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มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 450 - การประเมินการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�พบระหว่างการตรวจสอบ ที�เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 โดย International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และทาํซํ+าโดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั+งนี+ ขั+นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลนี+ ได้ดาํเนินการตาม “แถลงการณน์โยบาย - นโยบายในการแปลและทําซํ �ามาตรฐานที�ออกโดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั+งหมดที�ได้รับการอนุมัติคือข้อความที�เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC ข้อความภาษาอังกฤษของ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 450 - การประเมินการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�พบระหว่างการตรวจสอบ © 2010 สงวนลิขสิทธิ5 โดย the International Federation of Accountants (IFAC) ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 - การประเมินการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�พบระหว่างการตรวจสอบ © 2012 สงวนลิขสิทธิ5โดย the International Federation of Accountants (IFAC) ต้นฉบับ  : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements ISBN: 978-1-60815-052-6 เนื� องจาก International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International Federation of Accountants (IFAC) ได้ เผยแพ ร่  Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements 2016-2017 Edition เมื�อวันที� 20 ธ ันวาคม ค.ศ. 2016 (ISBN: 978-1-60815-318-8) ซึ�งม ีการปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชีหลายฉบับตาม Addressing disclosures in the audit of financial statements project และ Auditor Reporting project ดังนั+น สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงปรับปรุง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 - การประเมินการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�พบระหว่างการตรวจสอบ (แปลจาก ISA450, Evaluation of Misstatements Identified during the Audit) โดยปรับปรุงเนื+ อหาและถ้อยคําบางส่วนให้สอดคล้องกับการปรับปรุงข้างต้น (ดังแสดงในส่วนที�แรเงา) สาํหรับการตรวจสอบงบการเงินที�มีงวดสิ+ นสุดในหรือหลังวันที�  31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 แต่เนื� องด้วยข้อกาํหนดที�สาํคัญของมาตรฐานการสอบฉบับนี+ ไม่เปลี�ยนแปลง ดังนั+น วันถือปฏบัิติของมาตรฐานการสอบบัญชีนี+ จึงเป็นวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไปเช่นเดิม ซึ�งสอดคล้องกับวันถือปฏบัิติที�ระบุไว้ใน Handbook 2016-2017 Edition ของ IFAC 
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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 450 การประเมินการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงที�พบระหว่างการตรวจสอบ 
(ถอืปฏบิตักิบัการตรวจสอบงบการเงนิสาํหรับงวดสิ�นสดุในหรือหลังวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2555) สารบญั   ย่อหนา้ที
 คํานาํ  ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี+  1 วันถือปฏบัิติ 2 วตัถุประสงค ์ 3 คําจํากดัความ 4 ขอ้กําหนด  การรวบรวมการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�พบ 5 การพิจารณาการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเทจ็จริงที�พบ      เมื�อการตรวจสอบมีความคืบหน้า  6-7 การสื�อสารและการแก้ไขการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริง 8-9 การประเมินผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริง      ซึ�งยังไม่ได้รับการแก้ไข  10-13 คาํรับรองของผู้บริหารที�เป็นลายลักษณ์อกัษร 14 เอกสารหลักฐาน 15 การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอื
น  คาํนิยามของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริง ก1 การรวบรวมการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�พบ ก2-ก6 การพิจารณาการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�พบ      เมื�อการตรวจสอบมีความคืบหน้า  ก7-ก9 การสื�อสารและการแก้ไขการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริง ก10-ก13 การประเมินผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริง      ซึ�งยังไม่ได้รับการแก้ไข  ก14-ก28 คาํรับรองของผู้บริหารที�เป็นลายลักษณ์อกัษร ก29 เอกสารหลักฐาน ก30 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�พบระหว่างการตรวจสอบ” ควรอ่านร่วมกับ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 
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 1   TSA 450 

คํานาํ ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี�  1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี+ เกี�ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการประเมิน ผลกระทบต่องบการเงินของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�พบในการตรวจสอบและของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งยังไม่ได้รับการแก้ไข (ถ้ามี) โดยที�มาตรฐาน    การสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) จะเกี�ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินเพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ ซึ�งมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)1 ได้กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีมีหน้าที�ในการประเมินผลกระทบต่องบการเงินจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งยังไม่ได้รับการแก้ไข (ถ้ามี) และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3202 นั+นจะเกี�ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการใช้ความมีสาระสาํคัญอย่างเหมาะสมในการวางแผนและการปฏบัิติงานตรวจสอบงบการเงิน  วนัถอืปฏิบติั 2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี+  ให้ถือปฏบัิติกับการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที�เริ�มในหรือหลังวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2555 วตัถุประสงค ์3. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ เพื�อประเมินเรื�องดังต่อไปนี+  (ก) ผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�พบในการตรวจสอบ และ (ข)  ผลกระทบต่องบการเงินจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งยังไม่ได้รับการแก้ไข (ถ้ามี) คําจํากดัความ 4. เพื�อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาํศัพทต่์อไปนี+มีความหมายดังนี+  (ก) การแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริง หมายถึง ผลแตกต่างระหว่างจาํนวนเงินที�รายงาน การจัดประเภทรายการ การแสดงรายการ หรือการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับรายการและจาํนวนเงินในงบการเงิน การจัดประเภทรายการ การแสดงรายการ หรือ การเปิดเผยข้อมูลที�ถูกกาํหนดไว้สาํหรับรายการดังกล่าวเพื�อให้เป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงิน โดยการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงสามารถเกิดจากข้อผิดพลาด หรือการทุจริต (อ้างถึงย่อหน้าที� ก1) 
                                                 
1  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรงุ) “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้าที
 10-11 
2  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระสาํคัญในการวางแผนและการปฏบิัติงานสอบบัญชี” 
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 เมื�อผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นต่องบการเงินว่างบการเงินแสดงข้อมูลถูกต้องตามที�ควรในสาระสาํคัญหรือไม่นั+น การแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงจึงรวมถึงการปรับปรุง ทั+งจาํนวนเงิน การจัดประเภทรายการ การแสดงรายการ หรือการเปิดเผยข้อมูล ซึ�งตามดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความจาํเป็นเพื�อให้งบการเงินนั+นแสดงข้อมูลที�ถูกต้องตามที�ควรในสาระสาํคัญ (ข) การแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งยังไม่ได้รับการแก้ไข หมายถึง การแสดงข้อมูล   ที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที� ผู้สอบบัญชีรวบรวมได้ระหว่างการตรวจสอบและยังไม่ได้รับ  การแก้ไขให้ถูกต้อง ขอ้กําหนด  การรวบรวมการแสดงขอ้มูลที
ขดัต่อขอ้เท็จจริงที
พบ 5. ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�พบระหว่างการตรวจสอบ    เว้นแต่การแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าวนั+นไม่สาํคัญอย่างแน่ชัด (อ้างถึงย่อหน้าที� ก2-ก6)  การพจิารณาการแสดงขอ้มูลที
ขดัต่อขอ้เท็จจริงที
พบเมื
อการตรวจสอบมีความคืบหนา้ 6. ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่ามีความจําเป็นที�จะต้องปรับเปลี�ยนกลยุทธ์การสอบบัญชี และแผนการตรวจสอบโดยรวมหรือไม่ในกรณีที� (ก) ลักษณะและสถานการณ์ที�พบการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริง บ่งชี+ ให้เหน็ว่าอาจยังคงมีการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอื�นอีก ซึ�งเมื�อนาํไปรวมกับการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�พบระหว่างการตรวจสอบแล้วอาจมีสาระสาํคัญได้ (อ้างถึง  ย่อหน้าที� ก7) (ข) ผลรวมของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�รวบรวมได้ในระหว่างการตรวจสอบนั+นเข้าใกล้ระดับความมีสาระสาํคัญตามที�กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 (อ้างถึงย่อหน้าที� ก8) 7. ในกรณีที�ผู้บริหารได้ทาํการตรวจสอบประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูล และทาํการแก้ไขการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�พบตามคาํร้องขอของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติการตรวจสอบเพิ�มเติมเพื�อพิจารณาว่ายังคงมีการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงเหลืออยู่หรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก9) 
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การสื
อสารและการแกไ้ขการแสดงขอ้มูลที
ขดัต่อขอ้เท็จจริง 8. ผู้สอบบัญชีต้องแจ้งการแสดงข้อมูลที� ขัดต่อข้อเท็จจริงทั+ งหมดที� รวบรวมได้ในระหว่าง                การตรวจสอบให้ผู้บริหารในระดับที�เหมาะสมทราบอย่างทนัท่วงทหีากไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ3 และผู้สอบบัญชีต้องขอให้ผู้บริหารทาํการแก้ไขการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที� ก10-ก12) 9. หากผู้บริหารปฏิเสธที�จะแก้ไขการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงเพียงบางรายการหรือทุกรายการที�ผู้สอบบัญชีแจ้งให้ทราบ ผู้สอบบัญชีต้องทาํความเข้าใจในเหตุผลของผู้บริหารที�ไม่ทาํการแก้ไข และต้องพิจารณาถึงเหตุผลดังกล่าวเมื� อทําการประเมินว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก13) การประเมินผลกระทบจากการแสดงขอ้มูลที
ขดัต่อขอ้เท็จจริงซึ
งยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ข 10. ก่อนทาํการประเมินผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งยังไม่ได้รับการแก้ไข ผู้สอบบัญชีต้องทําการประเมินระดับความมีสาระสําคัญที�ได้กําหนดไว้ตามมาตรฐาน      การสอบบัญชี รหัส 320 ใหม่อกีครั+ง เพื�อยืนยันว่าระดับความมีสาระสาํคัญดังกล่าวยังคงเหมาะสมในเนื+ อหาของการแสดงผลการดาํเนินงานทางการเงินที�แท้จริงของกิจการหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก14-ก15) 11. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งยังไม่ได้รับการแก้ไขนั+น       มีสาระสาํคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะพิจารณาแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน ในการประเมินดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึง (ก) ขนาดและลักษณะของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริง ทั+งที�เกี�ยวกับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูล และงบการเงินโดยรวม รวมทั+งสถานการณ์ที�ทาํให้เกิดข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าว และ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก16-ก22 และ ก24-ก25) (ข) ผลกระทบของการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเทจ็จริงซึ�งยังไม่ได้รับการแก้ไขที�เกี�ยวข้องกับงวดก่อน ซึ�งมีผลต่อประเภทของรายการต่าง ๆ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้อง และงบการเงินโดยรวม (อ้างถึงย่อหน้าที� ก23)  

                                                 
3  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรงุ) “การสื
อสารกบัผู้มีหน้าที
ในการกาํกบัดูแล” ย่อหน้าที
 7 
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การสื �อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดแูล 12.  ผู้สอบบัญชีต้องสื�อสารให้ผู้มีหน้าที�ในการกํากับดูแลทราบถึงการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งยังไม่ได้รับการแก้ไขและผลกระทบของรายการดังกล่าว ทั+งในแง่ของแต่ละรายการหรือผลรวมของทุกรายการที�อาจมีต่อการแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีหากไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ4 การสื�อสารของผู้สอบบัญชีต้องระบุการแสดงข้อมูลที�  ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งยังไม่ได้รับการแก้ไขในแต่ละรายการ และผู้สอบบัญชีต้องขอให้ทาํการแก้ไขการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที� ก26-ก28) 13.  ผู้สอบบัญชีต้องสื�อสารให้ผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแลทราบถึงผลกระทบจากการแสดงข้อมูล     ที�ขัดต่อข้อเท็จจริงซึ� งยังไม่ได้รับการแก้ไขของงวดบัญชีก่อนที�มี ต่อประเภทของรายการ        ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้อง และงบการเงินโดยรวม คํารบัรองของผูบ้ริหารที
เป็นลายลกัษณอ์กัษร 14. ผู้สอบบัญชีต้องร้องขอคํารับรองที� เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารและผู้มีหน้าที�          ในการกาํกับดูแล (ในกรณีที�เหมาะสม) ที�ระบุถึงความเชื�อมั�นว่า ผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งยังไม่ได้รับการแก้ไขจะไม่เป็นสาระสาํคัญต่องบการเงินโดยรวม ทั+งเป็นรายรายการและผลรวมของทุกรายการ ผลสรุปของรายการดังกล่าวต้องรวมไว้ในหรือแนบไว้กบัคาํรับรองของผู้บริหารที�เป็นลายลักษณ์อกัษร (อ้างถึงย่อหน้าที� ก29) เอกสารหลกัฐาน 15. สิ�งที�ผู้สอบบัญชีต้องรวมอยู่ในเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ5 มีดังต่อไปนี+  (อ้างถึง   ย่อหน้าที� ก30) (ก)   จาํนวนเงินซึ�งถ้าตํ�ากว่าจํานวนนี+ แล้วการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงจะไม่สาํคัญอย่างแน่ชัด (อ้างถึงย่อหน้าที� 5) (ข)   การแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงทั+งหมดที�รวบรวมได้ระหว่างการตรวจสอบได้รับการแก้ไขหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที� 5, 8, และ 12) และ (ค)   ข้อสรุปของผู้สอบบัญชีว่าการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งยังไม่ได้รับการแก้ไข   มีสาระสาํคัญหรือไม่ ทั+งเป็นรายรายการหรือผลรวมของทุกรายการ และเกณฑ์ที�ใช้ในการสรุปผลดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที� 11) 

                                                 
4  ดูเชิงอรรถ 3 
5  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที
 8-11 และย่อหน้าที
 ก6 
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอื�น คํานยิามของการแสดงขอ้มูลที
ขดัต่อขอ้เท็จจริง (อ้างถึงย่อหน้าที� 4(ก)) 
ก1. การแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเป็นผลมาจาก (ก) ความไม่ถูกต้องในการเกบ็รวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลที�ใช้ในการจัดทาํงบการเงิน (ข) การไม่แสดงจํานวนเงินหรือไม่เปิดเผยข้อมูล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลไม่เพียงพอหรือไม่ครบถ้วน เมื� อมาตรฐานการรายงานทางการเงินที� เกี�ยวข้องบางฉบับได้กาํหนดการเปิดเผยข้อมูลเพื�อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลไว้6 (ค) การประมาณการทางบัญชีที�ไม่ถูกต้องซึ�งเกิดจากการมองข้ามข้อเทจ็จริงหรือการตีความข้อเทจ็จริงผิดอย่างชัดเจน (ง) การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในเรื�องการประมาณการทางบัญชี ซึ�งผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วเหน็ว่าไม่สมเหตุสมผล หรือ การเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ซึ�งผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วเหน็ว่าไม่เหมาะสม (จ) การจัดประเภทรายการ การรวมหรือแยกแสดงข้อมูล และ (ฉ) การไม่เปิดเผยข้อมูลที�จาํเป็นเพื�อให้งบการเงินนาํเสนอข้อมูลที�ถูกต้องตามที�ควรเกินกว่าการเปิดเผยข้อมูลที�มีข้อกาํหนดเฉพาะตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน7 สาํหรับงบการเงินที�จัดทาํขึ+นตามแม่บทการนาํเสนอข้อมูลที�ถูกต้องตามที�ควร มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2408 ให้ตัวอย่างของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�เกิดจากการทุจริต การรวบรวมการแสดงขอ้มูลที
ขดัต่อขอ้เท็จจริงที
พบ (อ้างถึงย่อหน้าที� 5) ไม่สาํคญัอย่างแน่ชดั 
ก2. ย่อหน้าที� 5 ของมาตรฐานการสอบบัญชีนี+ กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีรวบรวมการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�พบระหว่างการตรวจสอบที�ไม่ใช่รายการที�ไม่สาํคัญอย่างแน่ชัด โดยคาํว่า “ไม่สาํคัญอย่างแน่ชัด” ไม่ได้มีความหมายเดียวกับ “ไม่มีสาระสาํคัญ” แต่ข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งไม่สาํคัญอย่างแน่ชัด หมายถึง รายการที�มีลาํดับความสาํคัญ (เลก็กว่ามาก) หรือมีลักษณะที�แตกต่างอย่างสิ+นเชิงจากรายการที�กาํหนดให้มีสาระสาํคัญ และเป็นข้อมูลที�
                                                 
6  ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที
 7 เรื
อง การเปิดเผยข้อมูลสาํหรับเครื
องมือทางการเงิน ย่อหน้าที
 42ซ ระบุให้ “กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ
มเติมซึ
งพิจารณาว่ามีความจําเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลใน    ย่อหน้าที
 ....” (เมื
อมีผลบังคับใช้) 
7  ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเพิ
มเติมในกรณีที
การปฏิบัติตามข้อกาํหนดเฉพาะของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่เพียงพอที
จะทาํให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงผลกระทบของรายการ เหตุการณ์อื
นๆ และสถานการณ์ต่างๆ ที
มีผลต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานทางการเงินของกิจการ (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที
 1 เรื
อง การนาํเสนองบการเงิน ย่อหน้าที
 17.3) 
8  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี
ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบ     งบการเงิน” ย่อหน้าที
 ก1-ก6 
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ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�ไม่ต้องคาํนึงถึงอย่างแน่ชัด ไม่ว่าจะพิจารณาแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน และไม่ว่าจะพิจารณา ในเงื�อนไขของขนาด ลักษณะ หรือ สถานการณ์ใดกต็าม ในกรณีที�มีความไม่แน่นอนในการที�จะพิจารณาว่ารายการใดรายการหนึ�งหรือหลายรายการเป็นรายการที�ไม่สาํคัญอย่างแน่ชัด รายการดังกล่าวต้องถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�ไม่สาํคัญอย่างแน่ชัด ขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงในงบใดๆ  ก3. ผู้สอบบัญชีอาจกาํหนดจาํนวนเงินที�ตํ�ากว่าซึ�งข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงของจาํนวนในงบใดๆ ไม่สาํคัญอย่างแน่ชัด และไม่จาํเป็นต้องพิจารณาผลรวมของรายการเหล่านั+นเมื�อผู้สอบบัญชีคาดได้ว่าผลรวมของจาํนวนดังกล่าวอย่างแน่ชัดจะไม่มีผลกระทบที�มีสาระสาํคัญต่องบการเงิน อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงของจํานวนเงิน ซึ�งเกินกว่าจํานวนที�ไม่สําคัญอย่างแน่ชัดที�กาํหนดไว้ตามย่อหน้าที� 5 ของมาตรฐานการสอบบัญชีนี+  นอกจากนี+  ข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงเกี�ยวกับจาํนวนเงินซึ�งไม่ใช่รายการที�ไม่สาํคัญอย่างแน่ชัดเมื�อพิจารณาในเงื�อนไขของลักษณะหรือสถานการณ์ใดกต็าม และหากไม่ใช่ ผู้สอบบัญชีกต้็องรวบรวมข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงตามย่อหน้าที� 5 ของมาตรฐานการสอบบัญชีนี+  ขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงในการเปิดเผยขอ้มลู  ก4. ข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงของการเปิดเผยข้อมูลอาจเป็นรายการที�ไม่สาํคัญอย่างแน่ชัด ไม่ว่าจะพิจารณาแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน และไม่ว่าจะพิจารณาในเงื�อนไขของขนาด ลักษณะหรือสถานการณ์ใดกต็าม ผู้สอบบัญชีได้รวบรวมข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงในการเปิดเผยข้อมูลซึ�งไม่ใช่รายการที�ไม่สาํคัญอย่างแน่ชัดเพื�อช่วยผู้สอบบัญชีในการประเมินผลกระทบของข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงต่อการเปิดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องและต่องบการเงินโดยรวม ย่อหน้าที� ก17 ของมาตรฐานการสอบบัญชีนี+ ได้ให้ตัวอย่างของข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงของการเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพที�อาจมีสาระสาํคัญ การรวบรวมขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริง  ก5. ข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงโดยลักษณะหรือสถานการณ์ใดที�รวบรวมได้ตามที�อธิบายใน      ย่อหน้าที�  ก3 และ ก4 ซึ� งไม่สามารถรวมเข้าด้วยกันเหมือนในกรณีของข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงของจาํนวนเงิน แม้กระนั+น ตามย่อหน้าที� 11 ของมาตรฐานการสอบบัญชีนี+ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงไม่ว่าจะพิจารณาแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน (เช่น โดยรวมเข้ากับข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอื�นๆ) เพื� อระบุว่าข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงเหล่านั+นมีสาระสาํคัญหรือไม่ 
ก6. เพื� อช่วยผู้สอบบัญชีในการประเมินผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริง          ที�รวบรวมได้ระหว่างการตรวจสอบ และในการสื�อสารการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงให้ผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลได้รับทราบอาจจะเป็นประโยชน์ถ้ามีการจาํแนกเป็น
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การแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอย่างแท้จริง การแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงจากการใช้ดุลยพินิจ และการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�ประมาณไว้  
•  การแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอย่างแท้จริง (Factual misstatement) หมายถึง     การแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงโดยไม่มีข้อสงสัย 
•  การแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงจากการใช้ดุลยพินิจ (Judgmental misstatement) หมายถึง ผลแตกต่างที�เกิดขึ+ นจากการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน (ซึ�งรวมถึงการเลือกหรือการใช้นโยบายการบัญชี) ซึ�งผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วเหน็ว่าไม่สมเหตุสมผลหรือไม่เหมาะสม 
•  การแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�ประมาณไว้ (Projected misstatement) หมายถึง การประมาณการที�ดีที�สุดของผู้สอบบัญชีเกี�ยวกับการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�มีอยู่ในประชากร ที�เกี�ยวข้องกับการประมาณการของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�พบในตัวอย่างที�เลือกตรวจสอบไปสู่ประชากรทั+งหมดที�นํามาใช้ในการเลือกตัวอย่าง   โดยแนวทางปฏบัิติในการกาํหนดการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�ประมาณไว้ และการประเมินผลการประมาณการนั+นได้กาํหนดอยู่ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5309 การพจิารณาการแสดงขอ้มูลที
ขดัต่อขอ้เท็จจริงที
พบเมื
อการตรวจสอบมีความคืบหนา้ (อ้างถึงย่อหน้าที� 6-7) 

ก7. การแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจจะไม่ได้เกิดขึ+นเพียงลาํพัง หลักฐานที�แสดงให้เหน็ว่าอาจยังคงมีการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อเทจ็จริงอื�นอีก เช่น ผู้สอบบัญชีพบว่าการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงนั+นเกิดจากการไม่ปฏบัิติตามการควบคุมภายใน หรือเกิดจากการที�กิจการนาํสมมติฐานหรือวิธกีารวัดมูลค่าที�ไม่เหมาะสมไปใช้อย่างกว้างขวาง เป็นต้น 
ก8. หากผลรวมของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงที�รวบรวมได้ระหว่างการตรวจสอบนั+น      เข้าใกล้ระดับความมีสาระสาํคัญที�ได้กาํหนดไว้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 อาจเกิด    ความเสี�ยงเกินกว่าความเสี�ยงขั+นตํ� าที�ยอมรับได้ที�การแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริง        ซึ�งตรวจสอบไม่พบจะเกินระดับความมีสาระสาํคัญเมื�อนําไปรวมกับผลรวมของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�รวบรวมได้ระหว่างการตรวจสอบ ทั+งนี+  การแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซึ�งตรวจสอบไม่พบจะยังคงมีอยู่ เนื�องจากมีความเสี�ยงจากการสุ่มเลือกตัวอย่าง และความเสี�ยงที�ไม่เกี�ยวข้องกบัการเลือกตัวอย่าง10 
ก9. ผู้สอบบัญชีอาจร้องขอให้ผู้บริหารทาํการตรวจสอบประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูล เพื�อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจในสาเหตุของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�พบโดยผู้สอบบัญชี และทาํการตรวจสอบเพื�อพิจารณาถึงจาํนวนเงินที�แท้จริงของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงในประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือ
                                                 
9  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 “การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี” ย่อหน้าที
 14-15 
10  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 ย่อหน้าที
 5 (ค)–(ง) 
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การเปิดเผยข้อมูล และทาํการปรับปรุงอย่างเหมาะสมในงบการเงิน ตัวอย่างเช่น การประมาณการของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�พบในตัวอย่างที�สุ่มเลือกตรวจสอบของผู้สอบบัญชีไปสู่ประชากรทั+งหมดที�นาํมาเลือกตัวอย่างเหล่านั+น การสื
อสารและการแกไ้ขการแสดงขอ้มูลที
ขดัต่อขอ้เท็จจริง (อ้างถึงย่อหน้าที� 8-9) 
ก10. การสื�อสารถึงการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงให้ผู้บริหารในระดับที�เหมาะสมทราบภายในระยะเวลาที�เหมาะสมนั+นเป็นสิ�งสาํคัญเพราะจะทาํให้ผู้บริหารสามารถประเมินได้ว่าประเภทของรายการ ยอดคงเหลือและการเปิดเผยข้อมูลเหล่านั+นแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงหรือไม่ และสามารถแจ้งกลับยังผู้สอบบัญชีได้หากผู้บริหารมีความเห็นที�แตกต่าง และสามารถดาํเนินการตามความจาํเป็นได้ โดยปกติ ผู้บริหารในระดับที�เหมาะสมคือบุคคลที�มีหน้าที�รับผิดชอบและมีอาํนาจในการประเมินการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงและดาํเนินการตามความจาํเป็นได้ 
ก11. กฎหมายหรือข้อบังคับอาจจาํกัดไม่ให้ผู้สอบบัญชีสื�อสารการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงในบางเรื�องให้กับผู้บริหารหรือบุคคลอื�นภายในกิจการได้รับทราบ เช่น กฎหมายหรือข้อบังคับอาจห้ามเรื�องการสื�อสาร หรือการดาํเนินการอื�นที�อาจจะเป็นการขัดขวางการสืบสวน   การกระทาํที�ผิดกฎหมายที�เกิดขึ+ นจริงหรือสงสัยว่าจะเกิดขึ+ นของหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง        ในบางสถานการณ์ ความขัดแย้งที�อาจเกิดขึ+นระหว่างความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในเรื�องของการเกบ็รักษาความลับและความรับผิดชอบในเรื�องของการสื�อสารอาจมีความซับซ้อน ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาที�จะขอคาํแนะนาํทางด้านกฎหมาย 
ก12. การที�ผู้บริหารทาํการแก้ไขการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงทั+งหมดที�ผู้สอบบัญชีแจ้งให้ทราบจะช่วยให้ผู้บริหารดาํรงไว้ซึ�งความถูกต้องของสมุดบัญชีและบันทึกรายการบัญชี และลดความเสี�ยงที�งบการเงินในอนาคตจะแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญจากผลกระทบสะสมของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งยังไม่ได้รับการแก้ไขที�ไม่เป็นสาระสาํคัญของงวดก่อน 
ก13. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีทาํการประเมินว่า   งบการเงินได้ถูกจัดทาํและแสดงรายการในสาระสาํคัญตามที�กล่าวในแม่บทการรายงาน  ทางการเงินหรือไม่ การประเมินนี+ รวมถึงการพิจารณาลักษณะเชิงคุณภาพของการปฎิบัติด้านการบัญชีของกิจการ รวมไปถึงข้อบ่งชี+ ในเรื�องของโอกาสที�จะเกิดความเอนเอียงในการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร11 ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อความเข้าใจของผู้สอบบัญชีในเหตุผลของผู้บริหารที�ไม่ทาํการแก้ไขการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงให้ถูกต้อง 
                                                 
11  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที
 12 
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การประเมินผลกระทบจากการแสดงขอ้มูลที
ขดัต่อขอ้เท็จจริงซึ
งยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ข (อ้างถึงย่อหน้าที� 10-11) 
ก14. หลายครั+งที�การกาํหนดระดับความมีสาระสาํคัญให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 ของผู้สอบบัญชีจะมีพื+ นฐานมาจากการประมาณการผลการดาํเนินงานทางการเงินของกิจการเนื�องจากยังไม่ทราบผลการดาํเนินงานทางการเงินที�แท้จริง ดังนั+น ก่อนที�ผู้สอบบัญชีจะทาํการประเมินผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งยังไม่ได้รับการแก้ไข อาจมีความจาํเป็นที�ต้องเปลี�ยนระดับความมีสาระสาํคัญที�กาํหนดไว้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 ใหม่โดยใช้ผลการดาํเนินงานทางการเงินที�แท้จริง 
ก15. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 ได้อธิบายไว้ว่า ในระหว่างการปฏิบัติงานสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องปรับเปลี�ยนจํานวนของความมีสาระสาํคัญสาํหรับงบการเงินโดยรวม (และหากเกี�ยวข้องระดับความมีสาระสาํคัญระดับหนึ�งหรือหลายระดับ สาํหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการใดรายการหนึ�งเป็นการเฉพาะหากสามารถปฏิบัติได้) เมื�อได้ทราบข้อมูลระหว่างการตรวจสอบซึ�งอาจเป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีต้องกาํหนดจาํนวนหนึ�ง (หรือหลายจาํนวน) ที�แตกต่างจากจาํนวนเดิม12 ดังนั+น การเปลี�ยนระดับความมีสาระสาํคัญใหม่ที�มีนัยสาํคัญใดกต็ามมักจะเกิดขึ+นก่อนที�ผู้สอบบัญชีจะทาํการประเมินผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งยังไม่ได้รับการแก้ไข อย่างไรกต็าม ถ้าการประเมินระดับความมีสาระสาํคัญตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 (อ้างถึง   ย่อหน้าที� 10 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี+ ) ทาํให้ระดับความมีสาระสาํคัญมีจาํนวน (หรือหลายจาํนวน) ที�ตํ�ากว่าเดิมแล้ว ระดับความมีสาระสาํคัญที�ใช้ในการตรวจสอบรวมไปถึงความเหมาะสมของลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบจะต้องถูกพิจารณาใหม่อกีครั+ง เพื�อให้ได้มาซึ�งหลักฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื�อใช้เป็นพื+นฐานในการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชี 
ก16. การแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงของจาํนวนเงินในแต่ละรายการควรมีการพิจารณาแยกจากกัน เพื�อประเมินผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�มีต่อประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้อง รวมทั+ง เพื� อประเมินว่า   เกินกว่าระดับความมีสาระสาํคัญที�กาํหนดไว้สาํหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชีหรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการใดรายการหนึ�งเป็นการเฉพาะ (ถ้ามี) หรือไม่  

                                                 
12  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 ย่อหน้าที
 12 
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ก17. นอกจากนี+  ข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงของการเปิดเผยข้อมูลในเชิงคุณภาพในแต่ละรายการควรพิจารณาเพื� อประเมินผลกระทบต่อการเปิดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องและผลกระทบต่อ    งบการเงินโดยรวม การกาํหนดว่าข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงของการเปิดเผยในเชิงคุณภาพใดมีสาระสาํคัญหรือไม่ในบริบทของแม่บทการรายงานทางการเงินที�นาํมาใช้และสถานการณ์เฉพาะใด ๆ ของกิจการเป็นเรื�องของการใช้ดุลยพินิจเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ตัวอย่างของข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�มีสาระสาํคัญ เช่น 
• ข้อมูลมีรายละเอียดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนเกี�ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบายและวิธกีารจัดการส่วนทุนสาํหรับกจิการประกนัภัยหรือธนาคาร 
• การไม่แสดงข้อมูลเกี�ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดๆ ซึ�งทาํให้เหน็ว่ามีขาดทุนจากการด้อยค่าเกิดขึ+ น (เช่น มีการลดลงอย่างมีนัยสาํคัญในความต้องการในโลหะหรือสนิค้า) ในกจิการเหมืองแร่ 
• รายละเอียดที�ไม่ถูกต้องของนโยบายการบัญชีเกี�ยวกับรายการที�มีนัยสําคัญใน       งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรืองบกระแสเงินสด 
• รายละเอียดที�ไม่เพียงพอของความอ่อนไหวของอัตราแลกเปลี�ยนสาํหรับกิจการที�มีกจิกรรมการค้าระหว่างประเทศ ก18. ในการกาํหนดว่าข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งยังไม่ได้รับการแก้ไขนั+นมีสาระสาํคัญหรือไม่ตามย่อหน้าที�  11 ของมาตรฐานการสอบบัญชีนี+  ผู้สอบบัญชีพิจารณาข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงของจาํนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลซึ�งยังไม่ได้รับการแก้ไข ไม่ว่าจะพิจารณา  จากแต่ละรายการหรือพิจารณาจากผลที�รวมเข้ากับข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอื�น ตัวอย่างที�  ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาซึ�งขึ+นอยู่กบัข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�ระบุในการเปิดเผยข้อมูล (ก) ข้อผิดพลาดที�ระบุได้เป็นรายการเดี�ยวหรือแผ่กระจาย หรือ (ข) จาํนวนของข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงเกี�ยวข้องในเรื�องเดียวกันและพิจารณาได้ว่าผลรวมอาจมีผลกระทบต่อความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงินเกี�ยวกบัเรื�องดังกล่าว การพิจารณาผลรวมของข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจช่วยในการประเมินงบการเงินตามย่อหน้าที� 13(ง) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)13  ซึ�งกาํหนดให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าการแสดงรายการในงบการเงินถูกบิดเบือนโดยมีการนาํเสนอข้อมูลที�ไม่มีความเกี�ยวข้องหรือปิดบังความเข้าใจที�เหมาะสมในเรื�องที�เปิดเผยหรือไม่ 

ก19. หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการมีสาระสาํคัญ     อาจไม่มีทางเป็นไปได้ที�จะสามารถหักกลบกับการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงรายการอื�น เช่น หากรายได้แสดงเกินจริงอย่างเป็นสาระสาํคัญ งบการเงินโดยรวมจะยังคงแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอย่างเป็นสาระสาํคัญ แม้ว่าผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริง    
                                                 
13  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรงุ) “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” 
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ที�มีต่อผลกาํไรจะถูกหักกลบพอดีกับค่าใช้จ่ายที�แสดงเกินจริงด้วยจาํนวนที�เท่ากัน ถึงแม้ว่าบางครั+งอาจมีความเหมาะสมในการหักกลบการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงในยอดคงเหลือทางบัญชีหรือประเภทของรายการที�เหมือนกนั แต่อย่างไรกต็าม ควรมีการพิจารณาถึงความเสี�ยงของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งตรวจสอบไม่พบที�อาจยังคงมีอยู่ก่อนทาํการสรุปว่าการหักกลบการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�ไม่เป็นสาระสาํคัญดังกล่าวนั+นเหมาะสม14 
ก20. การพิจารณาว่าการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงจากการจัดประเภทมีสาระสาํคัญหรือไม่นั+น จะเกี�ยวข้องกับการประเมินลักษณะเชิงคุณภาพ เช่น ผลกระทบของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงจากการจัดประเภทที�มีต่อหนี+ สินหรือเงื�อนไขและข้อตกลงตามสัญญาอื�น ๆ และผลกระทบที�มีต่อรายการแต่ละบรรทัด หรือยอดรวมย่อยหรือผลกระทบที�มีต่ออัตราส่วน          ที�ส ําคัญ เป็นต้น ซึ� งอาจมีบางสถานการณ์ที� ผู้สอบบัญชีสรุปว่าการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงจากการจัดประเภทนั+นไม่เป็นสาระสาํคัญในเนื+ อหาของงบการเงินโดยรวม แม้ว่าการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงจากการจัดประเภทดังกล่าวอาจเกินระดับความมีสาระสาํคัญระดับใดระดับหนึ� งหรือหลายระดับ ที�นําไปใช้ในการประเมินการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอื�น ตัวอย่างเช่น การจัดประเภทไม่ถูกต้องระหว่างรายการแต่ละบรรทัดใน      งบแสดงฐานะการเงินอาจพิจารณาแล้วว่าไม่เป็นสาระสาํคัญในแง่ของงบการเงินโดยรวมเมื�อจํานวนเงินของการจัดประเภทไม่ถูกต้องนั+นน้อยมากเมื�อเทียบกับขนาดของรายการแต่ละบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงินที�เกี�ยวข้องและการจัดประเภทที�ไม่ถูกต้องไม่มีผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนหรืออตัราส่วนที�สาํคัญใดกต็าม 
ก21. หลายสถานการณ์ที�เกี�ยวข้องกับการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงบางรายการอาจเป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีประเมินว่าการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าวมีสาระสาํคัญทั+งในส่วนของแต่ละรายการหรือเมื�อนาํไปพิจารณารวมกับการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอื�นที�รวบรวมได้ในระหว่างการตรวจสอบ แม้ว่าการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าวจะตํ�ากว่าระดับความมีสาระสาํคัญสาํหรับงบการเงินโดยรวม ซึ�งสถานการณ์ที�อาจมีผลกระทบต่อการประเมิน รวมถึงการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�ง 

• กระทบต่อการปฏบัิติตามข้อกาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแล 
• กระทบต่อการปฏบัิติตามเงื�อนไขและข้อตกลงของหนี+สนิหรือข้อกาํหนดในสญัญาอื�น 
• เกี�ยวข้องกับการเลือกหรือการใช้นโยบายการบัญชีที�ไม่ถูกต้องซึ�งมีผลกระทบต่องบการเงิน    งวดปัจจุบันอย่างไม่เป็นสาระสาํคัญ แต่มีแนวโน้มที�จะกระทบต่องบการเงินในงวดถัดไปอย่างเป็นสาระสาํคัญ 
• ปกปิดการเปลี�ยนแปลงในผลกาํไรหรือแนวโน้มอื�น โดยเฉพาะในเนื+ อหาของเงื�อนไขทางเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมโดยทั�วไป 

                                                 
14 ผู้สอบบัญชีอาจต้องทาํการประเมินความเสี
ยงในการแสดงข้อมูลที
ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญสาํหรับยอดคงเหลือทางบัญชีหรือประเภทของรายการใหม่หากพบการแสดงข้อมูลที
ขัดต่อข้อเทจ็จริงที
ไม่มีสาระสาํคัญในยอดคงเหลือทางบัญชีหรือประเภทของรายการเดียวกนัเป็นจาํนวนมาก 
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• กระทบต่ออัตราส่วนที�ใช้ในการประเมินฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน หรือกระแสเงินสดของกจิการ 
• กระทบต่อการแสดงข้อมูลจาํแนกตามส่วนงานในงบการเงิน (เช่น ประเดน็สาํคัญต่อการจาํแนกส่วนงานหรือส่วนอื�นของธุรกจิของกจิการที�ถือว่ามีบทบาทที�สาํคัญในการแสดง ผลการดาํเนินงานหรือความสามารถในการทาํกาํไรของกจิการ) 
• มีผลทาํให้ค่าตอบแทนของผู้บริหารเพิ�มขึ+ น เช่น การทาํให้เงื�อนไขการพิจารณาโบนัสหรือค่าตอบแทนอื�นบรรลุผลตามที�กาํหนด 
• เป็นเรื�องที�มีนัยสาํคัญเนื�องจากมีผลกระทบต่อความเข้าใจของผู้สอบบัญชีในเรื�องที�ได้สื�อสารให้กับผู้ใช้งบการเงินแล้วซึ�งผู้สอบบัญชีเคยได้รับทราบ เช่น เรื�องที�เกี�ยวข้องกบัการคาดการณ์ผลกาํไร 
• เกี�ยวข้องกับรายการที�มีส่วนเกี�ยวข้องกับบุคคลเฉพาะ (เช่น บุคคลภายนอกที�มีรายการกบักจิการมีส่วนเกี�ยวข้องกบัสมาชิกของผู้บริหารของกจิการหรือไม่) 
• เป็นการไม่แสดงข้อมูลที�แม่บทการรายงานทางการเงินไม่ได้กาํหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจง   ว่าให้แสดง แต่ตามดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเหน็ว่าเป็นสิ�งที�สาํคัญต่อความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงินในฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงานทางการเงิน หรือ กระแสเงินสดของกจิการ หรือ 
• กระทบต่อข้อมูลอื�นที�รวมอยู่ในรายงานประจําปีของกิจการ (เช่น ข้อมูลที�รวมอยู่ใน “คาํอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร” หรือ “บทความด้านการดาํเนินงานและการเงิน” เป็นต้น) ซึ� งอาจถูกคาดหวังอย่างมีเหตุผลว่าจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน โดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง)15 ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี�ยวกบัข้อมูลอื�น สถานการณ์เหล่านี+ เป็นแค่เพียงการยกตัวอย่างเท่านั+น ไม่ใช่ว่าสถานการณ์ทั+งหมดจะเกิดขึ+นในการตรวจสอบทุกครั+งไป และไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดสถานการณ์อื�นนอกเหนือจากสถานการณ์ที�กล่าวมาข้างต้น อย่างไรกต็าม การที�สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ�งที�กล่าวถึงข้างต้นเกิดขึ+ น กไ็ม่จําเป็นต้องนําไปสู่ข้อสรุปที�ว่าการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงนั+น       มีสาระสาํคัญ     

                                                 
15  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรงุ) “ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีเกี
ยวกบัข้อมูลอื
น” 
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ก22. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 24016 ได้อธิบายว่าการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งเกิดจากหรืออาจเป็นผลมาจากการทุจริตจาํเป็นต้องมีการพิจารณาในแง่มุมต่างๆ ของการตรวจสอบอย่างไร แม้ว่าขนาดของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงจะไม่เป็นสาระสาํคัญต่องบการเงิน โดยขึ+นอยู่กับสถานการณ์ ข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงในการเปิดเผยข้อมูลอาจเป็นตัวบ่งชี+ถึงการทุจริตที�อาจเกดิขึ+น ตัวอย่างเช่น 
• การเปิดเผยข้อมูลที�ทาํให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื�อนซึ�งเป็นผลจากการใช้ดุลยพินิจที�ลาํเอยีงของผู้บริหาร 
• การเปิดเผยข้อมูลอย่างสลับซับซ้อนหรือการเปิดเผยข้อมูลที�ไม่ให้ข้อมูลที�เป็นประโยชน์ซึ�งเป็นความตั+งใจที�จะปิดบังความเข้าใจที�เหมาะสมในเรื�องที�เปิดเผย ในการพิจารณาถึงนัยของข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงของประเภทของรายการ ยอดคงเหลือและการเปิดเผยรายการ ผู้สอบบัญชีต้องใช้การสังเกตและสงสัยเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 20017  

ก23. ผลกระทบสะสมของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งยังไม่ได้รับการแก้ไขที�ไม่เป็นสาระสาํคัญที�เกี�ยวข้องกับงวดก่อนอาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงินงวดปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีมีหลากหลายวิธซึี�งเป็นที�ยอมรับที�จะใช้ในการประเมินการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งยังไม่ได้รับการแก้ไขในงบการเงินงวดปัจจุบัน การใช้วิธีในการประเมินที�เหมือนกนัจะทาํให้เกดิความสมํ�าเสมอในการประเมินจากงวดหนึ�งไปยังอกีงวดหนึ�ง ขอ้พิจารณาเฉพาะสาํหรบัหน่วยงานภาครฐั 
ก24. ในกรณีที�ทาํการสอบบัญชีกิจการภาครัฐ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการรายงานประเดน็ที�เป็นเรื�องเฉพาะที�ถูกกาํหนดขึ+นโดยกฎหมาย ข้อบังคับหรือหน่วยงานที�มีอาํนาจอื�น เช่น การรายงานการทุจริต อาจมีผลกระทบต่อการประเมินของผู้สอบบัญชีว่าการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงมีสาระสาํคัญหรือไม่  
ก25. นอกจากนี+  ประเดน็อื�น เช่น ประโยชน์ของสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏบัิติตามหน้าที� ความซื�อสัตย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ�งในประเดน็การดาํเนินการเพื�อให้มั�นใจว่าได้มีการดูแลเกี�ยวกับการปฏบัิติตามกฎหมายที�มีประสิทธิผล อาจมีผลกระทบต่อการประเมินว่ารายการใดรายการหนึ�งมีสาระสาํคัญหรือไม่โดยพิจารณาจากลักษณะของรายการดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ�งสาํหรับรายการที�เกี�ยวข้องกบัการปฏบัิติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหน่วยงานที�มีอาํนาจอื�นๆ 
                                                 
16  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที
 35 
17  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที
 15 
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การสื �อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดแูล (อ้างถึงย่อหน้าที� 12) 
ก26. หากผู้สอบบัญชีได้ทาํการสื�อสารการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งยังไม่ได้รับการแก้ไขให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที�ทาํหน้าที�ในการบริหารซึ�งมีความรับผิดชอบในการกาํกับดูแลด้วยแล้ว ผู้สอบบัญชีไม่มีความจาํเป็นที�จะต้องสื�อสารการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งยังไม่ได้รับการแก้ไขดังกล่าวนั+นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดิมในบทบาทของการเป็นผู้มีหน้าที�กาํกับดูแลอีก อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีต้องได้รับความพึงพอใจว่าการสื�อสารกับบุคคล   หรือกลุ่มบุคคลที�ทาํหน้าที�ในการบริหารนั+นสามารถสื�อสารถึงผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแลทั+งหมดได้อย่างเพียงพอเสมือนกับในกรณีที� ผู้สอบบัญชีได้ทาํการสื�อสารกับผู้มีบทบาทหน้าที�ในการกาํกบัดูแล18 

 

ก27. เมื�อมีการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งยังไม่ได้รับการแก้ไขที�แต่ละรายการไม่มีสาระสาํคัญ    เป็นจาํนวนมาก ผู้สอบบัญชีควรแจ้งทั+งจาํนวนรายการและผลกระทบที�เป็นตัวเงินโดยรวมของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซึ�งยังไม่ได้รับการแก้ไขแทนการแจ้งรายละเอียดของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่ละรายการ 
ก28. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีสื�อสารให้ผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแลรับทราบเกี�ยวกับการร้องขอคาํรับรองของผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที� 14 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี+)19 ผู้สอบบัญชีอาจชี+ แจงต่อ ผู้มีหน้าที�ในการกํากับดูแลถึงเหตุผลและนัยของการไม่แก้ไขการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงโดยคาํนึงถึงขนาดและลักษณะของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งได้พิจารณาถึงสถานการณ์ที�เป็นอยู่ และผลกระทบที�เกี�ยวข้องกบังบการเงินในอนาคต คํารบัรองของผูบ้ริหารที
เป็นลายลกัษณอ์กัษร (อ้างถึงย่อหน้าที� 14) 
ก29. เนื�องจากผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแล (ในกรณีที�เหมาะสม) มีหน้าที�ความรับผิดชอบ   ในการปรับปรุงงบการเงินโดยการแก้ไขการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ ดังนั+น ผู้สอบบัญชีจึงถูกกาํหนดให้ต้องได้มาซึ�งคาํรับรองของผู้บริหารที�เป็นลายลักษณ์อกัษรที�ระบุถึงการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงซึ�งยังไม่ได้รับการแก้ไข ในบางสถานการณ์ ผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแล (ในกรณีที�เหมาะสม) อาจไม่เชื�อว่าการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งยังไม่ได้รับการแก้ไขบางรายการเป็นการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริง ในกรณีดังกล่าว ผู้บริหารอาจจาํเป็นต้องเพิ�มข้อความในคาํรับรองที�เป็นลายลักษณ์อักษรเพื�ออธบิายเหตุผล เช่น “ผู้บริหารไม่เหน็ด้วยว่ารายการ......และ......จะเป็นการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงเนื�องจาก [อธิบายเหตุผล]” เป็นต้น อย่างไรกต็าม การได้รับคาํรับรองของ
                                                 
18  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที
 13 
19  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที
 16 (ค)(2) 
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ผู้บริหารดังกล่าวไม่สามารถลดความจาํเป็นในการสรุปผลกระทบของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งยังไม่ได้รับการแก้ไขของผู้สอบบัญชีได้ เอกสารหลกัฐาน (อ้างถึงย่อหน้าที� 15) 
ก30. การจัดทาํเอกสารหลักฐานของผู้สอบบัญชีในเรื�องการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งยังไม่ได้รับการแก้ไข อาจรวมถึง (ก) การพิจารณาถึงผลกระทบโดยรวมของการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งยังไม่ได้รับการแก้ไข (ข) การประเมินว่าการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงสูงเกนิระดับความมีสาระสาํคัญหรือหลายระดับ สาํหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลระดับหนึ�งของรายการใดรายการหนึ�งเป็นการเฉพาะ (ถ้ามี) หรือไม่ และ (ค) การประเมินผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งยังไม่ได้รับการแก้ไขที�มีต่ออัตราส่วนหรือแนวโน้มที�สาํคัญ และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกาํหนดในสญัญา (เช่น เงื�อนไขและข้อตกลงของหนี+สนิ เป็นต้น) 


