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ภาคผนวก 1

ข้ อกาหนดในที่ระบุไว้ มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1
และมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่น ๆ ที่กล่าวอ้ างถึง
การสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล

ภาคผนวก 2

แง่มุมเชิงคุณภาพของวิธปี ฏิบัติทางบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) “การสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล” ควรอ่าน
ร่ ว มกับ มาตรฐานการสอบบั ญชี รหั ส 200 “วั ตถุ ประสงค์ โดยรวมของผู้ สอบบั ญชี รั บอนุ ญาต และ
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี”

คานา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
1.

มาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับนี้ กาหนดความรั บผิดชอบของผู้ สอบบั ญชีเกี่ยวกับการสื่อสาร
ในการตรวจสอบงบการเงินกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล แม้ ว่ามาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
จะใช้ กับกิจการทุกกิจการโดยไม่ได้ คานึงถึงโครงสร้ างการกากับดูแลหรื อขนาดของกิจการที่
แตกต่างกัน แต่การนามาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ไปใช้ กบั กิจการที่มีผ้ ูมีหน้ าที่ในการกากับ
ดู แลทาหน้ าที่เ ป็ นผู้ บริ หารของกิจการด้ วย หรื อกิจ การจดทะเบี ยนในตลาดหลั ก ทรั พย์น้ั น
จะต้ องมีการพิจารณาเป็ นพิ เศษ นอกจากนี้ มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ มีข้อกาหนด
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการสื่อสารของผู้สอบบัญชีกับผู้บริ หารหรือเจ้ าของกิจการ หากผู้บริ หาร
หรือเจ้ าของกิจการนั้นไม่ได้ มีหน้ าที่ในการกากับดูแลกิจการ

2.

มาตรฐานการสอบบั ญ ชี ฉบั บ นี้ ได้ ถู กจั ดทาขึ้น เพื่ อใช้ ในการตรวจสอบงบการเงิน แต่ อาจ
นาไปใช้ หรืออาจปรับใช้ ตามความจาเป็ นของสถานการณ์กับการตรวจสอบข้ อมูลทางการเงิน
อื่นในอดีตที่ผ้ ูมีหน้ าที่ในการกากับดู แลรั บผิดชอบในการสอดส่องดูแลการจั ดทาข้ อมูลทาง
การเงินอื่นในอดีตเหล่านั้น

3.

ด้ วยตระหนักถึงความสาคัญของการสื่อสารแบบสองทางอย่างมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
งบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ จึงกาหนดกรอบในการสื่อสารของผู้สอบบัญชีกับ
ผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลและระบุ ประเด็นเฉพาะบางประเด็นที่ผ้ ูสอบบั ญชี ต้องสื่อสารกับ
ผู้ มี ห น้ าที่ ใ นการก ากั บ ดู แ ล ส าหรั บ ประเด็น อื่ น ๆ ที่ ผ้ ู สอบบั ญ ชี ต้ องสื่ อ สารเพิ่ ม เติ ม
จากมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ นั้ น ถู ก ก าหนดไว้ ในมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ฉ บั บ อื่ น
(ตามภาคผนวก 1) นอกจากนี้ มาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 265 1 มี ข้ อก าหนดเฉพาะ
เกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารกั บ ผู้ มี ห น้ า ที่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลถึ ง ข้ อ บกพร่ อ งที่ มี นั ย ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ
การควบคุ มภายในที่ผ้ ู สอบบั ญ ชี พบในระหว่ างการตรวจสอบบั ญ ชี สาหรั บประเด็นอื่ น ๆ
ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ หรื อ ฉบั บ อื่ น ผู้ ส อบบั ญ ชี อ าจต้ อ งท า
การสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลตามกฎหมายหรือข้ อบังคับอื่น ตามข้ อตกลง หรือตาม
ข้ อก าหนดเพิ่ มเติ มที่ เกี่ ยวข้ องกั บงานตรวจสอบ ตั ว อย่ า งเช่ น ตามมาตรฐานขององค์ ก ร
วิชาชีพบั ญชี ของประเทศ ทั้งนี้ มาตรฐานการสอบบั ญชี ฉบั บนี้ ไม่ได้ มีข้อกาหนดห้ ามไม่ ให้
ผู้ สอบบั ญชี ทาการสื่อสารกับผู้ มีหน้ าที่ในการกากับดู แลในประเด็นอื่น ๆ (อ้ างถึงย่ อหน้ าที่
ก33-ก36)

1

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 “การสื่อสารข้ อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลและผู้บริหาร
ของกิจการ”
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บทบาทในการสือ่ สาร
4.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้มุ่งเน้ นถึงการสื่อสารจากผู้สอบบัญชีไปยังผู้มีหน้ าที่ในการกากับ
ดูแลเป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม การสื่อสารแบบสองทางอย่างมีประสิทธิผลนั้นมีความสาคัญใน
การช่วยการปฏิบัติงานสอบบัญชี ดังต่อไปนี้
(ก) ช่วยให้ ผ้ ูสอบบัญชีและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลเข้ าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับบริบท
ในการสอบบัญชี และช่วยในการพัฒนาความสัมพันธ์ในการทางานที่ดี ในขณะที่ยังคงไว้
ซึ่งความเป็ นอิสระและความเที่ยงธรรมของผู้สอบบัญชี
(ข) ช่ ว ยผู้ สอบบั ญ ชี ใ นการได้ ม าซึ่ งข้ อ มู ลที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การสอบบั ญ ชี จ ากผู้ มีหน้ า ที่ใ น
การก ากับ ดูแ ล ตัว อย่า งเช่น ผู้ ม ีห น้ า ที่ใ นการก ากับ ดูแ ลอาจช่ว ยผู้ ส อบบัญ ชีใ น
การท าความเข้ า ใจในกิจ การหรือ สภาพแวดล้ อ มของกิจ การ และในการระบุถ ึง
แหล่ง ที่ม าของหลัก ฐานการสอบบัญ ชีที ่เ หมาะสม รวมถึง ในการจัด หาข้ อ มูล ที่
เกี่ยวข้ องกับรายการหรือเหตุการณ์ใดโดยเฉพาะ
(ค) ช่ วยผู้ มีหน้ าที่ในการกากับดู แลในการปฏิบัติหน้ าที่ความรั บผิดชอบต่ อการสอดส่อง
ดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงิน ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงในการแสดง
ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญของงบการเงิน

5.

แม้ ว่าผู้สอบบัญชีมีความรั บผิดชอบในการสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลในประเด็นที่
กาหนดไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญ ชีฉบับ นี้ ผู้บริหารของกิจการเองก็มีความรับผิดชอบใน
การสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลในประเด็นที่เป็ นประโยชน์ ต่อการกากับดู แลด้ วย
ดังนั้น การสื่อสารโดยผู้สอบบัญชีไปยังผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลไม่ได้ เป็ นการปลดเปลื้อง
ภาระความรับผิดชอบโดยผู้บริหารในการสื่อสารไปยังผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล เช่นเดียวกัน
กับที่การสื่อสารโดยผู้บริหารไปยังผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลในประเด็นต่าง ๆ ที่ผ้ ูสอบบัญชี
ต้ องท าการสื่ อ สารกั บ ผู้ มี ห น้ าที่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลก็ ไ ม่ ไ ด้ เป็ นการปลดเปลื้ องภาระ
ความรั บผิ ดชอบให้ แก่ ผ้ ู สอบบั ญชี ท่ีต้ องท าการสื่ อสารกั บผู้ มี หน้ าที่ในการก ากั บดู แลด้ วย
อย่ างไรก็ตาม การสื่อสารโดยผู้ บริ หารไปยังผู้ มีหน้ า ที่ในการกากับ ดู แ ลในประเด็น ต่ า ง ๆ
อาจส่ง ผลกระทบต่อ รูป แบบและช่ ว งเวลาของการสื่ อ สารระหว่ า งผู้ ส อบบัญ ชีก ับ
ผู้ มี ห น้ าที่ ใ นการกากั บ ดู แ ล

6.

การสื่ อ สารที่ ชั ด เจนถึ ง ประเด็น เฉพาะที่ ก าหนดไว้ ภ ายใต้ ม าตรฐานการสอบบั ญ ชี เ ป็ น
ส่วนประกอบที่สาคัญในงานสอบบัญชีทุกงาน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้
ก าหนดให้ ผู้ ส อบบัญ ชีต้ อ งมีขั้น ตอนการปฏิบ ัต ิง านเฉพาะเพื่ อ ระบุถ ึง ประเด็น อื่น ๆ
ที่ผ้ ูสอบบัญชีต้องทาการสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล

2

TSA 260 (ปรับปรุง)

7.

กฎหมายหรื อข้ อบั งคับอาจจากัดการสื่อสารในบางประเด็นของผู้ สอบบั ญชีกับผู้ มีหน้ าที่ใน
การกากับดูแล ตัวอย่างเช่น อาจมีกฎหมายหรือข้ อบังคับที่ห้ามเป็ นการเฉพาะไม่ให้ มีการสื่อสาร
หรือการดาเนินการใด ๆ ที่อาจบิดเบือนการดาเนินการสอบสวนของทางราชการอันเกี่ยวกับ
การกระทาที่ผิดกฎหมายหรื อข้ อสงสัยในการกระทาผิดกฎหมาย ในบางสถานการณ์อาจมี
ข้ อขัดแย้ งที่ซับซ้ อนระหว่ างภาระความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการรักษาความลับของ
ลูกค้ ากับภาระความรั บผิดชอบของผู้สอบบั ญชีท่จี ะต้ องทาการสื่อสารประเด็นเหล่ านั้น ในกรณี
ดังกล่าวผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาขอคาแนะนากับที่ปรึกษาทางกฎหมาย

วันถือปฏิบตั ิ
8.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบั บนี้ ให้ ถือปฏิบั ติกับการตรวจสอบงบการเงินสาหรั บงวดสิ้นสุด
ในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วัตถุประสงค์
9. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีมีดังนี้
(ก) เพื่อสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลอย่างชัดเจนถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ในการตรวจสอบงบการเงิน รวมถึงภาพรวมของขอบเขตและช่วงเวลาของการสอบบัญชี
ตามที่ไว้ วางแผนไว้
(ข) เพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการสอบบัญชีจากผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล
(ค) เพื่ อแจ้ งให้ ผ้ ูมีหน้ าที่ในการกากับดูแลทราบในระยะเวลาที่เหมาะสม ถึงข้ อสังเกตจาก
การตรวจสอบซึ่ ง มี นั ย ส าคั ญ และเกี่ ย วข้ อ งกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ มี ห น้ าที่ ใ น
การกากับดูแลในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงิน
(ง) เพื่ อส่งเสริ มการสื่อสารแบบสองทางที่มีประสิทธิผลระหว่ างผู้สอบบัญชีและผู้มีหน้ าที่
ในการกากับดูแล

คาจากัดความ
10. เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
(ก) ผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคล องค์กรหรือกลุ่มขององค์กร
(ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกิจการ) ที่มีความรับผิดชอบในการสอดส่องดูแล
การกาหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์ของกิจการและภาระความผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับ
ความน่าเชื่อถือของกิจการ ซึ่งรวมถึงการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงาน
ทางการเงิน สาหรั บกิจการบางแห่ งในบางประเทศ ผู้ มีหน้ า ที่ในการกากับดูแลอาจ
รวมถึงบุคลากรที่ทาหน้ าที่ในการบริ หารจัดการด้ ว ย ตัว อย่างเช่ น กรรมการบริ หาร
ในคณะกรรมการกากับดูแลของกิจการภาคเอกชนหรือองค์กรภาครัฐด้ วย หรือผู้บริหาร
ที่เป็ นเจ้ าของกิจการเอง สาหรับโครงสร้ างการกากับดูแลของกิจการในรูปแบบต่าง ๆ
โปรดอ่านจากย่อหน้ าที่ ก1-ก8
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(ข) ผู้บริ หาร หมายถึง บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่มีหน้ าที่รับผิดชอบต่อการบริ หารงานของ
กิจ การ สาหรับ กิจ การบางแห่ง ในบางประเทศ ผู้ บ ริ ห ารอาจรวมถึง ผู้ มีห น้ า ที่ใ น
การก ากับ ดูแ ลบางท่า นหรือ ทุก ท่า นด้ ว ย ตัว อย่า งเช่น กรรมการบริห ารใน
คณะกรรมการกากับดู แลของกิจการหรือเป็ นผู้บริหารที่เป็ นเจ้ าของกิจการเอง

ข้อกาหนด
ผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกากับดูแล
11. ผู้สอบบั ญชี ต้องกาหนดบุคคลหรื อกลุ่ มบุ คคลที่เหมาะสมซึ่งอยู่ในโครงสร้ างการกากับดูแล
ของกิจการที่จะต้ องสื่อสารด้ วย (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก1-ก4)
การสือ่ สารกับกลุ่มย่อยของผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกากับดูแล
12. หากผู้ ส อบบัญ ชีทาการสื่ อ สารกับ กลุ่ ม ย่อ ยของผู้ มีห น้ า ที่ใ นการกากับ ดูแ ล ตัว อย่า งเช่ น
คณะกรรมการตรวจสอบหรื อ กรรมการท่ า นใดท่ า นหนึ่ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ อ งก าหนดว่ า มี
ความจาเป็ นที่จะต้ องสื่อสารกับคณะกรรมการกากับดูแลด้ วยอีกหรื อไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก5-ก7)
เมือ่ ผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกากับดูแลทุกท่านเกีย่ วข้องกับการบริหารของกิจการ
13. ในบางกรณี ผ้ ู มี ห น้ า ที่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลทุ ก ท่ า นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารงานของกิ จ การ
ตัวอย่างเช่น ธุรกิจขนาดเล็กที่เจ้ าของกิจการเป็ นผู้บริหารงานของกิจการแต่เพี ยงผู้เดียวและ
ไม่มีผู้ อ่ืนที่ทาหน้ าที่ในการกากับดูแลอีก กรณีดังกล่าวหากผู้ สอบบัญชีได้ ทาการสื่อสารใน
ประเด็นต่า ง ๆ ที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ฉบั บ นี้ กับ บุ คคลหรื อ กลุ่ มบุ คคลที่
ทาหน้ า ที่ในการบริ หารและมี ความรั บ ผิ ดชอบในการก ากับ ดู แ ลด้ ว ยแล้ ว ผู้ สอบบั ญชี ไม่ มี
ความจาเป็ นที่จะต้ องสื่อสารประเด็นดังกล่ าวเหล่ านั้นกับบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดิมในฐานะ
บทบาทของการเป็ นผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลอีก ประเด็นดังกล่ าวได้ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่
16(ค) อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีต้องได้ รับความพึงพอใจว่าการสื่อสารกับบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่ทาหน้ าที่ในการบริ หารนั้ นสามารถสื่อสารถึงผู้ มีหน้ าที่ในการกากับดู แลทั้งหมดได้
อย่ า งเพี ย งพอเสมื อ นกั บ ในกรณี ท่ี ผ้ ู ส อบบั ญ ชี ไ ด้ ท าการสื่ อ สารกั บ ผู้ มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ น
การกากับดูแลโดยตรง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก8)
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เรือ่ งทีต่ อ้ งสือ่ สาร
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน
14. ผู้สอบบัญชีต้องทาการสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงิน ซึ่งรวมถึง
(ก) ผู้สอบบั ญชีมีความรั บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่ องบการเงินที่ได้ จัดทาขึ้นโดย
ผู้บริหารของกิจการภายใต้ การสอดส่องดูแลของผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล และ
(ข) การตรวจสอบงบการเงินไม่ได้ เป็ นการปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ มี
หน้ าที่ในการกากับดูแล (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก9-ก10)
ขอบเขตและช่วงเวลาของการสอบบัญชีทีไ่ ด้วางแผนไว้
15. ผู้ สอบบั ญ ชี ต้อ งทาการสื่อ สารกับผู้ มีหน้ า ที่ในการก ากับ ดู แ ลถึงภาพรวมของขอบเขตและ
ช่ ว งเวลาของการสอบบั ญ ชี ท่ีไ ด้ ว างแผนไว้ ซึ่ ง รวมถึ ง การสื่ อ สารเกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งที่ มี
นัยสาคัญที่ผ้ ูสอบบัญชีระบุไว้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก11-ก16)
เรือ่ งทีส่ าคัญทีพ่ บจากการสอบบัญชี
16. ผู้สอบบัญชีต้องทาการสื่อสารกับผู้ มีหน้ าที่ในการกากับดู แล (อ้ างถึงย่ อหน้ าที่ ก17-ก18)
ในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) ความคิ ดเห็น ของผู้ สอบบั ญ ชี ท่ีเ กี่ยวข้ องกับแง่ มุมเชิ งคุ ณภาพที่สาคั ญของวิ ธีป ฏิบั ติ
ทางบัญ ชีข องกิจ การ รวมถึง นโยบายบัญ ชี การประมาณการทางบัญ ชี และ
การเปิ ดเผยข้ อ มูล ในงบการเงิน ในกรณีที่เ กี่ ย วข้ อ ง ผู้ ส อบบัญ ชีต้ อ งอธิบ ายให้
ผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลทราบถึงเหตุผลที่ผ้ ูสอบบัญชีพิจารณาว่าวิธีปฏิบัติทางบัญชี
ที่สาคัญและเป็ นที่ยอมรั บตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องนั้น ไม่เป็ นวิธี
ปฏิบั ติท่ีเ หมาะสมที่สุดภายใต้ สถานการณ์ เ ฉพาะสาหรั บ กิจ การ (อ้ า งถึง ย่ อ หน้ า ที่
ก19-ก20)
(ข) อุปสรรคสาคัญที่พบในระหว่างการตรวจสอบบัญชี (หากมี) (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก21)
(ค) เว้ นแต่กรณีท่ผี ้ ูมีหน้ าที่ในการกากับดูแลทุกท่านเกี่ยวข้ องในการบริหารกิจการ ผู้สอบบัญชี
ต้ องสื่อสารให้ ทราบถึง
(1) เรื่องที่สาคัญ (หากมี) ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบที่ได้ มีการปรึกษาหารือหรือที่
จะต้ องทาการหารือกับผู้บริหาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก22)
(2) หนังสือรับรองตามที่ผ้ ูสอบบัญชีร้องขอ
(ง) สถานการณ์ท่ีก ระทบต่ อ รู ป แบบและเนื้ อ หาของรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี (หากมี)
(อ้ างถึงย่ อหน้ าที่ ก23-ก25)
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(จ) เรื่ อ งอื่ น ๆ ที ่ เ กิด ขึ้ น จากการสอบบั ญ ชีซึ่ ง ผู้ ส อบบัญ ชีไ ด้ ใ ช้ ด ุล ยพิ น ิ จ เยี ่ ย ง
ผู้ ประกอบวิ ชาชี พแล้ วเห็น ว่ า มี ความเกี่ ยวข้ องกับการสอดส่ องดู แลกระบวนการใน
การจัดทารายงานทางการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก26-ก28)
ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี
17. ในกรณีของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการ
กากับดูแล ในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) ข้ อ ความว่ า กลุ่ ม ผู้ ป ฏิบั ติง านตรวจสอบและผู้ ป ฏิบั ติง านอื่น ในสานั ก งานสอบบั ญ ชี
(ตามความเหมาะสม) สานักงานสอบบัญชี และสานักงานเครือข่ายของสานักงานสอบบัญชี
(ในกรณีท่เี กี่ยวข้ อง) ได้ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีท่เี กี่ยวข้ อง
กับความเป็ นอิสระ และ
(1) ความสัมพันธ์ท้งั หมดและประเด็นอื่น ๆ ระหว่างสานักงาน สานักงานเครือข่าย
ของสานักงานสอบบัญชีและกิจการ ซึ่งตามดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีแล้ วอาจทา
ให้ คิดอย่างสมเหตุสมผลได้ ว่ามีผลกระทบต่อความเป็ นอิสระ กรณีดังกล่าวต้ อง
รวมถึง ค่ าธรรมเนี ยมทั้งหมดที่เรี ยกเก็บในระหว่ างงวดของงบการเงิน สาหรั บ
ค่าบริการสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีท่สี านักงาน
หรือสานักงานเครือข่ายได้ ให้ การบริการแก่กิจการ หรือให้ แก่ส่วนงานต่าง ๆ
ภายใต้ การควบคุมของกิจการ ค่าบริการเหล่านั้นต้ องมีการจัดสรรตามประเภท
การให้ บริ การอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยผู้ มีหน้ าที่ในการกากับดู แลในการประเมิน
ผลกระทบของการให้ บ ริ การต่ อความเป็ นอิสระของผู้ สอบบั ญ ชี
(2) มาตรการป้ องกันที่เกี่ยวข้ อง ที่นามาใช้ เพื่อขจัดอุปสรรคของความเป็ นอิสระที่พบ
หรื อ ช่ ว ยให้ อุ ป สรรคนั้ น ลดลงอยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ (อ้ า งถึ ง ย่ อ หน้ าที่
ก29-ก32)
กระบวนการสือ่ สาร
การสร้างกระบวนการการสือ่ สาร
18. ผู้สอบบั ญชี ต้องสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดู แลถึงรู ปแบบ ช่ วงเวลาและเนื้ อหาสาระ
ทั่วไปที่คาดว่าจะทาการสื่อสารด้ วย (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก37-ก45)
รูปแบบของการสือ่ สาร
19. ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ อ งสื่อ สารกั บ ผู้ มี ห น้ า ที่ในการก ากับ ดู แ ลอย่ า งเป็ นลายลั กษณ์ อักษรสาหรั บ
ประเด็นสาคัญที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีได้ ใช้ ดุลยพิ นิจเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพแล้ วเห็นว่าการสื่อสารโดยวาจานั้นอาจไม่เพียงพอ ในการสื่อสารเป็ นลายลักษณ์อักษร
ไม่ จาเป็ นที่จะต้ องครอบคลุ มทุ กประเด็น ที่ตรวจพบจากการสอบบั ญชี (อ้ างถึงย่ อ หน้ าที่
ก46-ก48)
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20. ผู้สอบบั ญชีต้องสื่อสารอย่างเป็ นลายลั กษณ์อักษรกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลในประเด็น
ที่เกี่ยวข้ องกับความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีในกรณีท่กี าหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 17
ช่วงเวลาของการสือ่ สาร
21. ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ อ งสื่ อ สารกับ ผู้ มีห น้ า ที่ ใ นการกากับ ดูแ ลอย่า งทัน ท่ว งที (อ้ า งถึง ย่ อ หน้ า ที่
ก49-ก50)
ความเพียงพอของกระบวนการสือ่ สาร
22. ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ อ งประเมิ น ว่ า การสื่ อ สารแบบสองทางระหว่ า งผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละผู้ มี ห น้ าที่
ในการกากับดูแลนั้นเพียงพอตามวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชีหรือไม่ หากไม่เพียงพอตาม
วัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องประเมินถึงผลกระทบ (หากมี) ต่อการประเมิน
ความเสี่ ยงของการแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ดต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อั น เป็ นสาระส าคั ญ และความสามารถ
ในการได้ มาซึ่ งหลั กฐานการสอบบัญชี ท่เี หมาะสมอย่างเพี ยงพอ รวมทั้งต้ องดาเนิ นการอย่ างใด
อย่างหนึ่งที่เหมาะสม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก51-ก53)
เอกสารหลักฐาน
23. ในกรณี ท่ีเ รื่ อ งที่ต้ อ งสื่ อ สารตามที่ก าหนดไว้ ใ นมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ถู ก สื่ อ สาร
โดยวาจา ผู้สอบบัญชีต้องรวมเรื่องดังกล่าวรวมถึงระบุเวลาและบุคคลที่ได้ ทาการสื่อสารด้ วย
ในเอกสารหลักฐานการสอบบัญชี สาหรับเรื่องที่ได้ ส่ อื สารเป็ นลายลักษณ์อักษรนั้น ผู้สอบบัญชี
ต้ องจัดเก็บสาเนาของเอกสารที่ส่ อื สารนั้นไว้ เป็ นส่วนหนึ่งของเอกสารหลักฐานการสอบบัญชี2
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก54)

การนาไปปฏิบตั ิและคาอธิบายอืน่
ผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกากับดูแล (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 11)
ก1. โครงสร้ างการกากับ ดูแลของกิจการอาจจะแตกต่างกัน ในแต่ ละประเทศหรื อแต่ละกิจการ
ซึ่ ง เป็ นการสะท้ อ นให้ เ ห็น ถึ ง อิท ธิพ ลของความแตกต่ า งทางพื้ นฐานด้ า นวั ฒ นธรรมและ
ด้ านกฎหมาย รวมถึงความแตกต่างด้ านขนาดของกิจการและลักษณะความเป็ นเจ้ าของกิจการ
ตัวอย่างเช่น

ในบางประเทศนั้นกาหนดให้ มีคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ (ซึ่งส่วนใหญ่หรือทั้งหมด
ไม่ได้ เป็ นคณะกรรมการบริหาร) แยกต่างหากตามกฎหมายจากคณะกรรมการบริหาร
(โครงสร้ างแบบคณะกรรมการ 2 ชุด) และในบางประเทศกาหนดให้ การกากับดูแล
และการบริหารเป็ นความรับผิดชอบทางกฎหมายของคณะกรรมการชุดเดียวกันหรือ
คณะกรรมการร่วม (โครงสร้ างแบบคณะกรรมการชุดเดียว)
2

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้ าที่ 8-11 และย่อหน้ าที่ ก6
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สาหรั บกิจการบางแห่งผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลของกิจการอาจดารงตาแหน่งซึ่งเป็ น
ส่วนหนึ่งของโครงสร้ างทางกฎหมายของกิจการ ตัวอย่างเช่น เป็ นกรรมการของกิจการ
และสาหรับกิจการอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น องค์กรของรัฐบางแห่ง หน่ วยงานที่ทาหน้ าที่ใน
การกากับดูแลไม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร

ในบางกรณี ผู้ มี ห น้ า ที่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลทุ ก ท่ า นหรื อ บางท่ า นมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งใน
การบริหารกิจการ แต่ในบางกรณี ผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลและผู้บริหารอาจเป็ นคน
ละบุคคลกัน

ในบางกรณี ผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลเป็ นผู้รับผิดชอบในการอนุ มัติ 3งบการเงินของ
กิจการ (ในบางกรณีผ้ ูบริหารของกิจการเป็ นผู้รับผิดชอบ)
ก2. สาหรับกิจการหลาย ๆ แห่ ง การกากับดูแลเป็ นหน้ าที่ร่วมกันของคณะกรรมการกากับดูแล
เช่ น คณะกรรมการของกิจ การ คณะกรรมการกากับ ดูแ ลกิจการ หุ้ น ส่วน เจ้ า ของกิจการ
คณะกรรมการบริ หาร สภาผู้ ว่ า การ ผู้ รั กษาผลประโยชน์ หรื อ บุ คคลที่ทาหน้ า ที่เ ทียบเท่า
อย่างไรก็ตาม สาหรับกิจการขนาดเล็กอาจมีบุคคลเพียงคนเดียวที่ทาหน้ าที่ในการกากับดูแล
ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารซึ่งเป็ นเจ้ าของกิจการแต่เพียงผู้เดียวและไม่มีเจ้ าของกิจการอื่นหรือ
ผู้ ดูแ ลผลประโยชน์ แ ต่ เ พี ยงผู้ เ ดียว ในกรณีท่ีก ารกากับ ดู แ ลเป็ นความรั บ ผิดชอบร่ ว มกัน
กิจ การอาจกาหนดให้ มีก ลุ่ มย่อ ย เช่ น คณะกรรมการตรวจสอบหรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง
เพื่ อให้ ความช่ วยเหลือคณะกรรมการกากับดูแลให้ บรรลุความรั บผิดชอบ หรื อกิจการอาจ
กาหนดให้ กลุ่มย่อยหรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่ งมีความรั บผิดชอบที่ร ะบุ เ ฉพาะตามกฎหมาย
ที่แตกต่างจากหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกากับดูแล
ก3. เนื่องจากกิจการต่าง ๆ มีโครงสร้ างการกากับดูแลที่แตกต่างกัน มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้จึง
ไม่สามารถระบุเฉพาะสาหรับงานสอบบัญชีทุกงานถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่ผ้ ูสอบบัญชีต้องทา
การสื่อสารถึงเรื่ องที่ตรวจพบ รวมถึงในบางกรณี กรอบข้ อบั งคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องหรื อ
สถานการณ์ของงานตรวจสอบไม่ได้ ระบุอย่างชัดเจนถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เหมาะสมที่ผ้ ูสอบ
บัญชีต้องทาการสื่อสารด้ วย ตัวอย่างเช่น กิจการที่ไม่ได้ กาหนดโครงสร้ างการกากับดูแลไว้ อย่าง
ชัดเจน เช่น กิจการภายในครอบครัว องค์กรไม่แสวงหากาไร หรือองค์กรของรัฐบางแห่ง ในกรณี
ดังกล่าวผู้สอบบัญชีอาจต้ องหารื อและหาข้ อตกลงร่ วมกับกิจการเกี่ยวกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้ องที่ผ้ ูสอบบัญชีจะทาการสื่อสารด้ วย โดยในการพิ จารณากาหนดบุคคลที่จะทาการสื่อสาร
ด้ วยนั้น ผู้สอบบัญชีต้องทาความเข้ าใจถึงโครงสร้ างการกากับดูแลและกระบวนการในกากับดูแล
ของกิจการตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)4 ซึ่งบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่เหมาะสมที่จะทาการสื่อสารด้ วยนั้น อาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กบั ประเด็นที่จะทาการสื่อสาร
3

4

ตามที่กาหนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 68 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นและการรายงานต่ อ
งบการเงิน” ซึ่งระบุว่าการมีความรับผิดชอบในการอนุมัติตามความหมายที่กาหนดไว้ หมายถึง การมีอานาจในการให้ ข้อสรุปว่า
รายงานทางการเงินทั้งหมด ซึ่งประกอบด้ วยงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้ องได้ ถูกจัดทาขึ้น
มาตรฐานบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสาคัญ โดยการทาความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ”
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ก4. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 ได้ รวมประเด็นเฉพาะที่ผ้ ูสอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้ อง
สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล5 เมื่อกิจการเป็ นกิจการภายในกลุ่ม บุคคลหรือคณะบุคคล
ที่เหมาะสมที่ผ้ ูสอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มจะสื่อสารด้ วยนั้น จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของ
งานตรวจสอบและประเด็นที่จะทาการสื่อสาร ในบางกรณีกจิ การภายในกลุ่ม หลายกิจการอาจ
ดาเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ภายใต้ ระบบการควบคุมภายในระบบเดียวกัน และใช้ วิธีปฏิบัติ
ทางบัญชีวิธีเดียวกัน ในกรณีท่ผี ้ ูมีทาหน้ าที่ในการกากับดูแลของกิจการภายในกลุ่ มดังกล่าว
เป็ นชุ ดเดียวกัน (เช่น คณะกรรมการชุดเดียวกัน) เพื่อไม่ให้ เกิดความซา้ ซ้ อน การสื่อสารใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับกิจการภายในกลุ่มต่าง ๆ อาจทาได้ ในคราวเดียวกัน
การสือ่ สารกับกลุ่มย่อยของผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกากับดูแล (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 12)
ก5. ในการพิ จารณาที่จะสื่อสารกับกลุ่มย่อยของผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล ผู้สอบบัญชีอาจต้ อง
พิจารณาถึงประเด็นต่อไปนี้

ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้ องของกลุ่มย่อยและคณะกรรมการกากับดูแล

ลักษณะของประเด็นที่จะทาการสื่อสาร

กฎหมายหรือข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง

กลุ่ มย่ อยมีอานาจหน้ า ที่ในการดาเนิ นงานตามข้ อมู ลที่ได้ รับการสื่อสารหรื อไม่ และ
สามารถที่จ ะให้ ข้อ มู ลหรื อ ให้ คาอธิบ ายเพิ่ มเติ มตามความต้ อ งการของผู้ สอบบั ญ ชี
หรือไม่
ก6. ในการพิจารณาถึงความจาเป็ นว่าจะต้ องทาการสื่อสารในประเด็นต่าง ๆ กับคณะกรรมการ
กากับดูแลแบบเต็มรูปแบบหรือเฉพาะบทสรุป ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาจากการประเมินของ
ผู้สอบบัญชีว่ากลุ่มย่อยนั้นได้ มีการสื่อสารกับคณะกรรมการกากับดูแลในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
อย่างมีประสิทธิผลและอย่างเหมาะสมเพียงใด โดยผู้สอบบัญชีอาจกาหนดไว้ อย่างชัดเจนใน
ข้ อตกลงการรับงานสอบบัญชีหากไม่ได้ เป็ นข้ อห้ ามตามกฎหมายว่าผู้สอบบัญชีมีสิทธิโดยชอบ
ที่จะสื่อสารกับคณะกรรมการกากับดูแลโดยตรงได้
ก7. ในหลายประเทศกาหนดให้ กิจการต้ องมีคณะกรรมการตรวจสอบ (หรื อ กลุ่ มย่ อยอื่นที่ทา
หน้ าที่ลักษณะเดียวกันแต่อาจมีช่ ือเรี ยกที่แตกต่างกัน) แม้ ว่าอานาจและหน้ าที่เฉพาะอาจจะ
แตกต่างกัน การสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ ามี) นั้นถื อเป็ นองค์ประกอบสาคัญใน
การสื่อสารระหว่างผู้สอบบัญชีกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล ซึ่งหลักการของการกากับดูแลที่
ดีได้ ระบุว่า

ผู้สอบบัญชีจะได้ รับเชิญเข้ าร่วมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ

5

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 “ข้ อพิจารณาพิเศษ-การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึง
งานของผู้สอบบัญชีอ่นื ” ย่อหน้ าที่ 49
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ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการท่านอื่น ๆ ในคณะกรรมการตรวจสอบ
(ในกรณีท่เี กี่ยวข้ อง) จะสื่อสารกับผู้สอบบัญชีเป็ นระยะ ๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผ้ ูบริหารของกิจการเข้ า
ร่วมด้ วยอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั้ง

เมือ่ ผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกากับดูแลทุกท่านมีส่วนเกีย่ วข้องกับการบริหารกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 13)
ก8. ในบางกรณี ผ้ ู มี ห น้ าที่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลทุ ก ท่ า นมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารกิ จ การ
และการนาข้ อก าหนดของการสื่อสารไปใช้ ได้ มีการปรั บเปลี่ ยนโดยตระหนั กถึ งสถานะนั้ น
ในกรณีดังกล่ าวการสื่อสารกับบุคคลหรือคณะบุคคลที่รับผิดชอบทางด้ านการบริหารนั้นอาจ
ไม่ เ พี ยงพอเสมื อ นการที่ผ้ ู สอบบั ญ ชี ไ ด้ ส่ ือ สารกับ ผู้ มีหน้ า ที่ในการก ากับ ดู แ ลทุ ก ท่า นด้ ว ย
ตัวอย่างเช่ น ในกิจการที่กรรมการทุกท่านของกิจการเกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานของกิจการ
ซึ่งกรรมการบางท่าน (เช่น กรรมการที่รับผิดชอบฝ่ ายการตลาด) อาจไม่ทราบถึงเรื่องที่สาคัญ
ที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ ปรึกษาหารือกับกรรมการท่านอื่น (เช่น กรรมการที่รับผิดชอบต่อการจัดทา
งบการเงิน)
เรือ่ งทีต่ อ้ งสือ่ สาร
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 14)
ก9. ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงินมักจะถูกระบุไว้
ในหนั งสือ ตอบรั บงานสอบบัญชี หรื อในหนั งสือสัญญารูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมซึ่ งระบุ ถึ ง
ข้ อตกลงต่าง ๆ ในการรับงานสอบบัญชี6 กฎหมาย ข้ อบังคับหรือโครงสร้ างการกากับดูแลของ
กิจการอาจกาหนดให้ ผ้ ูมีหน้ าที่ในการกากับดูแลเป็ นผู้เห็นชอบในข้ อตกลงต่าง ๆ ในการรั บ
งานสอบบัญชีกบั ผู้สอบบัญชี นอกจากกรณีดังกล่าว การที่ผ้ ูสอบบัญชีจัดทาสาเนาหนังสือตอบ
รับงานสอบบัญชีหรือสัญญารูปแบบอื่น ๆ นี้ ให้ แก่ผ้ ูมีหน้ าที่ในการกากับดูแล อาจเป็ นวิธีการ
ที่เหมาะสมวิธหี นึ่งที่จะสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลถึงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ซึ่งมุ่งเน้ นการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ดังนั้นประเด็นต่าง ๆ ที่มาตรฐานการสอบ
บัญชีกาหนดให้ ต้องทาการสื่อสารรวมถึงเรื่ องที่สาคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ
งบการเงินซึ่งเกี่ยวข้ องกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลในการสอดส่องดูแลกระบวนการ
ในการจัดทารายงานทางการเงิน

ข้ อเท็จจริงที่ว่า มาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้ กาหนดให้ ผู้ สอบบัญ ชีต้องออกแบบวิธี
ปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุถึงเรื่องต่าง ๆ เพิ่ มเติมที่จะต้ องทาการสื่อสาร
กับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล
6

อ่านที่ย่อหน้ าที่ 10 ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชี”
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการกาหนดและสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
ในรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี (เมื่ อ มีก ารนามาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 701 7
ไปปฏิบัติ)
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีท่ตี ้ องทาการสื่อสารในประเด็นต่าง ๆ เฉพาะที่กาหนด
โดยกฎหมายหรื อข้ อ บังคับ ตามข้ อ ตกลงกับ กิจ การ หรื อตามข้ อ กาหนดเพิ่ มเติมที่
เกี่ยวข้ องกับงานสอบบัญชี ตัวอย่างเช่น มาตรฐานของหน่วยงานกากับวิชาชีพบัญชีของ
แต่ละประเทศ (หากมี)

ก10. กฎหมายหรื อข้ อบั งคับ ข้ อตกลงกับกิจการ หรื อข้ อกาหนดเพิ่ มเติมที่เกี่ยวข้ องกับงานสอบ
บั ญ ชี น้ั น อาจก าหนดประเด็น ที่ ก ว้ างกว่ า ในการสื่ อ สารกั บ ผู้ มี ห น้ าที่ ใ นการก ากั บ ดู แ ล
ตัว อย่า งเช่ น (ก) ข้ อ ตกลงกับ กิจ การอาจระบุเ รื่ อ งเฉพาะที่ต้อ งสื่อ สารที่เ กิดจากบริ ก าร
ทางด้ านอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ การตรวจสอบงบการเงินโดยสานักงานหรื อสานักงานเครื อข่า ยของ
ผู้สอบบัญชี (ข) ข้ อบังคับของผู้สอบบัญชีภาครั ฐอาจระบุเรื่องที่ต้องสื่อสารที่ผ้ ูสอบบัญชีพบ
จากผลการปฏิบัติงานด้ านอื่น เช่น การตรวจสอบเพื่อการวัดประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
ขอบเขตและช่วงเวลาของการสอบบัญชีทีไ่ ด้วางแผนไว้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 15)
ก11. การสื่อสารเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการสอบบัญชีน้ันอาจจะ
(ก) ช่วยผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลในการทาความเข้ าใจผลการทางานของผู้สอบบัญชีได้ ดี
ยิ่งขึ้น รวมถึงได้ หารื อประเด็นของความเสี่ยงและแนวคิดเกี่ยวกับความมีสาระสาคัญ
ร่วมกับผู้สอบบัญชี และการระบุถึงเรื่องต่าง ๆ ที่ผ้ ูมีหน้ าที่ในการกากับดูแลอาจต้ องการ
ให้ ผ้ ูสอบบัญชีปฏิบัติงานเพิ่มเติม และ
(ข) ช่วยผู้สอบบัญชีในการทาความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการได้ ดีย่งิ ขึ้น
ก12. การสื่ อ สารเกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งที่ มี นั ย ส าคั ญ ที่ ผ้ ู ส อบบั ญ ชี ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ช่ ว ยให้ ผู้ มี ห น้ า ที่ ใ น
การกากับดูแลมีความเข้ าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงนั้นๆ และเข้ าใจว่าเหตุใดความเสี่ยงนั้นจึงต้ อง
มีการพิ จารณาเรื่ องการตรวจสอบเป็ นพิ เศษ การสื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีนั ยสาคั ญ
ดังกล่ า วยั งมี ส่ว นช่ ว ยผู้ มีห น้ า ที่ใ นการก ากับ ดู แ ลในการปฏิบั ติห น้ า ที่ความรั บ ผิ ด ชอบใน
การสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงิน
ก13. เรื่องที่ทาการสื่อสารอาจรวมถึง

วิธกี ารของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญของการแสดงข้ อมูล
ที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญทั้งที่เกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด

วิธีการของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อเรื่ องที่ประเมินไว้ ว่ามีความเสี่ยงสูงในการ
แสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ
7

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”
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วิธกี ารของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ อง
การนาแนวคิดความมีสาระสาคัญมาใช้ ในงานสอบบัญชี8
ลั ก ษณะและขอบเขตของความเชี่ ยวชาญและความรู้ เฉพาะด้ านที่ จ าเป็ นต่ อ
การปฏิบั ติ ง านสอบบั ญ ชี ต ามที่ไ ด้ ว างแผนงานไว้ หรื อ ประเมิ น ผลการตรวจสอบ
ซึ่ งรวมถึงการใช้ ผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้ สอบบั ญชี 9
ความคิดเห็นเบื้องต้ นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับเรื่ องที่มีแนวโน้ มจะเป็ นเรื่ องที่ต้องการ
ความใส่ ใ จเป็ นพิ เ ศษจากผู้ ส อบบั ญ ชี ใ นการสอบบั ญ ชี ซ่ึ ง อาจเป็ นเรื่ อ งส าคั ญ ใน
การตรวจสอบได้ (เมื่อมีการนามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ไปปฏิบัติ)
วิ ธี ก ารที่ ไ ด้ ว างแผนไว้ ของผู้ ส อบบั ญ ชี ใ นการตอบสนองต่ อ ผลกระทบในแต่ ล ะ
งบการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมู ล ซึ่ ง เป็ นผลของการเปลี่ ย นแปลงที่มีนั ยส าคั ญ ของ
แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องหรื อสภาพแวดล้ อมของกิจการ เงื่อนไขหรื อ
กิจกรรมทางการเงิน

ก14. เรื่องการวางแผนอื่น ๆ ที่อาจจะเหมาะสมที่จะนามาหารือร่ วมกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล
รวมถึง

กรณีท่กี จิ การมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน วิธีการที่ผ้ ูสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
จะสามารถทางานร่ วมกันอย่างดีท่สี ุดในลักษณะที่เป็ นประโยชน์และส่งเสริมซึ่งกันและ
กัน ซึ่งรวมการใช้ ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามที่ได้ วางแผนไว้ และลักษณะ
และขอบเขตของการใช้ ผลงานที่ผ้ ูสอบบัญชีจะขอความช่ วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบ
ภายใน10

มุมมองต่าง ๆ ของผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับ
o
บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่จะต้ องทาการสื่อสารด้ วยตามโครงสร้ างการกากับดูแล
ของกิจการ
o
การแบ่งความรับผิดชอบระหว่างผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลและผู้บริหาร
o
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของกิจการ รวมถึงความเสี่ยงทางธุรกิจที่เกี่ยวข้ องที่อาจ
ส่งผลให้ มีการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ
o
เรื่ องที่ผ้ ูมีหน้ าที่ในการกากับดูแลพิ จารณาให้ ความสาคัญเป็ นพิ เศษในระหว่ าง
การสอบบัญชี และเรื่องต่าง ๆ ที่ผ้ ูมีหน้ าที่ในการกากับดูแลต้ องการให้ ผ้ ูสอบบัญชี
ปฏิบัติงานเพิ่มเติม
o
การสื่อสารที่สาคัญระหว่างกิจการกับหน่วยงานกากับดูแล

8
9
10

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระสาคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี”
อ่านที่มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620 “การใช้ ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) “การใช้ ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน” ย่อหน้ าที่ 31
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o








ประเด็นอื่น ๆ ที่ผ้ ูมีหน้ าที่ในการกากับดูแลพิจารณาแล้ วเห็นว่าอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ทัศนคติ ความตระหนักและการดาเนินการของผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
กับ (ก) การควบคุมภายในของกิจการและความสาคัญของการควบคุมดังกล่าวต่อกิจการ
รวมถึง วิ ธีก ารที่ ผู้ มีห น้ า ที่ ใ นการกากับ ดู แ ลสอดส่อ งดู แ ลความมีป ระสิท ธิผ ลของ
การควบคุมภายใน และ (ข) การตรวจพบหรือโอกาสในการเกิดการทุจริต
การดาเนิ น การของผู้ มีหน้ า ที่ในการก ากับ ดู แ ลในการตอบสนองต่ อ พั ฒ นาการของ
มาตรฐานการบัญชี แนวปฏิบัติของการกากับดูแลกิจการ กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และผลกระทบของพัฒนาการเหล่านี้ ต่อการนาเสนอ
โดยรวม โครงสร้ างและเนื้อหาของงบการเงิน จะรวมถึง
o
ความเกี่ ย วข้ อง ความเชื่ อ ถื อ ได้ ความสามารถเปรี ย บเที ย บกั น ได้ และ
ความสามารถในการเข้ าใจได้ ของข้ อมูลที่นาเสนอในงบการเงิน และ
o
การพิจารณาว่างบการเงินถูกบิดเบือนโดยการรวมข้ อมูลที่ไม่เกี่ยวข้ องหรือปิ ดบัง
ความเข้ าใจที่เหมาะสมในเรื่องที่เปิ ดเผยหรือไม่
การตอบสนองของผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่อการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีในครั้งก่อน ๆ
เอกสารซึ่งประกอบไปด้ วยข้ อมูลอื่น (ตามคาจากัดความในมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 720 (ปรับปรุง)) ลักษณะแผนงาน และเวลาในการออกเอกสารหรือชุ ดเอกสาร
ดังกล่าว เมื่อผู้สอบบัญชีคาดว่าจะได้ รับข้ อมูลอื่นภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบ
บั ญ ชี การปรึ ก ษาหารื อ กับ ผู้ มีหน้ าที่ในการกากับ ดู แ ลอาจรวมถึ งการดาเนิ น การซึ่ ง
เหมาะสมหรื อจาเป็ นในกรณี ท่ีผ้ ู สอบบั ญชี สรุ ปว่ ามีข้อ มู ลที่ขัดต่ อข้ อเท็จ จริ งอันเป็ น
สาระสาคัญในข้ อมูลอื่นที่ได้ รับภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ก15. การสื่อสารกับ ผู้ มีหน้ าที่ในการกากับดู แ ลอาจช่ วยผู้ สอบบั ญ ชี ในการวางแผนขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการสอบบัญชี แต่ไม่ได้ เปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการจัดทา
แผนกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและการวางแผนการตรวจสอบ ซึ่งรวมลักษณะ ช่วงเวลา
และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่จาเป็ นเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสม
อย่างเพียงพอ
ก16. ในการสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการสอบบัญชีท่ี
ได้ วางแผนไว้ ผู้สอบบัญชีต้องดาเนินการด้ วยความระมัดระวังโดยไม่มีการประนีประนอม
เรื่องประสิทธิผลของการสอบบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการที่ผ้ ูมีหน้ าที่ในการกากับดูแล
บางท่านหรือทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้ องในการบริหารกิจการด้ วย ตัวอย่างเช่น การสื่อสารลักษณะ
และช่วงเวลาของวิธกี ารตรวจสอบอย่างรายละเอียดอาจส่งผลให้ ประสิทธิผลของการสอบบัญชี
ลดลง เนื่องจากจะทาให้ ผ้ ูบริหารคาดเดาวิธกี ารตรวจสอบที่ใช้ ได้
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เรือ่ งทีส่ าคัญทีพ่ บจากการสอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16)
ก17. การสื่อสารประเด็นที่พบจากการสอบบั ญชีน้ันอาจรวมถึงการร้ องขอข้ อมูลเพิ่ มเติมจากผู้มี
หน้ า ที่ในการกากับ ดู แ ลเพื่ อ ให้ ก ารรวบรวมหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี เ สร็จ สิ้ น ตัวอย่างเช่น
ผู้ ส อบบั ญ ชี อ าจขอค ายื น ยั น จากผู้ มี ห น้ า ที่ใ นการก ากั บ ดู แ ลว่ า มี ค วามเข้ า ใจที่ต รงกั น ใน
ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท่เี กี่ยวข้ องกับธุรกรรมหรือเหตุการณ์เฉพาะนั้น ๆ
ก18. เมื่อมีการนามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ไปปฏิบัติ การสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการ
กากับดูแลตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 16 และการสื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญที่
ผู้สอบบัญชีระบุ ไว้ ตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 15 มีความเกี่ยวข้ องกับการพิจารณาถึงเรื่อง
ต่างๆ ที่ต้องการความใส่ใจเป็ นพิเศษจากผู้สอบบัญชีซ่ึงเรื่องดังกล่าวอาจเป็ นเรื่องสาคัญ ใน
การตรวจสอบได้ 11
แง่มุมเชิงคุณภาพที่สาคัญของวิธปี ฏิบัติทางการบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16(ก))
ก19. โดยทั่วไปแม่บทการรายงานทางการเงินอนุญาตให้ กิจการสามารถใช้ การประมาณการทางบัญชี
และการใช้ ดุลยพินิจเกี่ยวกับนโยบายบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินได้ เช่น การใช้ ข้อ
สมมติหลักในการจัดทาประมาณการทางบัญชีซ่ึงมีวิธีการวัดมูลค่าที่สาคัญของความไม่แน่นอน
ของประมาณการ นอกจากนี้ กฎหมาย ข้ อบั งคั บ หรื อ แม่ บทการรายงานทางการเงิ น อาจ
กาหนดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีท่สี าคัญ หรือการอ้ างอิงถึงประมาณการ
ทางบัญชีท่สี าคัญ หรือนโยบายการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชีท่เี กี่ยวกับประมาณการทางบัญชี
ที่สาคัญ เพื่อระบุและให้ ข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ใช้ งบการเงินเกี่ยวกับการใช้ ดุลยพินิจส่วนบุคคลที่มี
ความยุ่งยากและซับซ้ อนที่สดุ ที่ผ้ ูบริหารใช้ ในการจัดทางบการเงิน
ก20. ดั ง นั้ น ความคิ ด เห็น ของผู้ ส อบบั ญ ชี ท่ีเ กี่ ย วข้ อ งกั บ แง่ มุ ม การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ส่ ว นบุุ ค คลใน
งบการเงิ น อาจเกี่ย วข้ อ งกั บ ผู้ มี หน้ า ที่ใ นการก ากับ ดู แ ลในการปฏิบั ติหน้ า ที่สอดส่องดู แ ล
กระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงิน ตัวอย่างเช่ น เรื่ องที่กล่ าวถึงในย่อหน้ าที่ ก19
ผู้ มีหน้ าที่ในการกากับดู แลอาจให้ ความสนใจในเรื่ องการประเมิน ของผู้ สอบบั ญชี เกี่ยวกับ
ความเพี ย งพอของการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ของความไม่ แ น่ น อนของประมาณการที่ก่ อ ให้ เ กิด
ความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ การสื่อสารอย่างเปิ ดเผยและสร้ างสรรค์เกี่ยวกับแง่มุมเชิงคุณภาพที่
สาคัญของวิธีปฏิบัติทางบัญชี ของกิจการอาจรวมถึงข้ อเสนอแนะที่เกี่ยวข้ องกับการยอมรั บได้
ของวิธีปฏิบัติทางบัญชีท่สี าคัญและคุณภาพของการเปิ ดเผยข้ อมูล ภาคผนวก 2 ระบุถึงเรื่อง
ต่าง ๆ ที่อาจรวมในการสื่อสารนี้

11

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ย่อหน้ าที่ 9-10
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อุปสรรคที่สาคัญที่พบในระหว่างการสอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16(ข))
ก21. อุปสรรคที่สาคัญที่พบในระหว่างการสอบบัญชี อาจรวมถึงประเด็นต่อไปนี้

ความล่าช้ าอย่างมากของผู้บริหาร การขาดความพร้ อมของบุคคลากรของกิจการ หรือ
ความไม่เต็มใจของผู้บริหารในการให้ ข้อมูลซึ่งจาเป็ นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบของ
ผู้สอบบัญชี

การจากัดระยะเวลาที่ส้นั เกินความจาเป็ นในการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้ แล้ วเสร็จ

การต้ องใช้ ความพยายามเกินกว่าที่คาดไว้ อย่างมากเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี
ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

การไม่ได้ รับข้ อมูลที่คาดว่าน่าจะจัดหาได้

ข้ อจากัดต่าง ๆ สาหรับผู้สอบบัญชีท่ผี ้ ูบริหารกาหนดขึ้น

ความไม่เต็มใจของผู้บริ หารเมื่อถูกร้ องขอให้ ประเมินหรือขยายการประเมินเพิ่มเติม
เกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการ
ในบางสถานการณ์ อุปสรรคต่าง ๆ ดังกล่าวอาจก่อให้ เกิดการถูกจากัดขอบเขตของการตรวจสอบ
ซึ่งอาจนาไปสู่การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้สอบบัญชี12
เรื่องที่สาคัญที่หารือกับผู้บริหาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16(ค)(1))
ก22. เรื่องที่สาคัญที่ได้ หารือหรือที่จะต้ องหารือกับผู้บริหารอาจรวมถึงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

เหตุการณ์หรือรายการที่สาคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี

เงื่ อ นไขทางธุ ร กิจ ที่ก ระทบต่ อ กิ จ การ และแผนงานและกลยุ ท ธ์ ทางธุ ร กิ จ ที่อ าจส่ ง
ผลกระทบต่อความเสี่ยงในการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ

ประเด็นต่าง ๆ ที่ผ้ ูบริหารได้ ขอคาปรึกษากับนักบัญชีอ่นื ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบัญชี
หรือการสอบบัญชี

การปรึ ก ษาหารื อ หรื อ การโต้ ต อบที่เ กี่ ย วกั บ การแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี ใ นปี แรกหรื อ
การแต่งตั้งผู้ สอบบั ญชีเดิมที่เคยตรวจสอบในปี ก่อน ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวิ ธี
ปฏิบั ติ ท างบั ญ ชี การน ามาตรฐานการสอบบั ญ ชี ม าใช้ หรื อ ค่ า ธรรมเนี ย มบริ ก าร
สอบบัญชีหรือค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ

เรื่ องที่สาคั ญเกี่ยวกับความเห็น ที่ขัดแย้ ง กับ ผู้บ ริ หาร ยกเว้ น ความเห็น ที่ขัดแย้ ง ใน
เบื้ องต้ น เนื่ อ งจากข้ อ เท็จ จริ งที่ไม่ ครบถ้ ว น หรื อข้ อมูลเบื้ องต้ น ที่ได้ รั บ การแก้ ไขใน
ภายหลังเมื่อผู้สอบบัญชีได้ รับข้ อเท็จจริงหรือข้ อมูลเพิ่มเติม

12

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 “การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”
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สถานการณ์ที่ ก ระทบต่ อ รู ป แบบและเนื้ อ หาของรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี (อ้ า งถึ ง ย่ อ หน้ า ที่
16(ง))
ก23. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 กาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีเห็นชอบข้ อตกลงในการรับงาน
สอบบัญชีกับผู้บริหารหรือผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล (ในกรณีท่เี หมาะสม)13 ข้ อตกลงใน
การรับงานสอบบัญชีท่ไี ด้ รับความเห็นชอบต้ องถูกบันทึกในหนังสือตอบรับงานสอบบัญชี หรือ
ในหนังสือสัญญารูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมและต้ องรวมถึงการอ้ างถึงรู ปแบบและเนื้อหาที่
ต้ องการของรายงานของผู้สอบบัญชี14 ตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่ ก9 ในกรณีท่ผี ้ ูมีหน้ าที่
ในการกากับดูแลไม่ใช่ผ้ ูให้ ความเห็นชอบในข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีอาจ
จัด ท าส าเนาหนัง สือ ตอบรับ งานสอบบัญ ชีใ ห้ แ ก่ ผ้ ู มี ห น้ า ที่ใ นการก ากั บ ดู แ ลเพื่ อ สื่อ สาร
เกี่ยวกับ การตรวจสอบ การสื่อสารที่กาหนดในย่อหน้ า 16(ง) มุ่งเน้ นที่จะแจ้ งผู้มีหน้ าที่ใน
การกากับดูแลเกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีทาให้ รายงานของผู้ สอบบั ญชี อาจมีรูปแบบและเนื้อหา
แตกต่างไปหรื อมีข้อมู ลเพิ่ มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบที่ได้ ปฏิบัติแล้ ว
ก24. สถานการณ์ท่ีทาให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ อ งหรื อ อาจพิ จ ารณาว่ า จาเป็ นที่ จ ะมีข้ อ มูล เพิ่ ม เติม ใน
รายงานของผู้ สอบบัญ ชีต ามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ห รื อ สถานการณ์ท่ีต้ องกาหนดให้ มี
การสื่อสารกับผู้ มีหน้ าที่กากับดู แล รวมถึงเมื่อ

ผู้ ส อบบั ญ ชี ค าดการณ์ ว่ า จะแสดงความเห็น แบบที่เ ปลี่ ย นแปลงไปในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)15

มีการรายงานข้ อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่อง
ของกิจการตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)16

มีการสื่อสารเรื่องสาคัญ ในการตรวจสอบตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 70117

ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าจาเป็ นที่จะเพิ่มวรรคเน้ นข้ อมูลและเหตุการณ์หรือวรรคเรื่องอื่น
ในรายงานของผู้ สอบบั ญ ชี ต ามที่ ก าหนดไว้ ในมาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส
706 (ปรับปรุง)18 หรือตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่น

ผู้ ส อบบั ญ ชี ส รุ ป ว่ า มี ข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อั น เป็ นสาระส าคั ญ ในข้ อ มู ล อื่ น ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) 19
13
14
15
16
17
18

19

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ย่อหน้ าที่ 9
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ย่อหน้ าที่ 10
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ 30
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ 25(ง)
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ย่อหน้ าที่ 17
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) “วรรคเน้ นข้ อมูลและเหตุการณ์หรือวรรคเน้ นเรื่องอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต” ย่อหน้ าที่ 12
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้ อมูลอื่น” ย่อหน้ าที่ 18(ก)
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ในสถานการณ์ เช่ นนี้ ผู้ สอบบั ญชีอาจพิ จารณาจั ดเตรี ยมร่ างรายงานของผู้ สอบบั ญชีให้ แก่ผ้ ู มี
หน้ าที่ในการกากับดูแลเพื่ ออานวยความสะดวกในการปรึกษาหารือเรื่ องที่ระบุไว้ ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชี
ก25. ในสถานการณ์ท่เี กิดขึ้นได้ ยาก ผู้สอบบัญชีต้ังใจที่จะไม่แสดงชื่อของผู้สอบบัญชีท่รี ั บผิดชอบ
งานในรายงานของผู้ สอบบั ญ ชี ตามที่ ก าหนดไว้ ในมาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส
700 (ปรับปรุง) ผู้สอบบัญชีต้องปรึกษาหารือความตั้งใจนี้กับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลเพื่อ
แจ้ งให้ ทราบถึ งการประเมิน ของผู้ สอบบั ญชี เกี่ยวกับ ความเป็ นไปได้ แ ละความรุน แรงของ
อุปสรรคต่อความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างสาคัญ20 นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีอาจสื่อสารกับผู้ มี
หน้ าที่ในการกากับดูแลในกรณีท่ผี ้ ูสอบบัญชีเลือกที่จะไม่รวมการบรรยายความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีภายในรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ได้ อนุ ญาตไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส
700 (ปรับปรุง)21
เรื่ องที่สาคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงิน (อ้ างถึงย่ อหน้ าที่
16(จ))
ก26. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 30022 ระบุว่าเมื่อมีเหตุการณ์ท่ไี ม่คาดหมาย มีการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ หรือเมื่อได้ รับหลักฐานจากการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีอาจต้ องปรั บเปลี่ยน
กลยุ ทธ์ก ารสอบบัญ ชี โดยรวมและแผนการตรวจสอบ ซึ่งส่งผลต่ อลั กษณะ ช่ วงเวลา และ
ขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่ได้ วางไว้ เดิมตามการประเมินความเสี่ยงที่ได้ มีการพิ จารณา
ใหม่ ผู้สอบบัญชีอาจสื่อสารกับผู้ มีหน้ าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องดังกล่าวถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบที่ได้ วางไว้ ซ่ึงปรับเปลี่ยนจากที่ได้ เคยปรึกษาหารือในเบื้องต้ น
ก27. เรื่องที่สาคัญอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบซึ่งเกี่ยวข้ องโดยตรงกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับ
ดูแลในการสอดส่องดูแลกระบวนการจัดทารายงานทางการเงิน อาจหมายรวมถึงเรื่ องต่าง ๆ
เช่น การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญของข้ อมูลอื่นซึ่งได้ รับการแก้ ไขแล้ ว
ก28. นอกเหนื อ จากข้ อ ก าหนดที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นย่ อ หน้ าที่ 16(ก)–(ง) และการน าไปปฏิบั ติ แ ละ
คาอธิบายอื่นที่เกี่ยวข้ อง ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องอื่นที่ปรึกษาหารือหรือ
ที่พิจารณาโดยผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ (ในกรณีท่มี ีการแต่งตั้ง) ตามที่
กาหนดไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 22023

20
21
22
23

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ 46 และย่อหน้ าที่ ก63
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ 41
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้ าที่ ก13
อ่านย่อหน้ าที่ 19-22 และ ก23-ก32 ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน”
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ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที ่ 17)
ก29. ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ อง โดยรวมถึงข้ อกาหนดต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับความเป็ นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงิน24
ก30. การสื่อสารเรื่ องความสัมพันธ์ และเรื่ องอื่น ๆ รวมถึงมาตรการป้ องกันต่าง ๆ นั้น อาจจะ
แตกต่างกันตามสถานการณ์ของงาน แต่โดยทั่วไปจะกาหนดถึง
(ก) อุปสรรคต่อความเป็ นอิสระ โดยอาจแบ่ งเป็ นอุปสรรคที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัว
อุปสรรคที่เกี่ยวกับการสอบทานผลงานตนเอง อุปสรรคที่เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเป็ นผู้สนับสนุ น
อุปสรรคที่เกี่ยวกับความคุ้นเคยสนิทสนม และอุปสรรคที่เกี่ยวกับการถูกข่มขู่
(ข) มาตรการป้ องกั น ที่ ก าหนดขึ้ นโดยองค์ ก รทางวิ ช าชี พ กฎหมายหรื อ ข้ อบั ง คั บ
มาตรการป้ องกันภายในกิจการ และมาตรการป้ องกันของระบบหรือกระบวนการภายใน
ของสานักงานสอบบัญชีเอง
ก31. ข้ อกาหนดทางจรรยาบรรณ หรือกฎหมาย หรือข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องอาจกาหนดการสื่อสารกับ
ผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลโดยเฉพาะเจาะจงในสถานการณ์ท่พี บการฝ่ าฝื นข้ อกาหนดในเรื่อง
ความเป็ นอิสระ ตัวอย่างเช่ น ข้ อกาหนดทางจรรยาบรรณเกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินที่
ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ กาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชี ทาการสื่อสารกับผู้มี
หน้ าที่ในการกากับดูแลเป็ นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการฝ่ าฝื นเรื่ องดังกล่าวและมาตรการที่
สานักงานได้ ดาเนินการไปแล้ วหรือที่คาดว่าจะดาเนินการ25
ก32. ข้ อ ก าหนดในการสื่ อ สารที่ เ กี่ ย วกั บ ความเป็ นอิ ส ระของผู้ ส อบบั ญ ชี ท่ี ใ ช้ ส าหรั บ กิ จ การ
จดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พย์อาจเกี่ยวข้ องกับกรณีของกิจการอื่นบางกิจการ โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่งกิจการซึ่ งอาจเกี่ยวข้ องกับส่วนได้ เสียสาธารณะที่สาคัญ เนื่ องจากธุรกิจของกิจการ
ขนาดหรื อ สถานะของกิจ การที่เ กี่ยวข้ อ งกับ ผู้ มีส่ว นได้ เ สียในวงกว้ า ง ตัวอย่ า งของกิจการ
ดังกล่าวรวมถึงสถาบันการเงิน (เช่น ธนาคาร บริษัทประกันภัย และกองทุนบาเหน็จบานาญ)
และหน่วยงานอื่น เช่น มูลนิธิ อย่างไรก็ตาม อาจจะมีสถานการณ์ท่กี ารสื่อสารเรื่ องความเป็ น
อิสระของผู้สอบบั ญชี อาจไม่ จาเป็ น ตัวอย่างเช่ น ในกรณีท่ีผ้ ู มีหน้ าที่ในการกากับดูแลทุ กท่าน
ได้ รับการแจ้ งข้ อเท็จจริงที่เกี่ยวกับความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีผ่านทางกิจกรรมการบริหาร
แล้ ว กรณีดังกล่าวนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ ในกิจการที่เจ้ าของกิจการเป็ นผู้บริ หารด้ วย และสานักงาน

24

25

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี” ย่อหน้ าที่ 14
อ่านย่ อหน้ าที่ 290.39-49 ของคู่มื อประมวลจรรยาบรรณสาหรับผู้ ประกอบวิ ชาชี พบั ญชี ท่ กี าหนดโดยสหพั นธ์นักบั ญชี นานาชาติ
(IESBA Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants - 2014) ซึ่งระบุเกี่ยวกับการฝ่ าฝื นข้ อกาหนดในเรื่องความ
เป็ นอิสระ (สภาวิ ชาชี พบั ญชี ในพระบรมราชู ปถั มภ์ก าลั งด าเนิ นการแก้ ไขปรั บปรุงเรื่ องนี้ ในข้ อก าหนดทางจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนั้นเรื่องนี้จะมีผลบังคับใช้ เมื่อสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้ )
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สอบบัญชีและสานักงานเครื อข่ ายมีความเกี่ยวข้ องกับกิจการที่นอกเหนือจากการตรวจสอบ
งบการเงินน้ อย
เรือ่ งเพิ่มเติม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 3)
ก33. การสอดส่องดูแลการทางานของผู้บริหารโดยผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลนั้นรวมถึงการทาให้
มั่นใจว่ากิจการได้ มีการออกแบบ นาไปปฏิบัติ และรักษาไว้ ซ่ึงการควบคุมภายในที่เหมาะสม
เกี่ยวกับความเชื่ อถือได้ ของรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
ก34. ผู้สอบบัญชีอาจตระหนักถึงเรื่องเพิ่มเติม ซึ่งอาจไม่จาเป็ นต้ องเกี่ยวข้ องกับการสอดส่องดูแล
กระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงิน แต่เป็ น เรื่ อ งที่เ ป็ น ไปได้ ว่า จะมีความสาคัญ
ต่อความรั บผิ ดชอบของผู้ มีหน้ าที่ในการกากับดู แลในติดตามการสอดส่องดู แลทิศทางด้ าน
กลยุ ทธ์ ของกิ จ การ หรื อ มี ความส าคั ญ ต่ อ ภาระของกิ จการในความรั บ ผิ ดชอบตามหน้ า ที่
เรื่ องต่ างๆ เหล่า นั้ น อาจรวมถึง ตัว อย่า งเช่น ประเด็น ที่สาคัญ ที่เ กี่ย วกับ โครงสร้ า งหรือ
กระบวนการในการก ากับ ดู แล และการตัดสิน ใจหรื อการดาเนิ นการที่สาคัญ โดยผู้ บริ หาร
ระดับสูงโดยไม่ได้ รับการอนุมัติอย่างเหมาะสม
ก35. ในการกาหนดว่า จะต้ อ งทาการสื่อสารเรื่ องอื่น ๆ เพิ่ มเติมกับ ผู้ มีหน้ า ที่ในการกากับ ดูแ ล
หรื อไม่น้ัน ผู้สอบบัญชีอาจปรึ กษาหารื อเรื่ องลักษณะดังกล่ าวที่ผ้ ู สอบบัญชีพบกับผู้ บริ หาร
ในระดับที่เหมาะสมเว้ นเสียแต่ว่าสถานการณ์ไม่เหมาะสมที่จะสื่อสาร
ก36. หากมีการสื่อสารเรื่ องเพิ่ มเติม อาจเป็ นการเหมาะสมที่ผ้ ูสอบบัญชีจะสื่อสารให้ ผ้ ูมีหน้ าที่ใน
การกากับดูแลตระหนักว่า
(ก) การระบุถึงและการสื่อสารในเรื่องดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี
ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินของผู้สอบบัญชี
(ข) ไม่มีการใช้ วิธีการตรวจสอบเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่จาเป็ นต่อการแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของผู้สอบบัญชี
(ค) ไม่มีการใช้ วิธกี ารตรวจสอบเพื่อระบุว่าเรื่องดังกล่าวอื่น ๆ มีอยู่จริงหรือไม่
กระบวนการสือ่ สาร
การสร้างกระบวนการสือ่ สาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 18)
ก37. การสื่อ สารที่ชัด เจนเกี่ ยวกับ ความรั บ ผิด ชอบของผู้ ส อบบัญ ชี ขอบเขตและช่วงเวลาของ
การสอบบัญชีท่ไี ด้ วางแผนไว้ และเนื้อหาสาระทั่วไปที่คาดว่าจะทาการสื่อสารจะช่วยเสริมสร้ าง
พื้นฐานของการสื่อสารแบบสองทางอย่างมีประสิทธิผล
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ก38. ประเด็นที่อาจช่วยเสริมสร้ างการสื่อสารแบบสองทางอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการปรึกษาหารือ
ในเรื่อง ต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร เมื่อมีการกาหนดวัตถุประสงค์ท่ชี ัดเจน ผู้สอบบัญชีและ
ผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลจะสามารถทาความเข้ าใจที่ตรงกันได้ ดีกว่าในประเด็นปั ญหา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการดาเนินการที่คาดหวังจากกระบวนการสื่อสารดังกล่าว

รูปแบบที่จะทาการสื่อสาร

บุคคลหรือคณะบุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและในกลุ่มผู้มีหน้ าที่ในการกากับ
ดูแลที่จะทาการสื่อสารกันในเรื่องเฉพาะ

ความคาดหวั งของผู้สอบบั ญชี ท่กี ารสื่อสารจะเป็ นแบบสองทางและความคาดหวังว่ า
ผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลจะทาการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีเมื่อมีประเด็นที่พิจารณาว่ า
เกี่ยวข้ องกับการสอบบัญชี ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ท่อี าจส่งผลกระทบที่
สาคัญ ต่อ ลัก ษณะ ช่วงเวลาและขอบเขตของกระบวนการสอบบัญ ชี ข้ อ สงสัยหรือ
การตรวจพบการทุจริต และข้ อกังวลเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และความสามารถของผู้บริหาร
ระดับสูง

กระบวนการในการด าเนิ น การและการรายงานผลในเรื่ อ งที่ไ ด้ รั บ การสื่ อ สารจาก
ผู้สอบบัญชี

กระบวนการในการด าเนิ น การหรื อ การรายงานผลในเรื่ อ งที่ไ ด้ รั บ การสื่อ สารจาก
ผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล
ก39. กระบวนการในการสื่อ สารนั้ น จะแตกต่ า งกัน ตามแต่ ละสถานการณ์ ซึ่ งรวมถึ งขนาดและ
โครงสร้ างการกากับดู แลของแต่ละกิจการ วิ ธีการปฏิบัติงานของผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล
และมุมมองของผู้สอบบัญชีในการให้ ความสาคัญต่อเรื่องต่าง ๆ ที่ส่ อื สาร ดังนั้น อุปสรรคใน
การสร้ างการสื่อสารแบบสองทางอย่า งมีประสิทธิผลอาจเป็ นการบ่งชี้ว่าการสื่อสารระหว่ าง
ผู้สอบบัญชีกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลนั้นไม่เพียงพอตามวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี
(อ่านย่อหน้ าที่ ก52)
ข้ อพิจารณาเฉพาะสาหรับกิจการขนาดเล็ก
ก40. ในการสอบบัญชีกจิ การขนาดเล็ก ผู้สอบบัญชีอาจสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล โดยใช้
รูปแบบที่ซับซ้ อนน้ อยกว่ากิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือกิจการขนาดใหญ่
การสื่อสารกับผู้บริหาร
ก41. ผู้สอบบัญชีอาจปรึกษาหารือในหลาย ๆ เรื่อง กับผู้บริหารของกิจการในระหว่างการปฏิบัติงาน
สอบบัญชีโดยปกติ ซึ่ งรวมถึงเรื่ องต่า ง ๆ ที่กาหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญ ชีฉบับ นี้ให้
ต้ องสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล การปรึกษาหารือดังกล่าวจะช่วยยา้ ถึงความรับผิดชอบ
ของผู้ บ ริหารในการดาเนินงานของกิจการ รวมถึงความรับผิดชอบของผู้บ ริหารเฉพาะใน
การจัดทางบการเงิน
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ก42. ก่อนที่จะทาการสื่อสารเรื่องต่าง ๆ กับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล ผู้สอบบัญชีอาจปรึกษาหารื อ
เรื่ อ งดั งกล่ า วกับ ผู้ บ ริ หารของกิจการ เว้ น แต่ ในกรณี ท่ีไม่ เหมาะสม ตั ว อย่ า งเช่ น อาจเป็ น
การไม่เหมาะสมที่จะหารือข้ อสงสัยที่เกี่ยวกับความสามารถหรือความซื่อสัตย์ของผู้บริหารกับ
ผู้บริหาร การปรึกษาหารือเบื้องต้ นกับผู้บริหารนั้น นอกจากจะเป็ นการยา้ ถึงความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารแล้ ว ผู้สอบบัญชีอาจชี้แจงข้ อเท็จจริงและประเด็นปัญหา และให้ โอกาสแก่ผ้ ูบริหาร
ในการให้ ข้อมูลและคาอธิบายเพิ่ มเติม เช่นเดียวกันกับกรณีท่กี ิจการมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ผู้สอบบัญชีอาจปรึกษาหารือกับ หน่ วยงานตรวจสอบภายในก่อนที่จะทาการสื่อสาร
กับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล
การสื่อสารกับบุคคลที่สาม
ก43. ผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลอาจถูกกาหนดโดยกฎหมายหรือข้ อบังคับ หรือประสงค์ให้ สาเนา
เอกสารการสื่อสารของผู้สอบบัญชีกบั บุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น สถาบันการเงินหรือหน่วยงาน
กากับดูแล ในบางกรณีการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่บุคคลที่สามอาจผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม
ดังนั้นหากมีการให้ เอกสารการสื่อสารที่จัดทาสาหรับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลแก่บุคคลที่สาม
อาจมีความสาคัญตามแต่ละสถานการณ์ท่ตี ้ องแจ้ งกับบุคคลที่สามให้ ทราบว่ า การสื่อสารนั้ น
ไม่ ได้ ถู กจั ดเตรี ยมขึ้ นสาหรั บบุ คคลที่สามเหล่ า นั้ น ตั วอย่ างเช่ น การระบุ ไว้ ในเอกสารการ
สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล ดังนี้
(ก) เอกสารการสื่อสารดังกล่าวได้ ถูกจัดเตรียมขึ้นเพื่อใช้ งานโดยผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล
และในกรณีท่เี กี่ยวข้ องเพื่อฝ่ ายบริหารของกลุ่มกิจการและผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ
เท่านั้น และไม่ควรถูกนาไปอ้ างอิงโดยบุคคลที่สาม
(ข) ผู้สอบบัญชีไม่ได้ มีความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม
(ค) ข้ อจากัดที่มีต่อการเปิ ดเผยหรือการเผยแพร่ข้อมูลสู่บุคคลที่สาม
ก44. ในบางประเทศอาจกาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้องดาเนินการตามกฎหมายและข้ อบังคับ ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้

แจ้ งให้ หน่วยงานกากับดูแลหรือหน่ วยงานที่บังคับใช้ กฎหมายทราบถึงเรื่องบางเรื่องที่
ได้ มีการสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศอาจกาหนดให้
ผู้สอบบั ญชี มีหน้ าที่ท่ีต้องแจ้ งหน่ วยงานกากับดูแลให้ ทราบถึงการแสดงรายงานทาง
การเงินที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่ผ้ ูบริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลไม่ได้ ดาเนินการแก้ ไข

จัดส่งสาเนาของรายงานบางรายงานที่จัดทาสาหรั บผู้ มีหน้ าที่ในการกากับดูแลให้ แก่
หน่วยงานการกากับดูแล หรือหน่วยงานที่จัดหาทุน หรือหน่วยงานอื่น ๆ เช่น หน่วยงาน
กากับดูแลกลางในกรณีของหน่วยงานภาครัฐบางแห่ง

ทาให้ รายงานที่จัดทาสาหรับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลสามารถเข้ าถึงได้ โดยสาธารณชน
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ก45. หากไม่ ไ ด้ มี ก ารก าหนดโดยกฎหมายหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ให้ ผ้ ู ส อบบั ญ ชี ต้ อ งให้ ส าเนาเอกสาร
การสื่อ สารกับ ผู้ มีหน้ า ที่ใ นการกากับ ดูแ ลแก่บุคคลที่ส ามแล้ ว ผู้ สอบบัญ ชีอ าจต้ องได้ รับ
ความยินยอมจากผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลก่อนที่จะดาเนินการดังกล่าว
รูปแบบของการสือ่ สาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 19)
ก46. การสื่อสารที่มีประสิทธิผลนั้นอาจทาได้ โดยการนาเสนอที่มีแบบแผนและโดยรายงานที่จัดทา
ขึ้นเป็ นลายลักษณ์อักษร การสื่อสารที่ซับซ้ อนน้ อยกว่ ารวมถึงการปรึ กษาหารื อต่าง ๆ ด้ วย
ผู้สอบบัญชีอาจสื่อสารเรื่องต่าง ๆ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ตามย่อหน้ าที่ 19 และ 20 ทั้ง
โดยวาจาหรื อลายลักษณ์อักษร โดยการสื่อสารที่เป็ นลายลักษณ์อักษรนั้นอาจรวมถึงหนังสือ
ตอบรับงานสอบบัญชีท่ใี ห้ กบั ผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลด้ วย
ก47. นอกเหนื อจากความสาคั ญ ของเรื่ อ งเฉพาะที่จะสื่อ สารแล้ ว รู ปแบบของการสื่อ สาร (เช่ น
การสื่อสารโดยวาจาหรื อเป็ นลายลักษณ์อักษร การสื่อสารเนื้อหาโดยละเอียดหรื อโดยสรุป
และลักษณะการสื่อสารที่มีรูปแบบหรือไม่มีรูปแบบหรือไม่) อาจขึ้นอยู่กบั ปัจจัยดังต่อไปนี้

เรื่องที่ปรึกษาหารือได้ มีการรวบรวมอยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชีหรือไม่ ตัวอย่างเช่ น
เมื่อมีการสื่อสารเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชี
อาจพิจารณาว่ามีความจาเป็ นที่ต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

เรื่องเหล่านั้นได้ รับการแก้ ไขจนเป็ นที่น่าพอใจหรือไม่

ผู้บริหารได้ เคยสื่อสารในประเด็นเหล่านั้นแล้ วหรือไม่

ขนาด โครงสร้ างการดาเนินงาน สภาพแวดล้ อมการควบคุม และโครงสร้ างทางกฎหมาย
ของกิจการ

ในกรณีของการตรวจสอบบัญชีงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบ
งบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ท่วั ไปด้ วยหรือไม่

ข้ อกาหนดทางกฎหมาย ในบางประเทศการสื่อสารที่เป็ นลายลักษณ์อักษรกับผู้มีหน้ าที่
ในการกากับดูแลเป็ นรูปแบบที่ถูกกาหนดไว้ ตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ

ความคาดหวังของผู้มีหน้ าที่ในการกากับดู แล รวมถึงการจัดการให้ มีการประชุ มหรื อ
การสื่อสารกับผู้สอบบัญชีเป็ นระยะ ๆ

จานวนครั้งของการสื่อสารและบทสนทนาที่ผ้ ูสอบบัญชีส่อื สารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล

มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของสมาชิกในหน่วยงานกากับดูแลหรือไม่
ก48. เมื่อผู้สอบบัญชีได้ ปรึกษาหารื อในเรื่องที่สาคัญกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลเพียงท่านเดียว
ตัวอย่างเช่น ประธานของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจเป็ นการเหมาะสมที่ผ้ ูสอบบัญชีจะสรุป
เรื่ องดังกล่ าวไว้ ในการสื่อสารครั้ งต่อ ๆ ไป เพื่ อให้ ผ้ ูมีหน้ าที่ในการกากับดูแลทุ กท่านได้ มี
ข้ อมูลที่ครบถ้ วนและเท่าเทียมกัน
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ช่วงเวลาของการสือ่ สาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 21)
ก49. การสื่อสารอย่างทันท่วงทีตลอดการตรวจสอบในเรื่องที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ หารือและมีการสนทนา
แต่ละประเด็นของเรื่ องนั้นอย่างละเอียดเพื่อหาข้ อสรุป กับผู้ มีหน้ าที่ในการกากับดู แลทาให้
การสื่อสารแบบสองทางระหว่ างผู้มีหน้ าที่ในการกากับดู แลและผู้สอบบัญชี บรรลุผลสาเร็จ
มากยิ่ ง ขึ้ น อย่ า งไรก็ต าม ช่ ว งเวลาที่ เ หมาะสมในการสื่ อ สารจะแตกต่ า งกั น ตามแต่ ล ะ
สถานการณ์ของงาน ซึ่งสถานการณ์ท่เี กี่ยวข้ องนั้นรวมถึงความสาคัญและลักษณะของแต่ละ
เรื่ อ ง และแนวทางการด าเนิ น การที่ ค าดหวั ง ให้ ผ้ ู มี ห น้ า ที่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลด าเนิ น การ
ตัวอย่างเช่น

การสื่อสารเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการวางแผนการตรวจสอบ โดยมากอาจสื่อสารในช่ วง
เริ่มต้ นของงานสอบบัญชี และสาหรับการสอบบัญชีในครั้งแรกการสื่อสารเรื่องที่เกี่ยวข้ อง
กับการวางแผนอาจรวมเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชี

อาจเป็ นการเหมาะสมที่จะสื่อสารอุปสรรคที่สาคัญที่พบในระหว่างการปฏิบัติงานสอบบัญชี
โดยเร็ ว ที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะเป็ นไปได้ หากผู้ มี ห น้ าที่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลสามารถที่ จ ะให้
ความช่ วยเหลื อแก่ ผ้ ู สอบบั ญชี ในการแก้ ไขอุ ปสรรคนั้ น หรื อหากมี ความเป็ นไปได้ ท่ี
อุ ปสรรคนั้ น จะน าไปสู่ ก ารแสดงความเห็น ของผู้ ส อบบั ญ ชี แ บบที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
ในทานองเดียวกันผู้สอบบัญชีอาจสื่อสารโดยวาจากับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลโดยเร็ว
ที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ ถึงข้ อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่สาคัญที่ผ้ ูสอบบัญชี
ได้ ต รวจพบก่ อ นที่ จ ะท าการสื่ อ สารประเด็น เหล่ า นั้ น เป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรตาม
ข้ อกาหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 26526

เมื่อมีการนามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ไปปฏิบัติ ผู้สอบบัญชีอาจสื่อสาร ความ
คิดเห็นเบื้องต้ นเกี่ยวกับเรื่องสาคัญในการตรวจสอบระหว่างการปรึกษาหารือในเรื่อง
ขอบเขตและช่ ว งเวลาของการสอบบั ญ ชี ท่ี ไ ด้ ว างแผนไว้ (อ่ า นย่ อ หน้ าที่ ก13)
นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีอาจสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบดังกล่าวบ่อยครั้งขึ้นเพื่อ
ปรึกษาหารือเพิ่มเติมเมื่อทาการสื่อสารเรื่องที่สาคัญที่พบจากการสอบบัญชี

ในการสื่อสารเรื่องความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีอาจเป็ นการเหมาะสมที่จะสื่อสารเมื่อ
มีการใช้ ดุลยพินิจที่สาคัญเกี่ยวกับอุปสรรคของความเป็ นอิสระและมาตรการป้ องกันที่
เกี่ยวข้ อง ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้สอบบัญชีรับงานบริการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การสอบบัญชี และ
เมื่อสรุปผลของการปรึกษาหารือ

การสื่อสารในประเด็นที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ รวมถึงมุ มมองของผู้สอบบัญชี ท่ี
เกี่ ย วกั บ แง่ มุ ม เชิ ง คุ ณ ภาพของวิ ธี ป ฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี ข องกิ จ การอาจรวมอยู่ ใ น
การสรุปผลของการปรึกษาหารือ

26

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 ย่อหน้ าที่ 9 และ ก14
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ในการปฏิบั ติงานสอบบั ญ ชี ท้ังในกรณี ตรวจสอบงบการเงิน เพื่ อวั ตถุป ระสงค์ท่ัวไป
และงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ควรจะมีการประสานงานกันเรื่องช่วงเวลาของ
การสื่อสาร

ก50. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้ องกับการกาหนดช่วงเวลาของการสื่อสารรวมถึง

ขนาด โครงสร้ างการดาเนินงาน สภาพแวดล้ อมการควบคุม และโครงสร้ างทางกฎหมาย
ของกิจการที่ถูกตรวจสอบ

ข้ อผูกพันทางกฎหมายในการสื่อสารบางเรื่องภายในกรอบเวลาที่กาหนด

ความคาดหวั ง ของของผู้ มีห น้ า ที่ใ นการกากับ ดู แ ล รวมถึง การจัด การประชุ ม หรื อ
การสื่อสารกับผู้สอบบัญชีเป็ นระยะ ๆ

ช่วงเวลาที่ผ้ ูสอบบัญชีตรวจสอบบางเรื่อง ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจไม่ได้ ตรวจสอบ
บางเรื่องเป็ นการเฉพาะได้ ทนั เวลาเพื่อการดาเนินการป้ องกัน (เช่น การไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย) แต่การสื่อสารในเรื่องดังกล่าวอาจส่งผลทาให้ สามารถดาเนินการแก้ ไขปัญหา
ต่อไปได้
ความเพียงพอของกระบวนการสือ่ สาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 22)
ก51. ผู้สอบบัญชีไม่จาเป็ นต้ องออกแบบวิธกี ารตรวจสอบเป็ นการเฉพาะเพื่อสนับสนุนการประเมินผล
การสื่อสารแบบสองทางระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล แต่การประเมินผล
นั้ น อาจจะเกิด จากการสั ง เกตการณ์ ผ ลจากการปฏิบั ติ ง านตามวั ต ถุ ป ระสงค์ อ่ืน ๆ ของ
การสอบบัญชี ซึ่งการสังเกตการณ์ดังกล่าวรวมถึง

ความเหมาะสมและการทันต่ อเวลาในการดาเนินการของผู้มีหน้ าที่ในการกากับดู แล
เพื่อตอบสนองต่อเรื่องที่ผ้ ูสอบบัญชีนาเสนอ หากเรื่องที่สาคัญที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ นาเสนอ
ในการสื่อสารครั้งก่อนไม่ได้ รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ผู้สอบบัญชีควรดาเนินการ
สอบถามถึงเหตุผลของการไม่ดาเนินการแก้ ไขให้ เหมาะสม และผู้สอบบัญชีควรพิจารณา
นาเสนอประเด็นดังกล่ าวซา้ อีกครั้ งหนึ่ง ทั้งนี้เพื่ อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ว่าผู้สอบบัญชี
ได้ แสดงให้ เกิดความรู้สกึ ว่าตนพอใจว่าประเด็นนั้นได้ มีการพิจารณาอย่างเพียงพอแล้ ว
หรือประเด็นดังกล่าวไม่ได้ มีความสาคัญอีกต่อไป

การแสดงให้ เห็น ถึงความเปิ ดกว้ างของผู้ มีหน้ าที่ในการกากับดู แลในการสื่อสารกับ
ผู้สอบบัญชี

ความเต็ม ใจและความสามารถของผู้ มี ห น้ า ที่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลในการประชุ ม กั บ
ผู้สอบบัญชีโดยที่ไม่มีผ้ ูบริหารร่วมอยู่ด้วย

การแสดงให้ เห็นถึงความสามารถของผู้ มีหน้ าที่ในการกากับดูแลในการทาความเข้ าใจ
อย่างเต็มที่ในประเด็นที่นาเสนอโดยผู้สอบบัญชี ตัวอย่างเช่น ความเข้ าใจในรายละเอียด
ของปัญหาหรื อประเด็นที่นาเสนอต่อผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล และการตั้งคาถามต่อ
ข้ อเสนอแนะที่เสนอให้ แก่ผ้ ูมีหน้ าที่ในการกากับดูแล
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อุปสรรคในการสร้ างความเข้ าใจที่ตรงกันระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้มีหน้ าที่ในการกากับ
ดูแลในประเด็นที่เกี่ยวกับรูปแบบ ช่วงเวลาและเนื้อหาโดยทั่วไปที่จะทาการสื่อสาร
สาหรับกิจการที่ผ้ ูมีหน้ าที่ในการกากับดูแลบางท่านหรือทุกท่านเกี่ยวข้ องกับการบริหาร
กิจการ การแสดงให้ เห็นถึงความตระหนักของผู้ มีหน้ าที่ในการกากับดูแลว่าประเด็นที่
ปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีกระทบต่อความรับผิดชอบในการกากับดูแลโดยรวมและ
ความรับผิดชอบในการบริหารอย่างไร
การสื่อสารแบบสองทางระหว่างผู้ มีหน้ าที่ในการกากับดูแลและผู้สอบบัญชีเป็ นไปตาม
กฎหมายหรือข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องหรือไม่

ก52. ตามที่ได้ ระบุในย่อหน้ าที่ 4 การสื่อสารแบบสองทางที่มีประสิทธิผลจะเป็ นการช่ วยเหลือทั้ง
ผู้สอบบัญชีและผู้ มีหน้ าที่ในการกากับดูแล มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)
ได้ ร ะบุเ พิ่ ม เติ ม ถึ ง ความร่ ว มมื อ ของผู้ มี ห น้ า ที่ ใ นการก ากั บ ดู แ ล ซึ่ ง รวมถึ ง การติ ด ต่ อ
ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน (หากมี) และผู้สอบบัญชีซ่ึงเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของ
สภาพแวดล้ อมการควบคุ ม 27 ของกิ จ การ การสื่ อ สารแบบสองทางที่ไม่ เ พี ยงพออาจเป็ น
การแสดงให้ เ ห็น ถึ ง สภาพแวดล้ อ มการควบคุ ม ที่ไ ม่ น่ า พอใจ และอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ
การประเมิ น ความเสี่ ย งของการแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อั น เป็ นสาระส าคั ญ ของ
ผู้สอบบัญชี รวมถึงความเสี่ยงที่ผ้ ูสอบบัญชีอาจไม่ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสม
อย่างเพียงพอในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ก53. หากการสื่อสารแบบสองทางระหว่ างผู้สอบบัญชีและผู้ มีหน้ าที่ในการกากับดูแลไม่เพี ยงพอ
และสถานการณ์ดังกล่าวไม่สามารถแก้ ไขได้ ผู้สอบบัญชีอาจดาเนินการดังต่อไปนี้

แสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการถูกจากัดขอบเขต

ขอคาแนะนาทางกฎหมายเกี่ยวกับผลของการดาเนินการที่แตกต่างไป

สื่อสารกับบุคคลที่สาม (เช่น หน่วยงานกากับดูแล) หรือหน่วยงานที่มีอานาจในระดับที่
สูงกว่าในโครงสร้ างการกากับดูแลที่อยู่ภายนอกกิจการ เช่น เจ้ าของกิจการ (ผู้ถือหุ้ น
ในการประชุมสามัญ) หรือรัฐมนตรีกระทรวงที่รับผิดชอบหรือรัฐสภาในกรณีของภาครัฐ

ถอนตัวจากงานสอบบัญชีหากข้ อกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องอนุ ญาตให้ สามารถ
ดาเนินการได้
เอกสารหลักฐาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 23)
ก54. เอกสารหลักฐานของการสื่อสารทางวาจา อาจรวมถึงสาเนารายงานการประชุ มที่จัดทาโดย
กิจการที่จัดเก็บไว้ เป็ นส่วนหนึ่งของเอกสารหลักฐานการสอบบัญชี หากรายงานการประชุมนั้น
ได้ มีการบันทึกเนื้อหาการสื่อสารอย่างเหมาะสม
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ภาคผนวก 1
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 3)

ข้อกาหนดเฉพาะทีร่ ะบุในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 และมาตรฐานการ
สอบบัญชีฉบับอืน่ ๆ ทีอ่ า้ งถึงการสือ่ สารกับผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกากับดูแล
ภาคผนวกนี้ระบุถึงย่อหน้ าที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 11 และมาตรฐาน
การสอบบัญชีฉบับอื่น ๆ ที่ระบุถึงการสื่อสารประเด็นเฉพาะกับ ผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล รายชื่อ
มาตรฐานต่อไปนี้ไม่ได้ เป็ นการทดแทนการพิจารณาข้ อกาหนดและการนาไปใช้ และคาอธิบายเพิ่มเติม
ที่ได้ กาหนดไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับต่าง ๆ

มาตรฐานการควบคุ มคุณภาพฉบั บที่ 1 “การควบคุมคุณภาพสาหรั บสานักงานที่ให้ บริ การ
ด้ านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินและงานให้ ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริ การ
เกี่ยวเนื่อง” ย่อหน้ าที่ 30(ก)

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณา
การทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน ” ย่อหน้ าที่ 21 38(ค)(1) และ 40-42

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 “การพิจารณากฎหมายและข้ อบังคับในการตรวจสอบ
งบการเงิน” ย่อหน้ าที่ 14 ย่อหน้ าที่ 19 และย่อหน้ าที่ 22-24

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 “การสื่อสารข้ อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มี
หน้ าที่ในการกากับดูแลและผู้บริหารของกิจการ” ย่อหน้ าที่ 9

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมิ นการแสดงข้ อมู ลที่ขัดต่ อข้ อเท็จ จริ งที่พ บ
ระหว่างการตรวจสอบ” ย่อหน้ าที่ 12-13

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 505 “การขอคายืนยันจากบุคคลภายนอก” ย่อหน้ าที่ 9

มาตรฐานการสอบบัญ ชี รหัส 510 “การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญ ชีครั้ งแรก”
ย่อหน้ าที่ 7

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550 “บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน” ย่อหน้ าที่ 27

มาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 560 “เหตุ ก ารณ์ ภ ายหลั ง วั น ที่ ใ นงบการเงิ น ” ย่ อ หน้ า ที่
7(ข)-(ค) ย่อหน้ าที่ 10(ก) ย่อหน้ าที่ 13(ข) ย่อหน้ าที่ 14(ก) และย่อหน้ าที่ 17

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) “การดาเนินงานต่อเนื่อง” ย่อหน้ าที่ 25

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 “ข้ อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่ม
กิจการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอ่นื ” ย่อหน้ าที่ 49

มาตรฐานการสอบบัญ ชี รหัส 610 (ปรั บ ปรุง) “การใช้ ผลงานของผู้ ตรวจสอบภายใน”
ย่อหน้ าที่ 20 และย่อหน้ าที่ 31
1

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมคุณภาพสาหรับสานักงานที่ให้ บริการด้ านการตรวจสอบ และการสอบทาน
งบการเงิน และงานให้ ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรั บ ปรุง) “การแสดงความเห็น และการรายงานต่อ
งบการเงิน” ย่อหน้ าที่ 46
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ย่อหน้ าที่ 17
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป
ในรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต” ย่ อ หน้ า ที่ 12 ย่ อ หน้ า ที่ 14 ย่ อ หน้ า ที่ 23 และ
ย่อหน้ าที่ 30
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) “วรรคเน้ นข้ อมูลและเหตุการณ์และวรรคอื่น
ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ย่อหน้ าที่ 12
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 “ข้ อมูลเปรียบเทียบ – ตัวเลขเปรียบเทียบและงบการเงิน
เปรียบเทียบ” ย่อหน้ าที่ 18
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้ อมูลอื่น”
ย่อหน้ าที่ 17-19

27

TSA 260 (ปรับปรุง)

ภาคผนวก 2
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16(ก) ก19 และ ก20)

แง่มุมเชิงคุณภาพของวิธีปฏิบตั ิทางบัญชี
การสื่อสารตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 16(ก) และคาอธิบายเพิ่มเติมในย่อหน้ า ที่ ก19 และ ก20
อาจรวมถึงประเด็นดังต่อไปนี้
นโยบายบัญชี

ความเหมาะสมของนโยบายบัญชีท่นี ามาใช้ ภายใต้ สถานการณ์ต่าง ๆ ของกิจการ โดยคานึงถึง
ความจาเป็ นที่ต้องให้ มีความสมดุลระหว่างต้ นทุนในการจัดหาข้ อมูลกับประโยชน์ท่นี ่าจะได้ รับ
ของผู้ ใช้ งบการเงินของกิจ การ เมื่ อ มีน โยบายบัญ ชีหลายนโยบายสามารถที่จะเลือกนามา
ประยุกต์ใช้ ได้ น้ัน การสื่อสารอาจรวมถึงการระบุรายการที่อยู่ในงบการเงินที่ได้ รับผลกระทบ
จากการเลือกใช้ นโยบายบัญชีท่สี าคัญ รวมถึงข้ อมูลเกี่ยวกับนโยบายบัญชีท่กี ิจการในลักษณะ
คล้ ายคลึงกันใช้ อยู่

การเลื อ กใช้ น โยบายบั ญ ชี เ ป็ นครั้ ง แรกและการเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี ท่ี ส าคั ญ
รวมถึงการนามาตรฐานการบั ญชี ใหม่ ท่ีเพิ่ งประกาศมาใช้ โดยประเด็นที่ส่ ือสารอาจรวมถึง
ผลกระทบจากช่ วงเวลาและวิธีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีท่มี ีต่อรายได้ ในปัจจุบันหรือใน
อนาคตของกิจการ และช่วงเวลาของการเปลี่ยนนโยบายบัญชีของกิจการจากการคาดการณ์ว่า
จะมีการประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่

ผลกระทบของนโยบายบัญชีท่สี าคัญในประเด็นที่มีการโต้ แย้ งหรื อเป็ นประเด็นที่เพิ่ งเกิดขึ้น
(หรือ เป็ น ประเด็น เฉพาะสาหรับ อุตสาหกรรมบางประเภท โดยเฉพาะเมื่อ ขาดแนวทาง
การดาเนินการจากผู้มีอานาจหน้ าที่ในการกาหนดหรือขาดความเห็นร่วมกัน)

ผลกระทบของช่วงระยะเวลาของรายการบัญชีท่มี ีต่องวดบัญชีท่บี ันทึกรายการนั้น
การประมาณการทางบัญชี


1

สาหรับรายการบัญชีท่กี ารประมาณการทางบัญชีมีความสาคัญ ประเด็นปั ญหาที่จะต้ องหารือ
ตามมาตรฐานการาสอบบัญชี รหัส 5401 รวมถึงตัวอย่างเช่น
o
ผู้ บ ริ หารระบุ ถึ งรายการ เหตุการณ์ หรื อ เงื่อนไขเหล่ า นั้ น อย่ า งไรเพื่ อให้ ท ราบว่ า มี
ความจาเป็ นที่จะต้ องมีการจัดทาประมาณการทางบัญชีเพื่อรับรู้หรือเปิ ดเผยข้ อมูลใน
งบการเงิน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 “การตรวจสอบการประมาณการทางบัญชีรวมทั้งประมาณการทางบัญชี
ที่เกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง”
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o

o

o

o

o
o

o
o
o

o

การเปลี่ ยนแปลงในสถานการณ์ท่ีอาจก่อให้ เกิดการจัดทาประมาณการทางบัญชี ใหม่
หรือความจาเป็ นที่ต้องปรับปรุงประมาณการทางบัญชีท่มี ีอยู่เดิม
การตั ดสิน ใจของผู้ บ ริ หารที่จ ะรั บ รู้ หรื อ ไม่ รั บ รู้ ป ระมาณการทางบั ญ ชี ในงบการเงิ น
เป็ นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องหรือไม่
การจัดทาประมาณการทางบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงหรื อควรจะได้ รับการเปลี่ยนแปลง
จากรอบระยะเวลาบัญชีก่อน ในวิธีการหรือไม่ หากมีเพราะเหตุใด รวมถึงผลลัพธ์ของ
ประมาณการทางบัญชีท่จี ัดทาในงวดก่อน
กระบวนการในการจัดทาประมาณการทางบัญชีของผู้บริหาร (เช่น เมื่อผู้บริหารมี
การใช้ แบบจาลอง) รวมถึงหลักเกณฑ์ในการวั ดมู ลค่าที่เลือกใช้ สาหรั บประมาณการ
ทางบัญชีน้ันเป็ นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องหรือไม่
ข้ อสมมติท่มี ีนัยสาคัญที่ผ้ ูบริหารใช้ มีความสมเหตุสมผลหรือไม่
ความเกี่ ย วข้ อ งกั บ ความสมเหตุ ส มผลของข้ อ สมมติ ท่ีมี นั ย ส าคั ญ ที่ผ้ ู บ ริ ห ารใช้ ใ น
การประยุกต์ใช้ แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องมีความเหมาะสม ความตั้งใจ
ของผู้บริ หารเพื่ อดาเนินการในเรื่ องนั้น และความสามารถของผู้บริ หารในการทา
เช่นนั้น
ความเสี่ยงของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ
ข้ อบ่งชี้ถึงโอกาสที่ผ้ ูบริหารจะเกิดความลาเอียง
ผู้บริหารพิจารณาถึงทางเลือกของข้ อสมมติหรือผลการประมาณการนั้นอย่างไร และ
เหตุ ผ ลที่ ไ ม่ ใ ช้ ข้ อ สมมติ ห รื อ ผลการประมาณการอื่ น นั้ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารระบุ ถึ ง
ความไม่แน่นอนของประมาณการในการจัดทาประมาณการทางบัญชีอย่างไร
ความเพี ย งพอของการเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความไม่ แ น่ น อนของประมาณการ
ในงบการเงิน

การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน

ประเด็นปัญหาต่าง ๆ และการใช้ ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้ องในการจัดทาการเปิ ดเผยข้ อมูลที่อ่อนไหว
ในงบการเงิน (ตัวอย่างเช่ น การเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการรั บรู้ รายได้ ผลตอบแทน
กรรมการและผู้ บริ หาร การดาเนินงานต่อเนื่ อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินและ
ประเด็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น)

ภาพรวมของการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินที่เป็ นกลาง สม่าเสมอและชัดเจน
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ประเด็นอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินที่มาจากความเสี่ยงที่สาคัญ ฐานะและความไม่แน่ นอน
ต่าง ๆ เช่น ข้ อพิพาททางกฎหมายที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา ที่ต้องเปิ ดเผยไว้ ในงบการเงิน

ขอบเขตที่งบการเงินจะได้ รับผลกระทบจากรายการที่มีนัยสาคัญที่ไม่เป็ นไปตามปกติธุรกิจ
ของกิจการ หรือรายการที่ไม่ปกติ ที่อาจเน้ นการสื่อสารในเรื่อง
o
รายการหรือจานวนเงินที่ไม่ได้ เกิดขึ้นบ่อยที่ได้ รับรู้ไว้ ระหว่างงวดบัญชี
o
ขอบเขตที่รายการดังกล่าวได้ ถูกแยกการเปิ ดเผยข้ อมูลไว้ ในท้ ายงบการเงิน
o
รายการที่ อ อกแบบมาเพื่ อ วิธีป ฏิบัติท างบัญ ชี ห รื อ ภาษี ท่ีเ ฉพาะเจาะจง หรื อ เพื่ อ
วั ตถุ ป ระสงค์ทางกฎหมายหรื อ ข้ อบั งคับ ที่เ ฉพาะเจาะจงหรื อไม่
o
รูปแบบของรายการมีความซับซ้ อนมากหรือโครงสร้ างของรายการที่ต้องการคาแนะนา
เป็ นอย่างมากหรือไม่
o
ผู้ บ ริ หารเน้ น ถึ งวิ ธีก ารบั น ทึก บั ญ ชี ท่ีเ ฉพาะเจาะจง มากกว่ า จะคานึ ง ถึง เนื้ อหาทาง
เศรษฐกิจที่แท้ จริงของรายการดังกล่าวหรือไม่

ปั จจั ยที่ส่งผลกระทบต่อมู ลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์และหนี้สิน รวมถึงปั จจัยพื้ นฐานของ
กิจ การที่ใ ช้ ใ นการกาหนดอายุก ารให้ ป ระโยชน์ข องสิน ทรั พ ย์แ ละสิน ทรั พ ย์ที่ไ ม่มีตัว ตน
ในการสื่ อ สารอาจอธิ บ ายว่ า มี ก ารเลื อ กปั จ จั ย ที่ ก ระทบต่ อ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี อ ย่ า งไรและ
การเลือกใช้ ปัจจัยอื่นจะมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างไร

การเลือ กแก้ ไ ขรายการที่ขัดต่อ ข้ อ เท็จ จริ งในรายงานทางการเงิน ตัว อย่า งเช่ น การแก้ ไ ข
รายงานทางการเงินที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งเฉพาะรายการที่ส่งผลให้ รายได้ ของกิจการเพิ่ มขึ้นใน
งวดบัญ ชีน้ั น แต่ไม่แ ก้ ไขรายการทางการเงิน ที่ขัดต่อ เท็จ จริ งที่ส่งผลกระทบให้ ร ายได้ ใ น
งวดบัญชีน้ันลดลง
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