดยพนักงาน หรือการใช้สนิทรัพย์ในทางที่ ไม่เหมาะสม   

กระบวนการของผู้บริหารในการระบุและตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการทุจริต (อ้างถึงย่อหน้าที่  18(ข))  

ก15. ในกรณีกิจการที่ มีท าเลที่ ตั้งหลายแห่ง กระบวนการของผู้บริหารในการติดตามดูแลการปฏิบัติงาน

อาจมีระดับที่ แตกต่างกนัตามสถานที่ หรือส่วนงานทางธุรกจิแต่ละแห่ง ทั้งนี้  ผู้บริหารอาจก าหนดให้

บางสถานที่ หรือบางส่วนทางธุรกจิมีความเสี่ ยงจากการทุจริตมากกว่าอกีแห่งกไ็ด้ 

การสอบถามผูบ้ริหารและบุคคลอื่นภายในกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  19)  

ก16. ในการสอบถามผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีอาจได้รับข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ที่ เกี่ ยวข้องกับความเสี่ ยงจาก  

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตของ

พนักงาน อย่างไรก็ตาม การสอบถามผู้บริหารอาจไม่ได้ให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ที่ เกี่ ยวข้องกับ 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตโดยผู้บริหาร ดังนั้น 

การสอบถามบุคคลอื่ นภายในกิจการอาจเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลอื่ น ๆ สามารถให้ข้อมูลแก่

ผู้สอบบัญชีได้ ซึ่ งโดยปกติแล้วอาจไม่ได้ท าการติดต่อสื่ อสารกนั  

ก17. ตัวอย่างของบุคคลอื่ น ๆ ภายในกิจการที่ ผู้สอบบัญชีอาจสอบถามโดยตรง ในประเดน็ที่ เกี่ ยวกับ 

การทุจริตที่ เกดิขึ้นหรือข้อสงสยัการทุจริต 

• บุคลากรระดับปฏิบัติการที่ ไม่ได้เกี่ ยวข้องกบักระบวนการจัดท ารายงานทางการเงิน 
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• พนักงานในระดับที่ มีอ านาจหน้าที่ ต่าง ๆ กนั 

• พนักงานที่ เกี่ ยวข้องกับการด าเนินการ การจัดท า หรือการบันทกึรายการที่ มีความซับซ้อนหรือ

รายการที่ ไม่เป็นปกติ รวมถึงบุคคลที่ ควบคุมดูแลพนักงานเหล่านั้น 

• ที่ ปรึกษากฎหมายภายในของกจิการ 

• ผู้บริหารระดับสงูด้านจรรยาบรรณหรือบุคคลในระดับเดียวกนั 

• บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ รับผิดชอบในการด าเนินการกบัข้อกล่าวหาต่าง ๆ ของการทุจริต 

ก18. โดยปกติ ผู้บริหารอยู่ในต าแหน่งที่ สามารถท าการทุจริตได้โดยง่าย ดังนั้น เมื่ อท าการประเมินผล 

การตอบค าถามของผู้บริหารต่อข้อซักถามของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องใช้วิจารณญาณและ 

การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพด้วย ซึ่ งผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจถึงความจ าเป็นที่ ต้องใช้

ข้อมูลอื่ น ๆ เพื่ อเป็นหลักฐานสนับสนุนการตอบค าถามของผู้บริหารด้วย 

การสอบถามหน่วยงานตรวจสอบภายใน (อ้างถึงย่อหน้าที่  20)  

ก19. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) และรหัส 610 (ปรับปรุง) มีข้อก าหนดและจัดให้มี

แนวทางในการตรวจสอบกิจการที่ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน17 โดยการด าเนินตามข้อก าหนด 

ในมาตรฐานการสอบบัญชีในประเด็นที่ เกี่ ยวข้องกับการทุจริตนั้น ผู้ สอบบัญชี อาจสอบถามถึง 

การปฏบิัติงานที่ เกี่ ยวข้องของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่ งรวมถึง 

• วิธกีารตรวจสอบ (หากมี) ของผู้ตรวจสอบภายในระหว่างปีเพื่ อตรวจพบการทุจริต 

• ผู้บริหารมีการด าเนินการอย่างน่าพอใจต่อเร่ืองที่ ตรวจพบจากวิธกีารตรวจสอบหรือไม่ 

การท าความเขา้ใจต่อการท าหนา้ทีก่ ากบัดแูลของผูมี้หนา้ทีใ่นการก ากบัดแูล (อ้างถึงย่อหน้าที่  21) 

ก20. ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลของกิจการต้องก ากับดูแลระบบการติดตามดูแลความเสี่ ยงการควบคุม

ทางด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎหมายของกิจการในหลาย ๆ ประเทศ แนวทางปฏิบั ติแบบ

บรรษัทภิบาลได้มีการพัฒนาขึ้ นมาเป็นอย่างดี และผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลได้ปฏิบัติหน้าที่ อย่าง

ต่อเนื่ องในการก ากับดูแลการประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริต  ซึ่ งรวมถึงการควบคุมภายในที่

เกี่ ยวข้องของกิจการ เนื่ องจากหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลและผู้บริหารของ

กิจการอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละกิจการและตามแต่ละประเทศ ผู้ สอบบัญชีจึงจ าเป็นต้อง 

ท าความเข้าใจถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล เพื่ อให้ผู้สอบบัญชีสามารถท าความเข้าใจต่อ

การท าหน้าที่ ก ากบัดูแลโดยบุคลากรที่ เหมาะสม18 

ก21. การท าความเข้าใจต่อการท าหน้าที่ ก ากับดูแลของผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลอาจท าให้ผู้สอบบัญชี

ทราบอย่างถี่ ถ้วนถึงจุดอ่อนของกิจการต่อการทุจริตของผู้บริหาร และความเพียงพอของระบบ 

การควบคุมภายในต่อความเสี่ ยงจากการทุจริต รวมถึงความสามารถและความซื่ อสัตย์สุจริตของ

 
17

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  6ก และ 23 และรหัส 610 (ปรับปรุง) “การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน” 

18
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  ก1-ก8 การปรึกษาหารือของผู้สอบบัญชีกบับุคคลที่ กจิการมีโครงสร้างการก ากบั

ดูแลที่ ไม่ชัดเจน 
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ผู้บริหารด้วย ผู้สอบบัญชีอาจท าความเข้าใจได้ในหลาย ๆ วิธีการ เช่น การเข้าร่วมประชุมหารือ 

การอ่านรายงานการประชุม หรือการสอบถามจากผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล  

ขอ้พิจารณาเฉพาะส าหรบักิจการขนาดเลก็ 

ก22. ในบางกรณี ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลท าหน้าที่ เป็นผู้บริหารของกิจการด้วย โดยเฉพาะกิจการที่ มี

ขนาดเล็กที่ มีผู้จัดการเพียงคนเดียวและไม่มีบุคคลที่ ท าหน้าที่ ในการก ากับดูแล ในกรณีดังกล่าว 

โดยทั่วไป ผู้สอบบัญชีไม่ต้องด าเนินการใด ๆ เกี่ ยวกบัการท าความเข้าใจเร่ืองการก ากบัดูแลเนื่ องจาก

การก ากบัดูแลไม่ได้ถูกแยกจากการบริหารงาน 

การพิจารณาขอ้มูลอื่น ๆ (อ้างถึงย่อหน้าที่  24)  

ก23. นอกเหนือจากข้อมูลที่ ได้รับจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบแล้ว ยังมีข้อมูลอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ

กิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการที่ สามารถช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุความเสี่ ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตได้ ซึ่ งรวมถึงการหารือ

ภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่ งอาจช่วยให้ได้ข้อมูลเพิ่ มเติมเพื่ อใช้ในการระบุความเสี่ ยง

ดังกล่าว นอกจากนี้  ข้อมูลอื่ น ๆ ที่ ได้มาจากกระบวนการตอบรับงานและคงไว้ซึ่ งงานสอบบัญชี และ

ประสบการณ์ที่ ได้จากการปฏิบัติงานด้านอื่ น ๆ ให้แก่กิจการ เช่น งานสอบทานข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาล อาจเกี่ ยวข้องกับการระบุความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต 

การประเมินปัจจยัเสีย่งของการทุจริต (อ้างถึงย่อหน้าที่  25)  

ก24. โดยปกติการทุจริตถูกปกปิดเพื่ อยากต่อการตรวจพบ แต่กระนั้น ผู้สอบบัญชีอาจพบเหตุการณ์หรือ

เง่ือนไขบางอย่างที่ แสดงถึงสิ่ งจูงใจหรือแรงกดดันที่ ก่อให้เกิดการทุจริต หรือเปิดโอกาสให้ท าการ

ทุจริตได้ (ปัจจัยเสี่ ยงของการทุจริต) ตัวอย่างเช่น 

• ความจ าเป็นที่ ต้องบรรลุความคาดหวังของบุคคลภายนอกโดยการระดมเงินทุนเพิ่ มเติมอาจ

สร้างแรงกดดันให้ท าการทุจริต 

• การพิจารณาจ่ายผลตอบแทนจ านวนมากหากสามารถท าก าไรได้ตามเป้าหมาย ซึ่ งก าหนดไว้

สงูเกนิกว่าความเป็นจริงอาจเป็นสิ่ งจูงใจให้เกดิการทุจริต 

• สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ ไม่มีประสทิธผิลอาจเป็นการเปิดโอกาสให้มีการทุจริต 

ก25. ปัจจัยเสี่ ยงของการทุจริตอาจไม่สามารถจัดล าดับตามความส าคัญได้โดยง่าย และความส าคัญของ

ปัจจัยเสี่ ยงของการทุจริตแต่ละปัจจัยกม็ีความแตกต่างกันอย่างมาก ปัจจัยเสี่ ยงบางปัจจัยที่ ปรากฏ

อยู่ในกจิการภายใต้สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ งอาจไม่ได้แสดงให้เหน็ถึงความเสี่ ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญส าหรับกิจการนั้ น ดังนั้น ผู้สอบบัญชีควรใช้ดุลยพินิจ

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการพิจารณาว่าปัจจัยเสี่ ยงของการทุจริตมีอยู่หรือไม่ และปัจจัยดังกล่าวได้

ถูกพิจารณาในการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญใน

งบการเงินซึ่ งมีผลต่อการทุจริตหรือไม่ 
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ก26. ตัวอย่างของปัจจัยเสี่ ยงของการทุจริตที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดท ารายงานทางการเงินที่ ทุจริตและ  

การใช้สนิทรัพย์ในทางที่ ไม่เหมาะสมได้แสดงไว้ในภาคผนวก 1 ซึ่ งเป็นการแสดงตัวอย่างปัจจัยเสี่ ยง

แยกตามเง่ือนไข 3 ประการเมื่ อมีการท าทุจริต 

• สิ่ งจูงใจหรือแรงกดดันที่ จะท าการทุจริต 

• โอกาสที่ จะท าการทุจริต 

• ความสามารถในการหาเหตุผลอนัสมควรสนับสนุนการกระท าทุจริต 

ปัจจัยเสี่ ยงที่ สะท้อนถึงทศันคติที่ หาเหตุผลอันสมควรสนับสนุนในการท าทุจริตนั้นอาจเป็นปัจจัย

เสี่ ยงของการทุจริตที่ ยากต่อการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี แต่กระนั้น ผู้สอบบัญชีควรตระหนักถึง

ความมอียู่จริงของข้อมูลปัจจัยเสี่ ยงดังกล่าว แม้ว่าปัจจัยเสี่ ยงของการทุจริตที่ จะกล่าวในภาคผนวก 1 นั้น

จะครอบคลุมถึงสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างกว้าง ๆ ที่ ผู้สอบบัญชีอาจตรวจพบได้ แต่ปัจจัยเสี่ ยงที่

กล่าวนั้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ซึ่ งในความเป็นจริงแล้วอาจมีปัจจัยเสี่ ยงอื่ น ๆ เพิ่ มเติม 

ก27. ขนาด ความซับซ้อน และลักษณะความเป็นเจ้าของของกิจการมีอิทธิพลที่ ส าคัญต่อการพิจารณาปัจจัย

เสี่ ยงต่าง ๆ ของการทุจริตที่ เกี่ ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ในกรณีกิจการขนาดใหญ่ อาจจะมีปัจจัยต่าง ๆ 

ที่ จ ากดัการปฏบิัติงานอย่างไม่เหมาะสมของผู้บริหาร เช่น  

• การก ากบัดูแลที่ มีประสทิธผิลของผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล 

• หน่วยงานตรวจสอบภายในที่ มีประสทิธผิล 

• การมีและบังคับใช้ข้อปฏบิัติทางจรรยาบรรณ 

นอกจากนี้  ปัจจัยเสี่ ยงของการทุจริตที่ พิจารณาในระดับของการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานอาจ

แตกต่างกนักบัเมื่ อพิจารณาปัจจัยเสี่ ยงในระดับของกจิการโดยรวม  

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับกจิการที่ มีขนาดเลก็ 

ก28. ในกรณีของกิจการขนาดเล็ก การพิจารณาในประเด็นดังกล่าวอาจไม่เกี่ ยวข้องหรือเกี่ ยวข้องน้อย 

ตัวอย่างเช่น กิจการขนาดเลก็อาจไม่มีข้อปฏิบัติทางจรรยาบรรณ แต่อาจพัฒนาวัฒนธรรมที่ มุ่งเน้นถึง

ความส าคัญของความซ่ือสัตย์สุจริตและจริยธรรม โดยการติดต่อสื่ อสารทางวาจาและการปฏิบัติเป็น

ตัวอย่างของผู้บริหาร การบริหารงานโดยบุคคลเพียงคนเดียวในกจิการขนาดเลก็ไม่ได้เป็นการแสดงถึง

ความล้มเหลวของผู้บริหารในการแสดงออกและการสื่ อสารทัศนคติที่ เหมาะสมที่ เกี่ ยวข้องกับ  

การควบคุมภายในและกระบวนการรายงานทางการเงิน ในบางกิจการ การก าหนดให้มีการอนุมัติโดย

ผู้บริหารอาจสามารถชดเชยการควบคุมที่ มีข้อบกพร่องและลดความเสี่ ยงจากการทุจริตของพนักงานได้ 

อย่างไรกต็าม การบริหารงานโดยบุคคลเพียงคนเดียวกอ็าจเป็นข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน 

เพราะมีโอกาสที่ ผู้บริหารจะเข้าแทรกแซงการควบคุม 

ความเสีย่งจากการทุจริตในการรบัรูร้ายได ้(อ้างถึงย่อหน้าที่  27)  

ก29. การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญอันเนื่ องจากการจัดท ารายงานทางการเงิน  

ที่ ทุจริตที่ เกี่ ยวกับการรับรู้ รายได้ โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการรับรู้ รายได้สูงกว่าความเป็นจริง 

ตัวอย่างเช่น การบันทึกรายได้ก่อนถึงเวลาที่ ควร หรือการบันทึกรายได้ที่ ไม่เกิดขึ้ นจริง แต่บางคร้ัง 
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อาจเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ต า่กว่าความเป็นจริง ตัวอย่างเช่น การเล่ือนระยะเวลาการรับรู้รายได้

ไปรับรู้ในงวดบัญชีถัดไป 

ก30. ความเสี่ ยงจากการทุจริตในการรับรู้ รายได้ส าหรับกิจการบางกิจการอาจมีมากกว่ากิจการอื่ น ๆ 

ตัวอย่างเช่น การมีแรงกดดันหรือแรงจูงใจให้ผู้บริหารต้องจัดท ารายงานทางการเงินที่ ทุจริต 

โดยการรับรู้ รายได้ที่ ไม่เหมาะสมส าหรับกิจการที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เนื่ องจาก  

ผลการด าเนินงานของกิจการจะถูกประเมินจากผลการเติบโตของรายได้และผลก าไรแบบปีต่อปี 

ในท านองเดียวกับกิจการที่ มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายเป็นเงินสด ก็อาจมีความเสี่ ยงจาก  

การทุจริตในการรับรู้รายได้ที่ มากขึ้น 

ก31. ข้อสันนิษฐานที่ ว่า “มีความเสี่ ยงจากการทุจริตในการรับรู้ รายได้” อาจจะถูกโต้แย้ง ตัวอย่างเช่น 

ผู้สอบบัญชีอาจสรุปว่าไม่มีความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  

ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตที่ เกี่ ยวข้องกับการรับรู้รายได้ ส าหรับกรณีที่ มีรายได้ประเภทเดียว ซึ่ งเป็น

รายการรายได้ที่ ไม่ซับซ้อน เช่น รายได้ที่ เกดิจากการให้เช่าสทิธิในที่ ดินผืนเดียว 

การระบุและการประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึง่เป็นผล  

มาจากการทุจริตและการท าความเขา้ใจการควบคมุทีเ่กีย่วขอ้งของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  28)  

ก32. ผู้บริหารของกิจการอาจตัดสินใจตามลักษณะและขอบเขตของการควบคุมที่ เลือกมาเพื่ อน าไปปฏบิัติ 

และตามลักษณะและขอบเขตของความเสี่ ยงที่ ผู้ บริหารได้คาดการณ์ไว้ 19 ในการพิจารณาว่า 

การควบคุมใดควรที่ จะน ามาปฏิบัติเพื่ อป้องกันและตรวจพบการทุจริต ผู้บริหารต้องพิจารณาถึง

ความเสี่ ยงที่ งบการเงินจะแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจาก 

การทุจริต โดยในการตัดสินใจดังกล่าว ผู้บริหารอาจสรุปว่าไม่มีความคุ้มค่าที่ จะน าการควบคุมเฉพาะ

ไปปฏิบัติและคงไว้ เพื่ อลดความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  

ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต 

ก33. ดังนั้นจึงส าคัญส าหรับผู้สอบบัญชีที่ จะต้องท าความเข้าใจถึงการควบคุมที่ ผู้บริหารได้ออกแบบ น าไป

ปฏิบัติ ใช้ และคงไว้ซึ่ งการควบคุมดังกล่าวเพื่ อป้องกันและตรวจพบการทุจริต ในการด าเนินการ

เพื่ อให้มาซึ่ งความเข้าใจนั้น ผู้สอบบัญชีอาจได้รับรู้ถึงประเดน็ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารเลือกที่ จะ

ยอมรับความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับการไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ การท างาน โดยข้อมูลต่าง ๆ ที่ ได้รับมา

จากการท าความเข้าใจอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้สอบบัญชีในการระบุถึงปัจจัยเสี่ ยงของการทุจริต ซึ่ งมี

ผลกระทบต่อการประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชีว่างบการเงินอาจแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต 
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การตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผล  

มาจากการทุจริตที่ไดป้ระเมินไว ้

การตอบสนองโดยรวม (อ้างถึงย่อหน้าที่  29)  

ก34. การพิจารณาการตอบสนองโดยรวมต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตที่ ได้ประเมินไว้นั้น โดยทั่วไปแล้วจะรวมถึง การพิจารณาถึง

วิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยรวมที่ สะท้อนถึงการเพิ่ มขึ้ นของระดับการสังเกตและสงสัยเย่ียง  

ผู้ประกอบวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น 

• การเพิ่ มความระมัดระวังในการเลือกลักษณะ และขอบเขตของเอกสารหลักฐานที่ จะตรวจสอบ

เพื่ อสนับสนุนรายการที่ มีสาระส าคัญ 

• การตระหนักถึงความจ าเป็นที่ จะหาหลักฐานมายืนยันสนับสนุนค าอธิบายหรือค ารับรองของ

ผู้บริหารในเรื่ องที่ มีสาระส าคัญ 

นอกจากนั้นยังรวมถึงการพิจารณาเร่ืองทั่วไปมากขึ้นนอกเหนือไปจากวิธีการตรวจสอบเฉพาะที่ ได้

วางแผนไว้ โดยการพิจารณานี้ ให้รวมถึงวิธีการต่าง ๆ ที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  30 โดยมีค าอธิบาย

เพิ่ มเติมตามย่อหน้าต่อไป 

การมอบหมายและการควบคมุดแูลบุคลากร (อ้างถึงย่อหน้าที่  30(ก))  

ก35. ผู้สอบบัญชีอาจตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญซึ่ ง

เป็นผลมาจากการทุจริตที่ ได้ระบุไว้ เช่น การมอบหมายให้มีบุคลากรที่ มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน

และความรู้ เฉพาะทาง เช่น ผู้ เชี่ ยวชาญทางด้านการสืบสวนและผู้ เชี่ ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือการมอบหมายบุคลากรที่ มีประสบการณ์เข้ามาร่วมงานตรวจสอบมากขึ้น 

ก36. ขอบเขตของการควบคุมดูแลจะสะท้อนถึงผลของการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต และความรู้ ความสามารถของสมาชิก 

ในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบที่ ก าลังปฏบิัติงานตรวจสอบ 

องค์ประกอบทีไ่ม่สามารถคาดเดาไดใ้นกระบวนเลือกลกัษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวธีิการตรวจสอบ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  30(ค))  

ก37. การจัดให้มีองค์ประกอบที่ ไม่สามารถคาดเดาได้ในกระบวนการเลือกลักษณะ ระยะเวลา  และ

ขอบเขตของวิธีการตรวจสอบนั้นมีความส าคัญมาก เนื่ องจากบุคลากรของกิจการที่ มีความคุ้นเคย

กับวิธีการตรวจสอบที่ ใช้ในระหว่างการตรวจสอบตามปกติ อาจท าเกิดการปกปิดการจัดท ารายงาน

ทางการเงินที่ ทุจริตได้ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีอาจด าเนินการดังต่อไปนี้  เช่น 

• การด าเนินการตรวจสอบเนื้อหาสาระของยอดคงเหลือในบัญชีและสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้

ที่ ไม่เคยได้รับการตรวจสอบมาก่อน เนื่ องจากความมีสาระส าคัญและความเสี่ ยงของรายการนั้น ๆ 

• การปรับปรุงช่วงเวลาของการตรวจสอบจากช่วงเวลาปกติที่ สามารถคาดเดาได้ 

• การใช้วิธกีารสุ่มตัวอย่างวิธอีื่ น ๆ 

• การปฏบิัติงานสอบบัญชีในสถานที่ ที่ แตกต่างออกไปหรือในสถานที่ ที่ ไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า 
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วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ   

ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตในระดับที่เกี ่ยวกับส่ิงที่ผูบ้ริหารไดใ้หก้ารรับรองที่ได ้ประเมินไว ้(อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  31) 

ก38. การตอบสนองของผู้สอบบัญชีต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองที่ ได้ประเมินไว้ อาจรวมถึง

การเปล่ียนแปลงลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบดังต่อไปนี้  

• ลักษณะของวิธีการตรวจสอบที่ ใช้อาจจ าเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลง เพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ น่าเชื่ อถือและเกี่ ยวข้องมากย่ิงขึ้น หรือเพื่ อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลสนับสนุนเพิ่ มเติม 

ซึ่ งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลต่อประเภทของวิธีการตรวจสอบที่ จะใช้ และการใช้

วิธกีารต่าง ๆ ประกอบกนั เช่น  

o การให้ความส าคัญกับการสังเกตทางกายภาพหรือการตรวจสอบสินทรัพย์บางรายการให้

มากขึ้น หรือผู้สอบบัญชีอาจเลือกที่ จะใช้เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามา

ช่วยเพื่ อรวบรวมหลักฐานที่ อยู่ในบัญชีที่ ส าคัญหรือแฟ้มรายการข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ได้

มากขึ้น 

o ผู้สอบบัญชีอาจออกแบบวิธีการตรวจสอบเพื่ อให้ได้ข้อมูลเพิ่ มเติม ตัวอย่างเช่น  

หากผู้สอบบัญชีเหน็ว่าผู้บริหารอยู่ภายใต้แรงกดดันที่ จะต้องท าก าไรให้เป็นไปตามที่ ถูก

คาดหวัง กอ็าจมีความเสี่ ยงที่ ผู้บริหารจะท าให้ยอดขายเพิ่ มมากขึ้นโดยการท าสญัญาขาย

ที่ มีเง่ือนไขในการรับรู้ รายได้ล่วงหน้าหรือโดยบันทึกยอดขายตามใบแจ้งหนี้ ก่อนที่ จะ 

มีการส่งสินค้าจริง ในสถานการณ์เช่นนี้  ผู้สอบบัญชีอาจน าวิธีการเหล่านี้ มาใช้ เช่น  

การขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอก ซึ่ งอาจไม่เป็นเพียงการยืนยันยอดคงเหลือเท่านั้น

แต่เป็นการยืนยันในรายละเอียดของสัญญาขาย ซึ่ งรวมถึงวันที่ สิทธิในการคืนสนิค้าและ

เง่ือนไขในการส่งสนิค้า เป็นต้น นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีอาจพบว่าเป็นวิธีที่ มีประสิทธิผล

มากหากท าการสอบถามบุคลากรที่ ไม่ใช่ฝ่ายการเงินในกิจการ เพื่ อสนับสนุนค ายืนยัน

จากบุคคลภายนอกเกี่ ยวกบัการเปล่ียนแปลงในสญัญาขายและเง่ือนไขการส่งสนิค้า 

• ช่วงเวลาของการตรวจสอบเนื้อหาสาระอาจจ าเป็นต้องมีการปรับเปล่ียน ผู้สอบบัญชีอาจสรุปว่า

การทดสอบเนื้ อหาสาระในวันสิ้นงวดหรือวันที่ ใกล้กับวันสิ้นงวดนั้นจะลดความเสี่ ยงจากการ

แสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งมีผลมาจากการทุจริตได้ดี อย่างไรกต็าม 

ผู้สอบบัญชีอาจสรุปว่าความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงโดยเจตนาหรือ 

การบิดเบือนที่ ประเมินไว้นั้น อาจท าให้การใช้วิธีการตรวจสอบเพื่ อขยายผลการตรวจสอบจาก

วันที่ ตรวจสอบระหว่างปีถึงวันสิ้ นงวดบัญชีนั้นจะไม่มีประสิทธิผล แต่ในทางตรงกันข้าม 

เนื่ องจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงโดยเจตนานั้นอาจเร่ิมเกิดขึ้นระหว่างงวดบัญชี เช่น 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ เกี่ ยวข้องกับการรับรู้ รายได้อย่างไม่เหมาะสม ดังนั้น 

ผู้สอบบัญชีอาจเลือกที่ จะท าการตรวจสอบเนื้ อหาสาระส าหรับรายการที่ เกิดขึ้ นก่อนหรือ

ระหว่างงวดระยะเวลาบัญชี 
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• ขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่ ใช้ควรค านึงถึงการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดง ข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต ตัวอย่างเช่น การเพิ่ มจ านวน

ตัวอย่างหรือการใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบที่ ละเอียดมากขึ้ นอาจมีความเหมาะสม 

รวมทั้ง การน าเทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์มาใช้อาจช่วยให้มีการทดสอบ

รายการทางอเิลก็ทรอนิกสแ์ละแฟ้มข้อมูลบัญชีได้ครอบคลุมมากขึ้น เทคนิคดังกล่าวสามารถ

ช่วยในการเลือกรายการตัวอย่างจากแฟ้มข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ที่ ส าคัญ โดยการแยกประเภท

รายการที่ มีลักษณะเฉพาะเจาะจงหรือเพื่ อการทดสอบประชากรทั้งหมดแทนการสุ่มตัวอย่าง 

ก39. หากผู้สอบบัญชีได้ระบุว่าความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  

ซึ่ งเป็นผลจากการทุจริตส่งผลกระทบต่อปริมาณสินค้าคงเหลือ การตรวจสอบการบันทึกรายการ

สนิค้าคงเหลือของกจิการอาจช่วยระบุถึงสถานที่ เกบ็สนิค้าหรือรายการสนิค้าที่ ควรให้ความสนใจเป็น

พิเศษในช่วงระหว่างหรือหลังการตรวจนับสินค้าคงเหลือ การสอบทานดังกล่าวอาจน าไปสู่ 

การตัดสินใจที่ จะเข้าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าในสถานที่ ใดเป็นการเฉพาะ  โดยไม่มีการแจ้ง

ล่วงหน้า หรือน าไปสู่การตรวจนับสนิค้าคงเหลือในทุกสถานที่ ในวันเดียวกนั 

ก40. ผู้สอบบัญชีอาจระบุว่าความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผล

มาจากการทุจริตอาจส่งผลกระทบต่อรายการบัญชีต่าง ๆ และสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้  

ซึ่ งรวมถึงการตีราคาสินทรัพย์ การประมาณการทางบัญชีที่ สัมพันธ์กับรายการใดรายการหนึ่ งเป็น 

การเฉพาะ (เช่น การซื้อกิจการ การปรับโครงสร้าง หรือการจ าหน่ายส่วนงานทางธุรกิจ) และหนี้สิน

อื่ น ๆ ที่ ส าคัญ (เช่น เงินบ านาญและข้อผูกพันผลประโยชน์หลังจากการเลิกจ้างอื่ น ๆ หรือหนี้สินที่

เกิดขึ้นจากการรักษาสภาพแวดล้อม) ความเสี่ ยงดังกล่าวอาจเกี่ ยวข้องกับการเปลี่ ยนแปลงที่ ส าคัญ 

ในข้อสมมติเกี่ ยวกับการประมาณการทางบัญชีที่ เกิดขึ้นเป็นประจ า ซึ่ งข้อมูลต่าง ๆ ที่ รวบรวมข้ึนใน

ระหว่างการท าความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการประเมิน

ความสมเหตุสมผลของการประมาณการทางบัญชีของผู้บริหาร รวมถึงการใช้ดุลยพินิจและการตั้ง 

ข้อสมมติ การสอบทานย้อนหลังเกี่ ยวกับการใช้ดุลยพินิจและข้อสมมติของผู้บริหารที่ มีลักษณะ

คล้ายคลึงกันในงวดบัญชีก่อนหน้า อาจท าให้ผู้สอบบัญชีมีความเข้าใจที่ ดีขึ้นเกี่ ยวกับความสมเหตุ  

สมผลในการใช้ดุลยพินิจและข้อสมมติในการประมาณการทางบัญชีของผู้บริหาร 

ก41. ตัวอย่างของวิธีการตรวจสอบที่ ใช้ในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตที่ ประเมินไว้ รวมทั้งตัวอย่างการจัดให้มี

องค์ประกอบที่ ไม่สามารถคาดเดาได้แสดงไว้ในภาคผนวกที่  2 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  

ภาคผนวกดังกล่าวได้รวบรวมตัวอย่างของการตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชี

ส าหรับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซึ่ งเกดิจากทั้งการจัดท ารายงานทางการเงิน

ที่ ทุจริต ซึ่ งรวมถึงการจัดท ารายงานทางการเงินที่ ทุจริต ซึ่ งเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ และการใช้

สนิทรัพย์ในทางที่ ไม่เหมาะสม 
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วธีิการตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งจากการทีผู่บ้ริหารเขา้แทรกแซงการควบคมุ  

รายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื่ น ๆ (อ้างถึงย่อหน้าที่  33(ก))  

ก42. การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตมัก

เกี่ ยวข้องกับการบิดเบือนในกระบวนการจัดท ารายงานทางการเงิน โดยการบันทึกรายการในสมุด

รายวันอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ผ่านการอนุมัติ ซึ่ งอาจเกดิขึ้นในระหว่างงวดบัญชีหรือ ณ วันสิ้นงวด

บัญชี หรือท าการปรับปรุงแก้ไขจ านวนเงินที่ รายงานไว้ในงบการเงิน โดยไม่ผ่านรายการในสมุด

รายวัน เช่น การปรับปรุงรายการหรือการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ในกระบวนการจัดท า 

งบการเงินรวม 

ก43. นอกจากนั้น การพิจารณาของผู้สอบบัญชีในส่วนที่ เกี่ ยวกับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ อันเนื่ องมาจากการที่ ผู้บริหารเข้าแทรกแซงการควบคุมในส่วนที่

เกี่ ยวข้องกบัการบันทกึรายการในสมุดรายวันนั้นมีความส าคัญ เพราะระบบการประมวลผลอตัโนมัติ

และการควบคุมอาจลดความเสี่ ยงจากการผิดพลาดที่ ไม่ได้ตั้งใจได้ แต่ไม่สามารถป้องกันไม่ให้

บุคคลเข้าแทรกแซงระบบอัตโนมัติอย่างไม่เหมาะสมได้ ตัวอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงจ านวนเงิน  

ซึ่ งจะถูกบันทึกในบัญชีแยกประเภทหรือในระบบรายงานทางการเงินแบบอัตโนมัติ นอกจากนี้   

ในกรณีใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการโอนย้ายข้อมูลแบบอัตโนมัติ อาจไม่มีหรือมีหลักฐานที่

เหน็ได้เพียงเลก็น้อยเกี่ ยวกบัการเข้าแทรกแซงระบบสารสนเทศ 

ก44. เมื่ อมีการระบุหรือเลือกรายการในสมุดรายวันหรือรายการปรับปรุงอื่ น ๆ เพื่ อการทดสอบ และ

ก าหนดวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมที่ ใช้ในการตรวจสอบเนื้ อหากับรายการที่ ได้เลือกไว้ ประเดน็

พิจารณาที่ เกี่ ยวข้องมีดังต่อไปนี้  

• การประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งเป็นผล

มาจากการทุจริต – ปัจจัยเสี่ ยงของการทุจริตและข้อมูลอื่ นที่ ได้รับระหว่างการประเมิน 

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  ซึ่ งเป็นผลมาจาก 

การทุจริตที่ ผู้ สอบบัญชีได้ประเมินไว้ อาจช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุถึงประเภทเฉพาะของ

รายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื่ น ๆ เพื่ อการทดสอบ 

• การควบคุมทีน่ ามาปฏิบติัใชก้บัการบันทึกรายการในสมุดรายวนัและรายการปรบัปรุงอื่น ๆ 

– การควบคุมการจัดท าและการบันทึกรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื่ น ๆ  

ที่ มีประสิทธิผล อาจช่วยลดขอบเขตของการตรวจสอบในการตรวจสอบเนื้ อหาสาระ โดยให้

ผู้สอบบัญชีทดสอบความมีประสทิธผิลของการปฏบิัติตามการควบคุม 

• กระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกิจการและลักษณะเฉพาะของหลักฐานที่

ไดร้ับมา – ในกระบวนการบันทึกรายการที่ เกิดขึ้นเป็นประจ าของกิจการหลาย ๆ แห่ง โดย

ส่วนใหญ่จะมีทั้งขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติที่ จัดท าโดยบุคคลและจัดท าด้วยระบบอัตโนมัติ  

ในท านองเดียวกนั กระบวนการบันทกึรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื่ น ๆ อาจมี

ทั้งวิธีการปฏิบัติและการควบคุมที่ จัดท าโดยบุคคลและการจัดท าด้วยระบบอัตโนมัติเช่นกัน  
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ซึ่ งเมื่ อมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการจัดท ารายงานทางการเงิน การบันทกึ

รายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื่ น ๆ อาจอยู่ในรูปแบบของอเิลก็ทรอนิกสเ์ท่านั้น 

• ลกัษณะของรายการในสมุดรายวนัหรือรายการปรบัปรุงอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการทุจริต – รายการ

ในสมุดรายวันหรือรายการปรับปรุงอื่ น ๆ ที่ ไม่เหมาะสมมักจะมีลักษณะเฉพาะ ซึ่ งลักษณะ

ดังกล่าวอาจรวมถึงรายการที่  (ก) จัดท ากับบัญชีที่ ไม่เกี่ ยวข้องกัน ผิดปกติหรือ ไม่ค่อยได้ใช้ 

(ข) จัดท าโดยบุคลากรที่ ไม่ได้มีหน้าที่ ในการบันทกึรายการในสมุดรายวัน (ค) บันทกึรายการ

เมื่ อสิ้ นงวดบัญชีหรือบันทึกหลังการปิดงวดบัญชี  ซึ่ งไม่มีรายละเอียดอธิบายหรือมีเพียง

เล็กน้อย (ง) จัดท าทั้งก่อนหรือระหว่างการจัดท างบการเงิน ซึ่ งไม่มีหมายเลขบัญชี หรือ  

(จ) ปัดเป็นตัวเลขกลมหรือตัวเลขที่ ลงท้ายตรงกนั 

• ลักษณะและความซับซอ้นของรายการบัญชี – รายการในสมุดรายวันหรือรายการปรับปรุง 

อื่ น ๆ ที่ ไม่เหมาะสมอาจน ามาใช้กับบัญชีที่  (ก) มีลักษณะรายการที่ ซับซ้อนหรือผิดปกติ  

(ข) มีการประมาณการทางบัญชีที่ ส าคัญและมีการปรับปรุงรายการเมื่ อสิ้นงวดบัญชี (ค) เป็น

รายการที่ ปกปิดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในอดีต (ง) ไม่มีการท ารายการกระทบยอด

อย่างสม า่เสมอหรือมีความแตกต่างจากการกระทบยอด (จ) มีรายการระหว่างบุคคลหรือกิจการ

ที่ เกี่ ยวข้องกัน หรือ (ฉ) เกี่ ยวเนื่ องกับความเสี่ ยงที่ ระบุว่ามีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระส าคัญซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต  เป็นต้น ในการตรวจสอบกิจการที่ มีหลาย 

สถานที่ ตั้งหรือหลายส่วนงานนั้น ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาถึงความจ าเป็นในการเลือกรายการใน

สมุดรายวันจากหลาย ๆ สถานที่ ตั้งด้วย 

• รายการในสมุดรายวนัหรือรายการปรบัปรุงอื่น ๆ ทีจ่ดัท าไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจ – รายการ

ในสมุดรายวันที่ ไม่เป็นมาตรฐานอาจไม่ขึ้นอยู่กับการควบคุมภายในที่ ใช้ปฏิบัติกับรายการใน

สมุดรายวันที่ ใช้เป็นประจ าเพื่ อบันทกึรายการ เช่น ยอดขาย ยอดซื้อ และการเบิกจ่ายเงินสด

ประจ าเดือน 

ก45. ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการก าหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขต

ของการทดสอบรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื่ น ๆ เนื่ องจากรายการในสมุดรายวัน

และรายการปรับปรุงอื่ น ๆ ที่ ทุจริตมักถูกจัดท าขึ้ น ณ สิ้นงวดบัญชี ในย่อหน้าที่  33(ก)(2) จึง

ก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีต้องเลือกรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุงอื่ น ๆ  ที่ จัดท าขึ้ น 

ในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้  เนื่ องจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  

ในงบการเงิน ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตสามารถเกิดขึ้ นได้ตลอดในระหว่างงวดบัญชี  และอาจ

เกี่ ยวข้องกับความพยายามที่ จะปกปิดการท าทุจริต ฉะนั้นในย่อหน้าที่  33(ก)(3) จึงก าหนดให้

ผู้สอบบัญชีพิจารณาถึงความจ าเป็นว่าต้องทดสอบรายการในสมุดรายวันและรายการปรับปรุง 

อื่ น ๆ ตลอดงวดบัญชีหรือไม่ 

การประมาณการทางบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  33(ข)) 

ก46. ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจหรือก าหนดข้อสมมติต่าง ๆ ที่ มีผลต่อรายการ

ประมาณการทางบัญชีที่ มีสาระส าคัญ และมีหน้าที่ สอบทานความสมเหตุสมผลของประมาณการ
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ดังกล่าวอย่างสม ่าเสมอ การจัดท ารายงานทางการเงินที่ ทุจริตมักเกดิขึ้นจากประมาณการทางบัญชีที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงโดยเจตนา ซ่ึงสามารถกระท าได้โดยการแสดงรายการค่าเผื่ อหรือส ารองต่าง ๆ  

ต ่ากว่าหรือสูงกว่าความเป็นจริง โดยมีเจตนาเพื่ อก่อให้เกิดความสม ่าเสมอของผลก าไรตั้ งแต่ 

สองรอบระยะเวลาบัญชีขึ้นไป หรือเพื่ อให้ได้ผลก าไรอยู่ในระดับที่ ต้องการเพื่ อบิดเบือนงบการเงิน

โดยท าให้เกิดความเข้าใจที่ คลาดเคล่ือนของผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไรของ

กจิการ 

ก47. วัตถุประสงค์ของการสอบทานย้อนหลังส าหรับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและข้อสมมติต่าง ๆ  

ที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการทางบัญชีที่ ส าคัญที่ แสดงในงบการเงินของปีก่อนหน้า คือ เพื่ อที่ จะ

ประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ ถึงความมีอคติของผู้บริหารหรือไม่ แต่ไม่ได้มีเจตนาที่ จะตั้งข้อสงสัยเกี่ ยวกับ

การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีในปีก่อนหน้า ซ่ึงอิงบนพื้ นฐานของข้อมูล 

ที่ ได้รับในขณะนั้น 

ก48. การสอบทานย้อนหลังถูกก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 54020 ซึ่ งการสอบทานย้อนหลัง

นี้ เป็นขั้นตอนในการประเมินความเสี่ ยง เพื่ อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับความมีประสิทธิผลของ

ผู้บริหารในการจัดท าประมาณการทางบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีปีก่อนหน้า รวมทั้งหลักฐาน  

การตรวจสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกับผลของประมาณการทางบัญชี หรือ (หากมี) ประมาณการ 

ทางบัญชีที่ ถูกประมาณขึ้ นใหม่ภายหลังจากวันที่ ในงบการเงิน  ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับประมาณการ 

ทางบัญชีของงวดบัญชีปัจจุบัน รวมถึงหลักฐานการสอบบัญชีในประเดน็อื่ น ๆ เช่น ความไม่แน่นอน

ของรายการประมาณการทางบัญชีที่ ต้องเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยในทางปฏิบัติ

นั้น การสอบทานของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับดุลยพินิจและข้อสมมติของผู้บริหารเพื่ อหาความมีอคติที่

อาจแสดงถึงความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจาก

การทุจริตตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  อาจจะด าเนินการไปพร้อมกับการสอบทานตามที่

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ก าหนดไว้ 

เหตุผลทางธุรกิจส าหรบัรายการทีส่ าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  33(ค))  

ก49. ข้อบ่งชี้ที่ อาจแสดงถึงรายการต่าง ๆ ที่ ส าคัญที่ ไม่เป็นไปตามปกติธุรกจิของกจิการ หรือเป็นรายการ

ที่ ไม่ปกติ อาจเกี่ ยวกบัการจัดท ารายงานทางการเงินที่ ทุจริต หรือการปกปิดการใช้สนิทรัพย์ในทางที่

ไม่เหมาะสม รวมถึงลักษณะดังนี้   

• รูปแบบของรายการที่ มีความซับซ้อนเกินความเป็นจริง (ตัวอย่างเช่น รายการที่ เกี่ ยวข้องกับ

กิจการหลาย ๆ แห่งภายในกลุ่มธุรกิจที่ จัดท างบการเงินรวม หรือรายการกับกิจการหลาย ๆ 

แห่งที่ ไม่เกี่ ยวข้องกบักจิการ)  

• ผู้บริหารไม่ได้หารือถึงลักษณะหรือวิธีการทางบัญชีของบางรายการที่ ส าคัญกับผู้มีหน้าที่  

ในการก ากบัดูแลของกจิการ และมีเอกสารหลักฐานที่ ไม่เพียงพอ 
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีรวมถึงประมาณการทางบัญชีเกี่ ยวกับมูลค่ายุติธรรมและ 

การเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง” ย่อหน้าที่  9 
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• ผู้บริหารให้ความส าคัญกับวิธีการปฏิบัติทางบัญชีวิธีใดวิธีหนึ่ งเป็นการเฉพาะมากกว่าที่ จะให้

ความส าคัญกบัพื้นฐานทางด้านเศรษฐกจิของรายการนั้น ๆ 

• รายการที่ ท ากบักจิการที่ เกี่ ยวข้องกนัแต่ไม่ได้มีการจัดท างบการเงินรวม รวมถึงกจิการที่ ตั้งขึ้น

เพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะที่ ไม่ได้ถูกสอบทานอย่างเหมาะสม หรือไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีหน้าที่

ในการก ากบัดูแลกจิการ 

• รายการที่ ท ากับกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ ไม่ได้ระบุไว้ก่อนหน้าว่าเป็นกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน หรือ

รายการกับกิจการที่ ไม่มีความมั่นคงหรือฐานะทางการเงินที่ ดีพอเพื่ อท ารายการดังกล่าว 

หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกจิการที่ ถูกตรวจสอบอยู่ 

การประเมินหลกัฐานการสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  35-38)  

ก50. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าการประเมินความเสี่ ยงจาก

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้ บริหารได้ให้ 

การรับรองว่ายังมีความเหมาะสมหรือไม่21 โดยพิจารณาจากการปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบและ

หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับมา การประเมินนี้ เป็นการประเมินเชิงคุณภาพที่ ต้องใช้ดุลยพินิจของ

ผู้สอบบัญชี โดยการประเมินดังกล่าวอาจให้ข้อมูลเพิ่ มขึ้นเกี่ ยวกับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต และความจ าเป็นที่ ต้องตรวจสอบ

เพิ่ มเติมหรือก าหนดวิธีการตรวจสอบด้วยวิธีการที่ แตกต่าง ภาคผนวก 3 จะอธิบายถึงตัวอย่างของ

สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ อาจแสดงให้เหน็ถึงความเป็นไปได้ในการทุจริต 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบในขัน้ตอนสุดทา้ยของการตรวจสอบเพื่อสรุปผลตรวจสอบโดยรวม  (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  35)  

ก51. การระบุถึงแนวโน้มหรือความสัมพันธ์ใด ๆ ที่ อาจแสดงให้เห็นถึงความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตนั้นต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพ โดยความสัมพันธ์ที่ ผิดปกติระหว่างรายได้และผลก าไรในช่วงสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี  

ซึ่ งอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น การรายงานผลก าไรจ านวนมากอย่างผิดปกติในช่วงสัปดาห์ก่อนที่ จะ

สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี หรือรายการที่ ผิดปกติ หรือผลก าไรไม่เป็นไปตามกระแสเงินสดที่ เกิด

จากการด าเนินงานปกติ 

การพิจารณาถึงการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จริงทีไ่ดร้ะบุไว ้(อ้างถึงย่อหน้าที่  36-38)  

ก52. เนื่ องจากการทุจริตเกี่ ยวข้องกับแรงจูงใจหรือแรงกดดันให้เกิดการท าทุจริต การสบโอกาสที่ จะท าการ

ทุจริต หรือการหาเหตุผลอันสมควรสนับสนุนการท าทุจริต อีกทั้งเหตุการณ์การทุจริตที่ ตรวจพบ 

ไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์เดียวที่ เกิดขึ้น ดังนั้น การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง เช่น การแสดงจ านวน

เงินที่ ผิดพลาดในหลาย ๆ รายการที่ เกิดขึ้ นที่ สถานที่ เดียว แม้ว่าโดยรวมแล้วผลกระทบจะไม่มี

สาระส าคัญ อาจเป็นการแสดงถึงความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต 
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  มาตรฐานการสอบบัญช ีรหัส 330 ย่อหน้าที่  25  
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ก53. ผลกระทบของการทุจริตที่ ตรวจพบนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น การทุจริตที่ ไม่ได้ 

มีนัยส าคัญอาจมีนัยส าคัญหากการทุจริตนั้นมีส่วนเกี่ ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงในกรณีดังกล่าว 

ความน่าเชื่ อถือของหลักฐานที่ ได้รับมาก่อนหน้านั้นอาจเป็นที่ น่าสงสัย เพราะมีข้อสงสัยต่อ  

ความครบถ้วนและข้อเทจ็จริงของการแสดงรายการ และความมีอยู่จริงของรายการบัญชีและเอกสาร

หลักฐานนั้น ๆ รวมถึง ยังอาจมีความเป็นไปได้ที่ มีการร่วมมือระหว่างพนักงาน ผู้บริหารหรือ

บุคคลภายนอก 

ก54. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 45022 และรหัส 700 (ปรับปรุง)23 มีข้อก าหนดและให้แนวทาง 

ในการประเมินและแก้ไขข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง รวมถึงผลกระทบต่อความเห็นของผู้สอบบัญชี 

ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ผูส้อบบญัชีไม่สามารถปฏิบติังานต่อ (อ้างถึงย่อหน้าที่  39)  

ก55. ตัวอย่างของสถานการณ์ที่ ไม่ปกติที่ อาจเกิดขึ้ นและอาจน าไปสู่ประเด็นเกี่ ยวกับความสามารถของ

ผู้สอบบัญชีที่ จะปฏบิัติงานตรวจสอบต่อ ได้แก่ 

• กจิการไม่ได้ด าเนินการอย่างเหมาะสมต่อการทุจริตที่ ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่ามีความส าคัญภายใต้

สถานการณ์ต่าง ๆ แม้ว่าการทุจริตนั้นไม่ได้มีสาระส าคัญต่องบการเงินของกจิการ 

• การพิจารณาของผู้สอบบัญชีต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต และผลของการตรวจสอบที่ แสดงถึงความเสี่ ยง 

ที่ มีนัยส าคัญของการทุจริตและแผ่กระจาย 

• ผู้สอบบัญชีมีความกังวลเกี่ ยวกับความสามารถและความซื่ อสัตย์ของผู้บริหาร หรือผู้มีหน้าที่

ในการก ากบัดูแล 

ก56. เนื่ องจากความหลากหลายของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ อาจเกิดขึ้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่ จะอธิบายได้อย่าง

ชัดเจนว่าเมื่ อใดการถอนตัวจากงานสอบบัญชีจึงมีความเหมาะสม ปัจจัยต่าง ๆ ที่ กระทบกบัข้อสรุปของ

ผู้สอบบัญชี รวมถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับบุคคลที่ เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่ มีหน้าที่ ในการก ากับ

ดูแล (ซึ่ งอาจส่งผลถึงความน่าเชื่ อถือของค ารับรองต่าง ๆ จากผู้บริหาร) และผลกระทบต่อผู้สอบบัญชี

ในการด าเนินการใด ๆ ต่อกบักจิการนั้น 

ก57. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ ความรับผิดชอบทางด้านวิชาชีพและทางด้านกฎหมายภายใต้สถานการณ์หนึ่ ง ๆ 

ซึ่ งหน้าที่ ความรับผิดชอบเหล่านั้นแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ ในบางประเทศผู้สอบบัญชีอาจมีสิทธิ

หรือถูกก าหนดให้จัดท าหนังสือหรือต้องรายงานต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี หรือ

ในบางกรณีรายงานต่อหน่วยงานที่ มีอ านาจในการก ากับดูแลด้วย ภายใต้สถานการณ์บางสถานการณ์

ที่ ไม่ปกติและในบางกรณีที่ มีความจ าเป็นต้องพิจารณาตามข้อก าหนดของกฎหมาย ผู้สอบบัญชีอาจ

พิจารณาถึงความเหมาะสมในการหาค าแนะน าทางกฎหมายเมื่ อต้องท าการตัดสินใจถอนตัวจาก 
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ พบระหว่างการตรวจสอบ” 
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” 
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งานตรวจสอบและเพื่ อการด าเนินการตามแนวทางที่ เหมาะสม รวมถึงความเป็นไปได้ในการรายงาน

ให้ผู้ถือหุ้น หน่วยงานที่ มีอ านาจในการก ากบัดูแลหรือหน่วยงานอื่ น ๆ ทราบ24 

ขอ้พิจารณาเฉพาะส าหรบัหน่วยงานภาครฐั 

ก58. ส าหรับหลายกรณีในหน่วยงานภาครัฐ ผู้สอบบัญชีอาจไม่มีสทิธใินการถอนตัวจากการเป็นผู้สอบบัญชี

เนื่ องจากเป็นข้อบังคับหรือเป็นข้อพิจารณาเกี่ ยวกบัส่วนได้เสียสาธารณะ 

หนงัสือรบัรอง (อ้างถึงย่อหน้าที่  40)  

ก59. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 58025 ให้ข้อก าหนดและแนวทางในการได้มาซึ่ งหนังสือ รับรอง 

ที่ เหมาะสมส าหรับการตรวจสอบจากผู้บริหารและในกรณีที่ เหมาะสมจากผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล 

ทั้งนี้  เพื่ อแสดงว่าผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลของกิจการรับรองและปฏิบัติตามหน้าที่

ความรับผิดชอบต่อกระบวนการจัดท างบการเงินของกิจการแล้ว รวมทั้งเร่ืองส าคัญที่ ผู้บริหารและ 

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (หากเหมาะสม) ทั้งกิจการขนาดใหญ่หรือเล็กต้องรับรองถึงหน้าที่  

ความรับผิดชอบต่อการออกแบบ การน าไปปฏิบัติใช้ และการคงไว้ซึ่ งการควบคุมภายในเพื่ อป้องกัน

และตรวจพบการทุจริต  

ก60. เนื่ องจากการทุจริตมีลักษณะที่ เฉพาะและมีความยากส าหรับผู้สอบบัญชีในการตรวจพบการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต ดังนั้น จึงมีความส าคัญที่

ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่ งหนังสอืรับรองจากผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล (หากเหมาะสม) 

เพื่ อยืนยันถึงการเปิดเผยเร่ืองดังต่อไปนี้ ให้แก่ผู้สอบบัญชี 

(ก) ผลของการประเมินความเสี่ ยงของผู้บริหารต่องบการเงินที่ อาจแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต 

(ข) การรับรู้ ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกบัการท าทุจริต ข้อสงสยัหรือข้อกล่าวหาเกี่ ยวกบัการท าทุจริตที่ อาจ

ส่งผลกระทบต่อกจิการ 

การติดต่อสือ่สารกบัผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแล (อ้างถึงย่อหน้าที่  41-43) 

ก61. กฎหมายหรือข้อบังคับในบางประเทศอาจจ ากัดการสื่ อสารของผู้สอบบัญชีในบางเร่ืองต่อผู้บริหารและ

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล โดยอาจห้ามสื่ อสารหรือกระท าการใด ๆ เฉพาะเร่ืองที่ อาจส่งผลเสียต่อ 

การสืบสวนโดยผู้มีอ านาจที่ เหมาะสม ทั้งเร่ืองที่ พบ ข้อสงสัย การกระท าที่ ผิดกฎหมาย รวมถึง 

การแจ้งเตือนกิจการ ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีจ าเป็นต้องรายงานการทุจริตต่อผู้มีอ านาจที่ เหมาะสม

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในสถานการณ์ดังกล่าว ประเดน็ที่ พิจารณา

โดยผู้สอบบัญชีอาจซับซ้อนและผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาความเหมาะสมที่ จะขอค าปรึกษาทางกฎหมาย 
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  จรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี ก าหนดแนวทางเกี่ ยวกบัการติดต่อสื่ อสารกบัผู้สอบบัญชีที่ มาท าหน้าที่ แทนผู้สอบบัญชีเดิม 
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 “หนังสอืรับรอง” 
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การติดต่อสือ่สารกบัผูบ้ริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  41)  

ก62. เมื่ อผู้สอบบัญชีได้มาซึ่ งหลักฐานว่ามีการทุจริตหรืออาจมีการทุจริต ถือว่าเป็นเร่ืองส าคัญที่ ต้อง 

ถูกรายงานให้ผู้บริหารในระดับที่ เหมาะสมตามที่ กระท าได้ทันท ีแม้ว่าเร่ืองดังกล่าวอาจเป็นเร่ืองที่

ไม่ได้มีผลกระทบมากนัก (ตัวอย่างเช่น การยักยอกสินทรัพย์ของกิจการเพียงเลก็น้อยโดยพนักงาน 

ในระดับล่างในกิจการ) การระบุว่าผู้บริหารระดับใดเป็นระดับที่ เหมาะสมต่อการรายงานการทุจริต

นั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี และต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ 

เช่นความน่าจะเป็นที่ มีการสมรู้ ร่วมคิดกัน รวมถึงลักษณะและขนาดของผลกระทบของข้อสงสัย 

การทุจริตนั้น ๆ โดยทั่วไปแล้ว ระดับของผู้บริหารที่ เหมาะสมต่อการรายงานการทุจริตอย่างน้อย

ควรเป็นระดับที่ สงูกว่าบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกบัข้อสงสัยการทุจริตนั้นอย่างน้อยหนึ่ งระดับ 

การติดต่อสือ่สารกบัผูมี้หนา้ทีใ่นการก ากบัดแูล (อ้างถึงย่อหน้าที่  42)  

ก63. การติดต่อสื่ อสารของผู้สอบบัญชีกบัผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลอาจจะเป็นทางวาจาหรือทางลายลักษณ์

อักษร มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ระบุถึงปัจจัยที่ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาในการ

ก าหนดว่าจะสื่ อสารกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลทางวาจาหรือทางลายลักษณ์อักษร 26 เนื่ องจาก

ลักษณะและความง่ายในการทุจริตที่ เกี่ ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือการทุจริตที่ ส่งผลต่อการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต ดังนั้น ผู้สอบบัญชีต้องรายงาน

เร่ืองดังกล่าวต่อผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลอย่างทันที และอาจต้องพิจารณาถึงความจ าเป็น 

ในการรายงานเร่ืองดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อกัษร 

ก64. ในบางกรณีผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงความเหมาะสมที่ จะสื่ อสารกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล 

เมื่ อผู้สอบบัญชีทราบว่าการทุจริตนั้นเกี่ ยวข้องกับพนักงานที่ ไม่ใช่ผู้บริหาร  ซึ่ งอาจไม่ส่งผลต่อ 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ หรือพิจารณาถึงการที่ ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับ

ดูแลอาจมีความประสงค์ที่ จะรับทราบการทุจริตดังกล่าว ฉะนั้นกระบวนการในการติดต่อสื่ อสารอาจ

ด าเนินการไปได้ด้วยดีหากผู้สอบบัญชีและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลสามารถตกลงกันได้ในช่วง

เร่ิมแรกของการตรวจสอบถึงลักษณะและขอบเขตของการติดต่อสื่ อสารของผู้สอบบัญชีในเร่ืองต่าง ๆ   

ก65. ภายใต้สถานการณ์ที่ ไม่ปกติที่ ผู้สอบบัญชีมีความสงสัยเกี่ ยวกบัความน่าเชื่ อถือหรือความซ่ือสตัย์ของ

ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล ผู้ สอบบัญชีอาจพิจารณาหาค าแนะน าทางกฎหมาย  

ที่ เหมาะสมเพื่ อช่วยเหลือในการก าหนดแนวทางในการด าเนินการอย่างเหมาะสม 

ประเดน็อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทุจริต (อ้างถึงย่อหน้าที่  43) 

ก66. ประเดน็อื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกบัการทุจริตที่ จะต้องหารือกบัผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลกจิการ อาจรวมถึง 

ตัวอย่างเช่น 

• ข้อสงสัยเกี่ ยวกับลักษณะ ขอบเขตและความถี่ ในการประเมินของผู้บริหารเกี่ ยวก ับ  

การควบคุมที่ มีอยู่เพื่ อป้องกันและตรวจพบการทุจริต รวมถึงความเสี่ ยงที่ งบการเงินจะแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 ย่อหน้าที่  ก38 
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• ความล้มเหลวของผู้บริหารในการด าเนินการอย่างเหมาะสมต่อข้อบกพร่องที่ ส าคัญของระบบ

การควบคุมภายในที่ ระบุไว้ หรือการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อการทุจริตที่ ได้ตรวจพบ 

• การประเมินของผู้สอบบัญชีถึงสภาพแวดล้อมการควบคุมของกิจการ รวมถึงประเดน็สงสัย

เกี่ ยวกบัความสามารถและความซ่ือสตัย์ของผู้บริหาร 

• การด าเนินการของผู้บริหารที่ อาจน าไปสู่การจัดท ารายงานทางการเงินที่ ทุจริต เช่น การเลือก

หรือการใช้นโยบายการบัญชีของผู้บริหารที่ อาจแสดงให้เห็นถึงความพยายามของผู้บริหาร 

ในการสร้างผลก าไรเพื่ อปิดบังผู้ ใช้งบการเงินโดยการท าให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ ยวกับ 

ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 

• ข้อสงสัยเกี่ ยวกับความเพียงพอและความครบถ้วนของการอนุมัติในการท ารายการที่ ปรากฏ

ว่าไม่เป็นไปตามธุรกจิปกติ 

การรายงานการทุจริตต่อหน่วยงานก ากบัดูแลภายนอกที่เหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่  44) 

ก67. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง)27 ให้แนวทางปฏิบัติเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับการพิจารณา

ของผู้สอบบัญชีว่าการรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่ พบหรือสงสัยต่อหน่วยงาน

ก ากบัดูแลภายนอกที่ เหมาะสมมีความจ าเป็นหรือมีความเหมาะสมในสถานการณ์นั้นหรือไม่ รวมไป

ถึงการพิจารณาหน้าที่ ในการรักษาความลับของลูกค้า 

ก68. ข้อก าหนดตามที่ ระบุไว้ในย่อหน้าที่  44 อาจเกี่ ยวข้องกับข้อพิจารณาที่ ซับซ้อนและการใช้ดุลยพินิจ

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาขอค าปรึกษาภายใน (เช่น ภายในส านักงาน

หรือส านักงานเครือข่าย) หรือขอค าปรึกษาจากหน่วยงานที่ มีอ านาจในการก ากับดูแลหรือองค์กร

วิชาชีพบนพื้ นฐานของการรักษาความลับ (ถ้าการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ 

หรือไม่ฝ่าฝืนหน้าที่ ในการรักษาความลับของลูกค้า) ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาการได้มาซึ่ งค าแนะน า

ทางกฎหมายเพื่ อให้เข้าใจถึงทางเลือกของผู้สอบบัญชี และผลกระทบทางวิชาชีพหรือนัยทางกฎหมาย

จากการด าเนินการที่ เฉพาะเจาะจง  

ขอ้พิจารณาเฉพาะส าหรบัหน่วยงานภาครฐั 

ก69. ในภาครัฐ ข้อก าหนดส าหรับการรายงานการทุจริตนั้น ไม่ว่าจะเป็นการตรวจพบโดยกระบวนการ 

ในการตรวจสอบหรือไม่ อาจขึ้นอยู่กบัข้อก าหนดเฉพาะที่ เกี่ ยวกบัการตรวจสอบบัญชี หรือข้อก าหนด

ทางกฎหมาย หลักเกณฑ ์หรือการก ากบัดูแลอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง 

 
27

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) “การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  ก28-ก34 
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ภาคผนวก 1 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก26)  

ตวัอย่างของปัจจัยเสีย่งของการทุจริต 

ปัจจัยเสี่ ยงของการทุจริตที่ แสดงในภาคผนวกนี้ เป็นตัวอย่างของปัจจัยเสี่ ยงที่ ผู้ สอบบัญชีอาจพบ  

ในสถานการณ์ต่าง ๆ ภาคผนวกนี้จะแสดงถึงตัวอย่างของการทุจริต 2 ประเภทที่ เกี่ ยวข้องกบัการพิจารณา

ของผู้สอบบัญชี ได้แก่ การจัดท ารายงานทางการเงินที่ ทุจริต และการใช้สินทรัพย์ในทางที่ ไม่เหมาะสม  

โดยในแต่ละประเภทของการทุจริตนั้น ปัจจัยเสี่ ยงต่าง ๆ จะถูกจัดประเภทตามเง่ือนไข 3 ประการ  

ซึ่ งโดยทั่วไปแล้วมักเกิดขึ้นเมื่ อมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจาก

การทุจริต ได้แก่ ก) สิ่ งจูงใจ/แรงกดดัน  ข) โอกาส  ค) ทศันคติ/การหาเหตุผลอันสมควร แม้ว่าปัจจัย

เสี่ ยงที่ แสดงนี้ จะครอบคลุมได้หลากหลายสถานการณ์ แต่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้น ดังนั้น ผู้สอบบัญชี

อาจพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ ยงอื่ นเพิ่ มเติมหรือที่ แตกต่างไป ตัวอย่างทั้งหมดนี้ ไม่ได้ครอบคลุมถึงสถานการณ์

ทุกสถานการณ์ และตัวอย่างบางตัวอย่างอาจมีความส าคัญที่ แตกต่างกัน ในกิจการที่ มีขนาด ลักษณะ 

ความเป็นเจ้าของ หรือสถานการณ์ที่ แตกต่างกนั นอกจากนี้  การจัดล าดับของตัวอย่างปัจจัยเสี่ ยงดังต่อไปนี้

ไม่ได้มีเจตนาที่ จะแสดงถึงความส าคัญหรือความถี่ ของการเกดิขึ้น 

ปัจจัยเสีย่งที่เกีย่วกบัการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงจากการจัดท ารายงานทางการเงินที่ทุจริต 

ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างของปัจจัยเสี่ ยงที่ เกี่ ยวกับการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงจากการจัดท า

รายงานทางการเงินที่ ทุจริต 

ส่ิงจงูใจ/แรงกดดนั 

ความมั่นคงทางการเงินหรือความสามารถในการท าก าไรที่ มีผลกระทบจากเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมหรือ

เง่ือนไขในการด าเนินธุรกจิของกจิการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

• ระดับการแข่งขันที่ สงูหรือการอิ่ มตัวของตลาด ซึ่ งมีผลท าให้ก าไรลดลง 

• ความเปราะบางต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี สินค้าที่

ล้าสมัยหรือการเปลี่ ยนแปลงในอตัราดอกเบี้ย 

• ความต้องการของลูกค้าลดลงอย่างมาก และความล้มเหลวในการด าเนินธุรกิจที่ เพิ่ มขึ้ นทั้งใน

อุตสาหกรรมนั้น ๆ หรือในสภาพเศรษฐกจิโดยรวม 

• ผลขาดทุนจากการด าเนินงานที่ เพิ่ มขึ้นจนอาจเป็นเหตุให้เกิดการล้มละลาย ปิดกจิการหรือ ถูกซื้อกจิการ 

• การมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานติดลบอย่างต่อเนื่ อง หรือไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดจาก

การด าเนินงานได้ ในขณะที่ มีการรายงานผลก าไรและอตัราการเติบโตของก าไร 

• การเติบโตอย่างรวดเร็วหรือความสามารถในการท าก าไรเพิ่ มขึ้ นอย่างผิดปกติ โดยเฉพาะ 

  เมื่ อเปรียบเทยีบกบักจิการอื่ นในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

• การใช้หลักการบัญชี กฎเกณฑห์รือข้อบังคับทางกฎหมายใหม่ 
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ผู้บริหารมีแรงกดดันอย่างมากที่ จะตอบสนองต่อความต้องการหรือความคาดหวังของบุคคลอื่ น   

อนัเนื่ องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้  

• ความคาดหวังในความสามารถในการท าก าไรหรือแนวโน้มก าไร (โดยเฉพาะอย่างย่ิงความคาดหวังที่

สูงเกินไปหรือที่ เป็นไปไม่ได้) ของนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้ลงทุนที่ เป็นสถาบัน เจ้าหนี้ รายใหญ่ หรือ

บุคคลภายนอกอื่ น รวมทั้ง ความคาดหวังของผู้บริหารเอง ตัวอย่างเช่น การออกข่าวต่อสาธารณชน

หรือข้อความในรายงานประจ าปีในเชิงบวกที่ เกนิจริง 

• ความจ าเป็นในการจัดหาเงินทุนเพิ่ มเติมโดยการก่อหนี้หรือเพิ่ มทุน เพื่ อเสริมสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน รวมถึงการจัดหาเงินทุนเพื่ อใช้ในการวิจัยและพัฒนาหรือรายจ่ายฝ่ายทุน 

• ความสามารถที่ จ ากัดที่ จะปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ หรือจ่ายช าระหนี้ หรือรักษา 

ข้อผูกพันตามสญัญาเงินกู้ 

• การรับรู้หรือผลกระทบในทางลบจากการรายงานผลการด าเนินงานที่ ไม่ดี ซึ่ งมีผลมาจากรายการ  

ที่ ส าคัญที่ ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ เช่น การรวมธุรกจิหรือการได้งานตามสญัญา 

ข้อมูลที่ มีอยู่แสดงให้เห็นว่าผลการด าเนินงานของกิจการมีผลกระทบโดยตรงต่อสถานะทางการเงิน  

ส่วนบุคคลของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล จากเร่ืองดังต่อไปนี้  

• การมีส่วนได้ส่วนเสยีอย่างมีสาระส าคัญในกจิการ 

• ผลตอบแทนที่ จะได้รับอยู่ในอัตราที่ สูง (ตัวอย่างเช่น โบนัส การให้สิทธิซื้ อหุ้นและผลตอบแทน 

อื่ น ๆ) ขึ้นอยู่กบัการบรรลุเป้าหมายที่ ท้าทายทางด้านราคาหุ้น ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินหรือ

กระแสเงินสด1 

• การค า้ประกนัส่วนบุคคลในหนี้สนิของกจิการ 

ผู้บริหารหรือบุคลากรที่ ปฏิบัติงานมีแรงกดดันอย่างมากเพื่ อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ ถูกก าหนดขึ้ น

โดยผู้ที่ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล รวมถึงเป้าหมายของผลตอบแทนก าหนดจากยอดขายหรือความสามารถ 

ในการท าก าไรของกจิการ 

โอกาส 

ลักษณะของอุตสาหกรรมหรือการด าเนินธุรกิจของกิจการอาจท าให้มีการจัดท ารายงานทางเงินที่ ทุจริต  

โดยสามารถเกดิขึ้นได้จากประเดน็ดังต่อไปนี้  

• การท ารายการที่ ส าคัญระหว่างบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ ไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจ หรือ  

การท ารายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ ไม่ได้มีการตรวจสอบหรือถูกตรวจสอบโดย

ผู้สอบบัญชีอื่ น 

• ความม่ันคงทางการเงินหรือความสามารถในการชี้น ากลุ่มอุตสาหกรรม จนท าให้กจิการนั้นมีอทิธิพล

เหนือผู้ขายหรือลูกค้าในการก าหนดเง่ือนไขหรือสถานการณ์ทางการค้า ซึ่ งอาจส่งผลให้มีรายการค้า

ที่ ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามธุรกจิปกติ 

 
1
  แผนการให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารอาจขึ้นอยู่กบัเป้าหมายที่ เกี่ ยวข้องกบัรายการบัญชใีดรายการหนึ่ งหรือกจิกรรมใดกจิกรรมหนึ่ ง แม้ว่า

รายการบัญชีหรือกจิกรรมนั้นอาจไม่ได้มีความส าคัญต่อองค์กรโดยรวม 
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• สินทรัพย์ หนี้ สิน รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ ก าหนดขึ้นจากการประมาณการทางบัญชีที่ มีสาระส าคัญ  

ที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจหรือความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่ งยากต่อการหาหลักฐานมายืนยัน

สนับสนุน 

• รายการที่ ส าคัญ รายการที่ ไม่เป็นปกติ หรือรายการที่ มีความซับซ้อนมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิง รายการ

ที่ เกิดขึ้นในเวลาที่ ใกล้กับสิ้นงวดบัญชี ซึ่ งก่อให้เกิดค าถามที่ ยากต่อการพิจารณาตามหลักการที่ ว่า 

“เนื้อหาส าคัญกว่ารูปแบบ” 

• ส่วนงานที่ ส าคัญของกิจการมีที่ ตั้งหรือมีการด าเนินงานในประเทศที่ มีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ

วัฒนธรรมที่ แตกต่างกนั 

• การท าธุรกจิผ่านตัวกลางโดยที่ ไม่มีเหตุผลทางธุรกจิที่ ชัดเจน 

• มีบัญชีเงินฝากธนาคารที่ ส าคัญหรือมีกิจการย่อยหรือสาขาด าเนินงานอยู่ในเขตปลอดภาษี โดยไม่มี

เหตุผลทางธุรกจิที่ ชัดเจน 

ความไม่มีประสทิธผิลของผู้บริหารในการติดตามดูแลการด าเนินงานของกจิการ ซึ่ งเป็นผลมาจาก 

• บุคคลคนเดียวหรือกลุ่มบุคคลจ านวนน้อยราย (ในกิจการที่ ไม่ได้บริหารโดยเจ้าของ) มีอ านาจ  

ในการบริหารงานโดยที่ ไม่มีการควบคุมที่ ใช้ทดแทน 

• การก ากับดูแลโดยผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลในเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกับกระบวนการรายงานทางการเงิน

และการควบคุมภายในที่ ไม่มีประสทิธผิล 

โครงสร้างองค์กรที่ ซับซ้อนหรือไม่แน่นอน ตามหลักฐานเช่น 

• มีความยากในการก าหนดโครงสร้างองค์กรหรือบุคคลที่ มีอ านาจควบคุมส่วนได้เสียของกจิการ 

• มีโครงสร้างองค์กรที่ ซับซ้อนเกินไป ซึ่ งรวมถึงหน่วยงานทางกฎหมายหรือมีสายงานที่ มีอ านาจ  

ในการบริหารงานที่ ไม่เป็นปกติ 

• มีการเปลี่ ยนแปลงผู้บริหารระดับสงู ที่ ปรึกษาทางกฎหมาย หรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลบ่อย 

องค์ประกอบการควบคุมภายในมีความบกพร่อง ซึ่ งอาจมีผลมาจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้  

• การติดตามการควบคุม รวมถึงระบบการควบคุมอัตโนมัติ และการควบคุมการจัดท ารายงาน

ทางการเงินระหว่างกาลไม่เพียงพอ (ในกรณีที่ ต้องมีการรายงานต่อบุคคลภายนอก)  

• มีอัตราการเปล่ียนแปลงและการจ้างงานส าหรับพนักงานบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในหรือพนักงาน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบ่อยซ่ึงไม่มีประสิทธผิล 

• ระบบบัญชีหรือระบบสารสนเทศที่ ไม่มีประสิทธิผล รวมถึงมีข้อบกพร่องที่ ส าคัญในการควบคุม

ภายใน 

ทศันคติ/การหาเหตุผลอันสมควร 

• การติดต่อสื่ อสาร การน าไปปฏิบัติ การสนับสนุน หรือการบังคับใช้ค่านิยมหรือข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณของกิจการโดยผู้บริหารไม่มีประสิทธิผล หรือมีการติดต่อสื่ อสารเกี่ ยวกับค่านิยม

หรือข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอย่างไม่เหมาะสม 
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• ผู้บริหารที่ ไม่ได้มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการเงินเข้ามามีส่วนร่วม หรือมีอิทธิพลมากเกินไปในการเลือก

นโยบายการบัญชี หรือการก าหนดประมาณการที่ ส าคัญ 

• มีประวัติการกระท าผิดกฎหมายหลักทรัพย์ หรือกฎหมายและข้อบังคับอื่ น หรือมีการฟ้องร้องกิจการ

หรือผู้บริหารระดับสูงหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลมีส่วนเกี่ ยวข้องกับการทุจริตหรือการฝ่าฝืน

กฎหมายและหลักเกณฑต่์าง ๆ  

• ผู้บริหารให้ความสนใจเป็นพิเศษในการรักษาหรือเพิ่ มราคาหุ้นของกจิการ หรือแนวโน้มของก าไร 

• ผู้บริหารมักให้สัญญากับนักวิเคราะห์ เจ้าหนี้  และบุคคลภายนอกอื่ น ที่ จะบริหารงานเพื่ อบรรลุผล

ตามประมาณการ ซึ่ งสงูเกนิไปหรือไม่สมเหตุสมผล 

• ผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่ ส าคัญของการควบคุมภายในได้ทนัเวลา 

• ผู้บริหารมีความสนใจที่ จะใช้วิธีการปฏิบัติที่ ไม่เหมาะสมในการลดก าไรทางบัญชี  เพื่ อผลประโยชน์

ทางภาษ ี

• ผู้บริหารระดับสงูมีขวัญและก าลังใจน้อย 

• ผู้บริหารที่ เป็นเจ้าของกจิการไม่มีการแยกแยะระหว่างรายการส่วนตัวและรายการทางธุรกจิ 

• ความขัดแย้งระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท 

• ความพยายามของผู้บริหารอย่างต่อเนื่ องในการใช้วิธีการบัญชีที่ หมิ่ นเหม่หรือไม่เหมาะสม โดยใช้

เกณฑค์วามมีสาระส าคัญเป็นเหตุผลสนับสนุน 

• ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้สอบบัญชีคนปัจจุบันหรือผู้สอบบัญชีคนก่อนที่ ตึงเครียด ซึ่ งอาจ

แสดงจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้  

o การโต้เถียงบ่อย ๆ กับผู้ สอบบัญชีคนปัจจุบันหรือผู้ สอบบัญชีคนก่อนในประเด็นบัญชี  

การสอบบัญชีและการรายงาน 

o การเรียกร้องอย่างไม่สมเหตุสมผลกับผู้สอบบัญชี เช่น การจ ากัดเวลาในการตรวจสอบให้

เสรจ็สมบูรณ์หรือการออกรายงานของผู้สอบบัญชีที่ ไม่สมเหตุสมผล 

o การก าหนดข้อจ ากดัที่ เป็นทางการและไม่เป็นทางการต่อผู้สอบบัญชี ในการเข้าถึงบุคคลหรือ

ข้อมูล หรือความสามารถของผู้สอบบัญชีในการติดต่อสื่ อสารอย่างมีประสิทธิผลกบัผู้มีหน้าที่

ในการก ากบัดูแล 

o พฤติกรรมการใช้อิทธิพลของผู้บริหารในการติดต่อกบัผู้สอบบัญชี โดยเฉพาะความพยายามที่

จะมีอิทธิพลต่อการก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี หรือการเลือกหรือคงไว้ 

ซึ่ งบุคลากรที่ เคยถูกมอบหมายให้ปฏบิัติงานตรวจสอบหรือ เป็นที่ ปรึกษางานตรวจสอบ 

ปัจจัยเสีย่งที่จะเกิดการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงจากการใชส้ินทรพัยใ์นทางที่ไม่เหมาะสม 

ปัจจัยเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ เกิดจากการใช้สินทรัพย์ในทางที่ ไม่เหมาะสม 

สามารถจัดได้เป็น 3 ประเภทตามสถานการณ์ทั่วไปของการทุจริต ดังนี้  ก) สิ่ งจูงใจ/แรงกดดัน ข) โอกาส 

ค) ทศันคติ/การหาเหตุผลอนัสมควร ปัจจัยเสี่ ยงบางปัจจัยที่ เกี่ ยวข้องกบัการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง
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ซึ่ งเกิดจากการจัดท ารายงานทางการเงินที่ ทุจริตอาจถูกพบได้เมื่ อมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง  

ซึ่ งเกิดจากการใช้สินทรัพย์ในทางที่ ไม่เหมาะสมเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น การติดตามดูแลการด าเนินงานของ

กิจการที่ ขาดประสิทธิผลของผู้บริหารและข้อบกพร่องอื่ นในการควบคุมภายในของกิจการ  อาจท าให้ 

มีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ่ งเป็นผลมาจาก ทั้งการจัดท ารายงานทางการเงินที่ ทุจริตหรือมีการใช้

สนิทรัพย์ในทางที่ ไม่เหมาะสม ตัวอย่างที่ จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างของปัจจัยเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกบัการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ มาจากการใช้สนิทรัพย์ในทางที่ ไม่เหมาะสม 

ส่ิงจงูใจ/แรงกดดนั 

ภาระทางการเงินส่วนบุคคลอาจกดดันให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่ สามารถเข้าถึงเงินสด หรือสินทรัพย์อื่ น

โดยง่ายกระท าการยักยอกหรือน าสนิทรัพย์ดังกล่าวไปใช้อย่างไม่เหมาะสม  

นอกจากนี้  ความสมัพันธ์ที่ ไม่ราบร่ืนระหว่างกจิการและพนักงานที่ สามารถเข้าถึงเงินสดหรือสนิทรัพย์อื่ นที่

ง่ายต่อการยักยอก อาจจูงใจให้พนักงานเหล่านั้นใช้สินทรัพย์ของกิจการอย่างไม่เหมาะสม ตัวอย่างของ

ความสมัพันธท์ี่ ไม่ราบร่ืนนั้น อาจเกดิจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้  

• การให้พนักงานออกหรือคาดว่าจะให้ออกในอนาคต 

• การเปลี่ ยนแปลงหรือคาดว่าจะมีการเปลี่ ยนแปลงผลตอบแทนของพนักงานหรือผลประโยชน์อื่ น 

• การเล่ือนต าแหน่ง การให้ผลตอบแทนหรือรางวัลอื่ น ๆ ที่ ไม่สอดคล้องกบัความคาดหวังของพนักงาน 

โอกาส 

ลักษณะหรือสถานการณ์บางอย่างที่ อาจก่อให้เกดิการใช้สนิทรัพย์อย่างไม่เหมาะสมได้โดยง่าย ตัวอย่างของ

โอกาสที่ ก่อให้เกดิการใช้สนิทรัพย์ไปในทางที่ ไม่เหมาะสมจะมากขึ้นเมื่ อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้  

• มีเงินสดในมือจ านวนมากหรือใช้เงินสดในการด าเนินงานจ านวนมาก 

• สนิค้าคงเหลือมีขนาดเลก็แต่มีมูลค่าสงูและเป็นที่ ต้องการอย่างมาก 

• สินทรัพย์ที่ เปล่ียนมือได้ง่าย เช่น หุ้นกู้ที่ ไม่ระบุชื่ อผู้ถือ เพชร หรือชิ้ นส่วนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์

สินทรัพย์ถาวรที่ มีขนาดเลก็ มีตลาดรองรับ หรือไม่ได้มีการระบุความเป็นเจ้าของที่ สามารถสังเกตเหน็

ได้ง่าย 

ระบบการควบคุมภายในของสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่ ไม่เพียงพอ อาจเพิ่ มโอกาสให้การใช้สินทรัพย์อย่าง 

ไม่เหมาะสมมีมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การใช้สนิทรัพย์ในทางที่ ไม่เหมาะสมอาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้  

• การแบ่งแยกหน้าที่ หรือการตรวจสอบที่ ไม่เป็นอสิระอย่างเพียงพอ 

• การก ากับดูแลรายจ่ายของผู้บริหารระดับสูงที่ ไม่เพียงพอ ตัวอย่างเช่น ค่าเดินทาง และการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายอื่ น 

• การก ากับดูแลของผู้บริหารต่อพนักงานที่ รับผิดชอบเกี่ ยวกับสินทรัพย์ที่ ไม่เพียงพอ ตัวอย่างเช่น 

การควบคุมดูแลหรือการติดตามดูแลสถานที่ ตั้งที่ ห่างไกลที่ ไม่เพียงพอ 

• กระบวนการในการคัดเลือกพนักงานที่ ไม่มีประสิทธิผลเพียงพอส าหรับต าแหน่งงานที่ สามารถเข้าถึง

สนิทรัพย ์
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• การบันทกึรายการการเกบ็รักษาสนิทรัพย์ที่ ไม่เพียงพอ 

• ระบบการมอบอ านาจและอนุมัติรายการที่ ไม่เพียงพอ ตัวอย่างเช่น การจัดซื้อ 

• การเกบ็รักษาเงินสด เงินลงทุน สนิค้าคงเหลือ หรือสนิทรัพย์ถาวรไม่เหมาะสม 

• ขาดกระบวนการกระทบยอดสนิทรัพย์อย่างครบถ้วนและทนัเวลา 

• ขาดการจัดท าเอกสารหลักฐานที่ เหมาะสมและทนัเวลา ตัวอย่างเช่น การบันทกึรับคืนสนิค้า 

• ไม่มีการบังคับให้ลาพักร้อนส าหรับพนักงานที่ ท าหน้าที่ ในการควบคุมดูแลที่ ส าคัญ 

• ผู้บริหารไม่มีความเข้าใจอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งท าให้พนักงานใน 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศกระท าการอย่างไม่เหมาะสม 

• การควบคุมการเข้าถึงรายการที่ ถูกบันทึกโดยระบบอัตโนมัติ รวมถึงการควบคุมและการสอบทาน

บันทกึเหตุการณ์ของระบบคอมพิวเตอร์ที่ ไม่เพียงพอ  

ทศันคติ/การหาเหตุผลอันสมควร 

• ไม่ให้ความส าคัญกับความจ าเป็นในการติดตามดูแลหรือลดความเสี่ ยงในการใช้สินทรัพย์อย่าง 

ไม่เหมาะสม 

• ไม่ให้ความส าคัญกบัการควบคุมภายในที่ ใช้ป้องกนัการน าสนิทรัพย์ไปใช้อย่างไม่เหมาะสม โดยการ

ไม่ปฏบิัติตามการควบคุมที่ มีอยู่หรือละเลยที่ จะแก้ไขข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ ตรวจพบ 

• พฤติกรรมของพนักงานที่ แสดงให้เหน็ถึงความไม่ประทบัใจหรือไม่พึงพอใจในกจิการ 

• การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมหรือวิถีการด าเนินชีวิต ซ่ึงอาจแสดงว่าสินทรัพย์ถูกน าไปใช้อย่าง  

ไม่เหมาะสม 

• การเพิกเฉยต่อการยักยอกจ านวนเลก็น้อย
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ภาคผนวก 2 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก41) 

ตวัอย่างของวิธีการตรวจสอบท่ีใชต้อบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตท่ีประเมินไว ้

ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นวิธีการตรวจสอบที่ ใช้กับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต อันมีผลมาจากการจัดท ารายงานทางการเงินที่ ทุจริตและการใช้

สินทรัพย์ในทางที่ ไม่เหมาะสม แม้ว่าวิธีการตรวจสอบเหล่านี้ จะครอบคลุมสถานการณ์ต่าง ๆ แต่กเ็ป็น

เพียงตัวอย่างเท่านั้น ดังนั้น จึงอาจไม่ใช่วิธีการที่ เหมาะสมหรือจ าเป็นที่ สุดในแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้  

การจัดล าดับของวิธกีารตรวจสอบที่ เป็นตัวอย่างนี้ ไม่มีเจตนาที่ จะแสดงถึงความส าคัญของวิธกีารตรวจสอบ 

การพิจารณาในระดบัท่ีเกีย่วกบัสิง่ที่ผูบ้ริหารไดใ้หก้ารรบัรองไว ้

การตอบสนองเป็นการเฉพาะของผู้สอบบัญชีต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริง ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับประเภทหรือองค์ประกอบของปัจจัย

เสี่ ยงของการทุจริตหรือสถานการณ์ที่ ตรวจพบ รวมถึงยอดคงเหลือทางบัญชี ประเภทของรายการ และสิ่ งที่

ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้  

ตัวอย่างของการตอบสนองเป็นการเฉพาะมีดังต่อไปนี้  

• การตรวจเย่ียมสถานที่ หรือท าการทดสอบโดยไม่ให้มีการตั้ งตัวหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ตัวอย่างเช่น การสงัเกตการณ์การตรวจนับสนิค้าคงเหลือในสถานที่ ที่ ผู้สอบบัญชีไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า

หรือการตรวจนับเงินสด ณ วันใดวันหนึ่ งโดยไม่แจ้งล่วงหน้า 

• การขอให้มีการตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด หรือวันที่ ที่ ใกล้วันสิ้นงวดบัญชี เพื่ อที่ จะลด

ความเสี่ ยงในการบิดเบือนยอดคงเหลือในช่วงเวลาระหว่างวันที่ มีการตรวจนับและวันสิ้นงวดบัญชี 

• การเปล่ียนแปลงวิธีการตรวจสอบในปีปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น การติดต่อกับลูกค้ารายใหญ่และเจ้าหนี้

รายใหญ่ทางวาจา นอกเหนือจากที่ เคยส่งหนังสือยืนยันยอดเป็นลายลักษณ์อักษร การส่งหนังสือ

ยืนยันแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายในกิจการเป็นการเฉพาะ หรือการหาข้อมูลเพิ่ มเติมหรือข้อมูลที่

แตกต่างกนั 

• สอบทานรายละเอียดรายการปรับปรุงสิ้นไตรมาสหรือสิ้นงวดบัญชี และตรวจสอบรายการที่ มีลักษณะ

หรือจ านวนเงินที่ ผิดปกติ 

• ในกรณีที่ มีรายการที่ ส าคัญหรือผิดปกติที่ เกิดขึ้นในช่วงใกล้หรือ ณ วันสิ้นงวดบัญชี ต้องตรวจสอบ

ความเป็นไปได้ที่ รายการดังกล่าวเกี่ ยวกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน และแหล่งของเงินทุนที่

สนับสนุนการท ารายการนั้น ๆ 

• การตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยใช้การวิ เคราะห์ เปรียบเทียบที่ ใ ช้ข้อมูลแบบแยกย่อย เช่น  

การเปรียบเทียบยอดขายและต้นทุนขายตามสถานที่ ตั้ ง หรือสายงานธุรกิจหรือเป็นรายเดือน  

กบัยอดที่ คาดหมายโดยผู้สอบบัญชี 
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• สัมภาษณ์บุคลากรที่ เกี่ ยวข้องกับส่วนงานที่ มีความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง  

ซึ่ งเป็นผลจากการทุจริตตามที่ ได้ระบุไว้ เพื่ อได้มาซึ่ งความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ ยวกับความเสี่ ยง 

และพิจารณาถึงการควบคุมที่ ช่วยลดความเสี่ ยงดังกล่าว 

• เมื่ อมีผู้สอบบัญชีรายอื่ นเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกิจการย่อย แผนก หรือสาขา ผู้สอบบัญชี

ควรมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีรายอื่ นนั้นถึงขอบเขตของงานที่ จ าเป็นต้องท า เพื่ อตอบสนอง

กับความเสี่ ยงที่ ประเมินไว้จากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลจาก

การทุจริตที่ เกดิจากรายการและกจิกรรมระหว่างกจิการหรือกบัส่วนงานเหล่านี้  

• หากผลงานของผู้เชี่ ยวชาญอื่ นเป็นสิ่ งจ าเป็นและส าคัญต่อรายการใดในงบการเงิน เนื่ องจาก มีความเสี่ ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซึ่ งเป็นผลจากการทุจริตของรายการดังกล่าวอยู่ในระดับที่ สูง 

ผู้สอบบัญชีควรใช้วิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับข้อสมมติบางส่วนหรือทั้งหมดที่ ผู้ เชี่ ยวชาญใช้ 

รวมถึงวิธีการและประเดน็ที่ ตรวจพบ เพื่ อประเมินว่าประเดน็ที่ ตรวจพบมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ 

หรือต้องว่าจ้างผู้เชี่ ยวชาญรายอื่ น เพื่ อประเมินความสมเหตุสมผลของผลงานของผู้เชี่ ยวชาญดังกล่าว 

• การใช้วิธีการตรวจสอบเพื่ อวิเคราะห์ยอดยกมาของบัญชีบางบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินของงวดบัญชี

ก่อนที่ ได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว เพื่ อประเมินถึงประเด็นต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับรายการประมาณการ 

ทางบัญชีและการใช้ดุลยพินิจทางบัญชีที่ มีการแก้ไขในภายหลัง ตัวอย่างเช่น ค่าเผื่ อการรับคืนสนิค้า 

• การใช้วิธีการตรวจสอบรายการบัญชีหรือการกระทบยอดอื่ นซึ่ งท าโดยกิจการ รวมถึง การพิจารณา

รายการกระทบยอดที่ ท าในระหว่างงวดบัญชี 

• การใช้เทคนิคการตรวจสอบโดยคอมพิวเตอร์ เช่น การทดสอบข้อมูลเพื่ อตรวจรายการผิดปกติจาก

การสุ่มตัวอย่าง 

• การทดสอบความเที่ ยงตรงของการบันทกึและรายการที่ จัดท าโดยคอมพิวเตอร์ 

• การหาหลักฐานการสอบบัญชีเพิ่ มเติมจากแหล่งอื่ น ๆ นอกเหนือจากกจิการที่ ถูกตรวจสอบ 

การตอบสนองเป็นการเฉพาะต่อการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงเนื่องจากการจัดท ารายงาน

ทางการเงินที่ทุจริต 

ตัวอย่างของการตอบสนองต่อการประเมินของผู้สอบบัญชีที่ มีต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ อนัเนื่ องมาจากการจัดท ารายงานทางการเงินที่ ทุจริตมีดังต่อไปนี้  

การรบัรูร้ายได ้

• การตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบส าหรับยอดรายได้โดยใช้ข้อมูลแบบแยกย่อย 

เช่น การเปรียบเทยีบรายได้แยกรายเดือน แยกตามสายการผลิต หรือตามส่วนงานธุรกิจในระหว่างงวด

ปัจจุบันกับงวดก่อน โดยอาจน าเทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการระบุ

ความสมัพันธข์องรายได้ที่ ผิดปกติหรือที่ ไม่ได้คาดหมายว่าจะเกดิขึ้น 

• การขอยืนยันยอดกับลูกค้าบางรายเกี่ ยวกับเง่ือนไขของสัญญาและที่ อยู่นอกเหนือจากสัญญา เนื่ องจาก

วิธปีฏบิัติทางบัญชีที่ เหมาะสมในหลาย ๆ คร้ังนั้นขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขหรือข้อก าหนดในสญัญา และเกณฑ์

การให้ส่วนลดหรือระยะเวลาการให้ส่วนลด ซึ่ งบ่อยคร้ังไม่มีการจัดท าเอกสารหลักฐานที่ เพียงพอ 
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ตัวอย่างเช่น หลักเกณฑ์การยอมรับสินค้า เง่ือนไขการส่งและการช าระเงิน ภาระของผู้ขายในอนาคต 

สทิธใินการคืนสินค้า การรับประกนัจ านวนสินค้าที่ จะขายต่อ และเง่ือนไขในการยกเลิกหรือการคืนเงิน

ตามข้อตกลง ซึ่ งมักเกี่ ยวข้องกบัสถานการณ์ดังกล่าว 

• การสอบถามบุคลากรจากส่วนงานการขายและการตลาดของกิจการ หรือที่ ปรึกษากฎหมายภายใน

กจิการ เกี่ ยวกบัการขายหรือการส่งสนิค้าใกล้สิ้นงวดบัญชี และความรู้ในเรื่ องเง่ือนไขหรือข้อตกลงที่

ผิดปกติที่ เกี่ ยวข้องกบัรายการเหล่านี้  

• การตรวจเย่ียมสถานที่ ใดสถานที่ หนึ่ งหรือหลายที่  ณ วันสิ้นงวดบัญชี เพื่ อเข้าสงัเกตการณ์สนิค้าที่ เตรียม

จัดส่ง หรือพร้อมจัดส่ง (หรือ สินค้ารับคืนรอด าเนินการต่อ) และการใช้วิธีการตรวจตัดยอดขายและ 

ตัดยอดสนิค้าที่ เหมาะสม 

• ส าหรับสถานการณ์ที่ รายการรายได้มีการบันทกึและประมวลผลโดยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ ต้องท าการ

ทดสอบการควบคุมเพื่ อให้ได้ความเชื่ อมั่นว่ารายได้ที่ บันทกึเป็นรายได้ที่ เกดิขึ้นจริง และมีการบันทกึ

อย่างเหมาะสมหรือไม่ 

ปริมาณสินคา้คงเหลือ 

• การตรวจสอบการบันทึกสินค้าคงเหลือของกิจการ เพื่ อระบุถึงสถานที่ หรือรายการสินค้าที่ ควรให้

ความสนใจเป็นพิเศษในระหว่างหรือภายหลังการตรวจนับสนิค้าคงเหลือ 

• การสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ สถานที่ ตั้งบางแห่ง โดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือ

ตรวจนับสนิค้าคงเหลือทุกสถานที่ ตั้งในวันเดียวกนั 

• การตรวจนับสินค้าคงเหลือในวันที่ ใกล้ หรือ ณ วันสิ้นงวดบัญชี เพื่ อลดความเสี่ ยงจากการบิดเบือน

ข้อมูลที่ ไม่เหมาะสมระหว่างวันที่ นับสนิค้าคงเหลือถึงวันสิ้นงวดบัญชีให้ต า่ที่ สุด 

• การใช้วิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมในระหว่างการสังเกตการณ์ตรวจนับสนิค้าคงเหลือ เช่น การตรวจสอบ

อย่างเข้มงวดถึงสิ่ งที่ บรรจุในกล่อง ลักษณะสินค้าที่ วางเป็นกอง (เช่น ภายในกองสินค้าเป็นโพรง  

ไม่มีสินค้าอยู่จริง) หรือฉลากสินค้า และคุณภาพ (เช่น ความบริสุทธิ์  เกรดสินค้าหรือความเข้มข้น) 

ของสินค้าที่ มีลักษณะเป็นของเหลว เช่น สินค้าจ าพวกน ้าหอม หรือสารเคมีพิเศษ การพิจารณาใช้

ผลงานของผู้เชี่ ยวชาญอาจเป็นประโยชน์ในการสังเกตการณ์การตรวจนับ 

• การเปรียบเทยีบปริมาณในงวดบัญชีปัจจุบันกับงวดบัญชีก่อน โดยแบ่งเป็นประเภทสนิค้า สถานที่ ตั้ง 

หรือใช้เกณฑอ์ย่างอื่ น หรือเปรียบเทยีบกบัปริมาณที่ นับได้กบัปริมาณที่ บันทกึ 

• การใช้เทคนิคการการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เพื่ อทดสอบการรวบรวมจ านวนสินค้า

คงเหลือที่ นับ ตัวอย่างเช่น การจัดเรียงล าดับโดยใช้เลขที่ ป้ายสนิค้าเพื่ อทดสอบการควบคุมป้ายสินค้า 

หรือการจัดล าดับโดยใช้เลขที่ สนิค้าเพื่ อทดสอบความเป็นไปได้ที่ รายการจะขาดหายไปหรือซ า้ซ้อน 

การประมาณการของผูบ้ริหาร 

• การใช้ผู้เชี่ ยวชาญในการจัดท าประมาณการอย่างอิสระ เพื่ อใช้เปรียบเทยีบกับการประมาณการของ

ผู้บริหาร 

• การขยายขอบเขตการสอบถามไปยังบุคคลอื่ น นอกเหนือจากผู้บริหารและฝ่ายบัญชี เพื่ อหาหลักฐาน

สนับสนุนความสามารถและความตั้งใจของผู้บริหารในการน าแผนงานที่ เกี่ ยวข้องกับการด าเนินการ

มาใช้จัดท าประมาณการทางบัญชี 
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การตอบสนองเป็นการเฉพาะต่อการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเนื่องมาจากการใชส้ินทรพัย์

ในทางที่ไม่เหมาะสม 

สถานการณ์ที่ แตกต่างกันย่อมมีการตอบสนองที่ แตกต่างกัน โดยปกติแล้ว การตรวจสอบเพื่ อตอบสนอง

ต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต 

อนัเนื่ องมาจากการใช้สนิทรัพย์ในทางที่ ไม่เหมาะสมจะส่งผลโดยตรงต่อยอดคงเหลือทางบัญชีและประเภท

ของรายการ แม้ว่าการตรวจสอบบางอย่างที่ อธิบายไว้เป็น 2 ประเภทข้างต้นนั้นอาจน ามาประยุกต์ใช้ได้ใน

บางสถานการณ์ แต่ขอบเขตของงานสอบบัญชีจะเชื่ อมโยงกับข้อมูลเฉพาะที่ เกี่ ยวข้องกับความเสี่ ยงของใช้

สนิทรัพย์อย่างไม่เหมาะสมตามที่ ได้ระบุไว้ 

ตัวอย่างของการตอบสนองต่อการประเมินของผู้ สอบบัญชีต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเนื่ องมาจากการใช้สนิทรัพย์ในทางที่ ไม่เหมาะสม มีดังนี้  

• การตรวจนับเงินสดหรือหลักทรัพย์ในเวลาใกล้สิ้นปี หรือ ณ สิ้นปี 

• การขอยืนยันโดยตรงกับลูกค้าเกี่ ยวกับรายการบัญชี ส าหรับงวดเวลาของการตรวจสอบ รวมถึง 

การลดหนี้  รายการคืนสนิค้า และวันที่ มีการจ่ายเงิน 

• วิเคราะห์โอกาสที่ จะได้รับคืนส าหรับบัญชีที่ มีการตัดจ าหน่ายไปแล้ว 

• วิเคราะห์สนิค้าขาดหายตามสถานที่  หรือตามประเภทของสนิค้า 

• เปรียบเทยีบอตัราส่วนที่ ส าคัญของสนิค้าคงเหลือ กบัเกณฑข์องอุตสาหกรรม 

• สอบทานเอกสารหลักฐานประกอบการปรับลดส าหรับสินค้าคงเหลือที่ บันทกึโดยวิธีสินค้าคงเหลือที่

บันทกึแบบต่อเนื่ อง 

• การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจับคู่ ระหว่างรายชื่ อผู้ขายสนิค้ากบัรายชื่ อของพนักงาน เพื่ อระบุที่ อยู่

หรือหมายเลขโทรศัพทท์ี่ ตรงกนั 

• การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหารายการในรายงานเงินเดือน เพื่ อระบุที่ อยู่ บัตรประจ าตัวพนักงาน 

เลขที่ ประจ าตัวผู้เสยีภาษี หรือเลขที่ บัญชีธนาคารที่ ซ า้กนั 

• การสอบทานแฟ้มบุคลากรโดยเน้นรายการที่ ไม่ค่อยมีข้อมูล หรือหลักฐานการท างาน เช่น ไม่มีเอกสาร

การประเมินผลงาน 

• การวิเคราะห์ส่วนลดการค้า และการรับคืนสนิค้าที่ มีลักษณะหรือแนวโน้มผิดปกติ 

• การขอค ายืนยันเกี่ ยวกบัเง่ือนไขในสญัญาที่ เฉพาะเจาะจงกบับุคคลภายนอก 

• การได้มาซึ่ งหลักฐานที่ แสดงว่าได้มีการปฏบิัติตามเง่ือนไขของสญัญา 

• การสอบทานค่าใช้จ่ายที่ มีจ านวนมากและผิดปกติ 

• การสอบทานการอนุมัติ และมูลค่าตามบัญชีของเงินให้กู้ ยืมแก่ผู้บริหารระดับสูง และบุคคลหรือ

กจิการที่ เกี่ ยวข้อง 

• การสอบทานจ านวนและความถูกต้องของรายงานค่าใช้จ่ายที่ เสนอโดยผู้บริหารระดับสงู 
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ภาคผนวก 3 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก50) 

ตวัอย่างของสถานการณท่ี์แสดงถึงความเป็นไปไดใ้นการทุจริต 

ตัวอย่างของสถานการณ์ดังต่อไปนี้  อาจแสดงถึงความเป็นไปได้ที่ งบการเงินอาจมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริต 

ความขดัแยง้ในการบนัทึกทางการบญัชี รวมถึงประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

• รายการที่ ไม่ได้บันทึกอย่างครบถ้วนหรือตามก าหนดเวลาหรือบันทึกอย่างไม่เหมาะสม  ทั้งในด้าน

จ านวนเงิน งวดบัญชี การจัดประเภท หรือนโยบายของกจิการ 

• ยอดคงเหลือหรือรายการที่ ไม่มีหลักฐานสนับสนุนหรือไม่ได้รับการอนุมัติ 

• รายการปรับปรุงในนาทสีดุท้ายที่ มีผลกระทบอย่างส าคัญต่อผลการด าเนินงานทางการเงิน 

• หลักฐานการเข้าถึงระบบและการบันทกึรายการของพนักงานที่ ไม่สอดคล้องกบัหน้าที่ ที่ ได้รับมอบหมาย 

• การแจ้งต่อผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัข้อสงสยัว่าอาจมีการทุจริต 

หลกัฐานทีข่ดัแยง้หรือทีห่ายไป รวมถึงประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

• การขาดหายไปของเอกสาร 

• การเปลี่ ยนแปลงแก้ไขเอกสาร 

• การไม่มีเอกสารอื่ นนอกเหนือจากส าเนาเอกสารหรือเอกสารทางอเิลก็ทรอนิคส ์ทั้งที่ เอกสารต้นฉบับ

ควรจะมีอยู่ 

• ผลแตกต่างที่ มีสาระส าคัญจากการกระทบยอดที่ ไม่สามารถอธบิายได้ 

• การเปลี่ ยนแปลงที่ ผิดปกติในงบแสดงฐานะการเงิน หรือการเปลี่ ยนแปลงในแนวโน้ม ความสมัพันธ์

หรืออตัราส่วนทางการเงินที่ ส าคัญ ตัวอย่างเช่น ยอดลูกหนี้ เพิ่ มข้ึนมากกว่ายอดรายได้ 

• ข้อมูลที่ ได้จากสอบถามหรือวิเคราะห์เปรียบเทยีบจากผู้บริหารหรือพนักงานไม่สม ่าเสมอ คลุมเครือ 

หรือไม่น่าเชื่ อถือ  

• ผลแตกต่างที่ ผิดปกติระหว่างจ านวนที่ กจิการบันทกึไว้กบัหนังสอืยืนยันยอดที่ ได้รับกลับมา 

• มีรายการด้านเครดิตเป็นจ านวนมากและมีรายการปรับปรุงอื่ นในบัญชีลูกหนี้  

• ความแตกต่างที่ ไม่สามารถอธิบายได้หรืออธิบายอย่างไม่เพียงพอระหว่างบัญชีคุมยอดและบัญชี

แยกประเภทย่อยของลูกหนี้  หรือระหว่างใบแจ้งยอดจากลูกค้าและบัญชีแยกประเภทย่อยของลูกหนี้  

• การหายไปของเช็คที่ ยกเลิก ซึ่ งในสถานการณ์ที่ ปกติแล้วเช็คที่ ยกเลิกจะถูกส่งคืนให้กิจการพร้อม 

ใบแจ้งยอดจากธนาคาร 

• สนิค้าคงเหลือหรือสนิทรัพย์หายไปอย่างเป็นสาระส าคัญ 

• การขาดหายไปของหลักฐานทางอิเลก็ทรอนิกส ์ซึ่ งไม่สอดคล้องกบันโยบายการเกบ็รักษาบันทกึรายการ

ของกจิการ 
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• มีจ านวนรายที่ ตอบยืนยันยอดมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ คาดการณ์ไว้ 

• ไม่สามารถหาหลักฐานส าหรับการพัฒนาระบบที่ ส าคัญหรือหลักฐานประกอบการทดสอบ 

การเปลี่ ยนแปลงโปรแกรมและการน าโปรแกรมที่ ส าคัญมาใช้ส าหรับปีปัจจุบัน 

ความสมัพนัธที์มี่ปัญหาหรือไม่ปกติระหวา่งผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหาร รวมถึง 

• การไม่อนุญาตให้ผู้สอบบัญชีเข้าถึงรายการบัญชี เคร่ืองมืออ านวยความสะดวก พนักงานบางคน ลูกค้า 

ผู้ขาย หรือ บุคคลอื่ นที่ สามารถให้หลักฐานแก่ผู้สอบบัญชี 

• ผู้บริหารกดดันผู้ สอบบัญชีให้แก้ไขประเด็นที่ ซับซ้อนหรือข้อขัดแย้งภายในเวลาที่ จ ากัดอย่าง 

ไม่เหมาะสม 

• ผู้บริหารแสดงความข้องใจเกี่ ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี หรือคุกคามกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ โดยเฉพาะในเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกับการประเมินที่ ส าคัญของผู้ สอบบัญชีในหลักฐาน 

การสอบบัญชี หรือการตัดสนิใจของผู้สอบบัญชีที่ มีแนวโน้มว่าจะขัดแย้งกบัผู้บริหาร  

• กจิการให้ข้อมูลที่ ผู้สอบบัญชีขอล่าช้าผิดปกติ 

• ความไม่เต็มใจที่ จะอ านวยความสะดวกแก่ผู้สอบบัญชีในการเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ ส าคัญ  

เพื่ อน ามาตรวจสอบโดยใช้เทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์ 

• การปฏิเสธที่ จะให้ผู้สอบบัญชีเข้าถึงบุคลากรด้านเทคโนโลยี และเคร่ืองอ านวยความสะดวกที่ ส าคัญ 

ซึ่ งรวมถึง พนักงานที่ ดูแลความปลอดภัย การปฏบิัติงาน และพัฒนาระบบ 

• ความไม่เตม็ใจที่ จะเพิ่ มหรือแก้ไขการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินให้ครบถ้วนหรือเข้าใจได้มากขึ้น 

• ความไม่เตม็ใจที่ จะแก้ไขข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในอย่างทนัททีนัใด 

ประเดน็อื่น ๆ  

• ผู้บริหารไม่เตม็ใจให้ผู้สอบบัญชีเข้าพบผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลโดยล าพัง 

• นโยบายการบัญชีที่ แตกต่างจากมาตรฐานของอุตสาหกรรม 

• มีการเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชีบ่อยคร้ังทั้งที่ สถานการณ์ไม่ได้มีการเปลี่ ยนแปลง 

• เพิกเฉยต่อการละเมิดข้อปฏบิัติทางจรรยาบรรณของกจิการ 


