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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 450 

 

การประเมินการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงทีพ่บระหว่างการตรวจสอบ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

จดัทําข้ึนโดย คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นการสอบบญัชี 

ซ่ึงไดผ่้านขั้นตอนการพจิารณาทุกขั้นตอนแลว้ 
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มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 450 - การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ ที่เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 

โดย International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International 

Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และทาํซํา้โดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งน้ีขั้นตอนในการแปล

มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลน้ีได้ดาํเนินการ

ตาม “แถลงการณน์โยบาย - นโยบายในการแปลและทาํซํา้มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” ข้อความ

ของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่เผยแพร่เป็น

ภาษาองักฤษโดย IFAC 

 

ข้อความภาษาอังกฤษของ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 450 - การประเมิน

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ © 2010 สงวนลิขสิทธิ์ โดย 

the International Federation of Accountants (IFAC) 

 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 - การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ © 2012 สงวนลิขสทิธิ์โดย 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 

 3   TSA 450 

มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 450 

 

การประเมินการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงทีพ่บระหว่างการตรวจสอบ 

 

สารบญั 

 
 

ย่อหนา้ที่ 

คํานาํ  

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบับน้ี 1 

วันถอืปฏบิตั ิ 2 

วตัถุประสงค ์ 3 

คําจํากดัความ 4 

ขอ้กาํหนด  

การรวบรวมการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงที่พบ 5 

การพิจารณาการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงที่พบ 

     เม่ือการตรวจสอบมีความคืบหน้า 

 

6-7 

การสื่อสารและการแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริง 8-9 

การประเมินผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริง 

     ซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไข 

 

10-13 

คาํรับรองของผู้บริหารที่เป็นลายลักษณอ์กัษร 14 

เอกสารหลักฐาน 15 

การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน  

คาํนิยามของการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริง ก1 

การรวบรวมการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงที่พบ ก2-ก3 

การพิจารณาการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงที่พบ 

     เม่ือการตรวจสอบมีความคืบหน้า 

 

ก4-ก6 

การสื่อสารและการแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริง ก7-ก10 

การประเมินผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริง 

     ซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไข 

 

ก11-ก23 

คาํรับรองของผู้บริหารที่เป็นลายลักษณอ์กัษร ก24 

เอกสารหลักฐาน ก25 

 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบระหว่าง

การตรวจสอบ” ควรอ่านร่วมกับ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 
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คํานาํ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการประเมิน 

ผลกระทบต่องบการเงินของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบในการตรวจสอบและ

ของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไข (ถ้ามี) โดยที่มาตรฐาน    

การสอบบัญชี รหัส 700 จะเกี่ยวข้องกบัความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการแสดงความเหน็

ต่องบการเงินเพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก   

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ ซ่ึงมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 700
1
 ได้กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ในการประเมินผลกระทบต่องบการเงินจาก    

การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไข (ถ้ามี) และมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 320
2
 น้ันจะเกี่ยวข้องกบัความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการใช้ความมีสาระสาํคัญอย่าง

เหมาะสมในการวางแผนและการปฏบิัติงานตรวจสอบงบการเงิน  

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถอืปฏบิัติกบัการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้าที่ 10-11 

2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระสาํคัญในการวางแผนและการปฏบัิติงานสอบบัญชี” 
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วตัถุประสงค ์

 

3. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ เพ่ือประเมินเร่ืองดังต่อไปน้ี 

(ก) ผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงที่พบในการตรวจสอบ  และ 

(ข)  ผลกระทบต่องบการเงินจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไข 

(ถ้ามี) 

 

คําจํากดัความ 

 

4. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาํศัพทต่์อไปน้ีมีความหมายดังน้ี 

(ก) การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง หมายถึง ผลแตกต่างระหว่างจาํนวนเงิน การจัด

ประเภทรายการ การแสดงรายการ หรือการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับรายการและจาํนวน

เงินในงบการเงิน การจัดประเภทรายการ การแสดงรายการ หรือ การเปิดเผยข้อมูลที่

ถูกกาํหนดไว้สาํหรับรายการดังกล่าวเพ่ือให้เป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงิน 

โดยการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงสามารถเกิดจากข้อผิดพลาด หรือการทุจริต 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก1) 

 

 เม่ือผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นต่องบการเงินว่างบการเงินแสดงข้อมูลถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระสาํคัญหรือไม่น้ัน การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงจึงรวมถึง

การปรับปรุง ทั้งจาํนวนเงิน การจัดประเภทรายการ การแสดงรายการ หรือการเปิดเผย

ข้อมูล ซ่ึงตามดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความจาํเป็นเพ่ือให้งบการเงินน้ัน

แสดงข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาํคัญ 

 

(ข) การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไข หมายถึง การแสดงข้อมูล   

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ผู้สอบบัญชีรวบรวมได้ระหว่างการตรวจสอบและยังไม่ได้รับ  

การแก้ไขให้ถูกต้อง 

 

ขอ้กาํหนด  

การรวบรวมการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงทีพ่บ 

 

5. ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ    

เว้นแต่การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าวน้ันไม่สาํคัญอย่างแน่ชัด (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก2-ก3) 

 

 

 

 

 

 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 

 6   TSA 450 

การพจิารณาการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงทีพ่บเมือ่การตรวจสอบมีความคืบหนา้ 

 

6. ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่ามีความจาํเป็นที่จะต้องปรับเปล่ียนกลยุทธ์การสอบบัญชี และ

แผนการตรวจสอบโดยรวมหรือไม่ในกรณทีี่ 

(ก) ลักษณะและสถานการณ์ที่พบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง บ่งช้ีให้เหน็ว่าอาจ

ยังคงมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอื่นอกี ซ่ึงเม่ือนาํไปรวมกบัการแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบระหว่างการตรวจสอบแล้วอาจมีสาระสาํคัญได้ (อ้างถึง  

ย่อหน้าที่ ก4) 

(ข) ผลรวมของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่รวบรวมได้ในระหว่างการตรวจสอบน้ัน

เข้าใกล้ระดับความมีสาระสาํคัญตามที่กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก5) 

 

7. ในกรณีที่ผู้บริหารได้ทาํการตรวจสอบประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือ

การเปิดเผยข้อมูล และทาํการแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงที่พบตามคาํร้องขอของ

ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติการตรวจสอบเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาว่ายังคงมีการแสดง

ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงเหลืออยู่หรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก6) 

 

การสือ่สารและการแกไ้ขการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริง 

 

8. ผู้สอบบัญชีต้องแจ้งการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงทั้ งหมดที่รวบรวมได้ในระหว่าง                

การตรวจสอบให้ผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมทราบอย่างทนัท่วงทหีากไม่ขัดต่อกฎหมายหรือ

ข้อบังคับ
3
 และผู้สอบบัญชีต้องขอให้ผู้บริหารทาํการแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

ดังกล่าว (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก7-ก9) 

 

9. หากผู้บริหารปฏิเสธที่จะแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงเพียงบางรายการหรือ     

ทุกรายการที่ผู้สอบบัญชีแจ้งให้ทราบ ผู้สอบบัญชีต้องทาํความเข้าใจในเหตุผลของผู้บริหาร

ที่ไม่ทาํการแก้ไข และต้องพิจารณาถงึเหตุผลดังกล่าวเม่ือทาํการประเมินว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก

10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 “การสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล” ย่อหน้าที่ 7 
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การประเมินผลกระทบจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงซ่ึงยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ข 

 

10. ก่อนทาํการประเมินผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไข 

ผู้สอบบัญชีต้องทาํการประเมินระดับความมีสาระสาํคัญที่ได้กําหนดไว้ตามมาตรฐาน      

การสอบบัญชี รหัส 320 ใหม่อกีคร้ัง เพ่ือยืนยันว่าระดับความมีสาระสาํคัญดังกล่าวยังคง

เหมาะสมในเน้ือหาของการแสดงผลการดาํเนินงานทางการเงินที่แท้จริงของกิจการหรือไม่ 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก11-ก12) 

 

11. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไขน้ัน       

มีสาระสาํคัญหรือไม่ ทั้งในแง่ของแต่ละรายการหรือผลรวมของทุกรายการ ในการประเมิน

ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถงึ 

(ก) ขนาดและลักษณะของการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริง ทั้งที่เกี่ยวกบัประเภทของ

รายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูล และงบการเงินโดยรวม รวมทั้ง

สถานการณ์ที่ทาํให้เกิดข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าว และ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก

13-ก17 และ ก19-ก20) 

(ข) ผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกบั

งวดก่อน ซ่ึงมีผลต่อประเภทของรายการต่าง ๆ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และงบการเงินโดยรวม (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก18) 

 

การสือ่สารกบัผูมี้หนา้ทีใ่นการกาํกบัดแูล 

 

12.  ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารให้ผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลทราบถึงการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไขและผลกระทบของรายการดังกล่าว ทั้งในแง่ของแต่ละ

รายการหรือผลรวมของทุกรายการที่อาจมีต่อการแสดงความเหน็ในรายงานของผู้สอบบัญชี

หากไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ
4
 การสื่อสารของผู้สอบบัญชีต้องระบุการแสดงข้อมูลที่  

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไขในแต่ละรายการ และผู้สอบบัญชี

ต้องขอให้ทาํการแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าว (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก21-ก23) 

 

13.  ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารให้ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลทราบถึงผลกระทบจากการแสดงข้อมูล     

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไขของงวดบัญชีก่อนที่มีต่อประเภทของรายการ        

ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และงบการเงินโดยรวม 
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คํารบัรองของผูบ้ริหารทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษร 

 

14. ผู้สอบบัญชีต้องร้องขอคํารับรองที่ เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารและผู้มีหน้าที่          

ในการกาํกับดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) ที่ระบุถึงความเช่ือม่ันว่า ผลกระทบจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไขจะไม่เป็นสาระสาํคัญต่องบการเงินโดยรวม 

ทั้งเป็นรายรายการและผลรวมของทุกรายการ ผลสรปุของรายการดังกล่าวต้องรวมไว้ในหรือ

แนบไว้กบัคาํรับรองของผู้บริหารที่เป็นลายลักษณอ์กัษร (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก24) 

 

เอกสารหลกัฐาน 

 

15. สิ่งที่ผู้สอบบัญชีต้องรวมอยู่ในเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ
5
 มีดังต่อไปน้ี (อ้างถึงย่อ

หน้าที่ ก25) 

(ก)   จาํนวนเงินซ่ึงถ้าตํ่ากว่าจาํนวนน้ีแล้วการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงจะไม่สาํคัญ

อย่างแน่ชัด (อ้างถงึย่อหน้าที่ 5) 

(ข)   การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงทั้งหมดที่รวบรวมได้ระหว่างการตรวจสอบได้รับการ

แก้ไขหรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 5, 8, และ 12) และ 

(ค)   ข้อสรุปของผู้สอบบัญชีว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไข   

มีสาระสาํคัญหรือไม่ ทั้งเป็นรายรายการหรือผลรวมของทุกรายการ และเกณฑท์ี่ใช้ใน

การสรปุผลดังกล่าว (อ้างถงึย่อหน้าที่ 11) 
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน 

คํานยิามของการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 4(ก)) 

 

ก1. การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอาจเป็นผลมาจาก 

(ก) ความไม่ถูกต้องในการเกบ็รวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลที่ใช้ในการจัดทาํงบการเงิน 

(ข) การไม่แสดงจาํนวนเงินหรือไม่เปิดเผยข้อมูล 

(ค) การประมาณการทางบัญชีที่ไม่ถูกต้องซ่ึงเกดิจากการมองข้ามข้อเทจ็จริงหรือการตีความ

ข้อเทจ็จริงผดิอย่างชัดเจน และ 

(ง) การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในเร่ืองการประมาณการทางบัญชี ซ่ึงผู้สอบบัญชีพิจารณา

แล้วเหน็ว่าไม่สมเหตุสมผล หรือ การเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ซ่ึงผู้สอบบัญชี

พิจารณาแล้วเหน็ว่าไม่เหมาะสม 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240
6
 ให้ตัวอย่างของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่เกดิ

จากการทุจริต 

 

การรวบรวมการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงทีพ่บ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 5) 

 

ก2. ผู้สอบบัญชีอาจจะกําหนดจํานวนเงินขั้นตํ่าซ่ึงถ้าตํ่ากว่าน้ีแล้วการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงจะไม่สาํคัญอย่างแน่ชัดและไม่จาํเป็นต้องรวบรวม เน่ืองจากผู้สอบบัญชีคาดว่า

ผลรวมของจาํนวนเงินดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงิน โดยคาํว่า 

“ไม่สาํคัญอย่างแน่ชัด” ไม่ได้มีความหมายเดียวกบั “ไม่มีสาระสาํคัญ” แต่เน้ือความของคาํว่า 

“ไม่สาํคัญอย่างแน่ชัด” หมายถงึ จาํนวนที่เลก็กว่าอย่างมากเม่ือเทยีบกบัความมีสาระสาํคัญ

ที่ได้กาํหนดไว้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 และเป็นสิ่งที่ไม่ต้องคาํนึงถึงอย่างแน่ชัด 

ไม่ว่าจะพิจารณาจากแต่ละรายการหรือพิจารณาจากผลรวมของทุกรายการ และไม่ว่าจะพิจารณา 

ในเง่ือนไขของขนาด ลักษณะ หรือ สถานการณ์ใดกต็าม ในกรณีที่มีความไม่แน่นอนในการ

ที่จะพิจารณาว่ารายการใดรายการหน่ีงหรือหลายรายการเป็นรายการที่ “ไม่สาํคัญอย่างแน่ชัด” 

รายการดังกล่าวต้องถอืว่าไม่ใช่รายการที่ “ไม่สาํคัญอย่างแน่ชัด” 

 

ก3. เพ่ือช่วยผู้สอบบัญชีในการประเมินผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง          

ที่รวบรวมได้ระหว่างการตรวจสอบ และในการสื่อสารการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงให้

ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลได้รับทราบอาจจะเป็นประโยชน์ถ้ามีการจาํแนกเป็น

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอย่างแท้จริง การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงจากการใช้

ดุลยพินิจ และการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงที่ประมาณไว้  
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริต 

 ในการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่ ก1-ก6 
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•  การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอย่างแท้จริง (Factual misstatement) หมายถึง     

การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงโดยไม่มีข้อสงสยั 

•  การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงจากการใช้ดุลยพินิจ (Judgmental misstatement) 

หมายถงึ ผลแตกต่างที่เกดิขึ้นจากการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในเร่ืองการประมาณการ

ทางบัญชีซ่ึงผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วเหน็ว่าไม่สมเหตุสมผล หรือการเลือกหรือการใช้

นโยบายการบัญชีซ่ึงผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วเหน็ว่าไม่เหมาะสม 

•  การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ประมาณไว้ (Projected misstatement) หมายถึง 

การประมาณการที่ดีที่สดุของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่มี

อยู่ในประชากร ที่เกี่ยวข้องกบัการประมาณการของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่

พบในตัวอย่างที่เลือกตรวจสอบไปสู่ประชากรทั้งหมดที่นํามาใช้ในการเลือกตัวอย่าง   

โดยแนวทางปฏบิัติในการกาํหนดการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ประมาณไว้ และ

การประเมินผลการประมาณการน้ันได้กาํหนดอยู่ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530
7
 

 

การพจิารณาการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงทีพ่บเมือ่การตรวจสอบมีความคืบหนา้ (อ้างถงึ

ย่อหน้าที่ 6-7) 
 

ก4. การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจจะไม่ได้เกดิขึ้นเพียงลาํพัง หลักฐานที่แสดงให้เหน็ว่า

อาจยังคงมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อเทจ็จริงอื่นอีก เช่น ผู้สอบบัญชีพบว่าการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงน้ันเกดิจากการไม่ปฏบิัติตามการควบคุมภายใน หรือเกดิจากการที่กจิการ

นาํสมมติฐานหรือวิธกีารวัดมูลค่าที่ไม่เหมาะสมไปใช้อย่างกว้างขวาง เป็นต้น 

 

ก5. หากผลรวมของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่รวบรวมได้ระหว่างการตรวจสอบน้ัน      

เข้าใกล้ระดับความมีสาระสาํคัญที่ได้กาํหนดไว้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 อาจเกดิ    

ความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงขั้นตํ่าที่ยอมรับได้ที่การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง        

ซ่ึงตรวจสอบไม่พบจะเกินระดับความมีสาระสาํคัญเม่ือนาํไปรวมกับผลรวมของการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่รวบรวมได้ระหว่างการตรวจสอบ ทั้งน้ี การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริง ซ่ึงตรวจสอบไม่พบจะยังคงมีอยู่ เน่ืองจากมีความเสี่ยงจากการสุ่มเลือกตัวอย่าง 

และความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้องกบัการเลือกตัวอย่าง
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 “การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 14-15 

8
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 ย่อหน้าที่ 5 (ค)–(ง) 
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ก6. ผู้สอบบัญชีอาจร้องขอให้ผู้บริหารทาํการตรวจสอบประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี 

หรือการเปิดเผยข้อมูล เพ่ือให้ผู้บริหารมีความเข้าใจในสาเหตุของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่พบโดยผู้สอบบัญชี และทาํการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาถึงจาํนวนเงินที่แท้จริง

ของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงในประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือ

การเปิดเผยข้อมูล และทาํการปรับปรงุอย่างเหมาะสมในงบการเงิน ตัวอย่างเช่น การประมาณการ

ของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบในตัวอย่างที่สุ่มเลือกตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

ไปสู่ประชากรทั้งหมดที่นาํมาเลือกตัวอย่างเหล่าน้ัน 

 

การสือ่สารและการแกไ้ขการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 8-9) 

 

ก7. การสื่อสารถงึการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงให้ผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมทราบภายใน

ระยะเวลาที่เหมาะสมน้ันเป็นสิ่งสาํคัญเพราะจะทาํให้ผู้บริหารสามารถประเมินได้ว่ารายการ

เหล่าน้ันแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงหรือไม่ และสามารถแจ้งกลับยังผู้สอบบัญชีได้หาก

ผู้บริหารมีความเห็นที่แตกต่าง และสามารถดําเนินการตามความจําเป็นได้ โดยปกติ 

ผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมคือบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบและมีอาํนาจในการประเมินการแสดง

ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงและดาํเนินการตามความจาํเป็นได้ 

 

ก8. กฎหมายหรือข้อบังคับอาจจาํกดัไม่ให้ผู้สอบบัญชีสื่อสารการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

ในบางเร่ืองให้กับผู้บริหารหรือบุคคลอื่นภายในกิจการได้รับทราบ เช่น กฎหมายหรือ

ข้อบังคับอาจห้ามเร่ืองการสื่อสาร หรือการดาํเนินการอื่นที่อาจจะเป็นการขัดขวางการสืบสวน   

การกระทาํที่ผิดกฎหมายที่เกิดขึ้ นจริงหรือสงสัยว่าจะเกิดขึ้ นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        

ในบางสถานการณ์ ความขัดแย้งที่อาจเกดิขึ้นระหว่างความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในเร่ือง

ของการเกบ็รักษาความลับและความรับผิดชอบในเร่ืองของการสื่อสารอาจมีความซับซ้อน 

ในสถานการณด์ังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาที่จะขอคาํแนะนาํทางด้านกฎหมาย 

 

ก9. การที่ผู้บริหารทาํการแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงทั้งหมดที่ผู้สอบบัญชีแจ้งให้

ทราบจะช่วยให้ผู้บริหารดาํรงไว้ซ่ึงความถูกต้องของสมุดบัญชีและบันทกึรายการบัญชี และ

ลดความเสี่ยงที่งบการเงินในอนาคตจะแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัจาก

ผลกระทบสะสมของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ไม่เป็น

สาระสาํคัญของงวดก่อน 
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ก10. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีทาํการประเมินว่างบการเงินได้ถูก

จัดทาํและแสดงรายการในสาระสาํคัญตามที่กล่าวในแม่บทการรายงานทางการเงินหรือไม่      

การประเมินน้ีรวมถึงการพิจารณาลักษณะเชิงคุณภาพของการปฎิบัติด้านการบัญชีของ

กิจการ รวมไปถึงข้อบ่งช้ีในเร่ืองของโอกาสที่จะเกิดความเอนเอียงในการใช้ดุลยพินิจของ

ผู้บริหาร
9
 ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความเข้าใจของผู้สอบบัญชีในเหตุผลของผู้บริหารที่ไม่ทาํ

การแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงให้ถูกต้อง 

 

การประเมินผลกระทบจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงซ่ึงยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ข (อ้างถงึ

ย่อหน้าที่ 10-11) 

 

ก11. หลายคร้ังที่การกาํหนดระดับความมีสาระสาํคัญให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 

ของผู้สอบบัญชีจะมีพ้ืนฐานมาจากการประมาณการผลการดาํเนินงานทางการเงินของกจิการ

เน่ืองจากยังไม่ทราบผลการดาํเนินงานทางการเงินที่แท้จริง ดังน้ัน ก่อนที่ผู้สอบบัญชีจะทาํ

การประเมินผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไข อาจมี

ความจาํเป็นที่ต้องเปล่ียนระดับความมีสาระสาํคัญที่กาํหนดไว้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 320 ใหม่โดยใช้ผลการดาํเนินงานทางการเงินที่แท้จริง 

 

ก12. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 ได้อธิบายไว้ว่า ในระหว่างการปฏบิัติงานสอบบัญชี ผู้สอบ

บัญชีต้องปรับเปล่ียนจาํนวนของความมีสาระสาํคัญสาํหรับงบการเงินโดยรวม (และหาก

เกี่ยวข้องระดับความมีสาระสาํคัญระดับหน่ึงหรือหลายระดับ สาํหรับประเภทของรายการ 

ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการใดรายการหน่ึงเป็นการเฉพาะหาก

สามารถปฏบิัติได้) เม่ือได้ทราบข้อมูลระหว่างการตรวจสอบซ่ึงอาจเป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชี

ต้องกาํหนดจาํนวนหน่ึง (หรือหลายจาํนวน) ที่แตกต่างจากจาํนวนเดิม
10

 ดังน้ัน การเปล่ียน

ระดับความมีสาระสาํคัญใหม่ที่มีนัยสาํคัญใดกต็ามมักจะเกดิขึ้นก่อนที่ผู้สอบบัญชีจะทาํการ

ประเมินผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไข อย่างไรกต็าม 

ถ้าการประเมินระดับความมีสาระสาํคัญตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 (อ้างถึงย่อ

หน้าที่ 10 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี) ทาํให้ระดับความมีสาระสาํคัญมีจาํนวน 

(หรือหลายจาํนวน) ที่ตํ่ากว่าเดิมแล้ว ระดับความมีสาระสาํคัญที่ใช้ในการตรวจสอบรวมไป

ถึงความเหมาะสมของลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบจะต้องถูกพิจารณา

ใหม่อกีคร้ัง เพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐาน

ในการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชี 

 

 

 

                                                 
9
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 ย่อหน้าที่ 12 

10
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 ย่อหน้าที่ 12 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 

 13   TSA 450 

ก13. การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงในแต่ละรายการควรมีการพิจารณาแยกจากกัน เพ่ือ

ประเมินผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ มีต่อประเภทของรายการ      

ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพ่ือประเมินว่าเกนิกว่าระดับ

ความมีสาระสาํคัญที่กาํหนดไว้สาํหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชีหรือ

การเปิดเผยข้อมูลของรายการใดรายการหน่ึงเป็นการเฉพาะ (ถ้ามี) หรือไม่  

 

ก14. หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการมีสาระสาํคัญ     

อาจไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะสามารถหักกลบกบัการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงรายการอื่น 

เช่น หากรายได้แสดงเกนิจริงอย่างเป็นสาระสาํคัญ งบการเงินโดยรวมจะยังคงแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอย่างเป็นสาระสาํคัญ แม้ว่าผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง    

ที่มีต่อผลกาํไรจะถูกหักกลบพอดีกบัค่าใช้จ่ายที่แสดงเกนิจริงด้วยจาํนวนที่เท่ากนั ถึงแม้ว่า

บางคร้ังอาจมีความเหมาะสมในการหักกลบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงในยอดคงเหลือ

ทางบัญชีหรือประเภทของรายการที่เหมือนกนั แต่อย่างไรกต็าม ควรมีการพิจารณาถึงความเสี่ยง

ของการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงตรวจสอบไม่พบที่อาจยังคงมีอยู่ก่อนทาํการสรุปว่า

การหักกลบการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงที่ไม่เป็นสาระสาํคัญดังกล่าวน้ันเหมาะสม
11

 

 

ก15. การพิจารณาว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงจากการจัดประเภทมีสาระสาํคัญหรือไม่น้ัน 

จะเกี่ยวข้องกบัการประเมินลักษณะเชิงคุณภาพ เช่น ผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงจากการจัดประเภทที่มีต่อหน้ีสนิหรือเง่ือนไขและข้อตกลงตามสญัญาอื่น ๆ และ

ผลกระทบที่มีต่อรายการแต่ละบรรทัด หรือยอดรวมย่อยหรือผลกระทบที่มีต่ออัตราส่วน          

ที่สาํคัญ เป็นต้น ซ่ึงอาจมีบางสถานการณ์ที่ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงจากการจัดประเภทน้ันไม่เป็นสาระสาํคัญในเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม แม้ว่า

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงจากการจัดประเภทดังกล่าวอาจเกินระดับความมีสาระสาํคัญ

ระดับใดระดับหน่ึงหรือหลายระดับ ที่นําไปใช้ในการประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอื่น ตัวอย่างเช่น การจัดประเภทไม่ถูกต้องระหว่างรายการแต่ละบรรทัดในงบ

แสดงฐานะการเงินอาจพิจารณาแล้วว่าไม่เป็นสาระสาํคัญในแง่ของงบการเงินโดยรวมเม่ือ

จํานวนเงินของการจัดประเภทไม่ถูกต้องน้ันน้อยมากเม่ือเทียบกับขนาดของรายการแต่ละ

บรรทดัในงบแสดงฐานะการเงินที่เกี่ยวข้องและการจัดประเภทที่ไม่ถูกต้องไม่มีผลกระทบต่อ

งบกาํไรขาดทุนหรืออตัราส่วนที่สาํคัญใดกต็าม 

 

 

 

 

                                                 
11

   ผู้สอบบัญชีอาจต้องทาํการประเมินความเสี่ยงในการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญสาํหรับ

ยอดคงเหลือทางบัญชีหรือประเภทของรายการใหม่หากพบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ไม่มี

สาระสาํคัญในยอดคงเหลือทางบัญชีหรือประเภทของรายการเดียวกนัเป็นจาํนวนมาก 
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ก16. หลายสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงบางรายการอาจเป็นเหตุ
ให้ผู้สอบบัญชีประเมินว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าวมีสาระสาํคัญทั้งในส่วนของ

แต่ละรายการหรือเม่ือนาํไปพิจารณารวมกบัการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอื่นที่รวบรวม

ได้ในระหว่างการตรวจสอบ แม้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าวจะตํ่ากว่าระดับ

ความมีสาระสาํคัญสาํหรับงบการเงินโดยรวม ซ่ึงสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อการประเมิน 

รวมถงึการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงซ่ึง 

• กระทบต่อการปฏบิัติตามข้อกาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแล 

• กระทบต่อการปฏบิัติตามเง่ือนไขและข้อตกลงของหน้ีสนิหรือข้อกาํหนดในสญัญาอื่น 

• เกี่ยวข้องกบัการเลือกหรือการใช้นโยบายการบัญชีที่ไม่ถูกต้องซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงิน    

งวดปัจจุบันอย่างไม่เป็นสาระสาํคัญ แต่มีแนวโน้มที่จะกระทบต่องบการเงินในงวด

ถดัไปอย่างเป็นสาระสาํคัญ 

• ปกปิดการเปลี่ยนแปลงในผลกาํไรหรือแนวโน้มอื่น โดยเฉพาะในเน้ือหาของ

เง่ือนไขทางเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมโดยทั่วไป   

• กระทบต่ออตัราส่วนที่ใช้ในการประเมินฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน หรือกระแสเงิน

สดของกจิการ 

• กระทบต่อการแสดงข้อมูลจาํแนกตามส่วนงานในงบการเงิน (เช่น ประเดน็สาํคัญต่อ

การจาํแนกส่วนงานหรือส่วนอื่นของธุรกจิของกจิการที่ถือว่ามีบทบาทที่สาํคัญในการแสดง 

ผลการดาํเนินงานหรือความสามารถในการทาํกาํไรของกจิการ) 

• มีผลทาํให้ค่าตอบแทนของผู้บริหารเพ่ิมขึ้น เช่น การทาํให้เง่ือนไขการพิจารณาโบนัส

หรือค่าตอบแทนอื่นบรรลุผลตามที่กาํหนด 

• เป็นเร่ืองที่มีนัยสาํคัญเน่ืองจากมีผลกระทบต่อความเข้าใจของผู้สอบบัญชีในเร่ืองที่ได้

สื่อสารให้กับผู้ใช้งบการเงินแล้วซ่ึงผู้สอบบัญชีเคยได้รับทราบ เช่น เร่ืองที่เกี่ยวข้อง

กบัการคาดการณผ์ลกาํไร 

• เกี่ยวข้องกับรายการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลเฉพาะ (เช่น บุคคลภายนอกที่มี

รายการกบักจิการมีส่วนเกี่ยวข้องกบัสมาชิกของผู้บริหารของกจิการหรือไม่) 

• เป็นการไม่แสดงข้อมูลที่แม่บทการรายงานทางการเงินไม่ได้กาํหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจง   

ว่าให้แสดง แต่ตามดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเหน็ว่าเป็นสิ่งที่สาํคัญต่อความเข้าใจของ

ผู้ใช้งบการเงินในฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงานทางการเงิน หรือ กระแสเงินสด

ของกจิการ หรือ 

• กระทบต่อข้อมูลอื่นที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารที่รวมงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว (เช่น ข้อมูล 

ที่รวมอยู่ใน “คาํอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร” หรือ “บทความด้านการ

ดาํเนินงานและการเงิน” เป็นต้น) ซ่ึงอาจถูกคาดหวังอย่างมีเหตุผลว่าจะมีอทิธิพลต่อ
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การตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงิน โดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720
12

 

ได้กล่าวถึง การพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัข้อมูลอื่นในเอกสารที่รวมงบการเงิน

ที่ตรวจสอบแล้วซ่ึงไม่ใช่หน้าที่ของผู้สอบบัญชีในการรายงานต่อข้อมูลอื่นดังกล่าว  

สถานการณ์เหล่าน้ีเป็นแค่เพียงการยกตัวอย่างเท่าน้ัน ไม่ใช่ว่าสถานการณ์ทั้งหมดจะเกดิขึ้น

ในการตรวจสอบทุกคร้ังไป และไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกดิสถานการณ์อื่นนอกเหนือจาก

สถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น อย่างไรกต็าม การที่สถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงที่กล่าวถึง

ข้างต้นเกิดขึ้ น กไ็ม่จําเป็นต้องนําไปสู่ข้อสรุปที่ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงน้ัน 

มีสาระสาํคัญ 

 

ก17. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240
13

 ได้อธบิายว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงเกดิ

จากหรืออาจเป็นผลมาจากการทุจริตจาํเป็นต้องมีการพิจารณาในแง่มุมต่างๆ ของการตรวจสอบ

อย่างไร แม้ว่าขนาดของการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงจะไม่เป็นสาระสาํคัญต่องบการเงิน 

 

ก18. ผลกระทบสะสมของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ไม่เป็น
สาระสาํคัญที่เกี่ยวข้องกับงวดก่อนอาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงินงวด

ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีมีหลากหลายวิธซ่ึีงเป็นที่ยอมรับที่จะใช้ในการประเมินการแสดงข้อมูลที่

ขดัต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไขในงบการเงินงวดปัจจุบัน การใช้วิธใีนการประเมินที่

เหมือนกนัจะทาํให้เกดิความสมํ่าเสมอในการประเมินจากงวดหน่ึงไปยังอกีงวดหน่ึง 

 

ขอ้พิจารณาเฉพาะสาํหรบัหน่วยงานภาครฐั 

 

ก19. ในกรณีที่ทาํการสอบบัญชีกิจการภาครัฐ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการรายงาน

ประเดน็ที่เป็นเร่ืองเฉพาะที่ถูกกาํหนดขึ้นโดยกฎหมาย ข้อบังคับหรือหน่วยงานที่มีอาํนาจอื่น 

เช่น การรายงานการทุจริต อาจมีผลกระทบต่อการประเมินของผู้สอบบัญชีว่าการแสดงข้อมูล

ที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงมีสาระสาํคัญหรือไม่  

 

ก20. นอกจากน้ี ประเดน็อื่น เช่น ประโยชน์ของสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏบิัติตาม

หน้าที่ ความซ่ือสัตย์ และโดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเดน็การดาํเนินการเพ่ือให้ม่ันใจว่าได้มี

การดูแลเกี่ยวกบัการปฎิบัติตามกฎหมายที่มีประสทิธผิล อาจมีผลกระทบต่อการประเมินว่า

รายการใดรายการหน่ึงมีสาระสาํคัญหรือไม่โดยพิจารณาจากลักษณะของรายการดังกล่าว 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงสาํหรับรายการที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบิัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหน่วยงาน

ที่มีอาํนาจอื่นๆ 

 

                                                 
12

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่นในเอกสารที่รวมงบ

การเงินที่ตรวจสอบแล้ว” 

13
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที่ 35 
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การสือ่สารกบัผูมี้หนา้ทีใ่นการกาํกบัดแูล (อ้างถงึย่อหน้าที่ 12) 

 

ก21. หากผู้สอบบัญชีได้ทาํการสื่อสารการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไข
ให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทาํหน้าที่ในการบริหารซ่ึงมีความรับผิดชอบในการกาํกับดูแลด้วย

แล้ว ผู้สอบบัญชีไม่มีความจาํเป็นที่จะต้องสื่อสารการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงยัง

ไม่ได้รับการแก้ไขดังกล่าวน้ันกบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดิมในบทบาทของการเป็นผู้มีหน้าที่

กาํกับดูแลอีก อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีต้องได้รับความพึงพอใจว่าการสื่อสารกับบุคคล   

หรือกลุ่มบุคคลที่ทาํหน้าที่ในการบริหารน้ันสามารถสื่อสารถึงผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล

ทั้งหมดได้อย่างเพียงพอเสมือนกับในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีได้ทาํการสื่อสารกับผู้มีบทบาท

หน้าที่ในการกาํกบัดูแล
14

 

 
 

ก22. เม่ือมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไขที่แต่ละรายการไม่มีสาระสาํคัญ    

เป็นจาํนวนมาก ผู้สอบบัญชีควรแจ้งทั้งจาํนวนรายการและผลกระทบที่เป็นตัวเงินโดยรวม

ของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไขแทนการแจ้งรายละเอยีดของ

การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่ละรายการ 

 

ก23. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีสื่อสารให้ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล

รับทราบเกี่ยวกับการร้องขอคํารับรองของผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้สอบบัญชี 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ 14 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี)
15

 ผู้สอบบัญชีอาจช้ีแจงต่อผู้มีหน้าที่

ในการกาํกบัดูแลถงึเหตุผลและนัยของการไม่แก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงโดยคาํนึงถึง

ขนาดและลักษณะของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงได้พิจารณาถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่ 

และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกบังบการเงินในอนาคต 

 

คํารบัรองของผูบ้ริหารทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษร (อ้างถงึย่อหน้าที่ 14) 

 

ก24. เน่ืองจากผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   

ในการปรับปรุงงบการเงินโดยการแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ 

ดังน้ัน ผู้สอบบัญชีจึงถูกกาํหนดให้ต้องได้มาซ่ึงคาํรับรองของผู้บริหารที่เป็นลายลักษณอ์กัษร

ที่ระบุถึงการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไข ในบางสถานการณ ์

ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) อาจไม่เช่ือว่าการแสดงข้อมูล

ที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไขบางรายการเป็นการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

ในกรณีดังกล่าว ผู้บริหารอาจจาํเป็นต้องเพ่ิมข้อความในคาํรับรองที่เป็นลายลักษณ์อักษร

เพ่ืออธบิายเหตุผล เช่น “ผู้บริหารไม่เหน็ด้วยว่ารายการ......และ......จะเป็นการแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงเน่ืองจาก [อธบิายเหตุผล]” เป็นต้น อย่างไรกต็าม การได้รับคาํรับรองของ

                                                 
14

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 ย่อหน้าที่ 13 

15
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 ย่อหน้าที่ 16 (ค)(2) 
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 17   TSA 450 

ผู้บริหารดังกล่าวไม่สามารถลดความจาํเป็นในการสรุปผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไขของผู้สอบบัญชีได้ 

 

เอกสารหลกัฐาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 15) 

 

ก25. การจัดทาํเอกสารหลักฐานของผู้สอบบัญชีในเร่ืองการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้
รับการแก้ไข อาจรวมถงึ 

(ก) การพิจารณาถึงผลกระทบโดยรวมของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้

รับการแก้ไข 

(ข) การประเมินว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงสงูเกนิระดับความมีสาระสาํคัญหรือ

หลายระดับ สาํหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูล

ระดับหน่ึงของรายการใดรายการหน่ึงเป็นการเฉพาะ (ถ้ามี) หรือไม่ และ 

(ค) การประเมินผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไข

ที่มีต่ออัตราส่วนหรือแนวโน้มที่สาํคัญ และการปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับ และ

ข้อกาํหนดในสญัญา (เช่น เง่ือนไขและข้อตกลงของหน้ีสนิ เป็นต้น) 


