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การประเมินการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงทีพ่ บระหว่างการตรวจสอบ

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
จัดทําขึ้ นโดย คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดา้ นการสอบบัญชี
ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาทุกขั้นตอนแล้ว
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มาตรฐานการสอบบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศ รหัส 450 - การประเมินการแสดงข้ อมู ลที่ขัด ต่ อ
ข้ อเท็จจริงที่พบระหว่ างการตรวจสอบ ที่เผยแพร่เป็ นภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553
โดย International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International
Federation of Accountants (IFAC) ได้ แปลเป็ นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และทําซํา้ โดยได้ รับอนุ ญาตจาก IFAC ทั้งนี้ข้ันตอนในการแปล
มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้ รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลนี้ได้ ดาํ เนินการ
ตาม “แถลงการณ์นโยบาย - นโยบายในการแปลและทําซํา้ มาตรฐานทีอ่ อกโดย IFAC” ข้ อความ
ของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้งหมดที่ได้ รับการอนุ มัติคือข้ อความที่เผยแพร่ เป็ น
ภาษาอังกฤษโดย IFAC
ข้ อ ความภาษาอังกฤษของ มาตรฐานการสอบบัญ ชีระหว่ างประเทศ รหัส 450 - การประเมิน
การแสดงข้ อมู ลที่ขัด ต่ อข้ อเท็จ จริ งที่พ บระหว่ า งการตรวจสอบ © 2010 สงวนลิ ข สิท ธิ์ โ ดย
the International Federation of Accountants (IFAC)
ข้ อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 - การประเมินการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อ
ข้ อเท็จจริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ © 2012 สงวนลิขสิทธิ์โดย the International Federation of
Accountants (IFAC)
ต้ นฉบับ : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance,
and Related Services Pronouncements ISBN: 978-1-60815-052-6
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450
การประเมินการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงทีพ่ บระหว่างการตรวจสอบ
สารบัญ
ย่อหน้าที่

คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
วันถือปฏิบตั ิ

1
2
3
4

วัตถุประสงค์
คําจํ ากัดความ
ข้อกําหนด
การรวบรวมการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงที่พบ
การพิจารณาการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงที่พบ
เมื่อการตรวจสอบมีความคืบหน้ า
การสื่อสารและการแก้ ไขการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริง
การประเมินผลกระทบจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริง
ซึ่งยังไม่ได้ รับการแก้ ไข
คํารับรองของผู้บริหารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เอกสารหลักฐาน

5
6-7
8-9
10-13
14
15

การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอื่น
คํานิยามของการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริง
การรวบรวมการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงที่พบ
การพิจารณาการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงที่พบ
เมื่อการตรวจสอบมีความคืบหน้ า
การสื่อสารและการแก้ ไขการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริง
การประเมินผลกระทบจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริง
ซึ่งยังไม่ได้ รับการแก้ ไข
คํารับรองของผู้บริหารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เอกสารหลักฐาน

ก1
ก2-ก3
ก4-ก6
ก7-ก10
ก11-ก23
ก24
ก25

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่พบระหว่าง
การตรวจสอบ” ควรอ่านร่ วมกับ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี”
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คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
1.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้เกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการประเมิน
ผลกระทบต่องบการเงินของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่พบในการตรวจสอบและ
ของการแสดงข้ อมู ลที่ขัด ต่ อข้ อเท็จ จริ งซึ่ งยัง ไม่ ไ ด้ รับ การแก้ ไข (ถ้ ามี) โดยที่ม าตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 700 จะเกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการแสดงความเห็น
ต่ องบการเงินเพื่ อให้ ได้ ความเชื่อมั่นอย่ างสมเหตุสมผลว่ างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่ ซึ่งมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 7001 ได้ กาํ หนดให้ ผ้ ู สอบบัญชี มีหน้ าที่ในการประเมินผลกระทบต่ องบการเงินจาก
การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงซึ่งยังไม่ได้ รับการแก้ ไข (ถ้ ามี) และมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 3202 นั้นจะเกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการใช้ ความมีสาระสําคัญอย่าง
เหมาะสมในการวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงิน

วันถือปฏิบตั ิ
2.

1
2

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ให้ ถอื ปฏิบัติกบั การตรวจสอบงบการเงินสําหรับรอบบัญชีท่เี ริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 “การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้ าที่ 10-11
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระสําคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี”
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วัตถุประสงค์
3.

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ เพื่อประเมินเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) ผลกระทบจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงที่พบในการตรวจสอบ และ
(ข) ผลกระทบต่องบการเงินจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงซึ่งยังไม่ได้ รับการแก้ ไข
(ถ้ ามี)

คําจํ ากัดความ
4.

เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คําศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
(ก) การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง หมายถึง ผลแตกต่างระหว่างจํานวนเงิน การจัด
ประเภทรายการ การแสดงรายการ หรือการเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับรายการและจํานวน
เงินในงบการเงิน การจัดประเภทรายการ การแสดงรายการ หรือ การเปิ ดเผยข้ อมูลที่
ถูกกําหนดไว้ สาํ หรับรายการดังกล่าวเพื่อให้ เป็ นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงิน
โดยการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงสามารถเกิดจากข้ อผิดพลาด หรือการทุจริต
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก1)
เมื่อผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นต่ องบการเงินว่ างบการเงินแสดงข้ อมูลถูกต้ อง
ตามที่ค วรในสาระสํา คัญ หรือไม่ น้ั น การแสดงข้ อมูลที่ขัด ต่ อข้ อเท็จจริงจึงรวมถึง
การปรับปรุง ทั้งจํานวนเงิน การจัดประเภทรายการ การแสดงรายการ หรือการเปิ ดเผย
ข้ อมูล ซึ่งตามดุ ลยพิ นิจของผู้ สอบบัญชีเห็นว่ ามีความจําเป็ นเพื่ อให้ งบการเงินนั้น
แสดงข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญ
(ข) การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงซึ่งยังไม่ได้ รับการแก้ ไข หมายถึง การแสดงข้ อมูล
ที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งที่ผ้ ู สอบบัญชี รวบรวมได้ ระหว่ างการตรวจสอบและยังไม่ ได้ รับ
การแก้ ไขให้ ถูกต้ อง

ข้อกําหนด
การรวบรวมการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงทีพ่ บ
5.

ผู้ สอบบัญชี ต้องรวบรวมการแสดงข้ อมูลที่ขัด ต่ อข้ อเท็จจริ งที่พบระหว่ างการตรวจสอบ
เว้ นแต่การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงดังกล่าวนั้นไม่สาํ คัญอย่างแน่ชัด (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก2-ก3)
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การพิจารณาการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงทีพ่ บเมือ่ การตรวจสอบมีความคืบหน้า
6.

ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่ ามีความจําเป็ นที่จะต้ องปรับเปลี่ยนกลยุ ทธ์การสอบบัญชี และ
แผนการตรวจสอบโดยรวมหรือไม่ในกรณีท่ี
(ก) ลักษณะและสถานการณ์ท่ีพบการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง บ่งชี้ให้ เห็นว่าอาจ
ยังคงมีการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอื่นอีก ซึ่งเมื่อนําไปรวมกับการแสดงข้ อมูล
ที่ขัด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง ที่พ บระหว่ า งการตรวจสอบแล้ วอาจมีสาระสําคัญได้ (อ้ า งถึง
ย่อหน้ าที่ ก4)
(ข) ผลรวมของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่รวบรวมได้ ในระหว่างการตรวจสอบนั้น
เข้ าใกล้ ระดับความมีสาระสําคัญตามที่กล่าวไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก5)

7.

ในกรณีท่ีผู้ บริหารได้ ทาํ การตรวจสอบประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือ
การเปิ ดเผยข้ อมูล และทําการแก้ ไขการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงที่พบตามคําร้ องขอของ
ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาว่ายังคงมีการแสดง
ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงเหลืออยู่หรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก6)

การสือ่ สารและการแก้ไขการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
8.

ผู้ สอบบั ญชี ต้ องแจ้ งการแสดงข้ อมู ลที่ ขั ดต่ อข้ อเท็จจริ งทั้ งหมดที่ รวบรวมได้ ในระหว่ าง
การตรวจสอบให้ ผ้ ูบริหารในระดับที่เหมาะสมทราบอย่างทันท่วงทีหากไม่ขัดต่อกฎหมายหรือ
ข้ อบังคับ3 และผู้สอบบัญชีต้องขอให้ ผ้ ูบริหารทําการแก้ ไขการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
ดังกล่าว (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก7-ก9)

9.

หากผู้ บริ หารปฏิเสธที่จะแก้ ไ ขการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งเพี ยงบางรายการหรื อ
ทุกรายการที่ผ้ ูสอบบัญชีแจ้ งให้ ทราบ ผู้สอบบัญชีต้องทําความเข้ าใจในเหตุผลของผู้บริหาร
ที่ไม่ทาํ การแก้ ไข และต้ องพิจารณาถึงเหตุผลดังกล่าวเมื่อทําการประเมินว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก
10)

3

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 “การสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล” ย่อหน้ าที่ 7
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การประเมินผลกระทบจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงซึ่งยังไม่ได้รบั การแก้ไข
10. ก่อนทําการประเมินผลกระทบจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงซึ่งยังไม่ได้ รับการแก้ ไข
ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ อ งทํา การประเมิ น ระดั บ ความมี ส าระสํา คั ญ ที่ไ ด้ ก ํา หนดไว้ ต ามมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 320 ใหม่อกี ครั้ง เพื่ อยืนยันว่ าระดับความมีสาระสําคัญดังกล่ าวยังคง
เหมาะสมในเนื้อหาของการแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แท้ จริงของกิจการหรือไม่
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก11-ก12)
11. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่ าการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งซึ่งยังไม่ ได้ รับการแก้ ไขนั้น
มีสาระสําคัญหรือไม่ ทั้งในแง่ของแต่ละรายการหรือผลรวมของทุกรายการ ในการประเมิน
ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึง
(ก) ขนาดและลักษณะของการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริง ทั้งที่เกี่ยวกับประเภทของ
รายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิ ดเผยข้ อมูล และงบการเงินโดยรวม รวมทั้ง
สถานการณ์ท่ที าํ ให้ เกิดข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงดังกล่ าว และ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก
13-ก17 และ ก19-ก20)
(ข) ผลกระทบของการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงซึ่งยังไม่ได้ รับการแก้ ไขที่เกี่ยวข้ องกับ
งวดก่อน ซึ่งมีผลต่อประเภทของรายการต่าง ๆ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิ ดเผย
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง และงบการเงินโดยรวม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก18)
การสือ่ สารกับผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกํากับดูแล
12. ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ อ งสื่อ สารให้ ผ้ ู มี ห น้ า ที่ใ นการกํา กับ ดู แ ลทราบถึ ง การแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ
ข้ อเท็จจริงซึ่งยังไม่ ได้ รับการแก้ ไขและผลกระทบของรายการดังกล่ าว ทั้งในแง่ของแต่ละ
รายการหรือผลรวมของทุกรายการที่อาจมีต่อการแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชี
หากไม่ ขัดต่ อกฎหมายหรือข้ อบังคับ4 การสื่อสารของผู้สอบบัญชีต้องระบุการแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งยังไม่ได้ รับการแก้ ไขในแต่ละรายการ และผู้สอบบัญชี
ต้ องขอให้ ทาํ การแก้ ไขการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงดังกล่าว (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก21-ก23)
13. ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารให้ ผ้ ูมีหน้ าที่ในการกํากับดูแลทราบถึงผลกระทบจากการแสดงข้ อมูล
ที่ขั ดต่ อข้ อเท็จจริ งซึ่ งยั งไม่ ได้ รั บการแก้ ไขของงวดบั ญชี ก่ อนที่มี ต่ อประเภทของรายการ
ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง และงบการเงินโดยรวม

4
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คํารับรองของผูบ้ ริหารทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร
14. ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ องร้ องขอคํา รั บ รองที่ เ ป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรจากผู้ บ ริ ห ารและผู้ มี ห น้ าที่
ในการกํากับดูแล (ในกรณีท่เี หมาะสม) ที่ระบุถึงความเชื่อมั่นว่ า ผลกระทบจากการแสดง
ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงซึ่งยังไม่ได้ รับการแก้ ไขจะไม่เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินโดยรวม
ทั้งเป็ นรายรายการและผลรวมของทุกรายการ ผลสรุปของรายการดังกล่าวต้ องรวมไว้ ในหรือ
แนบไว้ กบั คํารับรองของผู้บริหารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก24)
เอกสารหลักฐาน
15. สิ่งที่ผ้ ูสอบบัญชีต้องรวมอยู่ในเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ5 มีดังต่อไปนี้ (อ้ างถึงย่อ
หน้ าที่ ก25)
(ก) จํานวนเงินซึ่งถ้ าตํ่ากว่าจํานวนนี้แล้ วการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงจะไม่ สาํ คัญ
อย่างแน่ชัด (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 5)
(ข) การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงทั้งหมดที่รวบรวมได้ ระหว่ างการตรวจสอบได้ รับการ
แก้ ไขหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 5, 8, และ 12) และ
(ค) ข้ อสรุปของผู้สอบบัญชีว่าการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงซึ่งยังไม่ได้ รับการแก้ ไข
มีสาระสําคัญหรือไม่ ทั้งเป็ นรายรายการหรือผลรวมของทุกรายการ และเกณฑ์ท่ใี ช้ ใน
การสรุปผลดังกล่าว (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 11)

5

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้ าที่ 8-11 และย่อหน้ าที่ ก6
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การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอื่น
คํานิยามของการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 4(ก))
ก1. การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอาจเป็ นผลมาจาก
(ก) ความไม่ถูกต้ องในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้ อมูลที่ใช้ ในการจัดทํางบการเงิน
(ข) การไม่แสดงจํานวนเงินหรือไม่เปิ ดเผยข้ อมูล
(ค) การประมาณการทางบัญชีท่ไี ม่ถูกต้ องซึ่งเกิดจากการมองข้ ามข้ อเท็จจริงหรือการตีความ
ข้ อเท็จจริงผิดอย่างชัดเจน และ
(ง) การใช้ ดุลยพินิจของผู้บริหารในเรื่องการประมาณการทางบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีพิจารณา
แล้ วเห็นว่าไม่สมเหตุสมผล หรือ การเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชี
พิจารณาแล้ วเห็นว่าไม่เหมาะสม
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2406 ให้ ตัวอย่างของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่เกิด
จากการทุจริต
การรวบรวมการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงทีพ่ บ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 5)
ก2. ผู้ ส อบบั ญ ชี อ าจจะกํา หนดจํา นวนเงิ น ขั้ น ตํ่า ซึ่ ง ถ้ า ตํ่า กว่ า นี้ แล้ ว การแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ
ข้ อเท็จจริงจะไม่สาํ คัญอย่างแน่ ชัดและไม่จาํ เป็ นต้ องรวบรวม เนื่องจากผู้สอบบัญชีคาดว่า
ผลรวมของจํานวนเงินดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน โดยคําว่า
“ไม่สาํ คัญอย่างแน่ชัด” ไม่ได้ มีความหมายเดียวกับ “ไม่มีสาระสําคัญ” แต่เนื้อความของคําว่า
“ไม่สาํ คัญอย่างแน่ชัด” หมายถึง จํานวนที่เล็กกว่าอย่างมากเมื่อเทียบกับความมีสาระสําคัญ
ที่ได้ กาํ หนดไว้ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 และเป็ นสิ่งที่ไม่ต้องคํานึงถึงอย่างแน่ชัด
ไม่ว่าจะพิจารณาจากแต่ละรายการหรือพิจารณาจากผลรวมของทุกรายการ และไม่ว่าจะพิจารณา
ในเงื่อนไขของขนาด ลักษณะ หรือ สถานการณ์ใดก็ตาม ในกรณีท่มี ีความไม่แน่นอนในการ
ที่จะพิจารณาว่ารายการใดรายการหนี่งหรือหลายรายการเป็ นรายการที่ “ไม่สาํ คัญอย่างแน่ชัด”
รายการดังกล่าวต้ องถือว่าไม่ใช่รายการที่ “ไม่สาํ คัญอย่างแน่ชัด”
ก3. เพื่ อ ช่ ว ยผู้ ส อบบั ญ ชี ใ นการประเมิ น ผลกระทบจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง
ที่รวบรวมได้ ระหว่างการตรวจสอบ และในการสื่อสารการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงให้
ผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลได้ รับทราบอาจจะเป็ นประโยชน์ถ้ามีการจําแนกเป็ น
การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอย่างแท้ จริง การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงจากการใช้
ดุลยพินิจ และการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงที่ประมาณไว้

6

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริต
ในการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้ าที่ ก1-ก6
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•
•

•

การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอย่ างแท้ จริง (Factual misstatement) หมายถึง
การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงโดยไม่มีข้อสงสัย
การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงจากการใช้ ดุลยพินิจ (Judgmental misstatement)
หมายถึง ผลแตกต่างที่เกิดขึ้นจากการใช้ ดุลยพินิจของผู้บริหารในเรื่องการประมาณการ
ทางบัญชีซ่ึงผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้ วเห็นว่าไม่สมเหตุสมผล หรือการเลือกหรือการใช้
นโยบายการบัญชีซ่ึงผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้ วเห็นว่าไม่เหมาะสม
การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่ประมาณไว้ (Projected misstatement) หมายถึง
การประมาณการที่ดีท่สี ดุ ของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่มี
อยู่ในประชากร ที่เกี่ยวข้ องกับการประมาณการของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่
พบในตัวอย่ างที่เลื อกตรวจสอบไปสู่ประชากรทั้งหมดที่นํามาใช้ ในการเลือกตัวอย่ าง
โดยแนวทางปฏิบัติในการกําหนดการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่ประมาณไว้ และ
การประเมินผลการประมาณการนั้นได้ กาํ หนดอยู่ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5307

การพิจารณาการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงทีพ่ บเมือ่ การตรวจสอบมีความคืบหน้า (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ 6-7)
ก4. การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอาจจะไม่ได้ เกิดขึ้นเพียงลําพัง หลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่า
อาจยังคงมีการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อเท็จจริงอื่นอีก เช่น ผู้สอบบัญชีพบว่าการแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริงนั้นเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามการควบคุมภายใน หรือเกิดจากการที่กจิ การ
นําสมมติฐานหรือวิธกี ารวัดมูลค่าที่ไม่เหมาะสมไปใช้ อย่างกว้ างขวาง เป็ นต้ น
ก5. หากผลรวมของการแสดงข้ อมู ลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งที่รวบรวมได้ ระหว่ างการตรวจสอบนั้ น
เข้ าใกล้ ระดับความมีสาระสําคัญที่ได้ กาํ หนดไว้ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 อาจเกิด
ความเสี่ย งเกิ น กว่ า ความเสี่ย งขั้ น ตํ่า ที่ย อมรั บ ได้ ท่ีก ารแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง
ซึ่งตรวจสอบไม่ พบจะเกินระดับความมีสาระสําคัญเมื่อนําไปรวมกับผลรวมของการแสดง
ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่รวบรวมได้ ระหว่างการตรวจสอบ ทั้งนี้ การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อ
ข้ อเท็จจริ ง ซึ่งตรวจสอบไม่ พบจะยังคงมีอยู่ เนื่องจากมีความเสี่ยงจากการสุ่มเลือกตัวอย่ าง
และความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการเลือกตัวอย่าง8

7
8

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 “การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี” ย่อหน้ าที่ 14-15
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 ย่อหน้ าที่ 5 (ค)–(ง)
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ก6. ผู้สอบบัญชีอาจร้ องขอให้ ผ้ ูบริหารทําการตรวจสอบประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี
หรือการเปิ ดเผยข้ อมูล เพื่อให้ ผ้ ูบริหารมีความเข้ าใจในสาเหตุของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อ
ข้ อเท็จจริงที่พบโดยผู้สอบบัญชี และทําการตรวจสอบเพื่อพิจารณาถึงจํานวนเงินที่แท้ จริง
ของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงในประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือ
การเปิ ดเผยข้ อมูล และทําการปรับปรุงอย่างเหมาะสมในงบการเงิน ตัวอย่างเช่น การประมาณการ
ของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่พบในตัวอย่างที่ส่มุ เลือกตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
ไปสู่ประชากรทั้งหมดที่นาํ มาเลือกตัวอย่างเหล่านั้น
การสือ่ สารและการแก้ไขการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 8-9)
ก7. การสื่อสารถึงการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงให้ ผ้ ูบริหารในระดับที่เหมาะสมทราบภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมนั้นเป็ นสิ่งสําคัญเพราะจะทําให้ ผ้ ูบริหารสามารถประเมินได้ ว่ารายการ
เหล่านั้นแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงหรือไม่ และสามารถแจ้ งกลับยังผู้สอบบัญชีได้ หาก
ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามเห็น ที่แ ตกต่ า ง และสามารถดํา เนิ น การตามความจํา เป็ นได้ โดยปกติ
ผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมคือบุคคลที่มีหน้ าที่รับผิดชอบและมีอาํ นาจในการประเมินการแสดง
ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงและดําเนินการตามความจําเป็ นได้
ก8. กฎหมายหรือข้ อบังคับอาจจํากัดไม่ให้ ผ้ ูสอบบัญชีส่อื สารการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
ในบางเรื่ อ งให้ กับ ผู้ บ ริ หารหรื อบุ ค คลอื่น ภายในกิจ การได้ รับ ทราบ เช่ น กฎหมายหรื อ
ข้ อบังคับอาจห้ ามเรื่องการสื่อสาร หรือการดําเนินการอื่นที่อาจจะเป็ นการขัดขวางการสืบสวน
การกระทํา ที่ผิด กฎหมายที่เ กิด ขึ้น จริ ง หรื อ สงสัย ว่ า จะเกิด ขึ้ น ของหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ อ ง
ในบางสถานการณ์ ความขัดแย้ งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในเรื่อง
ของการเก็บรักษาความลับและความรับผิดชอบในเรื่องของการสื่อสารอาจมีความซับซ้ อน
ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาที่จะขอคําแนะนําทางด้ านกฎหมาย
ก9. การที่ผ้ ูบริหารทําการแก้ ไขการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงทั้งหมดที่ผ้ ูสอบบัญชีแจ้ งให้
ทราบจะช่วยให้ ผ้ ูบริหารดํารงไว้ ซ่ึงความถูกต้ องของสมุดบัญชีและบันทึกรายการบัญชี และ
ลดความเสี่ยงที่งบการเงินในอนาคตจะแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญจาก
ผลกระทบสะสมของการแสดงข้ อมู ลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งซึ่งยังไม่ ได้ รับการแก้ ไขที่ไม่ เป็ น
สาระสําคัญของงวดก่อน
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ก10. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 กําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีทาํ การประเมินว่างบการเงินได้ ถูก
จัดทําและแสดงรายการในสาระสําคัญตามที่กล่าวในแม่บทการรายงานทางการเงินหรือไม่
การประเมิ นนี้ รวมถึงการพิ จารณาลักษณะเชิ งคุ ณภาพของการปฎิบัติด้านการบัญ ชี ของ
กิจการ รวมไปถึงข้ อบ่ งชี้ในเรื่องของโอกาสที่จะเกิดความเอนเอียงในการใช้ ดุลยพินิจของ
ผู้บริหาร9 ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเข้ าใจของผู้สอบบัญชีในเหตุผลของผู้บริหารที่ไม่ทาํ
การแก้ ไขการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงให้ ถูกต้ อง
การประเมินผลกระทบจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงซึ่งยังไม่ได้รบั การแก้ไข (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ 10-11)
ก11. หลายครั้งที่การกําหนดระดับความมีสาระสําคัญให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320
ของผู้สอบบัญชีจะมีพ้ ืนฐานมาจากการประมาณการผลการดําเนินงานทางการเงินของกิจการ
เนื่องจากยังไม่ทราบผลการดําเนินงานทางการเงินที่แท้ จริง ดังนั้น ก่อนที่ผ้ ูสอบบัญชีจะทํา
การประเมินผลกระทบจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงซึ่งยังไม่ได้ รับการแก้ ไข อาจมี
ความจําเป็ นที่ต้องเปลี่ยนระดับความมีสาระสําคัญที่กาํ หนดไว้ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 320 ใหม่โดยใช้ ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แท้ จริง
ก12. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 ได้ อธิบายไว้ ว่า ในระหว่างการปฏิบัติงานสอบบัญชี ผู้สอบ
บัญชีต้องปรับเปลี่ยนจํานวนของความมีสาระสําคัญสําหรับงบการเงินโดยรวม (และหาก
เกี่ยวข้ องระดับความมีสาระสําคัญระดับหนึ่งหรือหลายระดับ สําหรับประเภทของรายการ
ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิ ดเผยข้ อมูลของรายการใดรายการหนึ่งเป็ นการเฉพาะหาก
สามารถปฏิบัติได้ ) เมื่อได้ ทราบข้ อมูลระหว่างการตรวจสอบซึ่งอาจเป็ นเหตุให้ ผ้ ูสอบบัญชี
ต้ องกําหนดจํานวนหนึ่ง (หรือหลายจํานวน) ที่แตกต่างจากจํานวนเดิม10 ดังนั้น การเปลี่ยน
ระดับความมีสาระสําคัญใหม่ท่มี ีนัยสําคัญใดก็ตามมักจะเกิดขึ้นก่อนที่ผ้ ูสอบบัญชีจะทําการ
ประเมินผลกระทบจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงซึ่งยังไม่ได้ รับการแก้ ไข อย่างไรก็ตาม
ถ้ าการประเมินระดับความมีสาระสําคัญตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 (อ้ างถึงย่อ
หน้ าที่ 10 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้) ทํา ให้ ร ะดับ ความมีส าระสํา คัญ มีจาํ นวน
(หรือหลายจํานวน) ที่ต่าํ กว่าเดิมแล้ ว ระดับความมีสาระสําคัญที่ใช้ ในการตรวจสอบรวมไป
ถึงความเหมาะสมของลักษณะ ช่ วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบจะต้ องถูกพิจารณา
ใหม่อกี ครั้ง เพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อใช้ เป็ นพื้นฐาน
ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

9
10

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 ย่อหน้ าที่ 12
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 ย่อหน้ าที่ 12
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ก13. การแสดงข้ อมู ลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งในแต่ ละรายการควรมีการพิ จารณาแยกจากกัน เพื่ อ
ประเมิ นผลกระทบจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง ที่มี ต่ อ ประเภทของรายการ
ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง รวมทั้งเพื่อประเมินว่าเกินกว่าระดับ
ความมีส าระสํา คัญ ที่กาํ หนดไว้ สาํ หรับ ประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ ทางบัญ ชีหรือ
การเปิ ดเผยข้ อมูลของรายการใดรายการหนึ่งเป็ นการเฉพาะ (ถ้ ามี) หรือไม่
ก14. หากพิ จ ารณาแล้ ว เห็น ว่ า การแสดงข้ อ มู ลที่ขัด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง แต่ ล ะรายการมี ส าระสํา คั ญ
อาจไม่มีทางเป็ นไปได้ ท่จี ะสามารถหักกลบกับการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงรายการอื่น
เช่น หากรายได้ แสดงเกินจริงอย่างเป็ นสาระสําคัญ งบการเงินโดยรวมจะยังคงแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริงอย่างเป็ นสาระสําคัญ แม้ ว่าผลกระทบจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
ที่มีต่อผลกําไรจะถูกหักกลบพอดีกบั ค่าใช้ จ่ายที่แสดงเกินจริงด้ วยจํานวนที่เท่ากัน ถึงแม้ ว่า
บางครั้งอาจมีความเหมาะสมในการหักกลบการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงในยอดคงเหลือ
ทางบัญชีหรือประเภทของรายการที่เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตาม ควรมีการพิจารณาถึงความเสี่ยง
ของการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงซึ่งตรวจสอบไม่พบที่อาจยังคงมีอยู่ก่อนทําการสรุปว่า
การหักกลบการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงที่ไม่เป็ นสาระสําคัญดังกล่าวนั้นเหมาะสม11
ก15. การพิจารณาว่ าการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงจากการจัดประเภทมีสาระสําคัญหรือไม่ น้ัน
จะเกี่ยวข้ องกับการประเมินลักษณะเชิงคุณภาพ เช่น ผลกระทบของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อ
ข้ อเท็จจริงจากการจัดประเภทที่มีต่อหนี้สนิ หรือเงื่อนไขและข้ อตกลงตามสัญญาอื่น ๆ และ
ผลกระทบที่มี ต่ อรายการแต่ ละบรรทัด หรื อยอดรวมย่ อยหรื อผลกระทบที่มี ต่ ออัตราส่ วน
ที่ส าํ คั ญ เป็ นต้ น ซึ่ ง อาจมี บ างสถานการณ์ ท่ีผ้ ู ส อบบั ญ ชี ส รุป ว่ า การแสดงข้ อ มู ล ที่ขัด ต่ อ
ข้ อเท็จจริงจากการจัดประเภทนั้นไม่เป็ นสาระสําคัญในเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม แม้ ว่า
การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงจากการจัดประเภทดังกล่าวอาจเกินระดับความมีสาระสําคัญ
ระดั บ ใดระดั บ หนึ่ ง หรื อ หลายระดั บ ที่นํา ไปใช้ ใ นการประเมิ น การแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ
ข้ อเท็จจริงอื่น ตัวอย่ างเช่ น การจัดประเภทไม่ ถูกต้ องระหว่ างรายการแต่ ละบรรทัดในงบ
แสดงฐานะการเงินอาจพิจารณาแล้ วว่าไม่เป็ นสาระสําคัญในแง่ ของงบการเงินโดยรวมเมื่อ
จํา นวนเงิ นของการจัด ประเภทไม่ ถูกต้ องนั้ นน้ อยมากเมื่อเทียบกับขนาดของรายการแต่ ละ
บรรทัดในงบแสดงฐานะการเงินที่เกี่ยวข้ องและการจัดประเภทที่ไม่ถูกต้ องไม่มีผลกระทบต่อ
งบกําไรขาดทุนหรืออัตราส่วนที่สาํ คัญใดก็ตาม

11

ผู้สอบบัญชีอาจต้ องทําการประเมินความเสี่ยงในการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญสําหรับ
ยอดคงเหลื อ ทางบั ญ ชี ห รื อ ประเภทของรายการใหม่ ห ากพบการแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง ที่ไ ม่ มี
สาระสําคัญในยอดคงเหลือทางบัญชีหรือประเภทของรายการเดียวกันเป็ นจํานวนมาก
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ก16. หลายสถานการณ์ท่เี กี่ยวข้ องกับการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงบางรายการอาจเป็ นเหตุ
ให้ ผ้ ูสอบบัญชีประเมินว่าการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงดังกล่าวมีสาระสําคัญทั้งในส่วนของ
แต่ละรายการหรือเมื่อนําไปพิจารณารวมกับการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอื่นที่รวบรวม
ได้ ในระหว่างการตรวจสอบ แม้ ว่าการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงดังกล่าวจะตํ่ากว่าระดับ
ความมีสาระสําคัญสําหรับงบการเงินโดยรวม ซึ่งสถานการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่ อการประเมิน
รวมถึงการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงซึ่ง
•
กระทบต่อการปฏิบัติตามข้ อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล
•
กระทบต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้ อตกลงของหนี้สนิ หรือข้ อกําหนดในสัญญาอื่น
•
เกี่ยวข้ องกับการเลือกหรือการใช้ นโยบายการบัญชีท่ไี ม่ถูกต้ องซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน
งวดปั จจุ บันอย่ างไม่ เป็ นสาระสําคัญ แต่มีแนวโน้ มที่จะกระทบต่องบการเงินในงวด
ถัดไปอย่างเป็ นสาระสําคัญ
•
ปกปิ ดการเปลี่ ย นแปลงในผลกํา ไรหรือ แนวโน้ ม อื่น โดยเฉพาะในเนื้ อหาของ
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยทั่วไป
•
กระทบต่ออัตราส่วนที่ใช้ ในการประเมินฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน หรือกระแสเงิน
สดของกิจการ
•
กระทบต่อการแสดงข้ อมูลจําแนกตามส่วนงานในงบการเงิน (เช่น ประเด็นสําคัญต่อ
การจําแนกส่วนงานหรือส่วนอื่นของธุรกิจของกิจการที่ถือว่ามีบทบาทที่สาํ คัญในการแสดง
ผลการดําเนินงานหรือความสามารถในการทํากําไรของกิจการ)
•
มีผลทําให้ ค่าตอบแทนของผู้บริหารเพิ่มขึ้น เช่ น การทําให้ เงื่อนไขการพิจารณาโบนัส
หรือค่าตอบแทนอื่นบรรลุผลตามที่กาํ หนด
•
เป็ นเรื่องที่มีนัยสําคัญเนื่องจากมีผลกระทบต่อความเข้ าใจของผู้สอบบัญชีในเรื่องที่ได้
สื่อสารให้ กับผู้ใช้ งบการเงินแล้ วซึ่งผู้สอบบัญชีเคยได้ รับทราบ เช่น เรื่องที่เกี่ยวข้ อง
กับการคาดการณ์ผลกําไร
•
เกี่ยวข้ องกับรายการที่มีส่วนเกี่ย วข้ องกับ บุ คคลเฉพาะ (เช่ น บุ ค คลภายนอกที่มี
รายการกับกิจการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับสมาชิกของผู้บริหารของกิจการหรือไม่)
•
เป็ นการไม่แสดงข้ อมูลที่แม่บทการรายงานทางการเงินไม่ได้ กาํ หนดไว้ อย่างเฉพาะเจาะจง
ว่าให้ แสดง แต่ตามดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็ นสิ่งที่สาํ คัญต่อความเข้ าใจของ
ผู้ใช้ งบการเงินในฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานทางการเงิน หรือ กระแสเงินสด
ของกิจการ หรือ
•
กระทบต่อข้ อมูลอื่นที่ได้ แจ้ งไว้ ในเอกสารที่รวมงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ ว (เช่น ข้ อมูล
ที่รวมอยู่ใน “คําอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ ายบริหาร” หรือ “บทความด้ านการ
ดําเนินงานและการเงิน” เป็ นต้ น) ซึ่งอาจถูกคาดหวังอย่างมีเหตุผลว่าจะมีอทิ ธิพลต่อ
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การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงิน โดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 72012
ได้ กล่าวถึง การพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้ อมูลอื่นในเอกสารที่รวมงบการเงิน
ที่ตรวจสอบแล้ วซึ่งไม่ใช่หน้ าที่ของผู้สอบบัญชีในการรายงานต่อข้ อมูลอื่นดังกล่าว
สถานการณ์เหล่านี้เป็ นแค่เพียงการยกตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ว่าสถานการณ์ท้งั หมดจะเกิดขึ้น
ในการตรวจสอบทุกครั้งไป และไม่ได้ หมายความว่าจะไม่เกิดสถานการณ์อ่นื นอกเหนือจาก
สถานการณ์ท่กี ล่าวมาข้ างต้ น อย่างไรก็ตาม การที่สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่กล่าวถึง
ข้ างต้ นเกิดขึ้น ก็ไม่ จําเป็ นต้ องนําไปสู่ข้อสรุปที่ว่าการแสดงข้ อมู ลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งนั้ น
มีสาระสําคัญ
ก17. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 24013 ได้ อธิบายว่าการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงซึ่งเกิด
จากหรืออาจเป็ นผลมาจากการทุจริตจําเป็ นต้ องมีการพิจารณาในแง่มุมต่างๆ ของการตรวจสอบ
อย่างไร แม้ ว่าขนาดของการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงจะไม่เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
ก18. ผลกระทบสะสมของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งซึ่งยังไม่ ได้ รับการแก้ ไขที่ไม่ เป็ น
สาระสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับงวดก่อนอาจมีผลกระทบอันเป็ นสาระสําคัญต่ องบการเงินงวด
ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีมีหลากหลายวิธซี ่ึงเป็ นที่ยอมรับที่จะใช้ ในการประเมินการแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริงซึ่งยังไม่ได้ รับการแก้ ไขในงบการเงินงวดปัจจุบัน การใช้ วิธใี นการประเมินที่
เหมือนกันจะทําให้ เกิดความสมํ่าเสมอในการประเมินจากงวดหนึ่งไปยังอีกงวดหนึ่ง
ข้อพิจารณาเฉพาะสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
ก19. ในกรณีท่ีทาํ การสอบบัญชีกิจการภาครัฐ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการรายงาน
ประเด็นที่เป็ นเรื่องเฉพาะที่ถูกกําหนดขึ้นโดยกฎหมาย ข้ อบังคับหรือหน่วยงานที่มีอาํ นาจอื่น
เช่น การรายงานการทุจริต อาจมีผลกระทบต่อการประเมินของผู้สอบบัญชีว่าการแสดงข้ อมูล
ที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงมีสาระสําคัญหรือไม่
ก20. นอกจากนี้ ประเด็นอื่น เช่น ประโยชน์ของสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติตาม
หน้ าที่ ความซื่อสัตย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการดําเนินการเพื่อให้ ม่ันใจว่าได้ มี
การดูแลเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายที่มีประสิทธิผล อาจมีผลกระทบต่อการประเมินว่า
รายการใดรายการหนึ่งมีสาระสําคัญหรือไม่ โดยพิจารณาจากลักษณะของรายการดังกล่ าว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับรายการที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้ อบังคับ หรือหน่วยงาน
ที่มีอาํ นาจอื่นๆ

12

13

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้ อมูลอื่นในเอกสารที่รวมงบ
การเงินที่ตรวจสอบแล้ ว”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้ าที่ 35
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การสือ่ สารกับผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกํากับดูแล (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 12)
ก21. หากผู้สอบบัญชีได้ ทาํ การสื่อสารการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงซึ่งยังไม่ได้ รับการแก้ ไข
ให้ กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทาํ หน้ าที่ในการบริหารซึ่งมีความรับผิดชอบในการกํากับดูแลด้ วย
แล้ ว ผู้สอบบัญชีไม่ มีความจําเป็ นที่จะต้ องสื่อสารการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงซึ่งยัง
ไม่ได้ รับการแก้ ไขดังกล่าวนั้นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดิมในบทบาทของการเป็ นผู้มีหน้ าที่
กํากับดูแลอีก อย่ างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีต้องได้ รับความพึ งพอใจว่ าการสื่อสารกับบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลที่ทาํ หน้ าที่ในการบริ หารนั้นสามารถสื่อสารถึงผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล
ทั้งหมดได้ อย่ างเพี ยงพอเสมือนกับในกรณีท่ีผ้ ู สอบบัญ ชี ได้ ทาํ การสื่อสารกับ ผู้ มีบ ทบาท
หน้ าที่ในการกํากับดูแล14
ก22. เมื่อมีการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงซึ่งยังไม่ ได้ รับการแก้ ไขที่แต่ ละรายการไม่ มีสาระสําคัญ
เป็ นจํานวนมาก ผู้สอบบัญชีควรแจ้ งทั้งจํานวนรายการและผลกระทบที่เป็ นตัวเงินโดยรวม
ของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง ซึ่งยังไม่ได้ รับการแก้ ไขแทนการแจ้ งรายละเอียดของ
การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงซึ่งยังไม่ได้ รับการแก้ ไขแต่ละรายการ
ก23. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 กําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีส่อื สารให้ ผ้ ูมีหน้ าที่ในการกํากับดูแล
รับทราบเกี่ยวกับการร้ องขอคํารับรองของผู้บริ หารเป็ นลายลักษณ์อักษรของผู้ สอบบัญชี
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 14 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้)15 ผู้สอบบัญชีอาจชี้แจงต่อผู้มีหน้ าที่
ในการกํากับดูแลถึงเหตุผลและนัยของการไม่แก้ ไขการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงโดยคํานึงถึง
ขนาดและลักษณะของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงซึ่งได้ พิจารณาถึงสถานการณ์ท่เี ป็ นอยู่
และผลกระทบที่เกี่ยวข้ องกับงบการเงินในอนาคต
คํารับรองของผูบ้ ริหารทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 14)
ก24. เนื่องจากผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล (ในกรณีท่เี หมาะสม) มีหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ในการปรั บปรุงงบการเงินโดยการแก้ ไขการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงถูกกําหนดให้ ต้องได้ มาซึ่งคํารับรองของผู้บริหารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ที่ระบุ ถึง การแสดงข้ อมู ลที่ขัด ต่ อ ข้ อเท็จ จริ ง ซึ่ งยังไม่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ข ในบางสถานการณ์
ผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล (ในกรณีท่เี หมาะสม) อาจไม่เชื่อว่าการแสดงข้ อมูล
ที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงซึ่งยังไม่ได้ รับการแก้ ไขบางรายการเป็ นการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
ในกรณีดังกล่ าว ผู้บริหารอาจจําเป็ นต้ องเพิ่มข้ อความในคํารับรองที่เป็ นลายลักษณ์อักษร
เพื่ออธิบายเหตุผล เช่น “ผู้บริหารไม่เห็นด้ วยว่ารายการ......และ......จะเป็ นการแสดงข้ อมูล
ที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงเนื่องจาก [อธิบายเหตุผล]” เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม การได้ รับคํารับรองของ
14
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 ย่อหน้ าที่ 13
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 ย่อหน้ าที่ 16 (ค)(2)
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้บริหารดังกล่าวไม่สามารถลดความจําเป็ นในการสรุปผลกระทบของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อ
ข้ อเท็จจริงซึ่งยังไม่ได้ รับการแก้ ไขของผู้สอบบัญชีได้
เอกสารหลักฐาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 15)
ก25. การจัดทําเอกสารหลักฐานของผู้สอบบัญชีในเรื่องการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงซึ่งยังไม่ได้
รับการแก้ ไข อาจรวมถึง
(ก) การพิจารณาถึงผลกระทบโดยรวมของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงซึ่งยังไม่ได้
รับการแก้ ไข
(ข) การประเมินว่าการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงสูงเกินระดับความมีสาระสําคัญหรือ
หลายระดับ สําหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิ ดเผยข้ อมูล
ระดับหนึ่งของรายการใดรายการหนึ่งเป็ นการเฉพาะ (ถ้ ามี) หรือไม่ และ
(ค) การประเมินผลกระทบจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงซึ่งยังไม่ได้ รับการแก้ ไข
ที่มีต่ออัตราส่วนหรือแนวโน้ มที่สาํ คัญ และการปฏิบัติตามกฏหมาย ข้ อบังคับ และ
ข้ อกําหนดในสัญญา (เช่น เงื่อนไขและข้ อตกลงของหนี้สนิ เป็ นต้ น)
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