สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง)

การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน

TSA 250

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ISATM 250 (ปรั บ ปรุง) - การพิ จ ารณากฎหมายและข้ อ บั ง คับ ในการตรวจสอบงบการเงิน
ที่เผยแพร่ เป็ นภาษาอังกฤษในเดื อนตุลาคม พ.ศ. 2559 โดย International Auditing and Assurance
Standards Board (IAASB) ของ the International Federation of Accountants (IFAC) ได้ แ ปลเป็ น
ภาษาไทยโดย สภาวิช าชีพ บัญ ชี ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ ในเดือ นกรกฎาคม พ.ศ. 2560 และ
ทาซา้ โดยได้ รับอนุ ญาตจาก IFAC ทั้งนี้ข้ันตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชี ระหว่างประเทศ
ได้ รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลนี้ได้ ดาเนินการตาม “แถลงการณ์นโยบาย - นโยบายใน
การแปลและทาซา้ มาตรฐานที อ่ อกโดย IFAC” ข้ อ ความของมาตรฐานการสอบบั ญ ชีร ะหว่ าง
ประเทศทั้งหมดที่ได้ รับการอนุมัติคือข้ อความที่เผยแพร่เป็ นภาษาอังกฤษโดย IFAC
ข้ อ ความภาษาอังกฤษของ ISATM 250 (ปรั บ ปรุ ง) - การพิ จารณากฎหมายและข้ อบั งคั บในการ
ตรวจสอบงบการเงิ น © 2016 สงวนลิ ข สิ ท ธิ์ โ ดย the International Federation of Accountants
(IFAC)
ข้ อความภาษาไทยของมาตรฐานการสอบบั ญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) - การพิ จ ารณากฎหมาย
แล ะข้ อ บั ง คับ ใน ก ารต รวจ สอ บ งบ ก าร เงิน © 2018 สงวนลิ ข สิ ท ธิ์ โ ดย the International
Federation of Accountants (IFAC)
ต้ นฉบับ : ISATM 250 (Revised), Consideration of Laws and Regulations in an Audit of
Financial Statements ISBN: 978-1-60815-313-8
ติดต่อ Permissions@ifac.org เพื่อขออนุ ญาตทาซา้ ครอบครองหรือเป็ นสื่อ หรื อใช้ เอกสารฉบับนี้
ในลักษณะอื่นที่คล้ ายคลึงกัน

TSA 250

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง)
การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน
(ถือปฏิบตั กิ บั การตรวจสอบงบการเงินสาหรับรอบบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561)

สารบัญ
ย่อหน้าที่
คานา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
ผลกระทบของกฎหมายและข้ อบังคับ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ
วันถือปฏิบัติ
วัตถุประสงค์
คาจากัดความ
ข้อกาหนด
การพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ
วิธกี ารตรวจสอบเมื่อพบหรือสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ
การสื่อสารและการรายงานการไม่ปฏิบัติตามหรือข้ อสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้ อบังคับ
เอกสารหลักฐาน
การนาไปปฏิบตั ิและคาอธิบายอื่น
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ
คาจากัดความ
การพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ
วิธกี ารตรวจสอบเมื่อพบหรือสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ
การสื่อสารและการรายงานการไม่ปฏิบัติตามหรือข้ อสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้ อบังคับ
เอกสารหลักฐาน

1
2
3-9
10
11
12
13-18
19-22
23-29
30
ก1-ก8
ก9-ก10
ก11-ก16
ก17-ก25
ก26-ก34
ก35-ก36

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) “การพิจารณากฎหมายและข้ อบังคับในการตรวจสอบ
งบการเงิน” ควรอ่านร่วมกับ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี”
TSA 250

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
มาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 250 (ปรั บ ปรุง) ได้ รับ การอนุ มัติจาก the Public Interest Oversight
Board (PIOB) ซึ่ งรวมถึ งการติ ด ตามกระบวนการจั ด ท าและพั ฒ นามาตรฐานและการสื่ อสารต่ อ
สาธารณะ

TSA 250

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

คานา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
1.

มาตรฐานการสอบบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ก าหนดความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ส อบบั ญ ชี ในการพิ จารณา
กฎหมายและข้ อบังคับ ในการตรวจสอบงบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับนี้ ไม่ ใช้ กับ
งานให้ ความเชื่อมั่นอื่นซึ่งผู้สอบบัญชีได้ รับแต่งตั้งเป็ นการเฉพาะให้ ทดสอบและออกรายงาน
แยกต่างหากเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้ อบังคับเฉพาะเรื่อง

ผลกระทบของกฎหมายและข้อบังคับ
2.

กฎหมายและข้ อบังคับมีผลกระทบต่องบการเงินหลายด้ าน กฎหมายและข้ อบังคับที่มีผลบังคับ
ใช้ กับกิจการจะเป็ นตัวกาหนดกรอบของกฎหมายและข้ อบังคับ นั้น ข้ อกาหนดของกฎหมาย
หรื อข้ อบั งคับบางประเภทมีผลกระทบโดยตรงต่ อการกาหนดจานวนเงินที่ต้องรายงานและ
การเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินของกิจการ ขณะเดียวกันกฎหมายหรือข้ อบังคับอื่นเป็ นเพียง
การกาหนดให้ ผ้ ูบริหารปฏิบัติตามหรือเป็ นเพียงข้ อกาหนดเพื่อให้ กิจการสามารถดาเนินธุรกิจ
ได้ แต่ไม่ได้ มีผลกระทบโดยตรงต่องบการเงินของกิจการ บางกิจการดาเนินงานในอุตสาหกรรม
ที่มี ก ฎข้ อ บั งคั บ เข้ ม งวด (เช่ น ธนาคาร และบริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ เคมี ภั ณ ฑ์ เป็ นต้ น )
บางกิ จ การอาจต้ อ งปฏิบั ติ ตามกฎหมายและข้ อ บั งคั บ ต่ าง ๆ ที่เกี่ ยวกั บ การด าเนิ น ธุ รกิ จ
โดยทั่ วไปเท่ านั้ น (เช่ น ข้ อ บั งคั บ เกี่ ยวกั บ ความปลอดภั ยและสุขภาพในการท างาน และ
การได้ รั บโอกาสในการจ้ า งงานที่เ ท่า เทีย มกัน เป็ น ต้ น ) การไม่ป ฏิบัต ิต ามกฎหมายและ
ข้ อบังคับอาจทาให้ กิจการต้ องชาระค่าปรับ ถูกฟ้ องร้ อง หรือเกิดผลกระทบอื่น ๆ ที่ตามมา
ต่อกิจการซึ่งอาจมีผลกระทบที่เป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน

ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก1-ก8)
3.

ภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของผู้ มี ห น้ า ที่ ในการก ากั บ ดู แ ล ผู้ บ ริ ห ารเป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบให้ เกิ ด
ความมั่น ใจว่ าการดาเนิ น งานของกิจการเป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมายและข้ อบั งคับ
รวมถึงการปฏิบัติตามข้ อกาหนดของกฎหมายและข้ อบังคับที่กาหนดจานวนเงินที่ต้องรายงาน
และการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินของกิจการ

ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
4.

ข้ อ ก าหนดในมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ช่ ว ยผู้ สอบบั ญ ชี ใ ห้ ระบุ ก ารแสดงข้ อ มู ล
ที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ
อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีไม่ได้ มคี วามรับผิดชอบในการป้ องกันการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ข้ อบังคับ และไม่ได้ ถูกคาดหวังให้ ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับทั้งหมด
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5.

ผู้สอบบั ญ ชี เป็ นผู้ รับ ผิดชอบในการได้ มาซึ่ง ความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลว่ า งบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้ อ มู ลที่ขัดต่ อ ข้ อ เท็จจริ งอัน เป็ นสาระสาคั ญ ไม่ ว่าจะเกิดจาก
การทุ จริ ตหรื อ ข้ อ ผิดพลาด 1 ในการปฏิบั ติ งานตรวจสอบงบการเงิน ผู้ สอบบั ญ ชี พิ จารณา
กรอบทางกฎหมายและข้ อบังคับที่บังคับใช้ กบั กิจการ ด้ วยข้ อจากัดสืบเนื่องของการสอบบัญชี
ทาให้ มีความเสี่ยงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จากการตรวจไม่พบการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสาคัญบางประการในงบการเงินถึงแม้ ว่าผู้สอบบั ญชี ได้ มีการวางแผนและปฏิบั ติ
งานสอบบัญ ชีอ ย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี 2 แล้ วก็ตาม ในกรณีท่ีเกี่ยวข้ อ ง
กับ กฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ต่ อ ไปนี้ ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นของข้ อ จ ากั ด สื บ เนื่ อ งจาก
ความสามารถของผู้ สอบบั ญ ชี ในการตรวจพบการแสดงข้ อ มู ลที่ขัด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ งอัน เป็ น
สาระสาคัญจะสูงขึ้น
•
มีกฎหมายและข้ อบังคับ จานวนมากที่ส่วนใหญ่ เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของกิจการ
ซึ่งโดยปกติไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน และไม่สามารถตรวจพบได้ โดยระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทารายงานทางการเงินของกิจการ
•
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับอาจเกี่ยวข้ องกับการกระทาเพื่อเจตนาปกปิ ด
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ นั้น เช่น การฉ้ อโกง การปลอมแปลงเอกสาร
การเจตนาไม่บันทึกรายการ การที่ผ้ ูบริหารเข้ าแทรกแซงการควบคุม หรือการเจตนา
แสดงข้ อมูลที่เป็ นเท็จต่อผู้สอบบัญชี
•
การพิ จ ารณาว่ าการกระท าใดถื อว่ าเป็ นการไม่ ป ฏิ บั ติ ตามเรื่ องที่ ก าหนดหรื อ ไม่ น้ั น
ถูกกาหนดโดยศาลหรือองค์กรที่มีอานาจวินิจฉัยอื่น
โดยทั่วไป หากการไม่ ป ฏิบั ติ ตามกฎหมายและข้ อบั งคั บ ไม่ ได้ เป็ นเหตุ การณ์ ห รื อ รายการ
ซึ่ งสะท้ อ นอยู่ ในงบการเงิน ผู้ ส อบบั ญ ชี ย่ อ มมี โอกาสน้ อ ยลงที่ จ ะทราบหรื อ ล่ ว งรู้ ถึ งการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับนั้น

6.

1

2

มาตรฐานการสอบบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ แบ่ งความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ส อบบั ญ ชี เกี่ ยวกั บ การปฏิบั ติ
ตามกฎหมายและข้ อบังคับ ที่เกี่ยวข้ องกับกิจการที่ตรวจสอบออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้ (อ้ าง
ถึงย่อหน้ าที่ ก6, ก12-ก13)
(ก) ข้ อ ก าหนดของกฎหมายและข้ อ บั งคั บ ที่ ท ราบโดยทั่วไปว่ ามี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อ
การกาหนดจานวนเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีสาระสาคัญในงบการเงิน เช่น กฎหมาย
และข้ อ บั งคั บ ที่เกี่ยวกับ ภาษี และเงิน บ าเหน็จ บานาญ (ดู ย่อ หน้ าที่ 14) (อ้ างถึงย่ อ
หน้ าที่ ก12) และ

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี” ย่อหน้ าที่ 5
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้ าที่ ก51-ก52
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(ข) กฎหมายและข้ อ บั งคั บ อื่ น ที่ ไม่ มี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อ การก าหนดจานวนเงิน และ
การเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน แต่การปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับเหล่านี้อาจเป็ น
พื้นฐานในการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้ กจิ การสามารถดาเนินธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่อง หรือเพื่อ
หลีกเลี่ยงค่าปรับที่มีสาระสาคัญ (ตัวอย่างเช่น การปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับใบอนุญาต
ประกอบธุร กิจ การปฏิบัติต ามข้ อกาหนดในการจ่า ยชาระหนี้ หรือการปฏิบัติต าม
ข้ อ ก าหนดทางด้ า นสิ่ง แวดล้ อ ม เป็ น ต้ น ) ดังนั้ น การไม่ป ฏิบัติต ามกฎหมายและ
ข้ อบังคับดังกล่ าวอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงิน (ดู ย่อหน้ าที่ 15)
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก13)
7.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ มีข้อกาหนดเฉพาะที่แตกต่างกันสาหรับกฎหมายและข้ อบังคับ
แต่ ละประเภทที่ก ล่ าวข้ างต้ น โดยกรณี ท่ีก ฎหมายและข้ อ บั งคั บ เป็ นประเภทที่ก ล่ าวไว้ ใน
ย่ อ หน้ าที่ 6(ก) ผู้ สอบบั ญ ชี มี ความรั บ ผิ ดชอบในการดาเนิ น การเพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ง หลั กฐาน
การสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้ อกาหนดของกฎหมายและ
ข้ อบังคับนั้น ส่วนกฎหมายและข้ อบังคับประเภทที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 6(ข) ความรับผิดชอบ
ของผู้ ส อบบั ญ ชี จ ะถู ก จากัด เพี ย งการใช้ วิ ธีก ารตรวจสอบเฉพาะ เพื่ อช่ วยให้ สามารถพบ
การไม่ ป ฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงิน
เท่านั้น

8. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้กาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชี ต้องตระหนักอยู่เสมอว่ามีความเป็ นไปได้
ที่วิธีการตรวจสอบอื่น ที่ใช้ เพื่ อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินอาจทาให้ พบ
การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ บั งคั บ ที่ ผ้ ู ส อบบั ญ ชี ค วรใส่ ใ จ เนื่ อ งจากกฎหมายและ
ข้ อบังคับมีผลกระทบต่อกิจการอย่างมาก จึงเป็ นสิ่งสาคัญที่ผ้ ูสอบบัญชีควรดารงไว้ ซ่ึงการสังเกต
และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่กาหนดไว้ ใน
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2003
9. ผู้ สอบบั ญ ชี อ าจมีค วามรั บ ผิด ชอบเพิ่ มเติม ภายใต้ ก ฎหมาย ข้ อบั งคั บ และข้ อกาหนดด้ า น
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องซึ่งเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับของกิจการ ซึ่งอาจมี
ความแตกต่างหรือเกินกว่ าที่แสดงไว้ ในมาตรฐานฉบั บนี้และฉบับอื่นๆ ตัวอย่างเช่ น (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ ก8)
(ก) การตอบสนองต่ อ การไม่ ป ฏิบั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ บั งคั บ ที่พ บหรื อ สงสั ย รวมถึ ง
ข้ อ กาหนดซึ่ งเกี่ยวข้ องกับการสื่อ สารอย่ างเฉพาะเจาะจงกับผู้ บริ หารและผู้ มีหน้ าที่ใน
การกากับดูแล การประเมินความเหมาะสมของการตอบสนองต่อการไม่ปฏิบัติตาม และ
การกาหนดว่ามีความจาเป็ นที่ต้องดาเนินการอื่นใดอีกหรือไม่
(ข) การสื่อสารการไม่ป ฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบั งคับ ที่พบหรื อสงสัยต่อผู้สอบบั ญ ชีอ่ืน
(เช่น การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ) และ
3
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(ค) การจัดทาเอกสารหลักฐานเมื่อพบหรือสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ
การปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นอาจทาให้ ได้ รับข้ อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้ องกับการทางาน
ของผู้ สอบบั ญ ชี ซ่ึงเป็ นไปตามมาตรฐานฉบั บ นี้ และฉบั บ อื่น (เช่ น ข้ อมู ลเกี่ยวข้ อ งกับ ความ
ซื่อสัตย์ของผู้บริหารหรือผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล (ในกรณีท่เี หมาะสม))
วันถือปฏิบตั ิ
10. มาตรฐานการสอบบัญ ชีฉบั บนี้ ให้ ถือปฏิบั ติกับการตรวจสอบงบการเงินสาหรั บรอบบั ญ ชี ท่ี
เริ่มในหรือหลังวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์
11. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ
(ก) เพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ข้ อ ก าหนดของกฎหมายและข้ อ บั งคั บ ที่ ท ราบโดยทั่วไปว่ ามี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อ
การกาหนดจานวนเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีสาระสาคัญในงบการเงิน
(ข) เพื่อปฏิบัติงานโดยใช้ วิธีการตรวจสอบที่ระบุ เพื่อช่วยให้ พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้ อบังคับอื่นที่อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงิน และ
(ค) เพื่ อตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ ที่พบหรื อ
สงสัยในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ

คาจากัดความ
12. เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ หมายถึง การละเว้ นการกระทาหรือกระทาการใดๆ
โดยกิจการหรื อโดยผู้ มีหน้ าที่ในการกากับดู แล โดยผู้ บริ หารหรื อบุ คคลอื่นที่ปฏิบัติงานตาม
แนวทางของกิจการไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่กต็ าม ซึ่งเป็ นการขัดต่อกฎหมายหรือข้ อบังคับ
การไม่ ป ฏิบั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ บั งคั บ ไม่ ร วมถึ งกระท าผิ ด ในลั ก ษณะส่ ว นตั ว โดยไม่
เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมของกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก9-ก10)

ข้อกาหนด
การพิจารณาของผูส้ อบบัญชีเกีย่ วกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับ
13. ในการได้ มาซึ่งความเข้ าใจในกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 315 (ปรับปรุง)4 ผู้สอบบัญชีต้องได้ มาซึ่งความเข้ าใจในเรื่องทั่วไป ดังต่อไปนี้

4

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสาคัญ โดยการทาความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ” ย่อหน้ าที่ 11
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(ก) กรอบของกฎหมายและข้ อบั งคับ ที่ใช้ สาหรับ กิจการและอุตสาหกรรมหรือ ภาคธุรกิจ
ที่กจิ การประกอบธุรกิจอยู่ และ
(ข) วิธกี ารที่กจิ การจะปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและข้ อบังคับนั้น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก11)
14. ผู้สอบบัญชีต้องได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี ท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามข้ อ ก าหนดของกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ที่ ท ราบโดยทั่ ว ไปว่ า มี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อ
การกาหนดจานวนเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก12)
15. ผู้ สอบบัญ ชี ต้ อ งปฏิบัติตามวิธีก ารตรวจสอบดังต่อ ไปนี้ เพื่ อช่วยให้ พบการไม่ป ฏิบัติตาม
กฎหมายและข้ อ บั งคั บ อื่น ที่อ าจมี ผลกระทบอย่ างเป็ นสาระสาคัญ ต่ องบการเงิน (อ้ างถึ ง
ย่อหน้ าที่ ก13-ก14)
(ก) การสอบถามผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล (ในกรณีท่เี หมาะสม) ว่ากิจการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับดังกล่าวหรือไม่ และ
(ข) การตรวจสอบหนังสือโต้ ตอบกับหน่วยงานที่ออกใบอนุ ญาตหรือหน่วยงานกากับดูแล
ที่เกี่ยวข้ อง(ถ้ ามี)
16. ในระหว่างการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องตระหนักอยู่เสมอถึงความเป็ นไปได้ ท่วี ิธีการตรวจสอบ
อื่นที่ใช้ อาจทาให้ ผ้ ูสอบบัญชีพบหรื อสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ ได้
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก15)
17. ผู้สอบบั ญ ชี ต้องขอให้ ผ้ ู บริ หารและผู้ มีหน้ าที่ในการกากับ ดูแล (ในกรณี ท่ีเหมาะสม) ออก
หนังสือรับรองว่าได้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่ทราบให้ กบั ผู้สอบบัญชีอย่างครบถ้ วนแล้ วถึงการไม่ปฏิบัติ
ตามหรือข้ อสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับทั้งหมด ซึ่งควรนามาพิจารณา
ถึงผลกระทบในการจัดทางบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก16)
18. ในกรณี ท่ีไม่ พบหรือไม่มีข้อสงสัยว่ามีการไม่ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ ผู้สอบบัญ ชี
ไม่จาเป็ นต้ องใช้ วิธีการตรวจสอบอื่นในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ
ของกิจการ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 13-17
วิธีการตรวจสอบเมือ่ พบหรือสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับ
19. กรณีท่ีผู้ ส อบบัญ ชี พ บข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ การไม่ ป ฏิบั ติต ามกฎหมายและข้ อ บั ง คับ หรือกรณี
ที่มีข้อสงสัยว่ ามีการไม่ป ฏิบัติต ามกฎหมายและข้ อบังคับ ผู้สอบบัญ ชีต้องได้ มาซึ่ง (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ ก17-ก18)
(ก) ความเข้ าใจถึงลักษณะและสถานการณ์ของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับที่
เกิดขึ้น และ
(ข) ข้ อมูลเพิ่มเติม เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก19)
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20. หากผู้สอบบัญชีสงสัยว่าอาจมีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ ผู้สอบบัญชีต้องหารือ
เรื่ อ งดังกล่ าวกับ ผู้ บ ริ หารในระดั บ ที่เหมาะสมและผู้ มีห น้ าที่ในการกากับ ดู แ ล (ในกรณี ท่ี
เหมาะสม) หากไม่ขัดต่อกฎหมายและข้ อบังคับ หากผู้บริหารหรือผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล
ไม่ให้ ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนว่ากิจการได้ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ และผู้สอบ
บั ญ ชีเห็น ว่ าการไม่ ป ฏิบั ติตามกฎหมายและข้ อบั งคับ ดัง กล่ า วอาจมีผ ลกระทบอย่า งเป็ น
สาระสาคัญ ต่อ งบการเงิน ผู้สอบบัญ ชีต้องพิจารณาถึงความจาเป็ นในการขอคาแนะนาทาง
กฎหมาย (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก20-ก22)
21. หากผู้ สอบบั ญ ชี ไม่ ส ามารถได้ ม าซึ่ งข้ อ มู ล ที่เพี ยงพอเกี่ ยวกั บ การไม่ ป ฏิบั ติ ตามกฎหมาย
และข้ อบังคับที่ผ้ ูสอบบัญชี สงสัย ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลกระทบต่อการแสดงความเห็น
ของผู้สอบบัญชีจากการที่ไม่ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอ
22. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับที่พบหรือสงสัยซึ่ง
มีต่องานสอบบัญชีในด้ านอื่น ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีและความเชื่อถือ
ได้ ของหนังสือรับรอง และดาเนินการอย่างเหมาะสม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก23-ก25)
การสือ่ สารและการรายงานการไม่ปฏิบตั ิตามหรือข้อสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ข้อบังคับ
การสือ่ สารเรือ่ งการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับทีพ่ บหรือสงสัยต่อผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกากับดูแล
23. ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ อ งสื่ อ สารเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ที่
ผู้สอบบัญชีพบจากการตรวจสอบกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล หากไม่ขัดต่อกฎหมายและ
ข้ อบังคับ เว้ นแต่เรื่องดังกล่าวเป็ นเรื่องที่ไม่มีผลกระทบอย่างเห็นได้ ชัด หรือกรณีท่ผี ้ ูมีหน้ าที่
ในการกากับดูแลทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการบริ หารกิจการจึงได้ รับทราบถึงการไม่ปฏิบัติ
ตามหรื อ ข้ อ สงสัย ว่ ามี ก ารไม่ ป ฏิบั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ บั งคั บ ดั งกล่ าวจากผู้ ส อบบั ญ ชี5
อยู่แล้ ว
24. หากผู้สอบบัญชีได้ ใช้ ดุลยพินิจแล้ วเชื่อว่ าการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับที่กล่ าวถึง
ในย่อหน้ าที่ 23 เป็ นการกระทาที่เจตนาและมีสาระสาคัญ ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าว
กับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลโดยเร็วที่สดุ เท่าที่จะทาได้ ในทางปฏิบัติ
25. หากผู้ สอบบั ญ ชี ส งสัย ว่ า ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ มี ห น้ า ที่ในการก ากั บ ดู แ ลมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีอานาจระดับ
ที่สงู กว่าในกิจการ (ถ้ ามี) เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ในกรณี ท่ีไม่ มีผ้ ู มี อ านาจระดั บ สูงกว่ า หรื อ หากผู้ สอบบั ญ ชี เชื่ อว่ า การสื่อสารเรื่ องดั งกล่ าว
ไม่ส่งผลให้ มีการดาเนินการใดๆ หรือไม่แน่ใจว่าควรจะรายงานผู้ใด ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณา
ถึงความจาเป็ นในการขอคาแนะนาทางกฎหมาย
5

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) “การสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล” ย่อหน้ าที่ 13
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ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับทีพ่ บหรือสงสัยต่อรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที ่ ก26-ก27)
26. หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ ที่พบหรื อสงสัยมีผลกระทบ
อย่ างเป็ นสาระสาคั ญ ต่ อ งบการเงิน และการไม่ ป ฏิบั ติ ตามนั้ น ไม่ ได้ แ สดงหรื อเปิ ดเผยใน
งบการเงินอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข หรือแสดงความเห็น
ว่างบการเงินไม่ถูกต้ อง ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)6
27. หากผู้สอบบัญชีถูกจากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้บริหารหรือผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล
ในการได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อประเมินว่าการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้ อบังคับ ที่อาจมีสาระสาคัญต่องบการเงินได้ เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นหรือไม่
ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ องแสดงความเห็ น อย่ า งมี เงื่ อ นไขหรื อ ไม่ แ สดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น
เนื่ อ งจากการถู ก จ ากั ด ขอบเขตการตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 705
(ปรับปรุง)7
28. หากผู้ ส อบบั ญ ชี ไม่ ส ามารถระบุ ได้ ว่ า มี ก ารไม่ ป ฏิบั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ บั งคั บ หรื อ ไม่
เนื่ อ งจากถู ก จ ากั ด ขอบเขตการตรวจสอบโดยสถานการณ์ แ ทนที่ จ ะถู ก จ ากั ด ขอบเขต
การตรวจสอบโดยผู้บริหารหรือผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลกระทบ
ต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)
การรายงานการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับทีพ่ บหรือสงสัยต่อหน่วยงานกากับดูแลภายนอก
ทีเ่ หมาะสม
29. หากผู้สอบบัญชีพบหรือสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ ผู้ สอบบัญชีต้อง
พิ จ ารณาว่ า กฎหมาย ข้ อ บั งคั บ และข้ อ ก าหนดด้ า นจรรยาบรรณที่เกี่ ย วข้ อ งนั้ น (อ้ างถึ ง
ย่อหน้ าที่ ก28-ก34)
(ก) กาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีรายงานต่อหน่วยงานกากับดูแลภายนอกที่เหมาะสมหรือไม่
(ข) กาหนดความรับผิดชอบในการรายงานต่อหน่ วยงานกากับ ดูแลภายนอกที่เหมาะสม
ซึ่งอาจจาเป็ นในสถานการณ์น้ันหรือไม่

6

7

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”
ย่อหน้ าที่ 7-8
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ 7 และ 9
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เอกสารหลักฐาน
30. ผู้สอบบัญชีต้องบันทึกในเอกสารหลักฐานการตรวจสอบ8ถึงการไม่ปฏิบัติตามหรือข้ อสงสัยว่า
มีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก35-ก36)
(ก) วิธีการตรวจสอบที่ใช้ การใช้ ดุลยพิ นิจเยี่ยงผู้ ประกอบวิชาชีพที่สาคัญ และข้ อสรุป ใน
เรื่องดังกล่าว
(ข) การปรึ กษาหารื อถึงเรื่ องที่สาคัญเกี่ยวกับการไม่ ปฏิบัติตามกับผู้ บริ หาร ผู้ มีหน้ าที่ใน
การกากับดูแล และหน่วยงานอื่น รวมถึง วิธีการตอบสนองของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที่
ในการกากับดูแลต่อเรื่องดังกล่าว

8

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้ าที่ 8-11 และย่อหน้ าที่ ก6
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การนาไปปฏิบตั ิและคาอธิบายอืน่
ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 3-9)
ก1. ภายใต้ ก ารก ากับ ดู แ ลของผู้ ม ีห น้ า ที ่ ใ นการก ากับ ดูแ ล ผู้ บ ริ ห ารของกิจ การมี ค วาม
รั บ ผิด ชอบในการปฏิบัติงานเพื่อให้ แน่ใจว่าการดาเนินงานของกิจการเป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อบังคับ ทั้งนี้กฎหมายและข้ อบังคับ อาจมีผลกระทบต่องบการเงินของกิจการในหลายด้ าน
ตัวอย่างของผลกระทบโดยตรงที่สุดเช่น ผลกระทบที่อาจมีต่อข้ อมูลที่ต้องเปิ ดเผยเป็ นการ
เฉพาะในงบการเงิน ของกิจ การ หรื อ ผลกระทบที่เ กิด จากข้ อ กาหนดเกี่ ย วกับ การปฏิบัติ
ตามแม่บ ทการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้ อ ง เป็ นต้ น กฎหมายและข้ อบังคั บ ยังอาจระบุ
ถึง สิท ธิแ ละภาระผูก พัน ทางกฎหมายบางเรื่ อ งของกิจ การ ซึ่ ง บางส่ว นจะถูก รับ รู้ ใ น
งบการเงิน ของกิจ การ นอกจากนี้ กฎหมายและข้ อ บังคับ อาจกาหนดบทลงโทษในกรณีท่ี
กิจการไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายและข้ อบังคับด้ วย
ก2. ตัวอย่ างต่ อ ไปนี้ เป็ นประเภทของนโยบายและวิ ธีป ฏิบั ติท่ีกิ จการอาจน าไปปฏิบั ติ เพื่ อช่ วย
ในการป้ องกันและตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ
•
การติดตามข้ อกาหนดทางกฎหมายและการดาเนินการเพื่อให้ แน่ใจได้ ว่ามีการกาหนด
วิธปี ฏิบัติงานให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดดังกล่าว
•
การจัดให้ มีและการดาเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในอย่างเหมาะสม
•
การพัฒนา การเผยแพร่ และการปฏิบัติตามข้ อปฏิบัติทางจรรยาบรรณของกิจการ
•
การดาเนินการเพื่อให้ ม่ันใจว่าพนักงานได้ รับการฝึ กอบรมอย่างเหมาะสมและมีความ
เข้ าใจเกี่ยวกับข้ อปฏิบัติทางจรรยาบรรณของกิจการ
•
การติดตามผลการปฏิบัติตามข้ อปฏิบัติทางจรรยาบรรณของกิจการ และการดาเนินการ
ที่เหมาะสมต่อพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามข้ อปฏิบัติทางจรรยาบรรณของกิจการ
•
การจ้ างที่ปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อช่วยในการติดตามข้ อกาหนดทางกฎหมายต่างๆ
•
การจัดให้ มีทะเบียนกฎหมายและข้ อบังคับ ที่สาคั ญ ซึ่ งกิจการต้ องปฏิบัติตามสาหรั บ
อุตสาหกรรมนั้นๆ และเอกสารบันทึกข้ อร้ องเรียนต่างๆ และปรับปรุงให้ เป็ นปั จจุ บัน
อยู่เสมอ
ในกิจการขนาดใหญ่ นโยบายและวิธปี ฏิบัติข้างต้ นอาจมอบหมายให้ อยู่ในความรับผิดชอบของ
•
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
•
คณะกรรมการตรวจสอบ
•
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ
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ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ก3. การที่ กิ จ การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ อาจส่ งผลให้ งบการเงิ น แสดงข้ อ มู ล
ที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ อย่างไรก็ดี การตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้ อ บั ง คับ ที่แ ม้ ว่ า จะไม่มี ส าระสาคัญ แต่ อ าจมีผ ลกระทบต่ อ การสอบบั ญ ชี ใ นด้ า นอื่ น ได้
ตัวอย่างเช่น การพิจารณาถึงความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหาร ผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล หรือ
พนักงาน เป็ นต้ น
ก4. การพิจารณาว่าการกระทาใดของกิจการเป็ นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับหรือไม่
นั้น ก าหนดโดยศาลหรื อ องค์ กรที่มีอานาจวิ นิ จฉั ยอื่น ซึ่งโดยปกติแล้ วอยู่น อกเหนื อความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพ ของผู้ ส อบบัญ ชี อย่า งไรก็ดี การฝึ กอบรม ประสบการณ์ และ
ความเข้ า ใจในกิจการและอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจของกิจการ อาจเป็ นข้ อมูลพื้นฐานให้ แก่
ผู้ สอบบั ญ ชี ในการพิ จารณาว่ าการกระท าใดที่อ าจถื อ เป็ นการไม่ ป ฏิบั ติ ต ามกฎหมายและ
ข้ อบังคับที่ผ้ ูสอบบัญชีควรให้ ความสนใจ
ก5. ข้ อกาหนดของกฎหมายบางฉบั บ อาจมีข้อกาหนดโดยเฉพาะให้ ผ้ ูสอบบั ญ ชี ต้องรายงานว่ า
กิจการมีการปฏิบัติตามข้ อก าหนดบางเรื่องของกฎหมายหรื อข้ อบังคับ หรื อไม่ โดยถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของการตรวจสอบงบการเงิน ด้ วย ซึ่งในกรณีน้ ีมาตรฐานการสอบบัญ ชี รหัส 700
(ปรับปรุง)9 หรือมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 (ปรับปรุง)10 ได้ มีการกาหนดวิธีการระบุ
ความรั บ ผิ ดชอบของผู้ สอบบั ญ ชี ด ัง กล่า วไว้ ใ นรายงานของผู้ ส อบบัญ ชี แ ล้ ว นอกจากนี้
ในกรณีท่ีมีข้อกาหนดทางกฎหมายโดยเฉพาะเกี่ยวกับการรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชี
อาจจ าเป็ นต้ องวางแผนการตรวจสอบโดยรวมการทดสอบการปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนดของ
กฎหมายและข้ อบังคับนั้นอย่างเหมาะสม
ประเภทของกฎหมายและข้ อบังคับ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 6)
ก6. ลักษณะและสถานการณ์ของกิจการอาจกระทบโดยกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องไม่ว่าเป็ น
ประเภทของกฎหมายและข้ อ บังคับ ตามที่อ ธิบ ายไว้ ในย่ อ หน้ าที่ 6(ก) หรื อ 6(ข) หรื อไม่
ตัวอย่างกฎหมายและข้ อบังคับที่อาจจัดอยู่ในประเภทตามที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 6 รวมถึง
เรื่องที่เกี่ยวข้ องกับ
• การทุจริต การคอรัปชั่น และการติดสินบน
• การฟอกเงิ น การสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ยและเงิ น ที่ ไ ด้ จ ากการก่ อ
อาชญากรรม
• ตลาดทุน และการซื้อขายหลักทรั พย์
• การธนาคาร และผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอื่น
9
10

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้ าที่ 43
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 (ปรับปรุง) “ข้ อพิจารณาพิเศษ-การตรวจสอบงบการเงินที่จัดทาตามแม่บทเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ” ย่อหน้ าที่ 11
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•
•
•
•

การป้ องกันข้ อมูล
ภาษี เงินบานาญค้ างจ่าย และการจ่ายเงินบานาญ
การป้ องกันสภาพแวดล้ อม
สุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน

ข้ อพิจารณาเฉพาะสาหรับหน่วยงานภาครัฐ
ก7. สาหรับภาครัฐ ผู้สอบบัญชีอาจมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณา
กฎหมายและข้ อ บั งคั บ ที่ อ าจเกี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบงบการเงิ น หรื อ อาจเกี่ ย วข้ อ งกั บ
การดาเนินงานด้ านอื่นของกิจการ
ความรั บผิดชอบเพิ่ มเติมภายใต้ กฎหมาย ข้ อบั งคั บ และข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ อ ง
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 9)
ก8. กฎหมาย ข้ อบั งคับ และข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องอาจกาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญ ชี
ปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมและกระทาการใดๆ ที่เพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น ข้ อกาหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่กี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระบุให้ ผ้ ูสอบบัญชีทาตามขั้นตอนเพื่อตอบสนองต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ
ที่พ บหรื อสงสัย และพิ จ ารณาว่ าต้ องกระทาการใดๆ เพิ่ มขึ้น หรื อไม่ ขั้น ตอนดังกล่ าวอาจ
รวมถึงการสื่อสารเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับที่พบหรือสงสัยกับผู้สอบบัญชี
อื่น ภายในกลุ่มกิจการ ซึ่งรวมถึง ผู้ สอบบั ญ ชี ท่ีรับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ผู้สอบ
บั ญ ชี ข องกิจ การภายในกลุ่ ม หรื อ ผู้ ส อบบั ญ ชี ท่ีป ฏิ บั ติ งานให้ กับ กิจ การภายในกลุ่ ม เพื่ อ
วัตถุประสงค์อ่นื นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ11
คาจากัดความ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 12)
ก9. การกระทาที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคั บรวมถึงรายการต่างๆ ที่เกิดจากการกระทา
โดยกิจการเอง หรือการกระทาในนามของกิจการ โดยผู้ มีหน้ าที่ในการกากับดู แล ผู้ บริ หาร
หรือบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานตามแนวทางของกิจการ
ก10. การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับรวมถึงการกระทาผิดในลักษณะส่วนตัวที่เกี่ยวข้ องกับ
ธุรกรรมของกิจการ ตัวอย่ างเช่ น สถานการณ์ ท่ีบุคคลในตาแหน่ งผู้ บริ หารระดับสูงยอมรั บ
สินบนจากผู้ขายสินค้ าของกิจการและใช้ อานาจส่วนตัวรับประกันการเลือกผู้ขายสินค้ ารายนั้น
มาเป็ นผู้ให้ บริการหรือทาสัญญากับกิจการ

11

อ่านย่อหน้ าที่ 225.21-225.22 ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่กาหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่าง
ประเทศ (IESBA Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants - 2016) (สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์กาลังดาเนินการแก้ ไขปรับปรุงเรื่องนี้ในข้ อกาหนดทางจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิ ชาชีพบัญชี ดังนั้นเรื่องนี้จะมีผลบังคับ
ใช้ เมื่อสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้ )

11

TSA 250

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การพิจารณาของผูส้ อบบัญชีเกีย่ วกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับ
การทาความเข้าใจกรอบทางกฎหมายและข้อบังคับ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 13)
ก11. การได้ ม าซึ่ ง ความเข้ า ใจในเรื่ อ งทั่ว ไปเกี่ ย วกับ กรอบของกฎหมายและข้ อ บัง คั บ และวิธี
การดาเนินงานของกิจการเพื่อให้ เป็ นไปตามกรอบของกฎหมายและข้ อบังคับนั้น ผู้สอบบัญชี
อาจดาเนินการตามตัวอย่างต่อไปนี้
•
ใช้ ความเข้ าใจของผู้สอบบัญชีท่มี ีอยู่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่กิจการนั้นดาเนินธุรกิจอยู่
กฎระเบียบ และปัจจัยภายนอกอื่น
•
ทาความเข้ าใจเกี่ยวกับ กฎหมายและข้ อบั งคั บ ที่มีผลกระทบโดยตรงต่ อการกาหนด
จานวนเงินที่ต้องรายงานและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินให้ เป็ นปัจจุบันอยู่เสมอ
•
สอบถามผู้ บ ริ ห ารถึง กฎหมายหรื อ ข้ อ บัง คับ อื่ น ซึ่ ง อาจมีผ ลกระทบที่ สาคัญ ต่อ
การดาเนินงานของกิจการ
•
สอบถามผู้บริหารถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติของกิจการในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้ อบังคับ และ
•
สอบถามผู้บริหารถึงนโยบายและวิธปี ฏิบัติท่ใี ช้ ในการระบุ การประเมิน และการบันทึกบัญชี
สาหรับค่าความเสียหายที่กจิ การถูกฟ้ องร้ อง
กฎหมายและข้อบังคับทัว่ ไป ซึง่ มีผลกระทบโดยตรงต่อการกาหนดจานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
ทีม่ ีสาระสาคัญในงบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 6, 14)
ก12. กฎหมายและข้ อบังคับ บางเรื่อง ซึ่งถูกกาหนดขึ้นอย่างเหมาะสม และเป็ นที่ทราบโดยทั่วไป
โดยกิจการหรือภายในอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจนั้นและมีความเกี่ยวข้ องกับงบการเงินของ
กิจการ (ตามที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 6(ก)) อาจรวมถึงกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวกับ
•
รูปแบบและเนื้อหาของงบการเงิน
•
ประเด็นการรายงานทางการเงินเฉพาะสาหรับอุตสาหกรรม
•
การบัญชีสาหรับรายการภายใต้ สญ
ั ญาของรัฐ หรือ
•
เกณฑ์คงค้ างหรือการรับรู้ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ หรือค่าใช้ จ่ายบาเหน็จบานาญ
ข้ อกาหนดทางกฎหมายและข้ อบังคับ บางประการอาจเกี่ยวข้ องโดยตรงกับสิ่งที่ผ้ ูบริ หารได้ ให้
การรับรองไว้ โดยเฉพาะในงบการเงิน (ตัวอย่างเช่น ความครบถ้ วนของสารองภาษีเงินได้ เป็ นต้ น)
ในขณะที่ข้อกาหนดทางกฎหมายและข้ อบังคับบางประการอาจเกี่ยวข้ องโดยตรงกับงบการเงิน
โดยรวม (ตัวอย่างเช่น รายการที่ต้องแสดงในงบการเงินฉบับสมบรูณ์ เป็ นต้ น) ข้ อกาหนดที่
ระบุ ไว้ ในย่ อหน้ าที่ 14 มีวัตถุป ระสงค์ เพื่ อให้ ผ้ ูสอบบัญชีได้ มาซึ่งหลั กฐานการสอบบั ญชี ท่ี
เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการกาหนดจานวนเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินให้
เป็ นไปตามข้ อกาหนดทางกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
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การไม่ปฏิบัติตามข้ อกาหนดอื่นของกฎหมายและข้ อบังคับดังกล่าว และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้ อบังคับอื่นๆ อาจส่งผลให้ กิจการต้ องชาระค่าปรับ ถูกดาเนินคดี หรือเกิดผลอื่นตามมา
ต้ นทุนที่เกิดขึ้นนี้อาจจาเป็ นต้ องเปิ ดเผยในงบการเงิน แต่ไม่ถือว่าเป็ นผลกระทบโดยตรงต่อ
งบการเงินตามที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 6(ก)
วิธีปฏิบตั ิเพือ่ ให้พบการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับอื่น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 6, 15)
ก13. ผู้สอบบั ญ ชีอาจจาเป็ นต้ องให้ ความสาคัญ กับ กฎหมายและข้ อบั งคับอื่น บางเรื่อง เนื่องจาก
กฎหมายและข้ อบังคับดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อพื้นฐานการดาเนินงานของกิจการ (ตามที่
ได้ อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 6(ข)) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับที่มีผลกระทบต่อ
พื้นฐานการดาเนินงานของกิจการอาจเป็ นเหตุให้ กิจการต้ องหยุดการดาเนินงาน หรือประสบ
ปั ญ หาในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการ12 ตัวอย่างเช่น การไม่ปฏิบัติตามข้ อกาหนดใน
ใบอนุญาตหรือข้ อกาหนดอื่นที่ให้ สิทธิในการดาเนินงานสามารถทาให้ กิจการได้ รับผลกระทบ
ดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น ธนาคารไม่ปฏิบัติตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับทุนหรือการลงทุน) อย่างไร
ก็ตาม ยังมีกฎหมายและข้ อบังคับจานวนมากที่มีเนื้อหาหลักเกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของ
กิจการ ซึ่ งโดยปกติไม่ มีผลกระทบต่ องบการเงิน และไม่ สามารถพบได้ โดยระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทารายงานทางการเงินของกิจการ
ก14. ผลกระทบจากกฎหมายและข้ อบังคับ อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินจะแตกต่างกัน
ไปตามการดาเนินธุรกิจของกิจการ วิธีการตรวจสอบที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 15 สามารถช่วยให้
ผู้สอบบัญชีเห็นถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับที่อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญ
ต่องบการเงินได้
การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับทีผ่ สู ้ อบบัญชีพบจากวิธีการตรวจสอบอื่น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16)
ก15. วิธีการตรวจสอบที่ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินอาจทาให้ ผ้ ูสอบบัญชี
ได้ พบหรื อสงสัยว่ ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ ตัวอย่างของวิธกี ารตรวจสอบ
ดังกล่าวอาจรวมถึง
•
การอ่านรายงานการประชุม
•
การสอบถามผู้บริหารของกิจการ และที่ปรึกษาทางกฎหมายภายในกิจการ หรือที่ปรึกษา
ทางกฎหมายภายนอกกิจการเกี่ยวกับคดีความ ค่าความเสียหายที่กิจการถูกเรียกร้ อง
รวมถึงการประเมินค่าความเสียหายดังกล่าว และ
•
การตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยการทดสอบรายละเอียดของประเภทรายการยอดคงเหลื อ
ทางบัญชีหรือการเปิ ดเผยข้ อมูล

12

ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) “การดาเนินงานต่อเนื่อง”
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หนังสือรับรอง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 17)
ก16. เนื่องจากกฎหมายและข้ อบังคับอาจมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมาก หนังสือรับรองจึงเป็ น
หลักฐานการสอบบัญชีท่จี าเป็ นเกี่ยวกับความรู้ของผู้บริหารในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้ อบังคับที่พบหรือสงสัย ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน อย่างไรก็ตาม
หนังสือรับรองไม่ถือว่าเป็ นหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอโดยตัวเอง ดังนั้น
หนั งสือ รั บ รองจึงไม่ ส่งผลกระทบต่ อ ลักษณะและขอบเขตของหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี อ่ ืน ที่
ผู้สอบบัญชีต้องได้ มา13
วิธีการตรวจสอบเมือ่ พบหรือสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับ
ข้อบ่งชี้ถึงการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 19)
ก17. ผู้สอบบั ญ ชี อ าจพบข้ อมู ลเกี่ยวกับ การไม่ ป ฏิบั ติตามกฎหมายและข้ อบั งคั บ นอกเหนื อจาก
ผลการตรวจสอบตามวิ ธีก ารในย่ อ หน้ าที่ 13-17 (ตัวอย่ างเช่ น เมื่อผู้ สอบบั ญ ชี รับ ทราบ
การไม่ปฏิบัติตามจากระบบการรับแจ้ งเบาะแส)
ก18. เรื่องดังต่อไปนี้อาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ
•
การถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานกากับดูแลและหน่วยงานของรัฐ หรือการจ่ายค่าปรับ
หรือค่าสินไหมทดแทน
•
รายจ่ายสาหรับ ค่าบริ การที่ระบุไม่ได้ หรื อเงินให้ ก้ ูยืมแก่ท่ีปรึ กษา บุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้ องกัน พนักงาน หรือเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
•
ค่ านายหน้ าจากการขายหรื อ ค่ าบริ การที่จ่ายให้ ตัวแทนในจานวนเงิน ที่สูงเกิน ไปเมื่อ
เปรียบเทียบกับจานวนเงินที่กิจการจ่ายโดยปกติหรือที่จ่ายกันโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม
หรือเมื่อเปรียบเทียบกับบริการที่ได้ รับจริง
•
การซื้อสินค้ าในราคาสูงหรือต่ากว่าราคาตลาดอย่างมีนัยสาคัญ
•
การจ่ ายเงิน สดที่ผิดปกติ การซื้ อ โดยชาระเงิน ในรูป แบบของแคชเชียร์ เช็ค ประเภท
ไม่ระบุช่ ือผู้รับ หรือการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่ระบุเลขที่ไว้
•
รายการผิดปกติท่ที ากับบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศที่ไม่มีข้อกาหนดทางด้ านภาษี
•
การจ่ า ยช าระค่ า สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารไปยั งประเทศที่ ไม่ ได้ เป็ นแหล่ งผลิ ต สิน ค้ า หรื อ
ให้ บริการ
•
การจ่ายเงินโดยไม่มีเอกสารควบคุมการจ่ายเงินที่เหมาะสม
•
ระบบสารสนเทศที่ ไม่ ให้ ร่ อ งรอยการตรวจสอบที่เหมาะสม หรื อ ไม่ ให้ ห ลั ก ฐานที่
เพียงพอ ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือไม่กต็ าม
•
รายการที่ไม่ผ่านการอนุมัติ หรือรายการที่บันทึกอย่างไม่เหมาะสม
•
การวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชนในเชิงลบ
13
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ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมินของผูส้ อบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 19 (ข))
ก19. ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินของผู้สอบบัญชี ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงิน
รวมถึง
•
ผลกระทบทางการเงิน ที่มีต่องบการเงินจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ
ที่พบหรือสงสัย ตัวอย่า งเช่ น ค่า ปรั บ ค่า สิน ไหมทดแทน ค่า เสียหาย การถู ก บังคับ
ให้ ขายสิน ทรัพย์ การถูกบังคับให้ เลิกกิจการ และการฟ้ องร้ อง
•
การพิจารณาว่าจะต้ องเปิ ดเผยผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่
•
การพิจารณาผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นว่ามีความร้ ายแรง ซึ่งทาให้ เกิดข้ อสงสัย
เกี่ยวกับความถูกต้ องตามควรของงบการเงินหรือ ทาให้ งบการเงินแสดงข้ อมูลบิดเบือน
ไปจากข้ อเท็จจริงหรือไม่
วิธีการตรวจสอบและการสือ่ สารกับผูบ้ ริหารและผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกากับดูแลเรือ่ งการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับทีพ่ บหรือสงสัย (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 20)
ก20. ผู้ ส อบบัญ ชี จาเป็ นต้ อ งหารื อ เรื่ อ งการไม่ป ฏิบัติต ามกฎหมายและข้ อ บั ง คับ ที่ ส งสัย กับ
ผู้ บ ริ ห ารในระดับ ที่ เ หมาะสม และกับ ผู้ มีห น้ า ที่ ใ นการกากับ ดูแ ล (ในกรณี ท่ีเหมาะสม)
เพราะอาจสามารถให้ หลัก ฐานการสอบบัญ ชีเพิ่ มเติม ได้ เช่น ผู้สอบบัญชีอาจขอคายืนยันว่า
ผู้บ ริ หารและผู้ มี หน้ าที่ในการก ากับ ดู แ ล (ในกรณี ท่ีเหมาะสม) มีความเข้ าใจเช่ น เดียวกับ
ผู้สอบบั ญชีเกี่ยวกับข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ ท่ีเกี่ยวข้ องกับรายการหรื อเหตุการณ์ท่ีทาให้
เกิดข้ อสงสัยถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ เป็ นต้ น
ก21. อย่างไรก็ตาม กฎหมายและข้ อบังคับในบางประเทศอาจบังคับเกี่ยวกับการสื่อสารของผู้สอบ
บัญชีในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบั งคับต่อผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับ
ดูแล โดยอาจห้ ามสื่อสารหรือกระทาการใดๆ เฉพาะเรื่ องที่อาจส่งผลเสียต่อการสืบสวนโดย
ผู้มีอานาจที่เหมาะสม ทั้งเรื่ องที่พบ ข้ อสงสัย การกระทาที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการแจ้ งเตือน
กิจการ ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีจาเป็ นต้ องรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ
ที่พบหรือสงสัยต่อผู้มีอานาจที่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ในบางสถานการณ์ดังกล่าว ประเด็นที่พิจารณาโดยผู้สอบบัญชีอาจซับซ้ อนและผู้สอบบัญชี
อาจพิจารณาความเหมาะสมที่จะขอคาปรึกษาทางกฎหมาย
ก22. หากผู้บริหารหรือผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล (ในกรณีท่ีเหมาะสม) ไม่ได้ ให้ ข้อมูลที่เพียงพอ
แก่ผ้ ูสอบบัญชี ว่ากิจการได้ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาความ
เหมาะสมในการหารือกับที่ปรึกษาทางกฎหมายภายในกิจการหรือภายนอกกิจการเกี่ยวกับการ
ใช้ กฎหมายและข้ อบั งคับในสถานการณ์น้ัน ซึ่งรวมถึงความเป็ นไปได้ ท่จี ะเกิดการทุจริตและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงิน ในกรณีท่ีผ้ ูสอบบัญชีพิจารณาว่าไม่เหมาะสมที่จะหารื อ
กับที่ปรึ กษาทางกฎหมายของกิจการหรื อในกรณีท่ีผ้ ูสอบบัญชียัง ไม่พ อใจกับ ความเห็น ของ
ที่ป รึ ก ษาทางกฎหมายของกิจการ ผู้ สอบบัญ ชีอาจพิ จารณาความเหมาะสมในการหารือกับ
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ที่ป รึ ก ษาทางกฎหมายบนเกณฑ์การรั กษาความลั บ ระหว่ างบุ คคลอื่นในสานั กงานเดียวกัน
สานักงานเครือข่าย องค์กรวิชาชีพ หรือที่ปรึกษากฎหมายของผู้สอบบัญชีเอง เพื่อประเมินว่า
มีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรื อข้ อบั งคับ หรื อไม่ รวมถึงความเป็ นไปได้ ท่ีจะเกิดการทุจริ ต
ผลกระทบทางกฎหมายที่ตามมาซึ่งอาจเกิดขึ้น และการดาเนินการต่อไปของผู้สอบบัญชี (ถ้ ามี)
การประเมินผลกระทบจากการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับทีพ่ บหรือสงสัย (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 22)
ก23. ตามที่กาหนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 22 ผู้สอบบัญชีต้องประเมิ นผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้ อบังคับที่พบหรื อสงสัยซึ่งมีต่องานสอบบัญชีในด้ านอื่น รวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีและความเชื่อถือได้ ของหนังสือรับรอง การพิจารณาผลกระทบต่อ
การสอบบัญชีจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ ที่พบหรือสงสัยจะขึ้นอยู่กับความ
เกี่ยวพั นของการกระทาผิด และการปกปิ ดการกระทาผิด (ถ้ ามี) ของกิจกรรมการควบคุม
เฉพาะเรื่องและตาแหน่งของผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้ องซึ่งปฏิบัติงานให้ กจิ การหรือปฏิบัติ
ตามแนวทางของกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีผ้ ูมีอานาจระดับสูงสุดของกิจการมีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งกับ การไม่ ป ฏิบั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ บั งคั บ ด้ วย ตามที่ก ล่ า วไว้ ในย่ อ หน้ า ที่ 9
การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้ อบังคับ หรือข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องของผู้สอบบัญชีอาจ
ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 22
ก24. ตัวอย่างของสถานการณ์ท่อี าจเป็ นสาเหตุให้ ผ้ ูสอบบัญชีประเมินผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้ อบังคับที่พบหรือสงสัยต่อความเชื่อถือได้ ของหนังสือรับรองที่ได้ รับจาก
ผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล (ในกรณีท่เี หมาะสม) รวมถึง
• ผู้ ส อบบั ญ ชี สงสัยหรื อ ได้ รับ หลั ก ฐานการมีส่ ว นร่ ว มหรื อ เจตนาเข้ าไปมี ส่ วนร่ ว มของ
ผู้ บ ริ หารและผู้ มีห น้ าที่ในการก ากับ ดู แ ล (ในกรณี ท่ีเหมาะสม) ในการไม่ ป ฏิบั ติตาม
กฎหมายและข้ อบังคับใดๆ
• ผู้สอบบัญชีทราบว่าผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล (ในกรณีท่เี หมาะสม) รับรู้ถึง
การไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว การขัดแย้ งต่อกฎหมายและข้ อกาหนดด้ านกฎหมาย และไม่
รายงานหรื อ อนุ มั ติก ารไม่ รายงานเรื่ องดังกล่ าวต่ อ ผู้ มีอ านาจที่เหมาะสมภายในเวลา
ตามที่สมควร
ก25. ในบางสถานการณ์ท่ีได้ รับอนุ ญาตโดยกฎหมายหรือข้ อบังคับ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่ามี
ความจาเป็ นต้ องถอนตัวจากงานสอบบัญชี ตัวอย่างเช่น หากผู้ บริ หารหรื อผู้ มีหน้ าที่ในการ
กากับดูแลไม่ดาเนินการแก้ ไขตามที่ผ้ ูสอบบัญชีพิจารณาว่าเหมาะสมในสถานการณ์น้ัน หรือการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบั งคับที่พบหรื อสงสัยนั้ นทาให้ เกิดคาถามเกี่ยวกับความซื่อสัตย์
ของผู้บริ หารหรือผู้มีหน้ าที่ในการกากับดู แล แม้ ว่าการไม่ปฏิบัติต ามกฎหมายและข้ อ บัง คับ
นั้ น จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญ ต่องบการเงิ น ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในการได้ มาซึ่ ง ค าแนะน าทางกฎหมายเพื่ อ ตั ดสินใจว่ าเหมาะสมที่จะถอนตั วจาก
งานสอบบั ญชี หรื อไม่ เมื่อผู้สอบบัญชีตัดสินใจว่าการถอนตัวจากงานสอบบัญชีน้ันเหมาะสม
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การถอนตัวนั้นไม่ถือว่าทดแทนการปฏิบัติตามความรับผิดชอบอื่นภายใต้ กฎหมาย ข้ อบังคับ
หรื อข้ อก าหนดด้ านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องเพื่ อตอบสนองการไม่ ปฏิบั ติตามกฎหมายและ
ข้ อบังคับที่พบหรื อสงสัย นอกจากนี้ ย่อหน้ าที่ ก8ก ของมาตรฐานการสอบบั ญชี รหัส 22014
ระบุว่าบางข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณกาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีคนก่อนรับคาร้ องขอจากผู้สอบ
บั ญ ชี ท่ี ได้ รั บ การเสนอชื่ อ ให้ รั บ งานต่ อ ในการจั ดเตรี ยมข้ อมู ลเกี่ ยวกั บ การไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายและข้ อบังคับให้ กบั ผู้สอบบัญชีท่รี ับงานต่อ
การสื่อสารและการรายงานการไม่ปฏิบตั ิตามหรือข้อสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบตั ิ ตามกฎหมายและ
ข้อบังคับ
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึ้น จากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ทีพ่ บหรือสงสัยต่ อรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 26-28)
ก26. การไม่ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบั งคั บที่พ บหรื อสงสัยจะถูกสื่อสารในรายงานของผู้สอบ
บัญชีเมื่อผู้สอบบัญชีแสดงความเห็น แบบที่เปลี่ยนแปลงไปตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 26-28
ผู้สอบบัญชีอาจสื่อสารการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ ที่พบหรือสงสัยในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีในสถานการณ์อ่นื เช่น
• เมื่อผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบต่อการรายงานอื่นนอกเหนือจากความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญ ชีตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ตามที่กล่ าวไว้ ในย่ อหน้ าที่ 43 ของมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)
• เมื่อผู้สอบบัญชีตัดสินใจว่ าการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับที่พบหรือสงสัยเป็ น
เรื่ อ งสาคัญ ในการตรวจสอบและสื่อสารเรื่ องนี้ ตามที่กล่ าวในมาตรฐานการสอบบั ญ ชี
รหัส 70115 เว้ นแต่ปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 14 ของมาตรฐานดังกล่าว
• ในบางกรณีท่ีสามารถทาได้ เมื่อผู้บริ หารหรื อผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลไม่ ดาเนิ นการ
แก้ ไขตามที่ผ้ ู สอบบั ญ ชี พิ จ ารณาว่ าเหมาะสมในสถานการณ์ น้ั น และการถอนตัวจาก
งานสอบบัญชีน้ันเป็ นไปไม่ได้ (ดูย่อหน้ าที่ 25) ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงการบรรยาย
เรื่องการไม่ปฏิบัติตามที่พบหรื อสงสัยในวรรคเรื่ องอื่นตามที่กล่ าวไว้ ในมาตรฐานการ
สอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง)16

14
15
16

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) “วรรคเน้ นข้ อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่องอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต”
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ก27. กฎหมายหรือข้ อบังคับอาจจากัดการเปิ ดเผยข้ อมูลเฉพาะเรื่องต่อสาธารณะ ไม่ว่าโดยผู้บริหาร
ผู้ มีหน้ าที่ในการกากับ ดู แล หรื อ ผู้ สอบบั ญ ชี ตัวอย่ างเช่ น กฎหมายและข้ อบั งคับ อาจห้ าม
ติดต่ อสื่อสารหรื อกระทาการใดๆ เฉพาะเรื่ องที่อาจส่งผลเสียต่ อการสืบสวนโดยผู้ มีอานาจ
ที่เหมาะสม ทั้งเรื่องจริงที่พบหรือสงสัย การกระทาที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการแจ้ งเตือนกิจการ
เมื่อผู้สอบบัญชีต้ังใจสื่อสารเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับที่พบหรือสงสัยใน
รายงานของผู้ สอบบั ญ ชี ตามสถานการณ์ ท่ีแสดงในย่ อ หน้ าที่ ก26 หรื ออีกนั ยหนึ่ ง ในบาง
สถานการณ์ กฎหมายหรือข้ อบังคับดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความสามารถของผู้สอบบัญชี
ในการอธิบายเรื่องนั้นหรือการออกรายงานของผู้สอบบัญชี ในกรณีดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจ
พิจารณาการได้ มาซึ่งคาแนะนาทางกฎหมายเพื่อใช้ ตัดสินใจดาเนินการอย่างเหมาะสม
การรายงานการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับทีพ่ บหรือสงสัยต่อหน่วยงานกากับดูแลภายนอก
ทีเ่ หมาะสม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 29)
ก28. รายงานการไม่ ป ฏิบั ติ ตามกฎหมายและข้ อ บั งคั บ ที่พ บหรื อ สงสัยต่ อ หน่ วยงานก ากับ ดู แ ล
ภายนอกที่เหมาะสม อาจจาเป็ นหรือเหมาะสมในสถานการณ์น้ัน เพราะ
• กฎหมาย ข้ อบั งคับ หรื อข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องกาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญ ชี
รายงาน (ดูย่อหน้ าที่ ก29)
• ผู้ สอบบั ญ ชี ตั ด สิน ใจว่ าการรายงานเป็ นการกระท าที่เหมาะสมเพื่ อตอบสนองต่ อ การ
ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ที่ พ บหรื อ สงสั ย ตามที่ ก ล่ า วไว้ ใ นข้ อ ก าหนด
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ อง (ดูย่อหน้ าที่ ก30) หรือ
• กฎหมาย ข้ อบังคับ หรือข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องให้ สิทธิผ้ ูสอบบัญชีในการทา
เช่นนั้น (ดูย่อหน้ าที่ ก31)
ก29. ในบางประเทศ กฎหมาย ข้ อบังคับ หรือข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องอาจกาหนดให้
ผู้ สอบบั ญ ชี รายงานการไม่ ป ฏิบั ติตามกฎหมายและข้ อบั งคั บ ที่พ บหรื อ สงสัยต่ อ หน่ วยงาน
กากับดูแลภายนอกที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศ ข้ อกาหนดตามกฎหมายที่มีอยู่
กาหนดให้ สาหรับผู้สอบบัญ ชีของสถาบันการเงินเพื่ อให้ รายงานถึงการเกิดขึ้ นหรือสงสัยว่ า
เกิด ขึ้น ของการไม่ ป ฏิบั ติ ตามกฎหมายและข้ อบั งคั บ ต่ อ คณะกรรมการกากับ ดู แ ลกิจการ
เช่นเดียวกับการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือข้ อบังคับ ในบางประเทศ ผู้ สอบบั ญ ชี อาจจาเป็ นต้ องรายงานการแสดงข้ อมู ลที่ขัดต่ อ
ข้ อเท็จจริงต่อผู้มีอานาจที่เหมาะสมในกรณีท่ผี ้ ูบริหารหรือผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลเพิกเฉย
ต่อการแก้ ไข
ก30. ในกรณีอ่ นื ข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องอาจกาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชี ต้องตัดสินใจว่า
การรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับที่พบหรือสงสัยต่อหน่วยงานกากับดูแล
ภายนอกที่เหมาะสมเป็ นการกระท าที่ เหมาะสมกั บ สถานการณ์ น้ั น หรื อ ไม่ ตั ว อย่ างเช่ น
ข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณกาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชี ทาตามขั้นตอนเพื่ อตอบสนองต่อการไม่
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ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับที่พบหรือสงสัย และพิจารณาว่าต้ องกระทาการใดๆ เพิ่มขึ้น
หรือไม่ ซึ่งอาจรวมถึงการรายงานต่อหน่ วยงานกากับดูแลภายนอกที่เหมาะสม17 ข้ อกาหนด
ด้ านจรรยาบรรณชี้แจงว่าการรายงานดังกล่าวไม่ถือเป็ นการฝ่ าฝื นหน้ าที่การรักษาความลับของ
ลูกค้ าตามข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณ18
ก31. แม้ ว่ากฎหมาย ข้ อบังคับ หรือข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องไม่รวมถึงข้ อกาหนดซึ่ง
ตอบสนองต่อการรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับที่พบหรื อสงสัย กฎหมาย
ข้ อบังคับ หรือข้ อกาหนดนั้นอาจให้ สิทธิผ้ ูสอบบัญชีรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้ อบั งคับที่พ บหรื อสงสัยต่ อหน่ วยงานกากับดู แลภายนอกที่เหมาะสม ตัวอย่ างเช่ น ขณะที่
ตรวจสอบงบการเงินของสถาบันการเงิน ผู้สอบบัญชีอาจมีสทิ ธิตามกฎหมายหรือข้ อบังคับที่จะ
ปรึ กษาหารื อเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับที่พบหรื อสงสัยกับคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการ
ก32. ในสถานการณ์ อ่ ืน การรายงานการไม่ ป ฏิบั ติตามกฎหมายและข้ อบั งคับ ที่พ บหรื อสงสัยต่ อ
หน่ วยงานกากับดู แ ลภายนอกที่เหมาะสมอาจถู กจากัดโดยหน้ าที่ในการรั กษาความลั บ ของ
ลูกค้ าตามกฎหมาย ข้ อบังคับ หรือข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ อง
ก33. การกาหนดตามที่ระบุ ไว้ ในย่ อหน้ าที่ 29 อาจเกี่ยวข้ องกับ ข้ อพิ จารณาที่ซับซ้ อนและการใช้
ดุ ลยพิ นิจเยี่ยงผู้ ประกอบวิชาชี พ ดังนั้น ผู้สอบบั ญ ชีอาจพิ จารณาขอคาปรึกษาจากภายใน
(เช่น ภายในสานักงานหรือสานักงานเครือข่าย) หรือ ขอคาปรึกษาจากหน่วยงานที่มีอานาจใน
การกากับดูแลหรือองค์กรวิชาชีพบนพื้นฐานการรักษาความลับ (ถ้ าการกระทาดังกล่าวไม่ขัด
ต่อกฎหมายหรือข้ อบังคับ หรือ ไม่ฝ่าฝื นหน้ าที่ในการรั กษาความลับของลูกค้ า) ผู้สอบบั ญชี
อาจพิจารณาการได้ มาซึ่งคาแนะนาทางกฎหมายเพื่อให้ เข้ าใจถึงทางเลือกของผู้สอบบัญชี และ
ผลกระทบทางวิชาชีพและทางกฎหมายจากการดาเนินการที่เฉพาะเจาะจง
ข้ อพิจารณาเฉพาะสาหรับหน่วยงานภาครัฐ
ก34. ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐมีหน้ าที่รายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับที่พบ
หรือสงสัยต่อคณะกรรมการกากับดูแลหรือรายงานไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชี
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อ่านย่อหน้ าที่ 225.29 และ 225.33 – 225.36 ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่กาหนดโดยสหพันธ์
นักบัญชีระหว่างประเทศ (IESBA Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants - 2016) (สภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์กาลังดาเนินการแก้ ไขปรับปรุงเรื่องนี้ในข้ อกาหนดทางจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนั้นเรื่องนี้จะมี
ผลบังคับใช้ เมื่อสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้ )
18
อ่านย่อหน้ าที่ 140.7 และ 225.35 ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่กาหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่าง
ประเทศ (IESBA Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants - 2016) (สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์กาลังดาเนินการแก้ ไขปรับปรุง เรื่องนี้ในข้ อกาหนดทางจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนั้นเรื่องนี้จะมีผลบังคับ
ใช้ เมื่อสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้ )
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
เอกสารหลักฐาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 30)
ก35. เอกสารหลั กฐานของผู้ สอบบั ญชี เกี่ยวกับการไม่ ปฏิบั ติตามกฎหมายและข้ อบั งคับ ที่พบหรื อ
สงสัยอาจรวมถึง
•
สาเนาบันทึกหรือเอกสารหลักฐาน
•
รายงานการประชุมเกี่ยวกับการปรึ กษาหารื อกับผู้บริ หาร ผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล
หรือบุคคลภายนอกกิจการ
ก36. กฎหมาย ข้ อ บั งคั บ หรื อข้ อ กาหนดด้ านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องอาจกาหนดข้ อกาหนดใน
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับที่พบหรือสงสัย.19
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อ่านย่อหน้ าที่ 225.37 ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณสาหรับผู้ประกอบวิชาชี พที่กาหนดโดยสหพั นธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ
(IESBA Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants - 2016) (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์กาลัง
ดาเนินการแก้ ไขปรับปรุงเรื่องนี้ในข้ อกาหนดทางจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนั้นเรื่องนี้จะมีผลบังคับใช้ เมื่อสภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้ )
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