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คํานาํ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีกําหนดความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการพิจารณา

กฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีไม่ใช้กับ 

งานให้ความเช่ือม่ันอื่นซ่ึงผู้สอบบัญชีได้รับแต่งตั้งเป็นการเฉพาะให้ทดสอบและออกรายงาน

แยกต่างหากเกี่ยวกบัการปฏบิัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับเฉพาะเร่ือง 

 

ผลกระทบของกฎหมายและขอ้บงัคบั 

 

2. กฎหมายและข้อบังคับมีผลกระทบต่องบการเงินหลายด้าน กฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับ

ใช้กับกิจการจะเป็นตัวกาํหนดกรอบของกฎหมายและข้อบังคับน้ัน ข้อกาํหนดของกฎหมาย

หรือข้อบังคับบางประเภทมีผลกระทบโดยตรงต่อการกาํหนดจาํนวนเงินที่ต้องรายงานและ  

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของกิจการ ขณะเดียวกันกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นเป็นเพียง

การกาํหนดให้ผู้บริหารปฏบิัติตามหรือเป็นเพียงข้อกาํหนดเพ่ือให้กจิการสามารถดาํเนินธุรกจิ

ได้ แต่ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่องบการเงินของกจิการ บางกจิการดาํเนินงานในอุตสาหกรรม

ที่มีกฎข้อบังคับเข้มงวด (เช่น ธนาคาร และบริษัทที่ประกอบธุรกิจเคมีภัณฑ์ เป็นต้น) บาง

กจิการอาจต้องปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดาํเนินธุรกิจโดยทั่วไป

เท่าน้ัน (เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพในการทาํงาน และการได้รับโอกาส

ในการจ้างงานที่เท่าเทยีมกนั เป็นต้น) การไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับอาจทาํให้

กจิการต้องชาํระค่าปรับ ถูกฟ้องร้อง หรือเกดิผลกระทบอื่น ๆ ที่ตามมาต่อกจิการซ่ึงอาจมี

ผลกระทบที่เป็นสาระสาํคัญต่องบการเงิน 

 

ความรบัผดิชอบในการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก1-ก6) 

 

3. ภายใต้การสอดส่องดูแลของผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบให้เกิด

ความม่ันใจว่าการดําเนินงานของกิจการเป็นไปตามข้อกาํหนดของกฎหมายและข้อบังคับ 

รวมถงึการปฏบิัติตามข้อกาํหนดของกฎหมายและข้อบังคับที่กาํหนดจาํนวนเงินที่ต้องรายงาน

และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของกจิการ  

 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัช ี 

 

4. ข้อกําหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีช่วยผู้สอบบัญชีให้ระบุการแสดงข้อมูล            

ที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงินจากการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 

อย่างไรกด็ี ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีความรับผิดชอบในการป้องกนัการไม่ปฏบิัติตามกฎหมาย และ

ข้อบังคับ และไม่ได้ถูกคาดหวังให้ตรวจพบการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมด 
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5. ผู้สอบบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในการได้มาซ่ึงความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงิน

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญไม่ว่าจะเกิดจาก    

การทุจริต หรือข้อผิดพลาด
1
 ในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีพิจารณา

กรอบทางกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้กบักจิการ ด้วยข้อจาํกดัสบืเน่ืองของการสอบบัญชี

ทาํให้มีความเสี่ยงที่ไม่อาจหลีกเล่ียงได้จากการตรวจไม่พบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคัญบางประการในงบการเงินถงึแม้ว่าผู้สอบบัญชีได้มีการวางแผนและปฏบิัติงาน

สอบบัญชีอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการสอบบัญชี
2
 แล้วกต็าม ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับ

กฎหมายและข้อบังคับต่อไปน้ี ผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นของข้อจาํกดัสบืเน่ืองจากความสามารถ

ของผู้สอบบัญชีในการตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญจะสงูขึ้น 

• มีกฎหมายและข้อบังคับจาํนวนมากที่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการดาํเนินงานของกิจการ 

ซ่ึงโดยปกติไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน และไม่สามารถตรวจพบได้โดยระบบสารสนเทศ

ที่เกี่ยวข้องกบัการจัดทาํรายงานทางการเงินของกจิการ 

• การไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับอาจเกี่ยวข้องกบัการกระทาํเพ่ือเจตนาปกปิด

การไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับน้ัน เช่น การฉ้อโกง การปลอมแปลงเอกสาร 

การเจตนาไม่บันทึกรายการ การที่ผู้บริหารเข้าแทรกแซงการควบคุม หรือการเจตนา

แสดงข้อมูลที่เป็นเทจ็ต่อผู้สอบบัญชี 

• การพิจารณาว่าการกระทําใดถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ         

เป็นประเดน็ทางกฎหมายซ่ึงจะต้องตัดสนิโดยศาล  
 

โดยทั่วไป หากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับไม่ได้เป็นเหตุการณ์หรือรายการซ่ึง

สะท้อนอยู่ในงบการเงิน ผู้สอบบัญชีย่อมมีโอกาสน้อยลงที่จะทราบหรือล่วงรู้ถึงการไม่ปฏบิัติ

ตามกฎหมายและข้อบังคับน้ัน 

 

6. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีแบ่งความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการปฏิบัติ      

ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกบักจิการที่ตรวจสอบออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 

(ก) ข้อกาํหนดของกฎหมายและข้อบังคับที่ทราบโดยทั่วไปว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อ     

การกาํหนดจาํนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสาํคัญในงบการเงิน เช่น กฎหมาย

และข้อบังคับที่เกี่ยวกบัภาษี และเงินบาํเหนจ็บาํนาญ (ดูย่อหน้าที่ 13) และ  

(ข) กฎหมายและข้อบังคับอื่นที่ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อการกาํหนดจํานวนเงินและ    

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน แต่การปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับเหล่าน้ีอาจเป็น

พ้ืนฐานในการดาํเนินธุรกจิ เพ่ือให้กจิการสามารถดาํเนินธุรกจิได้อย่างต่อเน่ือง หรือเพ่ือ

หลีกเล่ียงค่าปรับที่มีสาระสาํคัญ (ตัวอย่างเช่น การปฏบิัติตามเง่ือนไขการได้รับใบอนุญาต

                                                            
1
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบัิติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 5 

2
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ ก51-ก52 
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ประกอบธุรกิจ การปฏบิัติตามข้อกาํหนดในการจ่ายชําระหน้ี หรือการปฏบิัติตาม

ข้อกาํหนดทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น) ดังน้ัน การไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและ

ข้อบังคับดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคัญต่องบการเงิน (ดูย่อหน้าที่ 14) 

 

7. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีมีข้อกําหนดเฉพาะที่แตกต่างกันสําหรับกฎหมายและ   

ข้อบังคับแต่ละประเภทที่กล่าวข้างต้น โดยกรณทีี่กฎหมายและข้อบังคับเป็นประเภทที่กล่าวไว้

ในย่อหน้าที่ 6(ก) ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการดาํเนินการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐาน

การสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกาํหนดของกฎหมายและ

ข้อบังคับน้ัน ส่วนกฎหมายและข้อบังคับประเภทที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 6(ข) ความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชีจะถูกจาํกัดเพียงการใช้วิธีการตรวจสอบเฉพาะ เพ่ือช่วยให้สามารถพบ

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคัญต่องบการเงิน

เท่าน้ัน 

 

8. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องตระหนักอยู่เสมอว่ามีความเป็นไปได้

ที่วิธีการตรวจสอบอื่นที่ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินอาจทาํให้ 

ผู้สอบบัญชีพบหรือสงสยัว่ามีการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ เน่ืองจากกฎหมายและ

ข้อบังคับมีผลกระทบต่อกจิการอย่างมาก จึงเป็นสิ่งสาํคัญที่ผู้สอบบัญชีควรดาํรงไว้ซ่ึงการสงัเกต

และสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดระยะเวลาการปฏบิัติงานตรวจสอบตามที่กาํหนดไว้ใน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200
3
  

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

9. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏบิัติกบัการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 15 
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วตัถุประสงค ์

 

10. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบญัชี คือ 

(ก) เพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัการปฏบิัติตาม

ข้อกาํหนดของกฎหมายและข้อบังคับที่ทราบโดยทั่วไปว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อ    

การกาํหนดจาํนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสาํคัญในงบการเงิน 

(ข) เพ่ือปฏบิัติงานโดยใช้วิธกีารตรวจสอบเฉพาะ เพ่ือช่วยให้พบการไม่ปฏบิัติตามกฎหมาย

และข้อบังคับอื่นที่อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคัญต่องบการเงิน และ 

(ค) เพ่ือตอบสนองต่อการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ผู้สอบบัญชีพบหรือสงสัย

ในระหว่างการปฏบิัติงานตรวจสอบอย่างเหมาะสม 

 

คําจํากดัความ 

 

11. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาํศัพทต่์อไปน้ีมีความหมายดังน้ี 

การไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ หมายถึง การที่กิจการละเว้นการกระทาํหรือกระทาํ

การใด ๆ ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่กต็าม ซ่ึงเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ การกระทาํ

ดังกล่าวรวมถึงรายการต่าง ๆ ที่เกิดจากการกระทาํโดยกจิการเอง หรือการกระทาํในนามของ

กิจการ หรือการกระทาํแทนกิจการโดยผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล ผู้บริหาร หรือพนักงาน

การไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับไม่รวมถึงการที่ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล ผู้บริหาร 

หรือพนักงานของกจิการกระทาํผดิในลักษณะส่วนตัวโดยไม่เกี่ยวข้องกบัธุรกรรมของกจิการ 

 

ขอ้กาํหนด 

การพจิารณาของผูส้อบบญัชีเกีย่วกบัการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั 

  

12. ในการได้มาซ่ึงความเข้าใจในกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 315
4
  ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซ่ึงความเข้าใจในเร่ืองทั่วไป ดังต่อไปน้ี 

(ก) กรอบของกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้สาํหรับกิจการและอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจที่

กจิการประกอบธุรกจิอยู่ และ 

(ข) วิธกีารที่กจิการจะปฏบิัติตามกรอบของกฎหมายและข้อบังคับน้ัน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก7) 

 

13. ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการปฏบิัติ

ตามข้อกําหนดของกฎหมายและข้อบังคับที่ทราบโดยทั่วไปว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อ       

การกาํหนดจาํนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสาํคัญในงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก8)  

                                                            
4
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง    

อนัเป็นสาระสาํคัญ โดยการทาํความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” ย่อหน้าที่ 11 



             สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 8  TSA 250 

14. ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบดังต่อไปน้ี เพ่ือช่วยให้พบการไม่ปฏบิัติตาม

กฎหมายและข้อบังคับอื่นที่อาจมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงิน (อ้างถึงย่อ

หน้าที่ ก9-ก10) 

(ก) การสอบถามผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) ว่ากจิการ

ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าวหรือไม่ และ 

(ข) การตรวจสอบหนังสือโต้ตอบกบัหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตหรือหน่วยงานกาํกับดูแล 

ที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)  

 

15. ในระหว่างการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องตระหนักอยู่เสมอถึงความเป็นไปได้ที่วิธกีารตรวจสอบ

อื่นที่ใช้ อาจทาํให้ผู้สอบบัญชีพบหรือสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับได้ 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ 11) 

 

16. ผู้สอบบัญชีต้องขอให้ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) ออก

หนังสอืรับรองว่าได้เปิดเผยข้อมูลที่ทราบให้กบัผู้สอบบัญชีอย่างครบถ้วนแล้วถึงการไม่ปฏบิัติ

ตามหรือข้อสงสยัว่ามีการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมด ซ่ึงควรนาํมาพิจารณา

ถงึผลกระทบในการจัดทาํงบการเงิน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก12) 

 

17. ในกรณีที่ไม่พบหรือไม่มีข้อสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ผู้สอบบัญชี 

ไม่จาํเป็นต้องใช้วิธีการตรวจสอบอื่นในการตรวจสอบการปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

ของกจิการ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 12-16 

 

วิธีการตรวจสอบเมือ่พบหรือสงสยัว่ามีการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั 

 

18. กรณีที่ผู้สอบบัญชีพบข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ หรือกรณีที่  

มีข้อสงสัยว่ามีการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซ่ึง (อ้างถึงย่อ

หน้าที่ ก13) 

(ก) ความเข้าใจถึงลักษณะและสถานการณ์ของการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่

เกดิขึ้น และ 

(ข) ข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือประเมินผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นต่องบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก

14) 

 

19. หากผู้สอบบัญชีสงสยัว่าอาจมีการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ผู้สอบบัญชีต้องหารือ

เร่ืองดังกล่าวกบัผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) หากผู้บริหาร

หรือผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลไม่ให้ข้อมูลที่เพียงพอเพ่ือสนับสนุนว่ากิจการได้ปฏิบัติ     

ตามกฎหมายและข้อบังคับ และผู้สอบบัญชีเหน็ว่าการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

ดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึง   

ความจาํเป็นในการขอคาํแนะนาํทางกฎหมาย (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก15-ก16) 
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20. หากผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้มาซ่ึงข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย    

และข้อบังคับที่ผู้สอบบัญชีสงสัย ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลกระทบต่อการแสดงความเหน็

ของผู้สอบบัญชีจากการที่ไม่ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

 

21. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่อ             

งานสอบบัญชีในด้านอื่น ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีและความเช่ือถือได้

ของหนังสอืรับรอง และดาํเนินการอย่างเหมาะสม (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก17-ก18) 

 

การรายงานการไม่ปฏิบติัตามหรือขอ้สงสยัว่ามีการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั  

การรายงานการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่อผูมี้หนา้ทีใ่นการกาํกบัดแูล 

 

22. ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารเร่ืองที่ เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่      

ผู้สอบบัญชีพบจากการตรวจสอบกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล เว้นแต่เร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ือง

ที่ไม่มีผลกระทบอย่างเหน็ได้ชัด หรือกรณีที่ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการบริหารกิจการจึงได้รับทราบถึงการไม่ปฏบิัติตามหรือข้อสงสัยว่ามีการไม่ปฏบิัติตาม

กฎหมายและข้อบังคับดังกล่าวจากผู้สอบบัญชี
5
 อยู่แล้ว 

 

23. หากผู้สอบบัญชีได้ใช้ดุลยพินิจแล้วเช่ือว่าการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่กล่าวถึง

ในย่อหน้าที่ 22 เป็นการกระทาํที่เจตนาและมีสาระสาํคัญ ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารเร่ืองดังกล่าว

กบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลโดยเรว็ที่สดุเท่าที่จะทาํได้ในทางปฏบิัติ 

 

24. หากผู้สอบบัญชีสงสัยว่าผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลมีส่วนเกี่ยวข้องกับการไม่

ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารเร่ืองดังกล่าวกับผู้มีอาํนาจระดับที่

สงูกว่าในกจิการ (ถ้ามี) เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการ 

ในกรณีที่ไม่มีผู้มีอาํนาจระดับสูงกว่า หรือหากผู้สอบบัญชีเช่ือว่าการสื่อสารเร่ืองดังกล่าวไม่

ส่งผลให้มีการดาํเนินการใด ๆ หรือไม่แน่ใจว่าควรจะรายงานผู้ใด ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึง

ความจาํเป็นในการขอคาํแนะนาํทางกฎหมาย 

 

การรายงานการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัในรายงานของผูส้อบบญัชต่ีองบการเงิน 

 

25. หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับมีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคัญต่องบการเงิน และการไม่ปฏิบัติตามน้ันไม่ได้สะท้อนในงบการเงินอย่างเพียงพอ 

ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง 

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705
6
 

                                                            
5
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 “การสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล” ย่อหน้าที่ 13 

6
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 “การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชี 

 รับอนุญาต” ย่อหน้าที่ 7-8 



             สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 10  TSA 250 

26. หากผู้สอบบัญชีถูกจาํกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล

ในการได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือประเมินว่าการไม่ปฏบิัติ

ตามกฎหมายและข้อบังคับที่อาจมีสาระสาํคัญต่องบการเงินได้เกดิขึ้นหรืออาจเกดิขึ้นหรือไม่ 

ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นอย่างมีเ ง่ือนไขหรือไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน    

เน่ืองจากการถูกจาํกดัขอบเขตการตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705  

 

27. หากผู้สอบบัญชีไม่สามารถระบุได้ว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับหรือไม่ 

เน่ืองจากถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยสถานการณ์แทนที่จะถูกจํากัดขอบเขต         

การตรวจสอบโดยผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลกระทบ

ต่อการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705  

 

การรายงานการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่อหน่วยงานราชการและหน่วยงานกาํกบัดแูล 

 

28. หากผู้สอบบัญชีพบหรือสงสัยว่ามีการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ผู้สอบบัญชีต้อง

พิจารณาว่าผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการรายงานการไม่ปฏิบัติตามและข้อสงสัยว่ามี

การไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่อหน่วยงานภายนอกกจิการหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก19-ก20) 

 

เอกสารหลกัฐาน 

 

29. ผู้สอบบัญชีต้องบันทึกในเอกสารหลักฐานการตรวจสอบถึงการไม่ปฏิบัติตามหรือข้อสงสัยว่า     
มีการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ รวมถึงผลจากการปรึกษาหารือกบัผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่

ในการกาํกบัดูแล (ในกรณทีี่เหมาะสม) และหน่วยงานอื่นภายนอกกจิการ
7
 (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก

21) 
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน 

ความรบัผดิชอบในการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั (อ้างถงึย่อหน้าที่ 3-8) 

 

ก1. ภายใต้การดูแลของผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล ผู้บริหารของกิจการมีความรับผิดชอบ         

ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้แน่ใจว่าการดาํเนินงานของกิจการเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ 

ทั้งน้ีกฎหมายและข้อบังคับอาจมีผลกระทบต่องบการเงินของกิจการในหลายด้าน ตัวอย่าง

ของผลกระทบโดยตรงที่สุดเช่น ผลกระทบที่อาจมีต่อข้อมูลที่ต้องเปิดเผยเป็นการเฉพาะใน

งบการเงินของกิจการ หรือผลกระทบที่เกิดจากข้อกาํหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแม่บท

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น กฎหมายและข้อบังคับยังอาจระบุถึงสิทธิและ

ภาระผูกพันทางกฎหมายบางเร่ืองของกิจการ ซ่ึงบางส่วนจะถูกรับรู้ ในงบการเงินของกิจการ 

นอกจากน้ี กฎหมายและข้อบังคับอาจกาํหนดบทลงโทษในกรณีที่กิจการไม่ปฏิบัติตาม 

กฎหมายและข้อบังคับด้วย  

 

ก2. ตัวอย่างต่อไปน้ีเป็นประเภทของนโยบายและวิธีปฏิบัติที่กิจการอาจนําไปปฏิบัติเพ่ือช่วย      

ในการป้องกนัและตรวจพบการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 

• การติดตามข้อกาํหนดทางกฎหมายและการดาํเนินการเพ่ือให้แน่ใจได้ว่ามีการกาํหนด

วิธปีฏบิัติงานให้สอดคล้องกบัข้อกาํหนดดังกล่าว 

• การจัดให้มีและการดาํเนินการเกี่ยวกบัระบบควบคุมภายในอย่างเหมาะสม 

• การพัฒนา การเผยแพร่ และการปฏบิัติตามข้อปฏบิัติทางจรรยาบรรณของกจิการ 

• การดาํเนินการเพ่ือให้ม่ันใจว่าพนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและมีความ

เข้าใจเกี่ยวกบัข้อปฏบิัติทางจรรยาบรรณของกจิการ  

• การติดตามผลการปฏบิัติตามข้อปฏบิัติทางจรรยาบรรณของกจิการ และการดาํเนินการ

ที่เหมาะสมต่อพนักงานที่ไม่ปฏบิัติตามข้อปฏบิัติทางจรรยาบรรณของกจิการ 

• การจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมาย เพ่ือช่วยในการติดตามข้อกาํหนดทางกฎหมายต่าง ๆ 

• การจัดให้มีทะเบียนกฎหมายและข้อบังคับที่สาํคัญซ่ึงกิจการต้องปฏิบัติตามสาํหรับ

อตุสาหกรรมน้ัน ๆ และเอกสารบันทกึข้อร้องเรียนต่าง ๆ และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

อยู่เสมอ  
 

ในกจิการขนาดใหญ่ นโยบายและวิธปีฏบิัติข้างต้นอาจมอบหมายให้อยู่ในความรับผดิชอบของ 

• หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 

• หน่วยงานที่รับผดิชอบในการดูแลการปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 
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ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัช ี 

 

ก3. การที่กิจการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ อาจส่งผลให้งบการเงินแสดงข้อมูล          

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ อย่างไรกด็ี การตรวจพบการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและ

ข้อบังคับที่แม้ว่าจะไม่มีสาระสาํคัญ แต่อาจมีผลกระทบต่อการสอบบัญชีในด้านอื่นได้ 

ตัวอย่างเช่นการพิจารณาถงึความซ่ือสตัย์สจุริตของผู้บริหารหรือพนักงาน เป็นต้น 

 

ก4. การตัดสนิว่าการกระทาํใดของกจิการเป็นการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับหรือไม่น้ัน

เป็นข้อพิจารณาทางกฎหมาย ซ่ึงโดยปกติแล้วอยู่นอกเหนือความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ

ของผู้สอบบัญชี อย่างไรกด็ี การฝึกอบรม ประสบการณ์ และความเข้าใจในกิจการและ

อุตสาหกรรมหรือภาคธุรกจิของกจิการ อาจเป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้แก่ผู้สอบบัญชีในการพิจารณา

ว่าการกระทาํใดที่อาจถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ผู้สอบบัญชีควรให้

ความสนใจ 

 

ก5. ข้อกาํหนดของกฎหมายบางฉบับอาจมีข้อกาํหนดโดยเฉพาะให้ผู้สอบบัญชีต้องรายงานว่า

กจิการมีการปฏบิัติตามข้อกาํหนดบางเร่ืองของกฎหมายหรือข้อบังคับหรือไม่ โดยถือเป็นส่วน

หน่ึงของการตรวจสอบงบการเงินด้วย ซ่ึงในกรณีน้ีมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700
8
 หรือ

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800
9
 ได้มีการกาํหนดวิธกีารระบุความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ดังกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว นอกจากน้ี ในกรณีที่มีข้อกาํหนดทางกฎหมาย

โดยเฉพาะเกี่ยวกบัการรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีอาจจาํเป็นต้องวางแผนการตรวจสอบ

โดยรวมการทดสอบการปฏบิัติตามข้อกาํหนดของกฎหมายและข้อบังคับน้ันอย่างเหมาะสม  

 

ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับหน่อยงานภาครัฐ 

 

ก6. สาํหรับภาครัฐ ผู้สอบบัญชีอาจมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการพิจารณา

กฎหมายและข้อบังคับที่อาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินหรืออาจเกี่ยวข้องกับ     

การดาํเนินงานด้านอื่นของกจิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
8
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้าที่ 38  

9
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 “ข้อพิจารณาพิเศษ-การตรวจสอบงบการเงินที่จัดทาํตามแม่บท 

 เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ” ย่อหน้าที่ 11  
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การพจิารณาของผูส้อบบญัชีเกีย่วกบัการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั  

การทาํความเขา้ใจกรอบทางกฎหมายและขอ้บงัคบั (อ้างถงึย่อหน้าที่ 12) 

 

ก7. การได้มาซ่ึงความเข้าใจในเร่ืองทั่วไปเกี่ยวกับกรอบของกฎหมายและข้อบังคับ และวิธี      

การดาํเนินงานของกจิการเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและข้อบังคับน้ัน ผู้สอบบัญชี

อาจดาํเนินการตามตัวอย่างต่อไปน้ี 

• ใช้ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีที่มีอยู่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่กิจการน้ันดาํเนินธุรกิจอยู่ 

กฎระเบียบ และปัจจัยภายนอกอื่น 

• ทาํความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการกาํหนด

จาํนวนเงินที่ต้องรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

• สอบถามผู้บริหารถึงกฎหมายหรือข้อบังคับอื่น ซึ่งอาจมีผลกระทบที่สาํคัญต่อ        

การดาํเนินงานของกจิการ 

• สอบถามผู้บริหารถึงนโยบายและวิธปีฏบิัติของกจิการในส่วนที่เกี่ยวกบัการปฏบิัติตาม

กฎหมายและข้อบังคับ และ 

• สอบถามผู้บริหารถงึนโยบายและวิธปีฏบิัติที่ใช้ในการระบุ การประเมิน และการบันทกึบัญชี

สาํหรับค่าความเสยีหายที่กจิการถูกฟ้องร้อง 

 

กฎหมายและขอ้บงัคบัทัว่ไปซึง่มีผลกระทบโดยตรงต่อการกาํหนดจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูล

ทีมี่สาระสาํคญัในงบการเงิน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 13) 

 

ก8. กฎหมายและข้อบังคับบางเร่ืองซ่ึงถูกกาํหนดขึ้นอย่างเหมาะสม และเป็นที่ทราบโดยทั่วไป 

โดยกจิการหรือภายในอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกจิน้ันและมีความเกี่ยวข้องกบังบการเงินของ

กจิการ (ตามที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 6(ก)) อาจรวมถงึกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกบั 

• รปูแบบและเน้ือหาของงบการเงิน 

• ประเดน็การรายงานทางการเงินเฉพาะสาํหรับอตุสาหกรรม 

• การบัญชีสาํหรับรายการภายใต้สญัญาของรัฐ หรือ 

• เกณฑค์งค้างหรือการรับรู้ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรือค่าใช้จ่ายบาํเหนจ็บาํนาญ 

ข้อกาํหนดทางกฎหมายและข้อบังคับบางประการอาจเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้โดยเฉพาะในงบการเงิน (ตัวอย่างเช่น ความครบถ้วนของสาํรองภาษีเงินได้ เป็นต้น) 

ในขณะที่ข้อกาํหนดทางกฎหมายและข้อบังคับบางประการอาจเกี่ยวข้องโดยตรงกับงบการเงิน

โดยรวม (ตัวอย่างเช่น รายการที่ต้องแสดงในงบการเงินฉบับสมบรูณ์ เป็นต้น) ข้อกาํหนดที่

ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 13 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการกาํหนดจาํนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินให้

เป็นไปตามข้อกาํหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  
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การไม่ปฏบิัติตามข้อกาํหนดอื่นของกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าว และการไม่ปฏบิัติตามกฎหมาย

และข้อบังคับอื่น ๆ อาจส่งผลให้กจิการต้องชาํระค่าปรับ ถูกดาํเนินคดี หรือเกดิผลอื่นตามมา 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นน้ีอาจจาํเป็นต้องเปิดเผยในงบการเงิน แต่ไม่ถือว่าเป็นผลกระทบโดยตรงต่อ

งบการเงินตามที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 6(ก) 

 

วธีิปฏิบติัเพือ่ใหพ้บการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัอืน่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 14) 

 

ก9. ผู้สอบบัญชีอาจจาํเป็นต้องให้ความสาํคัญกับกฎหมายและข้อบังคับอื่นบางเร่ือง เน่ืองจาก

กฎหมายและข้อบังคับดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อพ้ืนฐานการดาํเนินงานของกจิการ (ตามที่

ได้อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 6(ข)) การไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลกระทบต่อ

พ้ืนฐานการดาํเนินงานของกจิการอาจเป็นเหตุให้กจิการต้องหยุดการดาํเนินงาน หรือมีปัญหา

ในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกจิการ ตัวอย่างเช่น การไม่ปฏบิัติตามข้อกาํหนดในใบอนุญาต

หรือข้อกาํหนดอื่นที่ให้สทิธิในการดาํเนินงานสามารถทาํให้กจิการได้รับผลกระทบดังกล่าว 

(ตัวอย่างเช่น ธนาคารไม่ปฏบิัติตามข้อกาํหนดเกี่ยวกบัทุนหรือการลงทุน) อย่างไรกต็าม ยังมี

กฎหมายและข้อบังคับจาํนวนมากที่มีเน้ือหาหลักเกี่ยวข้องกบัการดาํเนินงานของกิจการ    

ซ่ึงโดยปกติไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน และไม่สามารถพบได้โดยระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

กบัการจัดทาํรายงานทางการเงินของกจิการ 

 

ก10. ผลกระทบจากกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบัการรายงานทางการเงินจะแตกต่างกัน

ไปตามการดาํเนินธุรกจิของกจิการ วิธกีารตรวจสอบที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 14 สามารถช่วยให้

ผู้สอบบัญชีเหน็ถึงการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคัญ

ต่องบการเงินได้ 

 

การไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคับทีผู่ส้อบบญัชีพบจากวธีิการตรวจสอบอื่น (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

15) 

 

ก11. วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินอาจทาํให้ผู้สอบบัญชี
ได้พบหรือสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ตัวอย่างของวิธกีารตรวจสอบ

ดังกล่าวอาจรวมถงึ 

• การอ่านรายงานการประชุม 

• การสอบถามผู้บริหารของกจิการ และที่ปรึกษาทางกฎหมายภายในกจิการ หรือที่ปรึกษา

ทางกฎหมายภายนอกกจิการเกี่ยวกบัคดีความ ค่าความเสยีหายที่กจิการถูกเรียกร้อง 

รวมถึงการประเมินค่าความเสยีหายดังกล่าว และ 

• การตรวจสอบเน้ือหาสาระโดยการทดสอบรายละเอยีดของประเภทรายการยอดคงเหลือ

ทางบัญชีหรือการเปิดเผยข้อมูล 
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หนงัสือรบัรอง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 16) 

 

ก12. เน่ืองจากกฎหมายและข้อบังคับอาจมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมาก หนังสอืรับรองจึงเป็น

หลักฐานการสอบบัญชีที่จาํเป็นเกี่ยวกบัความรู้ของผู้บริหารในเร่ืองการไม่ปฏบิัติตามกฎหมาย

และข้อบังคับที่พบหรือสงสยัซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงิน อย่างไรกต็าม 

หนังสอืรับรองไม่ถือว่าเป็นหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอโดยตัวเอง ดังน้ัน 

หนังสือรับรองจึงไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะและขอบเขตของหลักฐานการสอบบัญชีอื่นที่

ผู้สอบบัญชีต้องได้มา
10

 

 

วิธีการตรวจสอบเมือ่พบหรือสงสยัว่ามีการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั 

ขอ้บ่งชี้ถึงการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั (อ้างถงึย่อหน้าที่ 18) 

 

ก13. หากผู้สอบบัญชีทราบหรือมีข้อมูลเกี่ยวกบัเร่ืองดังต่อไปน้ีอาจเป็นข้อบ่งช้ีว่ามีการไม่ปฏบิัติ
ตามกฎหมายและข้อบังคับ 

• การถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานกาํกับดูแลและหน่วยงานของรัฐ หรือการจ่ายค่าปรับ

หรือค่าสนิไหมทดแทน 

• รายจ่ายสาํหรับค่าบริการที่ระบุไม่ได้ หรือเงินให้กู้ยืมแก่ที่ปรึกษา บุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกนั พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

• ค่านายหน้าจากการขายหรือค่าบริการที่จ่ายให้ตัวแทนในจาํนวนเงินที่สูงเกินไปเม่ือ

เปรียบเทยีบกบัจาํนวนเงินที่กจิการจ่ายโดยปกติหรือที่จ่ายกนัโดยทั่วไปในอตุสาหกรรม 

หรือเม่ือเปรียบเทยีบกบับริการที่ได้รับจริง 

• การซ้ือสนิค้าในราคาสงูหรือตํ่ากว่าราคาตลาดอย่างมีนัยสาํคัญ 

• การจ่ายเงินสดที่ผิดปกติ การซ้ือโดยชาํระเงินในรูปแบบของแคชเชียร์เชค็ประเภทไม่

ระบุช่ือผู้รับ หรือการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่ระบุเลขที่ไว้ 

• รายการผดิปกติที่ทาํกบับริษัทที่จดทะเบียนในประเทศที่ไม่มีข้อกาํหนดทางด้านภาษี 

• การจ่ายชําระค่าสินค้าหรือบริการไปยังประเทศที่ไม่ได้เป็นแหล่งผลิตสินค้าหรือ

ให้บริการ 

• การจ่ายเงินโดยไม่มีเอกสารควบคุมการจ่ายเงินที่เหมาะสม 

• ระบบสารสนเทศที่ไม่ให้ร่องรอยการตรวจสอบที่เหมาะสม หรือไม่ให้หลักฐานที่

เพียงพอ ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือไม่กต็าม 

• รายการที่ไม่ผ่านการอนุมัติ หรือรายการที่บันทกึอย่างไม่เหมาะสม 

• การวิพากษ์วิจารณข์องสื่อมวลชนในเชิงลบ 
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ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมินของผูส้อบบญัช ี(อ้างถงึย่อหน้าที่ 18 (ข)) 

 

ก14. ประเดน็ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินของผู้สอบบัญชีถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นต่องบการเงิน
รวมถงึ 

• ผลกระทบทางการเงินที่มีต่องบการเงินจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 

ตัวอย่างเช่น ค่าปรับ ค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหาย การถูกบังคับให้ขายสินทรัพย์      

การถูกบังคับให้เลิกกจิการ และการฟ้องร้อง 

• การพิจารณาว่าจะต้องเปิดเผยผลกระทบทางการเงินที่อาจเกดิขึ้นหรือไม่ 

• การพิจารณาผลกระทบทางการเงินที่อาจเกดิขึ้นว่ามีความร้ายแรง ซ่ึงทาํให้เกดิข้อสงสยั

เกี่ยวกบัความถูกต้องตามควรของงบการเงินหรือทาํให้งบการเงินแสดงข้อมูลบิดเบือน

ไปจากข้อเทจ็จริงหรือไม่  

 

วธีิการตรวจสอบ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 19) 

 

ก15. ผู้สอบบัญชีอาจหารือสิ่งที่พบจากการตรวจสอบกับผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล ซ่ึงผู้มีหน้าที่  

ในการกาํกับดูแลอาจสามารถให้หลักฐานการสอบบัญชีเพ่ิมเติมได้ เช่น ผู้สอบบัญชีอาจขอ

คาํยืนยันว่าผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลมีความเข้าใจเช่นเดียวกบัผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัข้อเทจ็จริง

และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรายการหรือเหตุการณ์ที่ทาํให้กิจการมีโอกาสที่จะไม่ปฏิบัติ  

ตามกฎหมายและข้อบังคับ เป็นต้น 

 

ก16. หากผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) ไม่ได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอ

แก่ผู้สอบบัญชีว่ากิจการได้ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาความ

เหมาะสมในการหารือกับที่ปรึกษาทางกฎหมายภายในกิจการหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย

ภายนอกกิจการเกี่ยวกับการใช้กฎหมายและข้อบังคับในสถานการณ์น้ัน ซ่ึงรวมถึงความ

เป็นไปได้ที่จะเกิดการทุจริตและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงิน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชี

พิจารณาว่าไม่เหมาะสมที่จะหารือกบัที่ปรึกษาทางกฎหมายของกจิการหรือในกรณีที่ผู้สอบบัญชี

ยังไม่พอใจกับความเห็นของที่ปรึกษาทางกฎหมายของกิจการ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณา  

ความเหมาะสมในการหารือกับที่ปรึกษาทางกฎหมายของผู้สอบบัญชีเองเพ่ือประเมินว่ามี  

การไม่ปฏบิัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับหรือไม่และพิจารณาผลกระทบทางกฎหมายที่ตามมา

ซ่ึงอาจเกดิขึ้น รวมถงึความเป็นไปได้ที่จะเกดิการทุจริต และการดาํเนินการต่อไปของผู้สอบบัญชี 

(ถ้ามี) 
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การประเมินผลกระทบจากการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั (อ้างถงึย่อหน้าที่ 21) 
 

ก17. ตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 21 ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อบังคับที่มีต่องานสอบบัญชีในด้านอื่น รวมถึงการประเมินความเสี่ยงของ

ผู้สอบบัญชีและความเช่ือถอืได้ของหนังสอืรับรอง การพิจารณาผลกระทบต่อการสอบบัญชีใน

กรณีที่ผู้สอบบัญชีพบว่ามีการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับจะขึ้นอยู่กบัความเกี่ยวพัน

ของการกระทาํผิด และการปกปิดการกระทาํผิด (ถ้ามี) ของกจิกรรมการควบคุมเฉพาะเร่ือง

และตาํแหน่งของผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีที่ผู้มีอาํนาจ

ระดับสงูสดุของกจิการมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้วย 
 

ก18. ในบางกรณีที่สามารถทาํได้โดยไม่ขัดกับกฎหมายหรือข้อบังคับ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่า

มีความจาํเป็นต้องถอนตัวจากงานสอบบัญชี หากผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล     

ไม่ดาํเนินการแก้ไขตามที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าเหมาะสมในสถานการณ์น้ัน แม้ว่าการไม่ปฏบิัติ

ตามกฎหมายและข้อบังคับนั้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงิน             

ในการตัดสนิใจว่าผู้สอบบัญชีมีความจาํเป็นต้องถอนตัวจากงานสอบบัญชีหรือไม่น้ัน ผู้สอบบัญชี

อาจพิจารณาขอคาํแนะนาํทางกฎหมาย แต่หากผู้สอบบัญชีไม่สามารถถอนตัวจากงานสอบบัญชี

ได้ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาดาํเนินการอื่น ซ่ึงรวมทั้งการอธิบายถึงการไม่ปฏบิัติตามกฎหมาย

และข้อบังคับในวรรคอธบิายในรายงานของผู้สอบบัญชี
11

 
 

การรายงานการไม่ปฏิบติัตามหรือขอ้สงสยัว่ามีการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั 

การรายงานการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคับต่อหน่วยงานราชการและหน่วยงานกํากบัดูแล 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ 28) 
 

ก19. หน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี คือ ต้องรักษาความลับของลูกค้า ดังน้ัน ผู้สอบบัญชี 

จึงอาจไม่สามารถรายงานเกี่ยวกบัการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่พบหรือสงสยัต่อ

บุคคลภายนอกกิจการได้ อย่างไรกต็าม ความรับผิดชอบตามกฎหมายของผู้สอบบัญชีจะ

แตกต่างกันไปขึ้ นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศ ในบางสถานการณ์หน้าที่ในการรักษา

ความลับอาจได้รับการยกเว้นโดยข้อบังคับทางกฎหมาย หรือคาํสั่งศาล ในบางประเทศผู้สอบบัญชี

ของสถาบันการเงินมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ

ข้อบังคับที่เกิดขึ้ นหรือสงสัยว่าเกิดขึ้ นต่อหน่วยงานกาํกับดูแล นอกจากน้ีในบางประเทศ 

ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ในการรายงานการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงต่อหน่วยงานกาํกบัดูแล

ในกรณีที่ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล (ถ้ามี) ไม่สามารถดาํเนินการแก้ไขการไม่

ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าวได้ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาความเหมาะสมที่จะขอ

คาํแนะนาํทางกฎหมายเพ่ือใช้ในการตัดสนิใจดาํเนินการที่เหมาะสมต่อไป 
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  มาตรฐานการบัญชี รหัส 706 “วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณแ์ละวรรคเร่ืองอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชี 

 รับอนุญาต”  ย่อหน้าที่ 8  
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ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ 

 

ก20. ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่รายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 

ต่อคณะกรรมการกาํกบัดูแลหรือรายงานไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

 

เอกสารหลกัฐาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 29) 

 

ก21. เอกสารหลักฐานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่พบหรือ 

สงสยัอาจรวมถงึ 

• สาํเนาบันทกึหรือเอกสารหลักฐาน 

• รายงานการประชุมเกี่ยวกับการปรึกษาหารือกับผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล 

หรือบุคคลภายนอกกจิการ 


