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ISA™ 450 - การประเมินการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ พบระหว่างการตรวจสอบ ที่ เผยแพร่

เป็นภาษาอังกฤษใน เดือน เมษายน  พ .ศ . 2553 โดย International Auditing and Assurance 

Standards Board (IAASB) ขอ ง  International Federation of Accountants (IFAC) ได้แปล

เป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และท าซ า้

โดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งนี้  ขั้นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ

ได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลนี้ ได้ด าเนินการตาม “แถลงการณน์โยบาย - นโยบายใน

การแปลและท าซ า้มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ

ทั้งหมดที่ ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่ เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 

ข้อความภาษาอังกฤษของ ISA™ 450 - การประเมินการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ พบระหว่าง

การตรวจสอบ © 2010 สงวนลิขสทิธิ์ โดย International Federation of Accountants (IFAC) 

ข้อความภาษาไทยของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 - การประเมินการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงที่ พบระหว่างการตรวจสอบ  © 2012 สงวนลิขสิทธิ์ โดย International Federation of 

Accountants (IFAC) 

ต้ น ฉ บั บ  : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, 

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

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ปรับปรุงเนื้ อหาและถ้อยค าบางส่วนให้สอดคล้องกับ

ต้นฉบับ  Handbook 2016-2017 Edition ของ IFAC (ISBN: 978-1-60815-318-3) ทั้ งนี้

การเป ล่ียนแปลงดังกล่าวไม่ได้กระทบต่อข้อก าหนดหรือหลักการที่ ส าคัญของมาตรฐาน  

การสอบบัญชีฉบับนี้  ดังนั้น วันถือปฏิบัติของมาตรฐานการสอบบัญชีนี้ จึงเป็นวันที่  1 มกราคม  

พ.ศ. 2555 เป็นต้นไปเช่นเดิม ซึ่ งสอดคล้องกับวันถือปฏิบัติที่ ระบุไว้ใน Handbook 2016-2017 

Edition ของ IFAC  
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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 450 

การประเมนิการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงท่ีพบระหว่างการตรวจสอบ 

(ถือปฏบัิติกบัการตรวจสอบงบการเงนิส าหรับงวดสิ้นสดุในหรือหลังวนัที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555) 

สารบญั 

 
 

ย่อหนา้ที่ 

ค าน า  

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ 1 

วันถือปฏบิัติ 2 

วตัถุประสงค ์ 3 

ค าจ ากดัความ 4 

ขอ้ก าหนด  

การรวบรวมการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ พบ 5 

การพิจารณาการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ พบเมื่ อการตรวจสอบมีความคืบหน้า 6-7 

การสื่ อสารและการแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 8-9 

การประเมินผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไข 10-13 

ค ารับรองของผู้บริหารที่ เป็นลายลักษณ์อกัษร 14 

เอกสารหลักฐาน 15 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอื่น  

ค านิยามของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ก1 

การรวบรวมการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ พบ ก2-ก6 

การพิจารณาการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ พบเมื่ อการตรวจสอบมีความคืบหน้า ก7-ก9 

การสื่ อสารและการแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ก10-ก13 

การประเมินผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไข ก14-ก28 

ค ารับรองของผู้บริหารที่ เป็นลายลักษณ์อกัษร ก29 

เอกสารหลักฐาน ก30 
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ พบระหว่าง

การตรวจสอบ” ควรอ่านร่วมกับ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 
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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการประเมิน 

ผลกระทบต่องบการเงินของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ พบในการตรวจสอบและของ

การแสดงข้อมูลที่ ข ัดต่อข้อเทจ็จริงซึ่ งยังไม่ได้รับ การแก้ไข (ถ้ามี) โดยที่ มาตรฐาน 

การสอบบัญชี  รหัส 700 (ปรับปรุง) จะเกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชี 

ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินเพื่ อให้ได้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ซึ่ งมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)1 ได้ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ ในการประเมินผล

กระทบต่องบการเงินจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไข (ถ้ามี) 

และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3202 นั้นจะเกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชี 

ในการใช้ความมีสาระส าคัญอย่างเหมาะสมในการวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

งบการเงิน  

วนัถือปฏิบติั 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ เร่ิม

ในหรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555 

วตัถุประสงค ์

3. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ เพื่ อประเมินเร่ืองดังต่อไปนี้  

(ก) ผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ พบในการตรวจสอบ  

(ข) ผลกระทบต่องบการเงินจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไข (ถ้ามี) 

ค าจ ากดัความ 

4. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้  

(ก) การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง หมายถึง ผลแตกต่างระหว่างจ านวนเงินที่ รายงาน 

การจัดประเภทรายการ การแสดงรายการ หรือการเปิดเผยข้อมูลส าหรับรายการและ

จ านวนเงินในงบการเงิน การจัดประเภทรายการ การแสดงรายการ หรือ การเปิดเผยข้อมูล 

ที่ ถูกก าหนดไว้ส าหรับรายการดังกล่าวเพื่ อให้เป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงิน  

โดยการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงสามารถเกิดจากข้อผิดพลาด หรือการทุจริต 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1) 

 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้าที่  10-11 

2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระส าคัญในการวางแผนและการปฏบิัติงานสอบบัญชี” 
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 เมื่ อผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นต่องบการเงินว่างบการเงินแสดงข้อมูลถูกต้อง

ตามที่ ควรในสาระส าคัญหรือไม่นั้น การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงจึงรวมถึง

การปรับปรุง ทั้งจ านวนเงิน การจัดประเภทรายการ การแสดงรายการ หรือการเปิดเผย

ข้อมูล ซึ่ งตามดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความจ าเป็นเพื่ อให้งบการเงินนั้น

แสดงข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควรในสาระส าคัญ 

(ข) การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไข หมายถึง การแสดงข้อมูล   

ที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ ผู้ สอบบัญชีรวบรวมได้ระหว่างการตรวจสอบและยังไม่ได้ รับ 

การแก้ไขให้ถูกต้อง 

ขอ้ก าหนด  

การรวบรวมการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงที่พบ 

5. ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ พบระหว่างการตรวจสอบ 

เว้นแต่การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าวนั้นไม่ส าคัญอย่างแน่ชัด (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก2-ก6)  

การพิจารณาการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงที่พบเมือ่การตรวจสอบมีความคืบหนา้ 

6. ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่ามีความจ าเป็นที่ จะต้องปรับเปล่ียนกลยุทธ์การสอบบัญชี และ

แผนการตรวจสอบโดยรวมหรือไม่ในกรณีที่  

(ก) ลักษณะและสถานการณ์ที่ พบการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง บ่งชี้ ให้เห็นว่าอาจ

ยังคงมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอื่ นอีก ซึ่ งเมื่ อน าไปรวมกับการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ พบระหว่างการตรวจสอบแล้วอาจมีสาระส าคัญได้ (อ้างถึง  

ย่อหน้าที่  ก7) 

(ข) ผลรวมของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ รวบรวมได้ในระหว่างการตรวจสอบนั้น

เข้าใกล้ระดับความมีสาระส าคัญตามที่ กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก8)  

7. ในกรณีที่ ผู้บริหารได้ตรวจสอบประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผย

ข้อมูล และแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ พบตามค าร้องขอของผู้ สอบบัญชี  

ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติการตรวจสอบเพิ่ มเติมเพื่ อพิจารณาว่ายังคงมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงเหลืออยู่หรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก9)  

การสือ่สารและการแกไ้ขการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริง 

8. ผู้สอบบัญชีต้องแจ้งการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ รวบรวมได้ในระหว่าง 

การตรวจสอบให้ผู้บริหารในระดับที่ เหมาะสมทราบอย่างทนัท่วงทหีากไม่ขัดต่อกฎหมายหรือ
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ข้อบังคับ3 และผู้สอบบัญชีต้องขอให้ผู้บริหารแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก10-ก12) 

9. หากผู้บริหารปฏิเสธที่ จะแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงเพียงบางรายการหรือ 

ทุกรายการที่ ผู้สอบบัญชีแจ้งให้ทราบ ผู้สอบบัญชีต้องท าความเข้าใจในเหตุผลของผู้บริหารที่

ไม่แก้ไข และต้องพิจารณาถึงเหตุผลดังกล่าวเมื่ อประเมินว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก13) 

การประเมินผลกระทบจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงซ่ึงยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ข 

10. ก่อนประเมินผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ่ ง ยังไม่ได้รับการแก้ไข ผู้สอบ

บัญชีต้องประเมินระดับความมีสาระส าคัญที่ ได้ก าหนดไว้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

320 ใหม่อีกคร้ัง เพื่ อยืนยันว่าระดับความมีสาระส าคัญดังกล่าวยังคงเหมาะสมในเนื้อหาของ

การแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินที่ แท้จริงของกิจการหรือไม่  (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก14-ก15) 

11. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไขนั้น 

มีสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะพิจารณาแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน ในการประเมิน

ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึง 

(ก) ขนาดและลักษณะของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ทั้งที่ เกี่ ยวกับประเภทของ

รายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูล และงบการเงินโดยรวม รวมทั้ง

สถ านก ารณ์ ที่ ท า ให้ เกิ ด ข้อมู ลที่ ขั ด ต่ อ ข้อ เท็จ จ ริ งดั งก ล่ าว  และ  ( อ้ างถึ ง 

ย่อหน้าที่  ก16-ก22 และ ก24-ก25) 

(ข) ผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ เกี่ ยวข้องกับ

งวดก่อน ซึ่ งมีผลต่อประเภทของรายการต่าง ๆ ยอดคงเหลือทางบัญชี  หรือ 

การเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง และงบการเงินโดยรวม (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก23)  

การสือ่สารกบัผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแล 

12.  ผู้ สอบบัญชีต้องสื่ อสารให้ผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลทราบถึงการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริง ซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไขและผลกระทบของรายการดังกล่าว ทั้งในแง่ของแต่ละ

รายการหรือผลรวมของทุกรายการที่ อาจมีต่อการแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชี

หากไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ4 การสื่ อสารของผู้สอบบัญชีต้องระบุการแสดงข้อมูลที่   

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไขในแต่ละรายการ และผู้สอบบัญชี

ต้องขอให้แก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก26-ก28) 

 
3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) “การสื่ อสารกบัผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล” ย่อหน้าที่  7 

4
  ดูเชิงอรรถ 3 
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13.  ผู้สอบบัญชีต้องสื่ อสารให้ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลทราบถึงผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไขของงวดบัญชีก่อนที่ มีต่อประเภทของรายการยอด

คงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง และงบการเงินโดยรวม 

ค ารบัรองของผูบ้ริหารที่เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

14. ผู้ สอบบัญชีต้องร้องขอค ารับรองที่ เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ บ ริหารและผู้ มีหน้าที่  

ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) ที่ ระบุถึงความเชื่ อมั่นว่า ผลกระทบจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไขจะไม่เป็นสาระส าคัญต่องบการเงินโดยรวม 

ทั้งเป็นแต่ละรายการและผลรวมของทุกรายการ ผลสรุปของรายการดังกล่าวต้องรวมไว้ใน

หรือแนบไว้กบัค ารับรองของผู้บริหารที่ เป็นลายลักษณ์อกัษร (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก29) 

เอกสารหลกัฐาน 

15. เร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีต้องรวมอยู่ในเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ5 มีดังต่อไปนี้  (อ้างถึง  

ย่อหน้าที่  ก30) 

(ก)   จ านวนเงิน ซึ่ งถ้าต ่ากว่าจ านวนนี้ แล้วการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงจะไม่ส าคัญ

อย่างแน่ชัด (อ้างถึงย่อหน้าที่  5) 

(ข)   การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงทั้งหมดที่ รวบรวมได้ระหว่างการตรวจสอบได้รับ 

การแก้ไขหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  5, 8, และ 12) 

(ค)   ข้อสรุปของผู้สอบบัญชีว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไข 

มีสาระส าคัญหรือไม่ ทั้งเป็นแต่ละรายการหรือผลรวมของทุกรายการ และเกณฑ์ที่ ใช้ใน

การสรุปผลดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที่  11) 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

ค านิยามของการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริง (อ้างถึงย่อหน้าที่  4(ก)) 

ก1. การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเป็นผลมาจาก 

(ก) ความไม่ถูกต้องในการเกบ็รวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลที่ ใช้ในการจัดท างบการเงิน 

(ข) การไม่แสดงจ านวนเงินหรือไม่เปิดเผยข้อมูล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลไม่เพียงพอ

หรือไม่ครบถ้วน  เมื่ อมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องบางฉบับ 

ได้ก าหนดการเปิดเผยข้อมูลเพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลไว้6 

(ค) การประมาณการทางบัญชีที่ ไม่ถูกต้อง ซึ่ งเกิดจากการมองข้ามข้อเท็จจริงหรือ 

การตีความข้อเทจ็จริงผิดอย่างชัดเจน 

 
5
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่  8-11 และย่อหน้าที่  ก6 

6
  ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน ย่อหน้าที่  42ซ ระบุให้ “กจิการต้อง

เปิดเผยข้อมูลเพิ่ มเติม ซ่ึงพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลใน ย่อหน้าที่  ....”(เมื่ อมีผลบังคับใช้) 
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(ง) การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในเร่ืองการประมาณการทางบัญชี ซ่ึงผู้สอบบัญชีพิจารณา

แล้วเห็นว่าไม่สมเหตุสมผล หรือการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ซึ่ งผู้สอบบัญชี

พิจารณาแล้วเหน็ว่าไม่เหมาะสม 

(จ) การจัดประเภทรายการ การรวมหรือแยกแสดงข้อมลู  

(ฉ) การไม่เปิดเผยข้อมูลที่ จ าเป็นเพื่ อให้งบการเงินน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร 

เกินกว่าการเปิดเผยข้อมูลที่ มีข้อก าหนดเฉพาะตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน7 

ส าหรับงบการเงินที่ จัดท าขึ้นตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2408 ให้ตัวอย่างของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ เกิด

จากการทุจริต 

การรวบรวมการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงที่พบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  5) 

ไม่ส าคัญอย่างแน่ชดั 

ก2. ย่อหน้าที่  5 ของมาตรฐานการสอบบัญชีนี้ ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีรวบรวมการแสดงข้อมูลที่  

ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ พบระหว่างการตรวจสอบที่ ไม่ใช่รายการที่ ไม่ส าคัญอย่างแน่ชัด โดยค าว่า 

“ไม่ส าคัญอย่างแน่ชัด” ไม่ได้มีความหมายเดียวกับ “ไม่มีสาระส าคัญ” แต่ข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริง ซึ่ งไม่ส าคัญอย่างแน่ชัด หมายถึง รายการที่ มีล าดับความส าคัญ (เล็กกว่ามาก) 

หรือมีลักษณะที่ แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากรายการที่ ก าหนดให้มีสาระส าคัญ และเป็นข้อมูล 

ที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ ไม่ต้องค านึงถึงอย่างแน่ชัด ไม่ว่าจะพิจารณาแต่ละรายการหรือ 

ทุกรายการรวมกัน และไม่ว่าจะพิจารณา ในเง่ือนไขของขนาด ลักษณะ หรือ สถานการณ์ใดก็

ตาม ในกรณีที่ มีความไม่แน่นอนในการที่ จะพิจารณาว่ารายการใดรายการหนึ่ งหรือ 

หลายรายการเป็นรายการที่ ไม่ส าคัญอย่างแน่ชัด รายการดังกล่าวต้องถือว่าไม่ใช่ข้อมูล 

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ไม่ส าคัญอย่างแน่ชัด 

ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จริงในงบใดๆ  

ก3. ผู้สอบบัญชีอาจก าหนดจ านวนเงินที่ ต ่ากว่า ซึ่ งข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของจ านวนในงบใดๆ 

ไม่ส าคัญอย่างแน่ชัด และไม่จ าเป็นต้องพิจารณาผลรวมของรายการเหล่านั้นเมื่ อผู้สอบบัญชี

คาดได้ว่าผลรวมของจ านวนดังกล่าวอย่างแน่ชัดจะไม่มีผลกระทบที่ มีสาระส าคัญต่อ 

งบการเงิน อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของจ านวนเงิน ซึ่ ง

เกนิกว่าจ านวนที่ ไม่ส าคัญอย่างแน่ชัดที่ ก าหนดไว้ตามย่อหน้าที่  5 ของมาตรฐานการสอบบัญชี

นี้  นอกจากนี้  ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงเกี่ ยวกับจ านวนเงินซึ่ งไม่ใช่รายการที่ ไม่ส าคัญอย่างแน่

 
7
  ตวัอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดให้กจิการเปิดเผยข้อมูลเพิ่ มเตมิในกรณีที่ การปฏบิัติตามข้อก าหนดเฉพาะของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินไม่เพียงพอที่ จะท าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงผลกระทบของรายการ เหตุการณ์อื่ นๆ และสถานการณ์ต่าง  ๆที่ มีผลต่อฐานะ

การเงินและผลการด าเนินงานทางการเงินของกจิการ (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ย่อหน้าที่  17.3) 
8
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อ

หน้าที่  ก1-ก6 
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ชัดเมื่ อพิจารณาในเง่ือนไขของลักษณะหรือสถานการณ์ใดกต็าม และหากไม่ใช่ ผู้สอบบัญชีก็

ต้องรวบรวมข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงตามย่อหน้าที่  5 ของมาตรฐานการสอบบัญชีนี้  

ก4. ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของการเปิดเผยข้อมูลอาจเป็นรายการที่ ไม่ส าคัญอย่างแน่ชัด ไม่ว่าจะ

พิจารณาแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน และไม่ว่าจะพิจารณาในเง่ือนไขของขนาด 

ลักษณะหรือสถานการณ์ ใดก็ตาม ผู้ สอบบัญชีได้รวบรวม ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริง 

ในการเปิดเผยข้อมูล  ซึ่ งไม่ ใช่รายการที่ ไม่ส าคัญอย่างแน่ชัด เพื่ อ ช่วยผู้ สอบบัญชี 

ในการประเมินผลกระทบของข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องและต่อ

งบการเงินโดยรวม ย่อหน้าที่  ก17 ของมาตรฐานการสอบบัญชีนี้ ได้ให้ตัวอย่างของข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงของการเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพที่ อาจมีสาระส าคัญ 

การรวบรวมขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จริง  

ก5. ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงโดยลักษณะหรือสถานการณ์ใดที่ รวบรวมได้ตามที่ อธิบายใน 

ย่อหน้าที่  ก3 และ ก4 ซึ่ งไม่สามารถรวมเข้าด้วยกันเหมือนในกรณีของข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงของจ านวนเงิน แม้กระนั้น ตามย่อหน้าที่  11 ของมาตรฐานการสอบบัญชีนี้  ผู้สอบ

บัญชี ต้องประเมิน ว่าข้อมูลที่ ขัด ต่อข้อเท็จจริงไม่ ว่าจะพิ จ ารณาแต่ละรายการหรือ 

ทุกรายการรวมกัน (เช่น โดยรวมเข้ากับข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอื่ นๆ) เพื่ อระบุว่าข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงเหล่านั้นมีสาระส าคัญหรือไม่ 

ก6. เพื่ อช่วยผู้ สอบบัญชีในการประเมินผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริง 

ที่ รวบรวมได้ระหว่างการตรวจสอบ และในการสื่ อสารการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงให้

ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลได้รับทราบอาจเป็นประโยชน์ถ้ามีการจ าแนกเป็นการ

แสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างแท้จริง การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้ อเท็จจริงจาก 

การใช้ดุลยพินิจ และการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ประมาณไว้  

•  การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างแท้จริง หมายถึง การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงโดยไม่มีข้อสงสัย 

•  การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงจากการใช้ดุลยพินิจ หมายถึง ผลแตกต่างที่ เกิดขึ้น

จากการรับรู้ รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลใน 

งบการเงิน (ซึ่ งรวมถึงการเลือกหรือการใช้นโยบายการบัญชี) ซึ่ งผู้สอบบัญชีพิจารณา

แล้วเหน็ว่าไม่สมเหตุสมผลหรือไม่เหมาะสม 

•  การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ประมาณไว้ หมายถึง การประมาณการที่ ดีที่ สุดของ

ผู้ สอบบัญ ชี เกี่ ยวกับการแสดงข้อมู ลที่ ขั ด ต่ อข้อ เท็จจริ งที่ มี อ ยู่ ในประชากร 

ที่ เกี่ ยวข้องกับการประมาณการของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ พบในตัวอย่างที่

เลือกตรวจสอบไปสู่ประชากรทั้งหมดที่ น ามาใช้ในการเลือกตัวอย่าง โดยแนวทางปฏิบัติ
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ในการก าหนดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ ประมาณไว้ และการประเมินผล 

การประมาณการนั้นได้ก าหนดอยู่ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5309 

การพิจารณาการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงที่พบเมื่อการตรวจสอบมีความคืบหนา้ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  6-7) 

ก7. การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจไม่ได้เกิดขึ้นเพียงล าพัง หลักฐานที่ แสดงให้เห็นว่าอาจ

ยังคงมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อเทจ็จริงอื่ นอีก เช่น ผู้สอบบัญชีพบว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงนั้นเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามการควบคุมภายใน หรือเกิดจากการที่ กิจการน า

สมมติฐานหรือวิธกีารวัดมูลค่าที่ ไม่เหมาะสมไปใช้อย่างกว้างขวาง เป็นต้น 

ก8. หากผลรวมของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ รวบรวมได้ระหว่างการตรวจสอบนั้น 

เข้าใกล้ระดับความมีสาระส าคัญที่ ได้ก าหนดไว้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320  

อาจเกิดความเสี่ ยงเกินกว่าความเสี่ ยงขั้นต ่าที่ ยอมรับได้ที่ การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

ซึ่ งตรวจสอบไม่พบจะเกินระดับความมีสาระส าคัญเมื่ อน าไปรวมกับผลรวมของการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ รวบรวมได้ระหว่างการตรวจสอบ ทั้งนี้  การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริง ซึ่ งตรวจสอบไม่พบจะยังคงมีอยู่ เนื่ องจากมีความเสี่ ยงจากการสุ่มเลือกตัวอย่าง 

และความเสี่ ยงที่ ไม่เกี่ ยวข้องกบัการเลือกตัวอย่าง10 

ก9. ผู้สอบบัญชีอาจร้องขอให้ผู้บริหารตรวจสอบประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือ

การเปิดเผยข้อมูล เพื่ อให้ผู้ บริหารมีความเข้าใจในสาเหตุของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงที่ พบโดยผู้สอบบัญชี และตรวจสอบเพื่ อพิจารณาถึงจ านวนเงินที่ แท้จริงของ 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงในประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือ 

การเปิดเผยข้อมูล และปรับปรุงอย่างเหมาะสมในงบการเงิน ตัวอย่างเช่น การประมาณการ

ของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ พบในตัวอย่างที่ สุ่มเลือกตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

ไปสู่ประชากรทั้งหมดที่ น ามาเลือกตัวอย่างเหล่านั้น 

การสือ่สารและการแกไ้ขการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริง (อ้างถึงย่อหน้าที่  8-9) 

ก10. การสื่ อสารถึงการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงให้ผู้บริหารในระดับที่ เหมาะสมทราบภายใน

ระยะเวลาที่ เหมาะสมนั้นเป็นเร่ืองส าคัญเพราะจะท าให้ผู้บริหารสามารถประเมินได้ว่าประเภท

ของรายการ ยอดคงเหลือและการเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริง

หรือไม่ และสามารถแจ้งกลับยังผู้ สอบบัญชีได้หากผู้ บริหารมีความเห็นที่ แตกต่าง และ

สามารถด าเนินการตามความจ าเป็นได้ โดยปกติ ผู้บริหารในระดับที่ เหมาะสม คือบุคคลที่ มี

หน้าที่ รับผิดชอบและมีอ านาจในการประเมินการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงและ

ด าเนินการตามความจ าเป็นได้ 

 
9
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 “การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี” ย่อหน้าที่  14-15 

10
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 ย่อหน้าที่  5 (ค)–(ง) 
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ก11. กฎหมายหรือข้อบังคับอาจจ ากดัไม่ให้ผู้สอบบัญชีสื่ อสารการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงใน

บางเร่ืองให้กับผู้บริหารหรือบุคคลอื่ นภายในกิจการได้รับทราบ เช่น กฎหมายหรือข้อบังคับ

อาจห้ามเร่ืองการสื่ อสาร หรือการด าเนินการอื่ นที่ อาจเป็นการขัดขวางการสบืสวนการกระท าที่

ผิดกฎหมายที่ เกิดขึ้นจริงหรือสงสัยว่าจะเกิดขึ้นของหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องในบางสถานการณ์ 

ความขัดแย้งที่ อาจเกิดขึ้นระหว่างความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในเร่ืองของการเกบ็รักษา

ความลับและความรับผิดชอบในเร่ืองของการสื่ อสารอาจมีความซับซ้อน ในสถานการณ์

ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาที่ จะขอค าแนะน าทางด้านกฎหมาย 

ก12. การที่ ผู้บริหารแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงทั้ งหมดที่ ผู้สอบบัญชีแจ้งให้ทราบจะ

ช่วยให้ผู้ บริหารด ารงไว้ซึ่ งความถูกต้องของสมุดบัญชีและบันทึกรายการบัญชี  และลด 

ความเสี่ ยงที่ งบการเงินในอนาคตจะแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญจาก

ผลกระทบสะสมของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ ไม่เป็น

สาระส าคัญของงวดก่อน 

ก13. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีประเมินว่างบการเงินได้

ถูกจัดท าและแสดงรายการในสาระส าคัญตามที่ กล่าวในแม่บทการรายงานทางการเงินหรือไม่ 

การประเมินนี้ รวมถึงการพิจารณาลักษณะเชิงคุณภาพของการปฎิบัติด้านการบัญชีของกิจการ 

รวมไปถึงข้อบ่งชี้ ในเร่ืองของโอกาสที่ จะเกิดความเอนเอียงในการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร11 

ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อความเข้าใจของผู้สอบบัญชีในเหตุผลของผู้บริหารที่ ไม่แก้ไขการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงให้ถูกต้อง 

การประเมินผลกระทบจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงซ่ึงยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ข (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  10-11) 

ก14. หลายคร้ังที่ การก าหนดระดับความมีสาระส าคัญให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

320 ของผู้สอบบัญชีจะมีพื้ นฐานมาจากการประมาณการผลการด าเนินงานทางการเงินของ

กจิการเนื่ องจากยังไม่ทราบผลการด าเนินงานทางการเงินที่ แท้จริง ดังนั้น ก่อนที่ ผู้สอบบัญชีจะ

ประเมินผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริง ซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไข อาจมี 

ความจ าเป็นที่ ต้องเปล่ียนระดับความมีสาระส าคัญที่ ก าหนดไว้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 320 ใหม่โดยใช้ผลการด าเนินงานทางการเงินที่ แท้จริง 

ก15. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 ได้อธิบายไว้ว่า ในระหว่างการปฏิบัติงานสอบบัญชี  

ผู้สอบบัญชีต้องปรับเปล่ียนจ านวนของความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวม (และ

หากเกี่ ยวข้องระดับความมีสาระส าคัญระดับหนึ่ งหรือหลายระดับ ส าหรับประเภทของรายการ 

ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการใดรายการหนึ่ งเป็นการเฉพาะหาก

สามารถปฏิบัติได้) เมื่ อได้ทราบข้อมูลระหว่างการตรวจสอบ ซึ่ งอาจเป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชี

 
11

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  12 
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ต้องก าหนดจ านวนหนึ่ ง (หรือหลายจ านวน) ที่ แตกต่างจากจ านวนเดิม12 ดังนั้น การเปล่ียน

ระดับความมีสาระส าคัญใหม่ที่ มีนัยส าคัญใดก็ตามมักจะเกิดขึ้ นก่อนที่ ผู้ สอบบัญชีจะ

ประเมินผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไข อย่างไรก็

ตาม ถ้าการประเมินระดับความมีสาระส าคัญตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  10 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ) ท าให้ระดับความมีสาระส าคัญมีจ านวน 

(หรือหลายจ านวน) ที่ ต า่กว่าเดิมแล้ว ระดับความมีสาระส าคัญที่ ใช้ในการตรวจสอบรวมไปถึง

ความเหมาะสมของลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบจะต้องถูกพิจารณา

ใหม่อีกคร้ัง เพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่ อใช้เป็น

พื้นฐานในการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชี 

ก16. การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงของจ านวนเงินในแต่ละรายการควรมีการพิจารณา 

แยกจากกัน เพื่ อประเมินผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ มีต่อประเภทของ

รายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้ง เพื่ อประเมินว่าเกิน

กว่าระดับความมีสาระส าคัญที่ ก าหนดไว้ส าหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ 

ทางบัญชีหรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการใดรายการหนึ่ งเป็นการเฉพาะ (ถ้ามี) หรือไม่  

ก17. นอกจากนี้  ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของการเปิดเผยข้อมูลในเชิงคุณภาพในแต่ละรายการควร

พิจารณาเพื่ อประเมินผลกระทบต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้ องและผลกระทบต่อ 

งบการเงินโดยรวม การก าหนดว่าข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของการเปิดเผยในเชิงคุณภาพใด 

มีสาระส าคัญหรือไม่ในบริบทของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ น ามาใช้และสถานการณ์

เฉพาะใด ๆ ของกิจการเป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ตัวอย่างของ

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ มีสาระส าคัญ เช่น 

• ข้อมูลมีรายละเอียดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนเกี่ ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบายและ

วิธกีารจัดการส่วนทุนส าหรับกจิการประกันภัยหรือธนาคาร 

• การไม่แสดงข้อมูลเกี่ ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดๆ ซึ่ งท าให้เห็นว่ามีขาดทุนจาก

การด้อยค่าเกิดขึ้ น (เช่น มีการลดลงอย่างมีนัยส าคัญในความต้องการในโลหะหรือ

สนิค้า) ในกจิการเหมืองแร่ 

• รายละเอียดที่ ไม่ถูกต้องของนโยบายการบัญชีเกี่ ยวกับรายการที่ มีนัยส า คัญใน 

งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นหรืองบกระแสเงินสด 

• รายละเอียดที่ ไม่เพียงพอของความอ่อนไหวของอัตราแลกเปล่ียนส าหรับกิจการที่ มี

กจิกรรมการค้าระหว่างประเทศ 

ก18. ในการก าหนดว่าข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไขนั้นมีสาระส าคัญหรือไม่ตาม

ย่อหน้าที่  11 ของมาตรฐานการสอบบัญชีนี้  ผู้สอบบัญชีพิจารณาข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของ
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 ย่อหน้าที่  12 
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จ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล ซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไข ไม่ว่าจะพิจารณาจากแต่ละรายการ

หรือพิจารณาจากผลที่ รวมเข้ากับข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอื่ น ตัวอย่างที่ ผู้ สอบบัญชีอาจ

พิจารณาซึ่ งขึ้นอยู่กบัข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ระบุในการเปิดเผยข้อมูล 

(ก) ข้อผิดพลาดที่ ระบุได้เป็นรายการเดี่ ยวหรือแผ่กระจาย หรือ 

(ข) จ านวนของข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงเกี่ ยวข้องในเร่ืองเดียวกนัและพิจารณาได้ว่าผลรวม

อาจมีผลกระทบต่อความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงินเกี่ ยวกบัเร่ืองดังกล่าว 

การพิจารณาผลรวมของข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจช่วยในการประเมินงบการเงินตาม 

ย่อหน้าที่  13(ง) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)  ซึ่ งก าหนดให้ 

ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าการแสดงรายการในงบการเงินถูกบิดเบือนโดยมีการน าเสนอข้อมูล 

ที่ ไม่มีความเกี่ ยวข้องหรือปิดบังความเข้าใจที่ เหมาะสมในเรื่ องที่ เปิดเผยหรือไม่ 

ก19. หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการมีสาระส าคัญอาจ 

ไม่มีทางเป็นไปได้ที่ จะสามารถหักกลบกับการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงรายการอื่ น เช่น 

หากรายได้แสดงเกนิจริงอย่างเป็นสาระส าคัญ งบการเงินโดยรวมจะยังคงแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอย่างเป็นสาระส าคัญ แม้ว่าผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ มีต่อ

ผลก าไรจะถูกหักกลบพอดีกับค่าใช้จ่ายที่ แสดงเกินจริงด้วยจ านวนที่ เท่ากัน ถึงแม้ว่าบางคร้ัง

อาจมีความเหมาะสมในการหักกลบการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงในยอดคงเหลือ 

ทางบัญชีหรือประเภทของรายการที่ เหมือนกนั อย่างไรกต็าม ควรมีการพิจารณาถึงความเสี่ ยง

ของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ่ งตรวจสอบไม่พบที่ อาจยังคงมีอยู่ก่อนสรุปว่าการหัก

กลบการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ไม่เป็นสาระส าคัญดังกล่าวนั้นเหมาะสม13 

ก20. การพิจารณาว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัด ต่อข้อเท็จจริงจากการจัดประเภทมีสาระส าคัญ 

หรือไม่นั้น จะเกี่ ยวข้องกับการประเมินลักษณะเชิงคุณภาพ เช่น ผลกระทบของการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงจากการจัดประเภทที่ มีต่อหนี้สนิหรือเง่ือนไขและข้อตกลงตามสญัญา

อื่ น ๆ และผลกระทบที่ มี ต่อรายการแต่ละบรรทัด หรือยอดรวมย่อยหรือผลกระทบ 

ที่ มต่ีออัตราส่วนที่ ส าคัญ เป็นต้น ซึ่ งอาจมีบางสถานการณ์ที่ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าการแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงจากการจัดประเภทนั้นไม่เป็นสาระส าคัญในเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม 

แม้ว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงจากการจัดประเภทดังกล่าวอาจเกินระดับความมี

สาระส าคัญระดับใดระดับหนึ่ งหรือหลายระดับ ที่ น าไปใช้ในการประเมินการแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเท็จจริงอื่ น ตัวอย่างเช่น การจัดประเภทไม่ถูกต้องระหว่างรายการแต่ละบรรทัดใน 

งบแสดงฐานะการเงินอาจพิจารณาแล้วว่าไม่เป็นสาระส าคัญในแง่ของงบการเงินโดยรวม 

เมื่ อจ านวนเงินของการจัดประเภทไม่ถูกต้องนั้นน้อยมากเมื่ อเทยีบกับขนาดของรายการแต่ละ
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 ผู้สอบบัญชีอาจต้องท าการประเมินความเสี่ ยงในการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญส าหรับยอดคงเหลือทาง

บัญชีหรือประเภทของรายการใหม่หากพบการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ไม่มีสาระส าคัญในยอดคงเหลือทางบัญชีหรือ

ประเภทของรายการเดียวกนัเป็นจ านวนมาก 
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บรรทัดในงบแสดงฐานะการเงินที่ เกี่ ยวข้องและการจัดประเภทที่ ไม่ถูกต้องไม่มีผลกระทบต่อ

งบก าไรขาดทุนหรืออตัราส่วนที่ ส าคัญใดกต็าม 

ก21. หลายสถานการณ์ที่ เกี่ ยวข้องกับการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงบางรายการอาจเป็นเหตุให้

ผู้สอบบัญชีประเมินว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าวมีสาระส าคัญทั้งในส่วนของ

แต่ละรายการหรือเมื่ อน าไปพิจารณารวมกับการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอื่ น 

ที่ รวบรวมได้ในระหว่างการตรวจสอบ แม้ว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าวจะต ่า

กว่าระดับความมีสาระส าคัญส าหรับงบการเงินโดยรวม ซึ่ งสถานการณ์ที่ อาจมีผลกระทบต่อ

การประเมิน รวมถึงการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ่ ง 

• กระทบต่อการปฏบิัติตามข้อก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล 

• กระทบต่อการปฏบิัติตามเง่ือนไขและข้อตกลงของหนี้สนิหรือข้อก าหนดในสญัญาอื่ น 

• เกี่ ยวข้องกับการเลือกหรือการใช้นโยบายการบัญชีที่ ไม่ถูกต้อง ซึ่ งมีผลกระทบต่อ 

งบการเงินงวดปัจจุบันอย่างไม่เป็นสาระส าคัญ แต่มีแนวโน้มที่ จะกระทบต่องบการเงิน

ในงวดถัดไปอย่างเป็นสาระส าคัญ 

• ปกปิดการเปล่ียนแปลงในผลก าไรหรือแนวโน้มอื่ น โดยเฉพาะในเนื้ อหาของเง่ือนไข

ทางเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมโดยทั่วไป 

• กระทบต่ออัตราส่วนที่ ใช้ในการประเมินฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน หรือกระแส

เงินสดของกจิการ 

• กระทบต่อการแสดงข้อมูลจ าแนกตามส่วนงานในงบการเงิน (เช่น ประเดน็ส าคัญต่อ

การจ าแนกส่วนงานหรือส่วนอื่ นของธุรกิจของกิจการที่ ถือว่ามีบทบาทที่ ส าคัญ 

ในการแสดงผลการด าเนินงานหรือความสามารถในการท าก าไรของกจิการ) 

• มีผลท าให้ค่าตอบแทนของผู้บริหารเพิ่ มขึ้น เช่น การท าให้เง่ือนไขการพิจารณาโบนัส

หรือค่าตอบแทนอื่ นบรรลุผลตามที่ ก าหนด 

• เป็นเร่ืองที่ มีนัยส าคัญเนื่ องจากมีผลกระทบต่อความเข้าใจของผู้สอบบัญชีในเร่ืองที่ ได้

สื่ อสารให้กับผู้ใช้งบการเงินแล้ว ซึ่ งผู้สอบบัญชีเคยได้รับทราบ เช่น เร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกับ

การคาดการณ์ผลก าไร 

• เกี่ ยวข้องกับรายการที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับบุคคลเฉพาะ (เช่น บุคคลภายนอกที่ มีรายการ

กบักจิการมีส่วนเกี่ ยวข้องกบัสมาชิกของผู้บริหารของกจิการหรือไม่) 

• เป็นการไม่แสดงข้อมูลที่ แ ม่บทการรายงานทางการเงินไม่ได้ก าหนดไว้อย่า ง

เฉพาะเจาะจงว่าให้แสดง แต่ตามดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นเร่ืองที่ ส าคัญต่อ

ความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงินในฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงานทางการเงิน หรือ 

กระแสเงินสดของกจิการ หรือ 

• กระทบต่อข้อมูลอื่ นที่ รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกิจการ (เช่น ข้อมูลที่ รวมอยู่ใน 

“ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร” หรือ “บทความด้านการด าเนินงานและ

การเงิน” เป็นต้น) ซึ่ งอาจถูกคาดหวังอย่างมีเหตุผลว่าจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิง
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เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน โดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง)14 ได้

กล่าวถึง ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัข้อมูลอื่ น 

สถานการณ์เหล่านี้ เป็นแค่เพียงการยกตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ว่าสถานการณ์ทั้งหมดจะเกิดขึ้นใน

การตรวจสอบทุกคร้ังไป และไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดสถานการณ์อื่ นนอกเหนือจาก

สถานการณ์ที่ กล่าวมาข้างต้น อย่างไรกต็าม การที่ สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ งที่ กล่าวถึง

ข้างต้นเกิดขึ้ น ก็ไม่จ าเป็นต้องน าไปสู่ข้อสรุปที่ ว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงนั้นมี

สาระส าคัญ 

ก22. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 24015 ได้อธิบายว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซึ่ งเกิด

จากหรืออาจเป็นผลมาจากการทุจริตจ าเป็นต้องมีการพิจารณาในแง่มุมต่างๆ ของ 

การตรวจสอบอย่างไร แม้ว่าขนาดของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงจะไม่เป็นสาระส าคัญ

ต่องบการเงิน โดยขึ้ นอยู่กับสถานการณ์ ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในการเปิดเผยข้อมูลอาจ

เป็นตัวบ่งชี้ถึงการทุจริตที่ อาจเกดิขึ้น ตัวอย่างเช่น 

• การเปิดเผยข้อมูลที่ ท าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคล่ือน ซึ่ งเป็นผลจากการใช้ดุลยพินิจที่

ล าเอยีงของผู้บริหาร 

• การเปิดเผยข้อมูลอย่างสลับซับซ้อนหรือการเปิดเผยข้อมูลที่ ไม่ให้ข้อมูลที่ เป็น

ประโยชน์ซึ่ งเป็นความต้ังใจที่ จะปิดบังความเข้าใจที่ เหมาะสมในเรื่ องที่ เปิดเผย 

ในการพิจารณาถึงนัยของข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของประเภทของรายการ ยอดคงเหลือและ

การเปิดเผยรายการ ผู้ สอบบัญชีต้องใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 20016  

ก23. ผลกระทบสะสมของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริง ซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ ไม่เป็น

สาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับงวดก่อนอาจมีผลกระทบอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน 

งวดปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีมีหลากหลายวิธี ซึ่ งเป็นที่ ยอมรับที่ จะใช้ในการประเมินการแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไขในงบการเงินงวดปัจจุบัน การใช้วิธีในการประเมินที่

เหมือนกนัจะท าให้เกดิความสม า่เสมอในการประเมินจากงวดหนึ่ งไปยังอีกงวดหนึ่ ง 

ขอ้พิจารณาเฉพาะส าหรบัหน่วยงานภาครฐั 

ก24. ในกรณีการสอบบัญชีกิจการภาครัฐ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการรายงานประเดน็ที่

เป็นเร่ืองเฉพาะที่ ถูกก าหนดขึ้ นโดยกฎหมาย ข้อบังคับหรือหน่วยงานที่ มีอ านาจอื่ น เช่น  

การรายงานการทุจริต อาจมีผลกระทบต่อการประเมินของผู้สอบบัญชีว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงมีสาระส าคัญหรือไม่  

 
14

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัข้อมูลอื่ น” 

15
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที่  35 

16
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่  15 
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ก25. นอกจากนี้  ประเดน็อื่ น เช่น ประโยชน์ของสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติตาม

หน้าที่  ความซื่ อสัตย์ และโดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเด็นการด าเนินการ เพื่ อให้มั่นใจว่า 

ได้มีการดูแลเกี่ ยวกบัการปฏบิัติตามกฎหมายที่ มีประสิทธิผล อาจมีผลกระทบต่อการประเมิน

ว่ารายการใดรายการหนึ่ งมีสาระส าคัญหรือไม่โดยพิจารณาจากลักษณะของรายการดังกล่าว 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง ส าหรับรายการที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือ

หน่วยงานที่ มีอ านาจอื่ นๆ 

การสือ่สารกบัผูมี้หนา้ทีใ่นการก ากบัดแูล (อ้างถึงย่อหน้าที่  12) 

ก26. หากผู้สอบบัญชีได้สื่ อสารการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไขให้กับ

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ท าหน้าที่ ในการบริหาร ซึ่ งมีความรับผิดชอบในการก ากับดูแลด้วย

แล้ว ผู้สอบบัญชีไม่มีความจ าเป็นที่ จะต้องสื่ อสารการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซึ่ งยัง

ไม่ได้รับการแก้ไขดังกล่าวนั้นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดิมในบทบาทของการเป็นผู้มีหน้าที่

ก ากับดูแลอกี อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีต้องได้รับความพึงพอใจว่าการสื่ อสารกับบุคคล หรือ

กลุ่มบุคคลที่ ท าหน้าที่ ในการบริหารนั้นสามารถสื่ อสารถึงผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลทั้งหมด

ได้อย่างเพียงพอเสมือนกับในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีได้สื่ อสารกับผู้มีบทบาทหน้าที่ ในการก ากับ

ดูแล17 

ก27. เมื่ อมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริง ซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ แต่ละรายการไม่มี

สาระส าคัญเป็นจ านวนมาก ผู้ สอบบัญชีควรแจ้งทั้งจ านวนรายการและผลกระทบที่ เป็น 

ตัวเงินโดยรวมของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไขแทนการแจ้ง

รายละเอยีดของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่ละรายการ 

ก28. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีสื่ อสารให้ผู้มีหน้าที่ ใน

การก ากับดูแลรับทราบเกี่ ยวกับการร้องขอค ารับรองของผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรของ

ผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  14 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ )18 ผู้สอบบัญชีอาจชี้แจง

ต่อผู้ มีห น้ าที่ ในการก ากับดูแลถึ งเหตุผลและนั ยของการไม่แ ก้ไขการแสดงข้อมูล 

ที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงโดยค านึงถึงขนาดและลักษณะของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริง  

ซึ่ งได้พิจารณาถึงสถานการณ์ที่ เป็นอยู่ และผลกระทบที่ เกี่ ยวข้องกบังบการเงินในอนาคต 

ค ารบัรองของผูบ้ริหารที่เป็นลายลกัษณอ์กัษร (อ้างถึงย่อหน้าที่  14)  

ก29. เนื่ องจากผู้ บ ริหารและผู้ มีห น้ าที่ ในการก ากับดูแล  (ในกรณี ที่ เหมาะสม) มีหน้าที่  

ความรับผิดชอบในการปรับปรุงงบการเงินโดยการแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน

เป็นสาระส าคัญ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงถูกก าหนดให้ต้องได้มาซึ่ งค ารับรองของผู้บริหารที่ เป็น

ลายลักษณ์อักษรที่ ระบุถึงการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริง ซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไข  

ในบางสถานการณ์ ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) อาจ 

 
17

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  13 

18
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  16 (ค)(2) 
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ไม่เชื่ อว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ ข้อเท็จจริง ซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไขบางรายการเป็น 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ในกรณีดังกล่าว ผู้บริหารอาจจ าเป็นต้องเพิ่ ม ข้อความ 

ในค ารับรองที่ เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่ ออธิบายเหตุผล เช่น “ผู้บริหารไม่เห็นด้วยว่ารายการ

......และ......จะเป็นการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงเนื่ องจาก [อธิบายเหตุผล]” เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม การได้รับค ารับรองของผู้ บริหารดังกล่าวไม่สามารถลดความจ าเป็นใน 

การสรุปผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไขของ 

ผู้สอบบัญชีได้ 

เอกสารหลกัฐาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  15)  

ก30. การจัดท าเอกสารหลักฐานของผู้ สอบบัญชีในเร่ืองการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริง  

ซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไข อาจรวมถึง 

(ก) การพิจารณาถึงผลกระทบโดยรวมของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ่ งยังไม่ได้รับ

การแก้ไข 

(ข) การประเมินว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงสูงเกินระดับความมีสาระส าคัญหรือ

หลายระดับ ส าหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูล

ระดับหนึ่ งของรายการใดรายการหนึ่ งเป็นการเฉพาะ (ถ้ามี) หรือไม่ 

(ค) การประเมินผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไขที่

มีต่ออัตราส่วนหรือแนวโน้มที่ ส าคัญ และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ

ข้อก าหนดในสญัญา (เช่น เง่ือนไขและข้อตกลงของหนี้สนิ เป็นต้น)  


