FAQ เกี่ยวกับการแก้ ไขรายการข้ อผิดพลาดปี 2558 สาหรั บผู้สอบบัญชี ผู้ทา
บัญชีและผู้ประกอบการ
Q1 จดหมายแจ้ งเตือนเรื่ องการปฏิบัตงิ านของผู้สอบบัญชีท่ สี ภาวิชาชีพบัญชีได้ ส่งให้ ผ้ ูสอบบัญชี
ที่มีการปฏิบัตงิ านสอบบัญชีเมื่อต้ นเดือนเมษายน 2559 นัน้ เป็ นการส่ งสัญญาณว่ าจะมีการ
ดาเนินการเร่ งรั ดในเรื่ องการกากับดูแลใช่ หรื อไม่
A1 ปี 2559 เป็ นปี ที่สองที่สภาฯ ได้ บงั คับใช้ ข้อกาหนดสภาวิ ชาชี พบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานและ
การพิ จารณาการปฏิ บตั ิ งานของผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต พ.ศ. 2556 จดหมายดังกล่าวเป็ นเรื่ องที่สภาฯ
ต้ องการให้ ผ้ สู อบบัญชีได้ ตระหนักถึงขันตอนที
้
่สาคัญก่อนการลงนามในงบการเงิน ป้องกันการหลงลืมหรื อ
ปฏิบตั ไิ ม่ครบถ้ วน หากผู้สอบบัญชีได้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการสอบบัญชีและข้ อกาหนดดังกล่าวแล้ ว ก็
มิได้ มีสิ่งใดที่ต้องกังวล
Q2 มีคาถามเกี่ยวกับการลงบัญชีแก้ ไขข้ อผิดพลาด จะหาข้ อมูลได้ จากที่ใด
A2 สภาวิชาชีพบัญชีได้ จดั ทาตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้ าใจในการปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ ไขข้ อผิดพลาด
และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://www.fap.or.th/images/pulldown_1432872056/version_6_0.pdf หรื อ
สามารถสอบถามได้ ที่ “คลินิกบัญชี” กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า โทร 1570 หรื อที่สภาวิชาชีพบัญชี
academic-fap@fap.or.th โทร 02 685 2592
Q3 ผู้สอบบัญชีควรต้ องปฏิบัตงิ านตรวจสอบรายการแก้ ไขปรับปรุงอย่ างไร
A3 ผู้สอบบัญชีควรตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ อง และการบันทึกรายการให้ สอดคล้ องกับ
มาตรฐานการบัญชี กล่าวคือถ้ าข้ อผิดพลาดเป็ นของปี ก่อน (ซึง่ มีหลักฐานชัดเจน) ให้ ปรับปรุงย้ อนหลังหรื อ
ปรับปรุงกับกาไรสะสมต้ นงวดปี 2558 สาหรับข้ อผิดพลาดของปี ปั จจุบนั ให้ บนั ทึกเป็ นรายการของปี 2558
ท่านสามารถฟั งข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากรายการวิทยุจฬุ า ซึง่ ให้ สมั ภาษณ์โดยสภาฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน
2559 ทาง
http://www.fap.or.th/index.php?mode=preview&lay=show&ac=article&Id=539945819&Ntype=3
0%20%20%20 (ตอนที่หนึง่ )
Q4 หากกิจการปรั บปรุ งบัญชีไม่ ถูกต้ องตามมาตรฐานการบัญชี หรื อเอกสารประกอบการ
ปรั บปรุ งบัญชีไม่ สามารถตรวจสอบได้ ผู้สอบบัญชีควรทาอย่ างไร
A4 จากมาตรฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีมีแนวทางการแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีดงั นี ้
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 กิจการปรับปรุงรายการปี ปั จจุบนั ทังจ
้ านวน หากผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
เพื่อให้ ได้ หลักฐานที่เพียงพอและเหมาะสมสาหรับรายการปรับปรุงดังกล่าว และรายการปรับปรุง
มีนยั สาคัญ ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อผลกระทบของรายการ
ปรับปรุงที่มีตอ่ งบกาไรขาดทุน
 ตัวอย่าง หากกิจการปรับปรุงรายการย้ อนหลังล้ างบัญชีโบนัสพนักงานค้ างจ่ายทังที
้ ่ในปี ก่อนมี
หลักฐานการอนุมตั ชิ ดั เจนโดยผู้บริหาร รายการนี ้ควรปรับปรุงบัญชีเป็ นของปี ปั จจุบนั ผู้สอบบัญชี
ควรแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบกาไรขาดทุนปี 2558
 หากผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏิบตั งิ านตรวจสอบเพื่อให้ ได้ หลักฐานที่เพียงพอและเหมาะสม
รายการปรับปรุงมีนยั สาคัญและแผ่กระจาย (ข้ อผิดพลาดมีผลกระทบต่อรายงานในงบการเงิน
หลายรายการ) อาจไม่แสดงความเห็น
ผู้สอบบัญชีต้องจัดทากระดาษทาการที่สนับสนุนข้ อสรุปในการแสดงความเห็นของตน หากมีคาถาม
เพิ่มเติม สามารถส่งคาถามมาที่ auditing@fap.or.th หรื อโทร 02 685 2563 หรื อ 2565
Q5 จริงหรือไม่ ท่ ผี ้ ูสอบบัญชีไม่ สามารถรั บงานสอบบัญชีได้ ในเดือนพฤษภาคม 2559 สาหรับการ
ตรวจสอบงบการเงินปี 2558 เนื่องจากยังไม่ ได้ แจ้ งชื่อนิตบิ ุคคลในระบบของสภาวิชาชีพบัญชีมา
ก่ อน
A5 ไม่จริง ผู้สอบบัญชีสามารถรับงานสอบบัญชีได้ ตลอดเวลา ขึ ้นอยูก่ บั ความพร้ อมของบุคลากรในการ
ให้ บริการและการไม่มีความขัดแย้ งทางวิชาชีพ โดยผู้สอบบัญชีใช้ แบบประเมินความเสี่ยงก่อนตอบรับงาน
ตามขันตอนที
้
่ระบุใน TSQC1 และหากตกลงรับงาน สามารถแจ้ งเข้ ามาในระบบของสภาฯ ตามขันตอน
้
ปกติ
Q6 การลงนามของผู้สอบบัญชีในกรณีรับงานใหม่ ในเดือนพฤษภาคม 2559 สาหรับการ
ตรวจสอบงบการเงินปี 2558 ควรเป็ นเช่ นใด
A6 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องลงนามรับรองงบการเงินเมื่อการรวบรวมหลักฐานการ
ตรวจสอบเสร็จสิ ้นแล้ วและไม่ควรลงวันที่ย้อนหลัง และเมื่อลงลายมือชื่อแล้ ว ก็ดาเนินการยืนยันในระบบ
ของสภาฯ ตามข้ อกาหนดฯ กล่าวคือ การลงลายมือชื่อช่วงครึ่งแรกของปี ต้ องยืนยันภายในสิ ้นเดือน
มิถนุ ายน และการลงลายมือชื่อช่วงครึ่งหลังของปี ต้ องยืนยันภายในสิ ้นเดือนธันวาคมของปี ที่ลงลายมือชื่อ
(ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของข้ อกาหนดฯ ได้ ที่
http://www.fap.or.th/images/pulldown_1362926178/2556.pdf)
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Q7 กิจการยังหาผู้สอบบัญชีสาหรั บการตรวจสอบงบการเงินปี 2558 ไม่ ได้ ควรทาเช่ นไร
A7 สภาฯ ให้ บริการข้ อมูลติดต่อของผู้สอบบัญชีที่พร้ อมให้ ตดิ ต่อได้ ผา่ นทางเว็บไซต์สภาฯ
https://eservice.fap.or.th/fap_registration/cpa_contact_list.php ทังนี
้ ้กิจการและผู้ทาบัญชีควรเตรี ยม
บัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีของตนเองให้ พร้ อมตรวจสอบ และไม่ร้องขอให้ ผ้ สู อบบัญชี
ปฏิบตั งิ านที่ไม่สอดคล้ องกับมาตรฐานการสอบบัญชี
Q8 ถ้ าปี ที่แล้ วผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่ มีเงื่อนไข แต่ ปีนีก้ ิจการมีการปรับปรุง
ข้ อผิดพลาดของปี ก่ อน และผลจากการตรวจสอบ (ผู้สอบบัญชีรายเดิม) พบว่ าการปรั บปรุ งบัญชี
ข้ อผิดพลาดเหมาะสมแล้ ว จะแสดงว่ าการแสดงความเห็นในปี ก่ อนไม่ ถูกต้ องและอาจถูกสภา
วิชาชีพบัญชีเรียกตรวจสอบกระดาษทาการหรื อไม่
A8 ผู้สอบบัญชีปฏิบตั งิ านตามเอกสารหลักฐานที่ได้ รับและข้ อมูลที่มีอยู่ ณ วันนันๆ
้ การที่กิจการได้
ดาเนินการแก้ ไขปรับปรุงบัญชีเพื่อเข้ าสูร่ ะบบที่ถกู ต้ องเป็ นสิ่งที่ผ้ สู อบบัญชีควรให้ การสนับสนุน
สภาฯ ดาเนินการด้ านการกากับดูแลโดยวิเคราะห์จากปั จจัยเสี่ยงหลายด้ าน วัตถุประสงค์หลักของการ
กากับดูแลโดยฝ่ ายพัฒนาและกากับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพงานของ
ผู้สอบบัญชีให้ มีมาตรฐานที่ดี ยกระดับวิชาชีพสอบบัญชีโดยรวม และมิได้ มงุ่ เน้ นการลงโทษทางด้ าน
จรรยาบรรณ
Q9 ในกรณีผ้ ูสอบบัญชีลงลายมือชื่อรั บรองงบการเงิน และกิจการได้ ส่งงบการเงินให้ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ าแล้ ว แต่ ภายหลังกิจการมีการปรับปรุ งบัญชีเพิ่มเติมและต้ องมีการแก้ ไขงบการเงิน
ต้ องทาอย่ างไร
A9 สาหรับผู้ประกอบการ ขอให้ ดาเนินการตาม “คูม่ ือการนาส่งงบการเงิน ประจาปี 2559” หน้ า 23 เรื่ อง
แนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับการส่งงบการเงินฉบับใหม่ ตามลิงค์
http://www.dbd.go.th/download/document_file/balance/manual_finacial2559.pdf ที่จดั ทาและ
เผยแพร่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
สาหรับผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบตั งิ านตรวจสอบเพิ่มเติมและลงวันที่ใหม่ในรายงานของผู้สอบบัญชีเมื่อ
รวบรวมหลักฐานการปฏิบตั ิงานเสร็จสิ ้น โดยต้ องมีการพิจารณาเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
เพิ่มเติมจากวันที่ในรายงานเดิมจนถึงวันที่ในรายงานใหม่ด้วย นอกจากนัน้ ควรเรี ยกคืนรายงานของผู้สอบ
บัญชีฉบับเดิมจากกิจการด้ วย
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