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คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
1.

มาตรฐานการสอบบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ กํา หนดความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ส อบบั ญ ชี ใ นการพิ จ ารณา
กฎหมายและข้ อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ไม่ใช้ กับ
งานให้ ความเชื่อมั่นอื่นซึ่งผู้สอบบัญชีได้ รับแต่งตั้งเป็ นการเฉพาะให้ ทดสอบและออกรายงาน
แยกต่างหากเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้ อบังคับเฉพาะเรื่อง

ผลกระทบของกฎหมายและข้อบังคับ
2.

กฎหมายและข้ อบังคับมีผลกระทบต่องบการเงินหลายด้ าน กฎหมายและข้ อบังคับที่มีผลบังคับ
ใช้ กับกิจการจะเป็ นตัวกําหนดกรอบของกฎหมายและข้ อบังคับนั้น ข้ อกําหนดของกฎหมาย
หรือข้ อบังคับบางประเภทมีผลกระทบโดยตรงต่ อการกําหนดจํานวนเงินที่ต้องรายงานและ
การเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินของกิจการ ขณะเดียวกันกฎหมายหรือข้ อบังคับอื่นเป็ นเพียง
การกําหนดให้ ผ้ ูบริหารปฏิบัติตามหรือเป็ นเพียงข้ อกําหนดเพื่อให้ กจิ การสามารถดําเนินธุรกิจ
ได้ แต่ไม่ได้ มีผลกระทบโดยตรงต่องบการเงินของกิจการ บางกิจการดําเนินงานในอุตสาหกรรม
ที่มีกฎข้ อบังคับเข้ มงวด (เช่ น ธนาคาร และบริษัทที่ประกอบธุรกิจเคมีภัณฑ์ เป็ นต้ น) บาง
กิจการอาจต้ องปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจโดยทั่วไป
เท่านั้น (เช่น ข้ อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพในการทํางาน และการได้ รับโอกาส
ในการจ้ างงานที่เท่าเทียมกัน เป็ นต้ น) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับอาจทําให้
กิจการต้ องชําระค่าปรับ ถูกฟ้ องร้ อง หรือเกิดผลกระทบอื่น ๆ ที่ตามมาต่อกิจการซึ่งอาจมี
ผลกระทบที่เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน

ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก1-ก6)
3.

ภายใต้ การสอดส่องดู แลของผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดู แล ผู้บริหารเป็ นผู้รับผิดชอบให้ เกิด
ความมั่นใจว่ าการดําเนินงานของกิจการเป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายและข้ อบังคับ
รวมถึงการปฏิบัติตามข้ อกําหนดของกฎหมายและข้ อบังคับที่กาํ หนดจํานวนเงินที่ต้องรายงาน
และการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินของกิจการ

ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
4.

ข้ อกํา หนดในมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ช่ ว ยผู้ สอบบั ญ ชี ใ ห้ ระบุ ก ารแสดงข้ อมู ล
ที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ
อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีไม่ได้ มีความรับผิดชอบในการป้ องกันการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ข้ อบังคับ และไม่ได้ ถูกคาดหวังให้ ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับทั้งหมด
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5.

ผู้สอบบัญชีเป็ นผู้ รับผิดชอบในการได้ มาซึ่งความเชื่อมั่นอย่ างสมเหตุสมผลว่ า งบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขัด ต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสํา คั ญไม่ ว่าจะเกิด จาก
การทุจริ ต หรื อข้ อผิดพลาด1 ในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีพิจารณา
กรอบทางกฎหมายและข้ อบังคับที่บังคับใช้ กบั กิจการ ด้ วยข้ อจํากัดสืบเนื่องของการสอบบัญชี
ทําให้ มีความเสี่ยงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จากการตรวจไม่พบการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญบางประการในงบการเงินถึงแม้ ว่าผู้สอบบัญชีได้ มีการวางแผนและปฏิบัติงาน
สอบบัญ ชีอย่ างเหมาะสมตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี2 แล้ วก็ตาม ในกรณีท่ีเกี่ยวข้ องกับ
กฎหมายและข้ อบังคับต่อไปนี้ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของข้ อจํากัดสืบเนื่องจากความสามารถ
ของผู้สอบบัญชีในการตรวจพบการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญจะสูงขึ้น
•
มีกฎหมายและข้ อบังคับจํานวนมากที่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของกิจการ
ซึ่งโดยปกติไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน และไม่สามารถตรวจพบได้ โดยระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทํารายงานทางการเงินของกิจการ
•
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับอาจเกี่ยวข้ องกับการกระทําเพื่อเจตนาปกปิ ด
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับนั้น เช่น การฉ้ อโกง การปลอมแปลงเอกสาร
การเจตนาไม่บันทึกรายการ การที่ผ้ ูบริหารเข้ าแทรกแซงการควบคุม หรือการเจตนา
แสดงข้ อมูลที่เป็ นเท็จต่อผู้สอบบัญชี
•
การพิ จ ารณาว่ า การกระทํา ใดถื อ ว่ า เป็ นการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ
เป็ นประเด็นทางกฎหมายซึ่งจะต้ องตัดสินโดยศาล
โดยทั่วไป หากการไม่ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับไม่ ได้ เป็ นเหตุการณ์หรือรายการซึ่ง
สะท้ อนอยู่ในงบการเงิน ผู้สอบบัญชีย่อมมีโอกาสน้ อยลงที่จะทราบหรือล่วงรู้ถึงการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้ อบังคับนั้น

6.

1

2

มาตรฐานการสอบบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ แบ่ ง ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ส อบบั ญ ชี เ กี่ย วกับ การปฏิบั ติ
ตามกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับกิจการที่ตรวจสอบออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
(ก) ข้ อ กํา หนดของกฎหมายและข้ อ บั งคั บ ที่ท ราบโดยทั่ว ไปว่ า มี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อ
การกําหนดจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีสาระสําคัญในงบการเงิน เช่น กฎหมาย
และข้ อบังคับที่เกี่ยวกับภาษี และเงินบําเหน็จบํานาญ (ดูย่อหน้ าที่ 13) และ
(ข) กฎหมายและข้ อ บั ง คั บ อื่น ที่ไ ม่ มี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อ การกํา หนดจํา นวนเงิ น และ
การเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน แต่การปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับเหล่านี้อาจเป็ น
พื้นฐานในการดําเนินธุรกิจ เพื่อให้ กจิ การสามารถดําเนินธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่อง หรือเพื่อ
หลีกเลี่ยงค่าปรับที่มีสาระสําคัญ (ตัวอย่างเช่น การปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับใบอนุญาต
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้ าที่ 5
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้ าที่ ก51-ก52
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ประกอบธุรกิจ การปฏิบัติต ามข้ อ กํา หนดในการจ่า ยชํา ระหนี้ หรือ การปฏิบัติต าม
ข้ อ กํา หนดทางด้ า นสิ่ง แวดล้ อ ม เป็ น ต้ น ) ดัง นั้ น การไม่ป ฏิบ ัติต ามกฎหมายและ
ข้ อบังคับดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน (ดูย่อหน้ าที่ 14)
7.

มาตรฐานการสอบบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ มี ข้ อ กํา หนดเฉพาะที่ แ ตกต่ า งกั น สํา หรั บ กฎหมายและ
ข้ อบังคับแต่ละประเภทที่กล่าวข้ างต้ น โดยกรณีท่กี ฎหมายและข้ อบังคับเป็ นประเภทที่กล่าวไว้
ในย่ อหน้ าที่ 6(ก) ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการดําเนินการเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐาน
การสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้ อกําหนดของกฎหมายและ
ข้ อบังคับนั้น ส่วนกฎหมายและข้ อบังคับประเภทที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 6(ข) ความรับผิดชอบ
ของผู้ ส อบบั ญ ชี จ ะถู ก จํา กัด เพี ย งการใช้ วิ ธีก ารตรวจสอบเฉพาะ เพื่อช่ วยให้ สามารถพบ
การไม่ ป ฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับที่อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน
เท่านั้น

8. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้องตระหนักอยู่เสมอว่ามีความเป็ นไปได้
ที่วิธีการตรวจสอบอื่นที่ใ ช้ เพื่ อวัต ถุประสงค์ในการแสดงความเห็น ต่ องบการเงินอาจทําให้
ผู้สอบบัญชีพบหรือสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ เนื่องจากกฎหมายและ
ข้ อบังคับมีผลกระทบต่อกิจการอย่างมาก จึงเป็ นสิ่งสําคัญที่ผ้ ูสอบบัญชีควรดํารงไว้ ซ่ึงการสังเกต
และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่กาํ หนดไว้ ใน
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2003
วันถือปฏิบตั ิ
9. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ให้ ถือปฏิบัติกบั การตรวจสอบงบการเงินสําหรับรอบบัญชีท่เี ริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

3

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้ าที่ 15
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วัตถุประสงค์
10. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ
(ก) เพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ข้ อ กํา หนดของกฎหมายและข้ อ บั งคั บ ที่ท ราบโดยทั่ว ไปว่ า มี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อ
การกําหนดจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีสาระสําคัญในงบการเงิน
(ข) เพื่อปฏิบัติงานโดยใช้ วิธกี ารตรวจสอบเฉพาะ เพื่อช่วยให้ พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้ อบังคับอื่นที่อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน และ
(ค) เพื่อตอบสนองต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับที่ผ้ ูสอบบัญชีพบหรือสงสัย
ในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างเหมาะสม

คําจํ ากัดความ
11. เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คําศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ หมายถึง การที่กิจการละเว้ นการกระทําหรือกระทํา
การใด ๆ ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่กต็ าม ซึ่งเป็ นการขัดต่อกฎหมายหรือข้ อบังคับ การกระทํา
ดังกล่าวรวมถึงรายการต่าง ๆ ที่เกิดจากการกระทําโดยกิจการเอง หรือการกระทําในนามของ
กิจการ หรือการกระทําแทนกิจการโดยผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล ผู้บริหาร หรือพนักงาน
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับไม่รวมถึงการที่ผ้ ูมีหน้ าที่ในการกํากับดูแล ผู้บริหาร
หรือพนักงานของกิจการกระทําผิดในลักษณะส่วนตัวโดยไม่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมของกิจการ

ข้อกําหนด
การพิจารณาของผูส้ อบบัญชีเกีย่ วกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับ
12. ในการได้ มาซึ่งความเข้ าใจในกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 3154 ผู้สอบบัญชีต้องได้ มาซึ่งความเข้ าใจในเรื่องทั่วไป ดังต่อไปนี้
(ก) กรอบของกฎหมายและข้ อบังคับที่ใช้ สาํ หรับกิจการและอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจที่
กิจการประกอบธุรกิจอยู่ และ
(ข) วิธกี ารที่กจิ การจะปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและข้ อบังคับนั้น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก7)
13. ผู้สอบบัญชีต้องได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามข้ อ กํา หนดของกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ที่ท ราบโดยทั่ว ไปว่ า มี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อ
การกําหนดจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก8)
4

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญ โดยการทําความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ” ย่อหน้ าที่ 11
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14. ผู้ ส อบบัญ ชีต้ องปฏิบัติต ามวิธีก ารตรวจสอบดังต่ อ ไปนี้ เพื่อช่วยให้ พบการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้ อบังคับอื่นที่อาจมีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่ องบการเงิน (อ้ างถึงย่ อ
หน้ าที่ ก9-ก10)
(ก) การสอบถามผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล (ในกรณีท่เี หมาะสม) ว่ากิจการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับดังกล่าวหรือไม่ และ
(ข) การตรวจสอบหนังสือโต้ ตอบกับหน่ วยงานที่ออกใบอนุ ญาตหรือหน่ วยงานกํากับดูแล
ที่เกี่ยวข้ อง(ถ้ ามี)
15. ในระหว่างการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องตระหนักอยู่เสมอถึงความเป็ นไปได้ ท่วี ิธกี ารตรวจสอบ
อื่นที่ใช้ อาจทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีพบหรือสงสัยว่ามีการไม่ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับได้
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 11)
16. ผู้สอบบัญชีต้องขอให้ ผ้ ูบริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดู แล (ในกรณีท่ีเหมาะสม) ออก
หนังสือรับรองว่าได้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่ทราบให้ กบั ผู้สอบบัญชีอย่างครบถ้ วนแล้ วถึงการไม่ปฏิบัติ
ตามหรือข้ อสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับทั้งหมด ซึ่งควรนํามาพิจารณา
ถึงผลกระทบในการจัดทํางบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก12)
17. ในกรณีท่ีไม่ พบหรือไม่ มีข้อสงสัยว่ ามีการไม่ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ ผู้สอบบัญชี
ไม่จาํ เป็ นต้ องใช้ วิธีการตรวจสอบอื่นในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ
ของกิจการ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 12-16
วิธีการตรวจสอบเมือ่ พบหรือสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับ
18. กรณีท่ีผ้ ู สอบบัญ ชีพบข้ อมูลเกี่ยวกับการไม่ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ หรือกรณีท่ี
มีข้อสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ ผู้สอบบัญชีต้องได้ มาซึ่ง (อ้ างถึงย่ อ
หน้ าที่ ก13)
(ก) ความเข้ าใจถึงลักษณะและสถานการณ์ของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับที่
เกิดขึ้น และ
(ข) ข้ อมูลเพิ่มเติม เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก
14)
19. หากผู้สอบบัญชีสงสัยว่าอาจมีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ ผู้สอบบัญชีต้องหารือ
เรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล (ในกรณีท่เี หมาะสม) หากผู้บริหาร
หรื อ ผู้ มี ห น้ า ที่ใ นการกํา กับ ดู แ ลไม่ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่เ พี ย งพอเพื่ อ สนั บ สนุ น ว่ า กิจ การได้ ป ฏิบั ติ
ตามกฎหมายและข้ อบังคับ และผู้สอบบัญชีเห็นว่ าการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ
ดัง กล่ า วอาจมีผ ลกระทบอย่ า งเป็ นสาระสํา คัญ ต่ อ งบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึง
ความจําเป็ นในการขอคําแนะนําทางกฎหมาย (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก15-ก16)
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20. หากผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ม่ ส ามารถได้ มาซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่เพี ย งพอเกี่ย วกับ การไม่ ป ฏิบั ติ ต ามกฎหมาย
และข้ อบังคับที่ผ้ ูสอบบัญชีสงสัย ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลกระทบต่อการแสดงความเห็น
ของผู้สอบบัญชีจากการที่ไม่ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอ
21. ผู้ สอบบั ญ ชี ต้ องประเมิ น ผลกระทบจากการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข้ อบั ง คั บ ต่ อ
งานสอบบัญชีในด้ านอื่น ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีและความเชื่อถือได้
ของหนังสือรับรอง และดําเนินการอย่างเหมาะสม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก17-ก18)
การรายงานการไม่ปฏิบตั ิตามหรือข้อสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับ
การรายงานการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่อผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกํากับดูแล
22. ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ อ งสื่ อ สารเรื่ อ งที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ที่
ผู้สอบบัญชีพบจากการตรวจสอบกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล เว้ นแต่เรื่องดังกล่าวเป็ นเรื่อง
ที่ไม่มีผลกระทบอย่างเห็นได้ ชัด หรือกรณีท่ผี ้ ูมีหน้ าที่ในการกํากับดูแลทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้ อง
กับการบริหารกิจการจึงได้ รับทราบถึงการไม่ ปฏิบัติตามหรือข้ อสงสัยว่ ามีการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้ อบังคับดังกล่าวจากผู้สอบบัญชี5 อยู่แล้ ว
23. หากผู้สอบบัญชีได้ ใช้ ดุลยพินิจแล้ วเชื่อว่าการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับที่กล่าวถึง
ในย่อหน้ าที่ 22 เป็ นการกระทําที่เจตนาและมีสาระสําคัญ ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าว
กับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลโดยเร็วที่สดุ เท่าที่จะทําได้ ในทางปฏิบัติ
24. หากผู้สอบบัญชีสงสัยว่ าผู้บริหารหรือผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดู แลมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารเรื่องดังกล่ าวกับผู้มีอาํ นาจระดับที่
สูงกว่าในกิจการ (ถ้ ามี) เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ในกรณีท่ไี ม่ มีผ้ ูมีอาํ นาจระดับสูงกว่า หรือหากผู้สอบบัญชีเชื่อว่าการสื่อสารเรื่องดังกล่ าวไม่
ส่งผลให้ มีการดําเนินการใด ๆ หรือไม่แน่ใจว่าควรจะรายงานผู้ใด ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึง
ความจําเป็ นในการขอคําแนะนําทางกฎหมาย
การรายงานการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับในรายงานของผูส้ อบบัญชีต่องบการเงิน
25. หากผู้ ส อบบั ญ ชี ส รุ ป ว่ า การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ มี ผ ลกระทบอย่ า งเป็ น
สาระสําคัญต่ องบการเงิน และการไม่ปฏิบัติตามนั้นไม่ ได้ สะท้ อนในงบการเงินอย่างเพียงพอ
ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นอย่ างมีเงื่อนไข หรือแสดงความเห็นว่ างบการเงินไม่ ถูกต้ อง
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 7056
5
6

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 “การสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล” ย่อหน้ าที่ 13
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 “การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต” ย่อหน้ าที่ 7-8
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26. หากผู้สอบบัญชีถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้บริหารหรือผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล
ในการได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อประเมินว่าการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้ อบังคับที่อาจมีสาระสําคัญต่องบการเงินได้ เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นหรือไม่
ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ องแสดงความเห็ น อย่ า งมี เ งื่ อ นไขหรื อ ไม่ แ สดงความเห็น ต่ อ งบการเงิ น
เนื่องจากการถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705
27. หากผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ม่ ส ามารถระบุ ไ ด้ ว่ า มี ก ารไม่ ป ฏิบั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ หรื อ ไม่
เนื่ อ งจากถู ก จํา กั ด ขอบเขตการตรวจสอบโดยสถานการณ์ แ ทนที่ จ ะถู ก จํา กั ด ขอบเขต
การตรวจสอบโดยผู้บริหารหรือผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลกระทบ
ต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705
การรายงานการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่อหน่วยงานราชการและหน่วยงานกํากับดูแล
28. หากผู้สอบบัญชีพบหรือสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ ผู้สอบบัญชีต้อง
พิจารณาว่ าผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการรายงานการไม่ ปฏิบัติตามและข้ อสงสัยว่ามี
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับต่อหน่วยงานภายนอกกิจการหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก19-ก20)
เอกสารหลักฐาน
29. ผู้สอบบัญชีต้องบันทึกในเอกสารหลักฐานการตรวจสอบถึงการไม่ ปฏิบัติตามหรื อข้ อสงสัยว่ า
มีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ รวมถึงผลจากการปรึกษาหารือกับผู้บริหาร ผู้มีหน้ าที่
ในการกํากับดูแล (ในกรณีท่เี หมาะสม) และหน่วยงานอื่นภายนอกกิจการ7 (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก
21)

7

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้ าที่ 8-11 และย่อหน้ าที่ ก6
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การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอื่น
ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 3-8)
ก1. ภายใต้ ก ารดูแ ลของผู้ มีห น้ า ที่ใ นการกํา กับ ดูแ ล ผู้ บ ริห ารของกิจ การมีค วามรับ ผิด ชอบ
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ แน่ ใจว่าการดําเนินงานของกิจการเป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับ
ทั้งนี้กฎหมายและข้ อบังคับอาจมีผลกระทบต่องบการเงินของกิจการในหลายด้ าน ตัวอย่าง
ของผลกระทบโดยตรงที่สุดเช่ น ผลกระทบที่อาจมีต่อข้ อมูลที่ต้องเปิ ดเผยเป็ นการเฉพาะใน
งบการเงินของกิจการ หรื อ ผลกระทบที่เ กิด จากข้ อ กํา หนดเกี่ย วกับ การปฏิบัติต ามแม่ บ ท
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น กฎหมายและข้ อบังคับยังอาจระบุถึงสิทธิและ
ภาระผูกพันทางกฎหมายบางเรื่องของกิจการ ซึ่งบางส่วนจะถูกรับรู้ในงบการเงินของกิจการ
นอกจากนี้ กฎหมายและข้ อ บัง คับ อาจกํา หนดบทลงโทษในกรณีท่ีกิจ การไม่ ป ฏิบัติต าม
กฎหมายและข้ อบังคับด้ วย
ก2. ตัวอย่ า งต่ อไปนี้ เป็ นประเภทของนโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีกิจการอาจนําไปปฏิบั ติเพื่ อช่ วย
ในการป้ องกันและตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ
•
การติดตามข้ อกําหนดทางกฎหมายและการดําเนินการเพื่อให้ แน่ใจได้ ว่ามีการกําหนด
วิธปี ฏิบัติงานให้ สอดคล้ องกับข้ อกําหนดดังกล่าว
•
การจัดให้ มีและการดําเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในอย่างเหมาะสม
•
การพัฒนา การเผยแพร่ และการปฏิบัติตามข้ อปฏิบัติทางจรรยาบรรณของกิจการ
•
การดําเนินการเพื่อให้ ม่ันใจว่าพนักงานได้ รับการฝึ กอบรมอย่างเหมาะสมและมีความ
เข้ าใจเกี่ยวกับข้ อปฏิบัติทางจรรยาบรรณของกิจการ
•
การติดตามผลการปฏิบัติตามข้ อปฏิบัติทางจรรยาบรรณของกิจการ และการดําเนินการ
ที่เหมาะสมต่อพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามข้ อปฏิบัติทางจรรยาบรรณของกิจการ
•
การจ้ างที่ปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อช่วยในการติดตามข้ อกําหนดทางกฎหมายต่าง ๆ
•
การจัดให้ มีทะเบียนกฎหมายและข้ อบังคับที่สาํ คัญซึ่งกิจการต้ องปฏิบัติตามสําหรั บ
อุตสาหกรรมนั้น ๆ และเอกสารบันทึกข้ อร้ องเรียนต่าง ๆ และปรับปรุงให้ เป็ นปัจจุบัน
อยู่เสมอ
ในกิจการขนาดใหญ่ นโยบายและวิธปี ฏิบัติข้างต้ นอาจมอบหมายให้ อยู่ในความรับผิดชอบของ
•
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
•
คณะกรรมการตรวจสอบ
•
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ
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ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ก3. การที่กิจ การไม่ ป ฏิบั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ อาจส่ ง ผลให้ งบการเงิ น แสดงข้ อ มู ล
ที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ อย่างไรก็ดี การตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้ อ บัง คับ ที่แ ม้ ว่ า จะไม่ มีส าระสํา คัญ แต่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ การสอบบั ญ ชี ใ นด้ า นอื่ น ได้
ตัวอย่างเช่ นการพิจารณาถึงความซื่อสัตย์สจุ ริตของผู้บริหารหรือพนักงาน เป็ นต้ น
ก4. การตัดสินว่าการกระทําใดของกิจการเป็ นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับหรือไม่น้ัน
เป็ นข้ อพิจารณาทางกฎหมาย ซึ่งโดยปกติแล้ วอยู่นอกเหนือความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
ของผู้ ส อบบัญ ชี อย่ า งไรก็ดี การฝึ กอบรม ประสบการณ์ และความเข้ า ใจในกิจ การและ
อุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจของกิจการ อาจเป็ นข้ อมูลพื้นฐานให้ แก่ผ้ ูสอบบัญชีในการพิจารณา
ว่ าการกระทําใดที่อาจถือเป็ นการไม่ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับที่ผ้ ูสอบบัญชีควรให้
ความสนใจ
ก5. ข้ อกําหนดของกฎหมายบางฉบับอาจมีข้อกําหนดโดยเฉพาะให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้องรายงานว่ า
กิจการมีการปฏิบัติตามข้ อกําหนดบางเรื่องของกฎหมายหรือข้ อบังคับหรือไม่ โดยถือเป็ นส่วน
หนึ่งของการตรวจสอบงบการเงินด้ วย ซึ่งในกรณีน้ ีมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 7008 หรือ
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 8009 ได้ มีการกําหนดวิธกี ารระบุความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวไว้ ในรายงานของผู้ สอบบัญชีแล้ ว นอกจากนี้ ในกรณีท่ีมีข้อกําหนดทางกฎหมาย
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีอาจจําเป็ นต้ องวางแผนการตรวจสอบ
โดยรวมการทดสอบการปฏิบัติตามข้ อกําหนดของกฎหมายและข้ อบังคับนั้นอย่างเหมาะสม
ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับหน่อยงานภาครัฐ
ก6. สําหรับภาครัฐ ผู้สอบบัญชีอาจมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณา
กฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ที่อ าจเกี่ย วข้ อ งกับ การตรวจสอบงบการเงิ น หรื อ อาจเกี่ย วข้ อ งกับ
การดําเนินงานด้ านอื่นของกิจการ

8
9

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 “การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้ าที่ 38
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 “ข้ อพิจารณาพิเศษ-การตรวจสอบงบการเงินที่จัดทําตามแม่บท
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ” ย่อหน้ าที่ 11
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การพิจารณาของผูส้ อบบัญชีเกีย่ วกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับ
การทําความเข้าใจกรอบทางกฎหมายและข้อบังคับ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 12)
ก7. การได้ ม าซึ่ ง ความเข้ า ใจในเรื่ อ งทั่ว ไปเกี่ย วกับ กรอบของกฎหมายและข้ อ บัง คับ และวิธี
การดําเนินงานของกิจการเพื่อให้ เป็ นไปตามกรอบของกฎหมายและข้ อบังคับนั้น ผู้สอบบัญชี
อาจดําเนินการตามตัวอย่างต่อไปนี้
•
ใช้ ความเข้ าใจของผู้สอบบัญชีท่มี ีอยู่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่กิจการนั้นดําเนินธุรกิจอยู่
กฎระเบียบ และปัจจัยภายนอกอื่น
•
ทําความเข้ าใจเกี่ยวกับกฎหมายและข้ อบังคับที่มีผลกระทบโดยตรงต่ อการกําหนด
จํานวนเงินที่ต้องรายงานและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินให้ เป็ นปัจจุบันอยู่เสมอ
•
สอบถามผู้ บ ริห ารถึง กฎหมายหรือ ข้ อ บัง คับ อื่ น ซึ่ ง อาจมีผ ลกระทบที่ สาํ คัญ ต่ อ
การดําเนินงานของกิจการ
•
สอบถามผู้บริหารถึงนโยบายและวิธปี ฏิบัติของกิจการในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้ อบังคับ และ
•
สอบถามผู้บริหารถึงนโยบายและวิธปี ฏิบัติท่ใี ช้ ในการระบุ การประเมิน และการบันทึกบัญชี
สําหรับค่าความเสียหายที่กจิ การถูกฟ้ องร้ อง
กฎหมายและข้อบังคับทัว่ ไปซึง่ มีผลกระทบโดยตรงต่อการกําหนดจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
ทีม่ ีสาระสําคัญในงบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 13)
ก8. กฎหมายและข้ อบังคับบางเรื่องซึ่งถูกกําหนดขึ้นอย่างเหมาะสม และเป็ นที่ทราบโดยทั่วไป
โดยกิจการหรือภายในอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจนั้นและมีความเกี่ยวข้ องกับงบการเงินของ
กิจการ (ตามที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 6(ก)) อาจรวมถึงกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวกับ
•
รูปแบบและเนื้อหาของงบการเงิน
•
ประเด็นการรายงานทางการเงินเฉพาะสําหรับอุตสาหกรรม
•
การบัญชีสาํ หรับรายการภายใต้ สญ
ั ญาของรัฐ หรือ
•
เกณฑ์คงค้ างหรือการรับรู้ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ หรือค่าใช้ จ่ายบําเหน็จบํานาญ
ข้ อกําหนดทางกฎหมายและข้ อบังคับบางประการอาจเกี่ยวข้ องโดยตรงกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้
การรับรองไว้ โดยเฉพาะในงบการเงิน (ตัวอย่างเช่น ความครบถ้ วนของสํารองภาษีเงินได้ เป็ นต้ น)
ในขณะที่ข้อกําหนดทางกฎหมายและข้ อบังคับบางประการอาจเกี่ยวข้ องโดยตรงกับงบการเงิน
โดยรวม (ตัวอย่างเช่น รายการที่ต้องแสดงในงบการเงินฉบับสมบรูณ์ เป็ นต้ น) ข้ อกําหนดที่
ระบุไว้ ในย่ อหน้ าที่ 13 มีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ ผ้ ูสอบบัญชีได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินให้
เป็ นไปตามข้ อกําหนดทางกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
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การไม่ปฏิบัติตามข้ อกําหนดอื่นของกฎหมายและข้ อบังคับดังกล่าว และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้ อบังคับอื่น ๆ อาจส่งผลให้ กจิ การต้ องชําระค่าปรับ ถูกดําเนินคดี หรือเกิดผลอื่นตามมา
ต้ นทุนที่เกิดขึ้นนี้อาจจําเป็ นต้ องเปิ ดเผยในงบการเงิน แต่ไม่ถือว่าเป็ นผลกระทบโดยตรงต่อ
งบการเงินตามที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 6(ก)
วิธีปฏิบตั ิเพือ่ ให้พบการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับอืน่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 14)
ก9. ผู้สอบบัญชีอาจจําเป็ นต้ องให้ ความสําคัญกับกฎหมายและข้ อบังคับอื่นบางเรื่อง เนื่องจาก
กฎหมายและข้ อบังคับดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อพื้นฐานการดําเนินงานของกิจการ (ตามที่
ได้ อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 6(ข)) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับที่มีผลกระทบต่อ
พื้นฐานการดําเนินงานของกิจการอาจเป็ นเหตุให้ กจิ การต้ องหยุดการดําเนินงาน หรือมีปัญหา
ในการดําเนินงานต่อเนื่องของกิจการ ตัวอย่างเช่น การไม่ปฏิบัติตามข้ อกําหนดในใบอนุญาต
หรือข้ อกําหนดอื่นที่ให้ สทิ ธิในการดําเนินงานสามารถทําให้ กจิ การได้ รับผลกระทบดังกล่าว
(ตัวอย่างเช่น ธนาคารไม่ปฏิบัติตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับทุนหรือการลงทุน) อย่างไรก็ตาม ยังมี
กฎหมายและข้ อ บัง คับ จํา นวนมากที่มีเ นื้ อ หาหลักเกี่ยวข้ องกับ การดํา เนิน งานของกิจการ
ซึ่งโดยปกติไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน และไม่สามารถพบได้ โดยระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง
กับการจัดทํารายงานทางการเงินของกิจการ
ก10. ผลกระทบจากกฎหมายและข้ อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินจะแตกต่างกัน
ไปตามการดําเนินธุรกิจของกิจการ วิธกี ารตรวจสอบที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 14 สามารถช่วยให้
ผู้สอบบัญชีเห็นถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับที่อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญ
ต่องบการเงินได้
การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับทีผ่ สู ้ อบบัญชีพบจากวิธีการตรวจสอบอื ่น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
15)
ก11. วิธีการตรวจสอบที่ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินอาจทําให้ ผ้ ูสอบบัญชี
ได้ พบหรือสงสัยว่ ามีการไม่ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ ตัวอย่างของวิธกี ารตรวจสอบ
ดังกล่าวอาจรวมถึง
•
การอ่านรายงานการประชุม
•
การสอบถามผู้บริหารของกิจการ และที่ปรึกษาทางกฎหมายภายในกิจการ หรือที่ปรึกษา
ทางกฎหมายภายนอกกิจการเกี่ยวกับคดีความ ค่าความเสียหายที่กจิ การถูกเรียกร้ อง
รวมถึงการประเมินค่าความเสียหายดังกล่าว และ
•
การตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยการทดสอบรายละเอียดของประเภทรายการยอดคงเหลือ
ทางบัญชีหรือการเปิ ดเผยข้ อมูล
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หนังสือรับรอง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16)
ก12. เนื่องจากกฎหมายและข้ อบังคับอาจมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมาก หนังสือรับรองจึงเป็ น
หลักฐานการสอบบัญชีท่จี าํ เป็ นเกี่ยวกับความรู้ของผู้บริหารในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้ อบังคับที่พบหรือสงสัยซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน อย่างไรก็ตาม
หนังสือรับรองไม่ถือว่าเป็ นหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอโดยตัวเอง ดังนั้น
หนังสือรับรองจึงไม่ ส่งผลกระทบต่ อลักษณะและขอบเขตของหลักฐานการสอบบัญชี อ่ืนที่
ผู้สอบบัญชีต้องได้ มา10
วิธีการตรวจสอบเมือ่ พบหรือสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับ
ข้อบ่งชี้ถึงการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 18)
ก13. หากผู้สอบบัญชีทราบหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้อาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่ามีการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้ อบังคับ
•
การถูกตรวจสอบโดยหน่ วยงานกํากับดูแลและหน่ วยงานของรัฐ หรือการจ่ายค่ าปรับ
หรือค่าสินไหมทดแทน
•
รายจ่ายสําหรับค่าบริการที่ระบุไม่ได้ หรือเงินให้ ก้ ูยืมแก่ท่ีปรึกษา บุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้ องกัน พนักงาน หรือเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
•
ค่ านายหน้ าจากการขายหรื อค่ าบริ การที่จ่ายให้ ตัวแทนในจํานวนเงินที่สูงเกินไปเมื่อ
เปรียบเทียบกับจํานวนเงินที่กจิ การจ่ายโดยปกติหรือที่จ่ายกันโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม
หรือเมื่อเปรียบเทียบกับบริการที่ได้ รับจริง
•
การซื้อสินค้ าในราคาสูงหรือตํ่ากว่าราคาตลาดอย่างมีนัยสําคัญ
•
การจ่ายเงินสดที่ผิดปกติ การซื้อโดยชําระเงินในรูปแบบของแคชเชียร์เช็คประเภทไม่
ระบุช่ือผู้รับ หรือการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่ระบุเลขที่ไว้
•
รายการผิดปกติท่ที าํ กับบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศที่ไม่มีข้อกําหนดทางด้ านภาษี
•
การจ่ า ยชํา ระค่ า สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารไปยั ง ประเทศที่ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นแหล่ ง ผลิ ต สิน ค้ า หรื อ
ให้ บริการ
•
การจ่ายเงินโดยไม่มีเอกสารควบคุมการจ่ายเงินที่เหมาะสม
•
ระบบสารสนเทศที่ไ ม่ ใ ห้ ร่ อ งรอยการตรวจสอบที่เ หมาะสม หรื อ ไม่ ใ ห้ ห ลั ก ฐานที่
เพียงพอ ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือไม่กต็ าม
•
รายการที่ไม่ผ่านการอนุมัติ หรือรายการที่บันทึกอย่างไม่เหมาะสม
•
การวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชนในเชิงลบ
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ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมินของผูส้ อบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 18 (ข))
ก14. ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินของผู้สอบบัญชีถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่ องบการเงิน
รวมถึง
•
ผลกระทบทางการเงินที่มีต่องบการเงินจากการไม่ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ
ตัวอย่ างเช่ น ค่ าปรับ ค่ าสินไหมทดแทน ค่ าเสียหาย การถูกบังคับให้ ขายสินทรัพย์
การถูกบังคับให้ เลิกกิจการ และการฟ้ องร้ อง
•
การพิจารณาว่าจะต้ องเปิ ดเผยผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่
•
การพิจารณาผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นว่ามีความร้ ายแรง ซึ่งทําให้ เกิดข้ อสงสัย
เกี่ยวกับความถูกต้ องตามควรของงบการเงินหรือทําให้ งบการเงินแสดงข้ อมูลบิดเบือน
ไปจากข้ อเท็จจริงหรือไม่
วิธีการตรวจสอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 19)
ก15. ผู้สอบบัญชีอาจหารือสิ่งที่พบจากการตรวจสอบกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล ซึ่งผู้มีหน้ าที่
ในการกํากับดูแลอาจสามารถให้ หลักฐานการสอบบัญชีเพิ่ มเติมได้ เช่น ผู้สอบบัญชีอาจขอ
คํายืนยันว่าผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลมีความเข้ าใจเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้ อเท็จจริง
และสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้ องกับรายการหรือเหตุการณ์ท่ีทาํ ให้ กิจการมีโอกาสที่จะไม่ ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้ อบังคับ เป็ นต้ น
ก16. หากผู้บริหารหรือผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล (ในกรณีท่เี หมาะสม) ไม่ได้ ให้ ข้อมูลที่เพียงพอ
แก่ผ้ ูสอบบัญชีว่ากิจการได้ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาความ
เหมาะสมในการหารื อกับที่ป รึ กษาทางกฎหมายภายในกิจการหรื อที่ปรึ กษาทางกฎหมาย
ภายนอกกิจการเกี่ยวกับ การใช้ กฎหมายและข้ อบั งคับ ในสถานการณ์น้ั น ซึ่ งรวมถึงความ
เป็ นไปได้ ท่จี ะเกิดการทุจริตและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่ องบการเงิน ในกรณีท่ผี ้ ูสอบบัญชี
พิจารณาว่าไม่เหมาะสมที่จะหารือกับที่ปรึกษาทางกฎหมายของกิจการหรือในกรณีท่ผี ้ ูสอบบัญชี
ยัง ไม่ พ อใจกับ ความเห็น ของที่ป รึก ษาทางกฎหมายของกิจ การ ผู้ ส อบบัญ ชีอ าจพิจ ารณา
ความเหมาะสมในการหารือกับที่ปรึกษาทางกฎหมายของผู้สอบบัญชีเองเพื่อประเมินว่ ามี
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้ อบังคับหรือไม่และพิจารณาผลกระทบทางกฎหมายที่ตามมา
ซึ่งอาจเกิดขึ้น รวมถึงความเป็ นไปได้ ท่จี ะเกิดการทุจริต และการดําเนินการต่อไปของผู้สอบบัญชี
(ถ้ ามี)
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การประเมินผลกระทบจากการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 21)
ก17. ตามที่กาํ หนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 21 ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลกระทบจากการไม่ ปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้ อบังคับที่มีต่องานสอบบัญชีในด้ านอื่น รวมถึงการประเมินความเสี่ยงของ
ผู้สอบบัญชีและความเชื่อถือได้ ของหนังสือรับรอง การพิจารณาผลกระทบต่อการสอบบัญชีใน
กรณีท่ผี ้ ูสอบบัญชีพบว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับจะขึ้นอยู่กบั ความเกี่ยวพัน
ของการกระทําผิด และการปกปิ ดการกระทําผิด (ถ้ ามี) ของกิจกรรมการควบคุมเฉพาะเรื่อง
และตําแหน่ งของผู้บริ หารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในกรณีท่ีผ้ ูมีอาํ นาจ
ระดับสูงสุดของกิจการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับด้ วย
ก18. ในบางกรณีท่สี ามารถทําได้ โดยไม่ขัดกับกฎหมายหรือข้ อบังคับ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่า
มีความจําเป็ นต้ องถอนตัวจากงานสอบบัญชี หากผู้บริหารหรือผู้ มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล
ไม่ดาํ เนินการแก้ ไขตามที่ผ้ ูสอบบัญชีพิจารณาว่าเหมาะสมในสถานการณ์น้ัน แม้ ว่าการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้ อ บัง คับ นั้ น จะไม่ ม ีผ ลกระทบอย่ า งเป็ นสาระสํา คัญ ต่ อ งบการเงิน
ในการตัดสินใจว่าผู้สอบบัญชีมีความจําเป็ นต้ องถอนตัวจากงานสอบบัญชีหรือไม่น้ัน ผู้สอบบัญชี
อาจพิจารณาขอคําแนะนําทางกฎหมาย แต่หากผู้สอบบัญชีไม่สามารถถอนตัวจากงานสอบบัญชี
ได้ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาดําเนินการอื่น ซึ่งรวมทั้งการอธิบายถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้ อบังคับในวรรคอธิบายในรายงานของผู้สอบบัญชี11
การรายงานการไม่ปฏิบตั ิตามหรือข้อสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับ
การรายงานการไม่ปฏิบตั ิ ตามกฎหมายและข้อบังคับต่อหน่วยงานราชการและหน่วยงานกํากับดูแล
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 28)
ก19. หน้ าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี คือ ต้ องรักษาความลับของลูกค้ า ดังนั้น ผู้สอบบัญชี
จึงอาจไม่สามารถรายงานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับที่พบหรือสงสัยต่อ
บุคคลภายนอกกิจการได้ อย่ างไรก็ตาม ความรับผิดชอบตามกฎหมายของผู้สอบบัญชีจะ
แตกต่ างกันไปขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ ละประเทศ ในบางสถานการณ์หน้ าที่ในการรักษา
ความลับอาจได้ รับการยกเว้ นโดยข้ อบังคับทางกฎหมาย หรือคําสั่งศาล ในบางประเทศผู้สอบบัญชี
ของสถาบั น การเงิ น มี ห น้ า ที่ต ามกฎหมายในการรายงานการไม่ ป ฏิบั ติ ต ามกฎหมายและ
ข้ อบังคับ ที่เกิดขึ้น หรือสงสัยว่ า เกิด ขึ้น ต่ อหน่ วยงานกํากับ ดูแ ล นอกจากนี้ ในบางประเทศ
ผู้สอบบัญชีมีหน้ าที่ในการรายงานการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงต่อหน่วยงานกํากับดูแล
ในกรณีท่ผี ้ ูบริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล (ถ้ ามี) ไม่สามารถดําเนินการแก้ ไขการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับดังกล่าวได้ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาความเหมาะสมที่จะขอ
คําแนะนําทางกฎหมายเพื่อใช้ ในการตัดสินใจดําเนินการที่เหมาะสมต่อไป
11

มาตรฐานการบัญชี รหัส 706 “วรรคเน้ นข้ อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่องอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต” ย่อหน้ าที่ 8
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ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
ก20. ผู้สอบบัญชีของหน่ วยงานภาครัฐมีหน้ าที่รายงานการไม่ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ
ต่อคณะกรรมการกํากับดูแลหรือรายงานไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชี
เอกสารหลักฐาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 29)
ก21. เอกสารหลักฐานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการไม่ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับที่พบหรื อ
สงสัยอาจรวมถึง
•
สําเนาบันทึกหรือเอกสารหลักฐาน
•
รายงานการประชุมเกี่ยวกับการปรึกษาหารือกับผู้บริหาร ผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล
หรือบุคคลภายนอกกิจการ
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