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คํานาํ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

 

1.  มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีกาํหนดความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการสื่อสาร   

ในการตรวจสอบงบการเงินกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล แม้ว่ามาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี

จะใช้กับกิจการทุกกิจการโดยไม่ได้คาํนึงถึงโครงสร้างการกาํกับดูแลหรือขนาดของกิจการที่

แตกต่างกนั แต่การนาํมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีไปใช้กบักจิการที่มีผู้มีหน้าที่ในการกาํกบั

ดูแลทาํหน้าที่เป็นผู้บริหารของกจิการด้วย หรือกจิการที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์น้ัน

จะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษ นอกจากน้ี มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีไม่ได้มีข้อกาํหนด

ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการสื่อสารของผู้สอบบัญชีกับผู้บริหารหรือเจ้าของกจิการ หากผู้บริหาร

หรือเจ้าของกจิการน้ันไม่ได้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลกจิการ 

 

2.  มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีได้ถูกจัดทาํขึ้ นเพ่ือใช้ในการตรวจสอบงบการเงิน แต่อาจ

นาํไปใช้หรืออาจปรับใช้ตามความจาํเป็นของสถานการณ์กับการตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน

อื่นในอดีตที่ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลรับผิดชอบในการสอดส่องดูแลการจัดทาํข้อมูลทาง

การเงินอื่นในอดีตเหล่าน้ัน    

                        

3.  ด้วยตระหนักถงึความสาํคัญของการสื่อสารแบบสองทางอย่างมีประสทิธภิาพในการตรวจสอบ

งบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี จึงกาํหนดกรอบในการสื่อสารของผู้สอบบัญชีกบั   

ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลและระบุประเดน็เฉพาะบางประเดน็ที่ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารกบัผู้มี

หน้าที่ในการกาํกบัดูแล สาํหรับประเดน็อื่น ๆ ที่ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารเพ่ิมเติมจากมาตรฐาน

การสอบบัญชีฉบับน้ีน้ันถูกกาํหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่น (ตามภาคผนวก 1) 

นอกจากน้ี มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265
1
 มีข้อกาํหนดเฉพาะเกี่ยวกับการสื่อสารกับผู้มี

หน้าที่ในการกาํกบัดูแลถงึข้อบกพร่องที่มีนัยสาํคัญเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่ผู้สอบบัญชีพบ

ในระหว่างการตรวจสอบบัญชี สาํหรับประเดน็อื่น ๆ ที่ไม่ได้กาํหนดไว้ในมาตรฐานการสอบ

บัญชีฉบับน้ีหรือฉบับอื่นผู้สอบบัญชีอาจต้องทาํการสื่อสารกบัผู้ที่มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลตาม

กฎหมายหรือข้อบังคับอื่น ตามข้อตกลง หรือตามข้อกาํหนดเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกบังานตรวจสอบ 

ตัวอย่างเช่น ตามมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศ ทั้งน้ี มาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับน้ีไม่ได้มีข้อกาํหนดห้ามไม่ให้ผู้สอบบัญชีทาํการสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลใน

ประเดน็อื่น ๆ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก24-ก27) 

 

 

 

                                                 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 “การสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่ในการกาํกบั

ดูแลและผู้บริหารของกจิการ” 
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บทบาทในการสือ่สาร 

 

4.  มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีมุ่งเน้นถึงการสื่อสารจากผู้สอบบัญชีไปยังผู้มีหน้าที่ในการกาํกบั

ดูแลเป็นหลัก อย่างไรกต็าม การสื่อสารแบบสองทางอย่างมีประสทิธิผลน้ันมีความสาํคัญใน

การช่วยการปฏบิัติงานสอบบัญชี ดังต่อไปน้ี 

(ก) ช่วยให้ผู้สอบบัญชีและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลเข้าใจในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบับริบท

ในการสอบบัญชี และช่วยในการพัฒนาความสมัพันธใ์นการทาํงานที่ดี ในขณะที่ยังคงไว้

ซ่ึงความเป็นอสิระและความเที่ยงธรรมของผู้สอบบัญชี 

(ข) ช่วยผู้สอบบัญชีในการได้มาซ่ึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีจากผู้มีหน้าที่ใน   

การกาํกบัดูแล ตัวอย่างเช่น ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการทาํ

ความเข้าใจในกจิการหรือสภาพแวดล้อมของกจิการ และในการระบุถึงแหล่งที่มาของ

หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมถึงในการจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัรายการ

หรือเหตุการณ์ใดโดยเฉพาะ 

(ค) ช่วยผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการสอดส่อง

ดูแลกระบวนการในการจัดทาํรายงานทางการเงิน ซ่ึงสามารถลดความเสี่ยงในการแสดง

ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญของงบการเงิน 

               

5. แม้ว่าผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลในประเดน็ที่

กาํหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ผู้บริหารของกิจการเองกมี็ความรับผิดชอบใน 

การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลในประเดน็ที่เป็นประโยชน์ต่อการกาํกับดูแลด้วย 

ดังน้ัน การสื่อสารโดยผู้สอบบัญชีไปยังผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลไม่ได้เป็นการปลดเปล้ือง

ภาระความรับผดิชอบโดยผู้บริหารในการสื่อสารไปยังผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล เช่นเดียวกนั

กบัที่การสื่อสารโดยผู้บริหารไปยังผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลในประเดน็ต่าง ๆ ที่ผู้สอบบัญชี

ต้องทาํการสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลก็ไม่ได้เป็นการปลดเปล้ืองภาระความ

รับผิดชอบให้แก่ ผู้สอบบัญชีที่ ต้องทําการสื่ อสารกับผู้มีหน้าที่ ในการกํากับดูแลด้วย         

อย่างไรกต็าม การสื่อสารโดยผู้บริหารไปยังผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลในประเดน็ต่าง ๆ   

อาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและช่วงเวลาของการสื่อสารระหว่างผู้สอบบัญชีกับผู้มีหน้าที่ 

ในการกาํกับดูแล 

 

6.  การสื่อสารที่ ชัดเจนถึงประเด็นเฉพาะที่กําหนดไว้ภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชีเป็น

ส่วนประกอบที่สาํคัญในงานสอบบัญชีทุกงาน อย่างไรกต็าม มาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้

กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องมีขั้นตอนการปฏบิัติงานเฉพาะเพ่ือระบุถึงประเดน็อื่น ๆ ที่ผู้สอบ

บัญชีต้องทาํการสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล                      
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7. กฎหมายหรือข้อบังคับอาจจาํกัดการสื่อสารในบางประเดน็ของผู้สอบบัญชีกับผู้มีหน้าที่ใน 

การกาํกบัดูแล ตัวอย่างเช่น อาจมีกฎหมายหรือข้อบังคับที่ห้ามเป็นการเฉพาะไม่ให้มีการสื่อสาร

หรือการดาํเนินการใด ๆ ที่อาจบิดเบือนการดาํเนินการสอบสวนของทางราชการอันเกี่ยวกับ

การกระทาํที่ผิดกฎหมายหรือข้อสงสยัในการกระทาํผิดกฎหมาย ในบางสถานการณ์อาจมีข้อ

ขดัแย้งที่ซับซ้อนระหว่างภาระความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการรักษาความลับของลูกค้า

กบัภาระความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่จะต้องทาํการสื่อสารประเดน็เหล่าน้ัน ในกรณีดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาขอคาํแนะนาํกบัที่ปรึกษาทางกฎหมาย 

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

8.  มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏบิัติกบัการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 
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วตัถุประสงค ์

 

9. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีมีดังน้ี  

(ก)   เพ่ือสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลอย่างชัดเจนถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ในการตรวจสอบงบการเงิน รวมถึงภาพรวมของขอบเขตและช่วงเวลาของการสอบบัญชี

ตามที่ไว้วางแผนไว้ 

(ข)   เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการสอบบัญชีจากผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล 

(ค)   เพ่ือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลทราบในระยะเวลาที่เหมาะสม ถึงข้อสังเกตจาก

การตรวจสอบซ่ึงมีนัยสาํคัญและเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่ในการ

กาํกบัดูแลในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทาํรายงานทางการเงิน 

 (ง)  เพ่ือส่งเสริมการสื่อสารแบบสองทางที่มีประสิทธิผลระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้มีหน้าที่ 

ในการกาํกบัดูแล 

 

คําจํากดัความ 

 

10. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาํศัพทต่์อไปน้ีมีความหมายดังน้ี  

(ก)  ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคล องค์กรหรือกลุ่มขององค์กร 

(ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกจิการ) ที่มีความรับผิดชอบในการสอดส่องดูแล

การกาํหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์ของกจิการและภาระความผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

ความน่าเช่ือถือของกจิการ ซ่ึงรวมถึงการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทาํรายงาน

ทางการเงิน สาํหรับกิจการบางแห่งในบางประเทศ ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลอาจ

รวมถึงบุคลากรที่ทาํหน้าที่ในการบริหารจัดการด้วย ตัวอย่างเช่น กรรมการบริหาร

ในคณะกรรมการกาํกบัดูแลของกจิการภาคเอกชนหรือองค์กรภาครัฐด้วย หรือผู้บริหาร

ซ่ึงเป็นเจ้าของกิจการเอง สาํหรับโครงสร้างการกาํกับดูแลของกิจการในรูปแบบต่าง ๆ 

โปรดอ้างองิจากย่อหน้าที่ ก1-ก8 

 (ข)  ผู้บริหาร หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการบริหารงานของ

กิจการ สาํหรับกิจการบางแห่งในบางประเทศ ผู้บริหารอาจรวมถึงผู้มีหน้าที่ในการ

กาํกับดูแลบางท่านหรือทุกท่านด้วย ตัวอย่างเช่น กรรมการบริหารในคณะกรรมการ

กาํกับดูแลของกิจการหรือเป็นผู้บริหารซ่ึงเป็นเจ้าของกิจการเอง  

 

ขอ้กาํหนด 

ผูมี้หนา้ทีใ่นการกํากบัดูแล 

 

11.  ผู้สอบบัญชีต้องกาํหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เหมาะสมซ่ึงอยู่ในโครงสร้างการกาํกับดูแล

ของกจิการที่จะต้องสื่อสารด้วย (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก1-ก4) 
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การสือ่สารกบักลุ่มย่อยของผูมี้หนา้ทีใ่นการกาํกบัดแูล 

 

12.  หากผู้สอบบัญชีทาํการสื่อสารกับกลุ่มย่อยของผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล ตัวอย่างเช่น 

คณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการท่านใดท่านหน่ึง ผู้สอบบัญชีต้องกาํหนดว่ามีความ

จาํเป็นที่จะต้องสื่อสารกบัคณะกรรมการกาํกบัดูแลด้วยอกีหรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก5-ก7) 

 

เมือ่ผูมี้หนา้ทีใ่นการกาํกบัดแูลทกุท่านเกีย่วขอ้งกบัการบริหารของกิจการ 

 

13.  ในบางกรณีผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลทุกท่านเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกิจการ 

ตัวอย่างเช่น ธุรกิจขนาดเลก็ที่เจ้าของกจิการเป็นผู้บริหารงานของกิจการแต่เพียงผู้เดียวและ

ไม่มีผู้อื่นที่ทาํหน้าที่ในการกาํกบัดูแลอกี กรณีดังกล่าวหากผู้สอบบัญชีได้ทาํการสื่อสารใน

ประเดน็ต่าง ๆ ที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่     

ทาํหน้าที่ในการบริหารและมีความรับผดิชอบในการกาํกบัดูแลด้วยแล้ว ผู้สอบบัญชีไม่มีความ

จาํเป็นที่จะต้องสื่อสารประเดน็ดังกล่าวเหล่าน้ันกบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดิมในฐานะบทบาท

ของการเป็นผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลอกี ประเดน็ดังกล่าวได้กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 16(ค) 

อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีต้องได้รับความพึงพอใจว่าการสื่อสารกบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทาํ

หน้าที่ในการบริหารน้ันสามารถสื่อสารถึงผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลทั้งหมดได้อย่างเพียงพอ

เสมือนกบัในกรณทีี่ผู้สอบบัญชีได้ทาํการสื่อสารกบัผู้มีบทบาทหน้าที่ในการกาํกบัดูแลโดยตรง 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก8) 
 

 

เรือ่งทีต่อ้งสือ่สาร 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชใีนสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน 

 

14.  ผู้สอบบัญชีต้องทาํการสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน ซ่ึงรวมถงึ 

(ก)  ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินที่ได้จัดทาํขึ้ นโดย

ผู้บริหารของกจิการภายใต้การสอดส่องดูแลของผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล และ 

(ข) การตรวจสอบงบการเงินไม่ได้เป็นการปลดเปล้ืองความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มี

หน้าที่ในการกาํกบัดูแล (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก9-ก10)  

 

ขอบเขตและชว่งเวลาของการสอบบญัชทีีไ่ดว้างแผนไว ้

 

15.  ผู้สอบบัญชีต้องทาํการสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลถึงภาพรวมของขอบเขตและ

ช่วงเวลาของการสอบบัญชีที่ได้วางแผนไว้ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก11-ก15) 
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เรือ่งทีส่าํคญัทีพ่บจากการสอบบญัช ี

 

16.  ผู้สอบบัญชีต้องทาํการสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก16) ในเร่ือง

ดังต่อไปน้ี 

 (ก)  ความคิดเหน็ของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกบัแง่มุมเชิงคุณภาพที่สาํคัญของวิธปีฏบิัติทาง

บัญชีของกิจการ รวมถึงนโยบายบัญชี การประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงิน ในกรณีที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชีต้องอธิบายให้ผู้มีหน้าที่ในการ

กาํกบัดูแลทราบถึงเหตุผลที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าวิธีปฏบิัติทางบัญชีที่สาํคัญและเป็น

ที่ยอมรับตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องน้ัน ไม่เป็นวิธีปฏบิัติที่เหมาะสม

ที่สดุภายใต้สถานการณเ์ฉพาะสาํหรับกจิการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก17) 

(ข) อปุสรรคสาํคัญที่พบในระหว่างการตรวจสอบบัญชี (หากมี) (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก18)  

(ค) เว้นแต่กรณทีี่ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลทุกท่านเกี่ยวข้องในการบริหารกจิการ ผู้สอบบัญชี 

ต้องสื่อสารให้ทราบถงึ 

(1)   เร่ืองที่สาํคัญ (หากมี) ที่เกดิขึ้นจากการตรวจสอบที่ได้มีการปรึกษาหารือหรือที่

จะต้องทาํการหารือกบัผู้บริหาร และ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก19) 

(2) หนังสอืรับรองตามที่ผู้สอบบัญชีร้องขอ  

(ง) เร่ืองอื่น ๆ (หากมี) ที่เกิดขึ้ นจากการสอบบัญชีซ่ึงผู้สอบบัญชีได้ใช้ดุลยพินิจเย่ียง      

ผู้ประกอบวิชาชีพแล้วเหน็ว่ามีความสาํคัญต่อการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทาํ

รายงานทางการเงิน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก20) 

 

ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัช ี

 

17.  ในกรณีของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ใน

การกาํกบัดูแล ในเร่ืองดังต่อไปน้ี 

 (ก)  ข้อความว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสาํนักงานสอบบัญชี   

(ตามความเหมาะสม) สาํนักงานสอบบัญชี และสาํนักงานเครือข่ายของสาํนักงานสอบบัญชี 

(ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) ได้ปฏบิัติตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง

กบัความเป็นอสิระ และ 

(ข) (1)  ความสัมพันธ์ทั้งหมดและประเดน็อื่น ๆ ระหว่างสาํนักงาน สาํนักงานเครือข่าย

ของสาํนักงานสอบบัญชีและกจิการ ซ่ึงตามดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีแล้วอาจทาํ

ให้คิดอย่างสมเหตุสมผลได้ว่ามีผลกระทบต่อความเป็นอสิระ กรณีดังกล่าวต้อง

รวมถึง ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เรียกเกบ็ในระหว่างงวดของงบการเงินสาํหรับ

ค่าบริการสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีที่สาํนักงาน

หรือสาํนักงานเครือข่ายได้ให้การบริการแก่กิจการ หรือให้แก่ส่วนงานต่าง ๆ 

ภายใต้การควบคุมของกจิการ ค่าบริการเหล่าน้ันต้องมีการจัดสรรตามประเภท
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การให้บริการอย่างเหมาะสม เพ่ือช่วยผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลในการประเมิน 

ผลกระทบของการให้บริการต่อความเป็นอสิระของผู้สอบบัญชี 

 (2)  มาตรการป้องกนัที่เกี่ยวข้อง ที่นาํมาใช้เพ่ือขจัดอปุสรรคของความเป็นอสิระที่พบ 

หรือช่วยให้อุปสรรคน้ันลดลงอยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก21-ก

23) 

 

กระบวนการสือ่สาร 

การสรา้งกระบวนการการสือ่สาร 

 

18.  ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลถึงรูปแบบ ช่วงเวลาและเน้ือหาสาระ

ทั่วไปที่คาดว่าจะทาํการสื่อสารด้วย (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก28-ก36) 

 

รูปแบบของการสือ่สาร 

 

19.  ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรสาํหรับ

ประเดน็สาํคัญที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีได้ใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพแล้วเหน็ว่าการสื่อสารโดยวาจาน้ันอาจไม่เพียงพอ ในการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อกัษร

ไม่จาํเป็นที่จะต้องครอบคลุมทุกประเดน็ที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก

37-ก39) 

 

20.  ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลในประเดน็   

ที่เกี่ยวข้องกบัความเป็นอสิระของผู้สอบบัญชีในกรณทีี่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 17 

 

ชว่งเวลาของการสือ่สาร 

 

21.  ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลอย่างทนัท่วงท ี(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก40-ก

41) 

 

ความเพียงพอของกระบวนการสือ่สาร 

 

22.  ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าการสื่อสารแบบสองทางระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้มีหน้าที่         

ในการกาํกบัดูแลน้ันเพียงพอตามวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชีหรือไม่ หากไม่เพียงพอตาม

วัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องประเมินถึงผลกระทบ (หากมี) ต่อการประเมิน

ความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญและความสามารถ        

ในการได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ รวมทั้งต้องดาํเนินการอย่างใด

อย่างหน่ึงที่เหมาะสม (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก42-ก44) 
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เอกสารหลกัฐาน 

 

23.  ในกรณีที่เร่ืองที่ต้องสื่อสารตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีถูกสื่อสาร     

โดยวาจา ผู้สอบบัญชีต้องรวมเร่ืองดังกล่าวรวมถึงระบุเวลาและบุคคลที่ได้ทาํการสื่อสารด้วย

ในเอกสารหลักฐานการสอบบัญชี สาํหรับเร่ืองที่ได้สื่อสารเป็นลายลักษณ์อกัษรน้ัน ผู้สอบบัญชี

ต้องจัดเกบ็สาํเนาของเอกสารที่สื่อสารน้ันไว้เป็นส่วนหน่ึงของเอกสารหลักฐานการสอบบัญชี
2
 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่ 8-11 และย่อหน้าที่ ก6  
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน  

ผูมี้หนา้ทีใ่นการกํากบัดูแล (อ้างถงึย่อหน้าที่ 11) 
 

ก1.  โครงสร้างการกาํกับดูแลของกิจการอาจจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศหรือแต่ละกิจการ    

ซ่ึงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของความแตกต่างทางพ้ืนฐานด้านวัฒนธรรมและ     

ด้านกฎหมาย รวมถงึความแตกต่างด้านขนาดของกจิการและลักษณะความเป็นเจ้าของกจิการ 

ตัวอย่างเช่น 

• ในบางประเทศน้ันกาํหนดให้มีคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ (ซ่ึงส่วนใหญ่หรือทั้งหมด

ไม่ได้เป็นคณะกรรมการบริหาร) แยกต่างหากตามกฎหมายจากคณะกรรมการบริหาร 

(โครงสร้างแบบคณะกรรมการ 2 ชุด) และในบางประเทศกาํหนดให้การกาํกบัดูแล

และการบริหารเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายของคณะกรรมการชุดเดียวกนัหรือ

คณะกรรมการร่วม (โครงสร้างแบบคณะกรรมการชุดเดียว)  

• สาํหรับกจิการบางแห่งผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลของกิจการอาจดาํรงตาํแหน่งซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงของโครงสร้างทางกฎหมายของกจิการ ตัวอย่างเช่น เป็นกรรมการของกจิการ 

และสาํหรับกจิการอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น องค์กรของรัฐบางแห่ง หน่วยงานที่ทาํหน้าที่ใน

การกาํกบัดูแลไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 

• ในบางกรณี ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลทุกท่านหรือบางท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในการ

บริหารกิจการ แต่ในบางกรณี ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลและผู้บริหารอาจเป็นคนละ

บุคคลกนั 

• ในบางกรณี ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลเป็นผู้รับผิดชอบในการอนุมัติ
3
งบการเงินของ

กจิการ (ในบางกรณผู้ีบริหารของกจิการเป็นผู้รับผดิชอบ) 
 

ก2. สาํหรับกิจการหลาย ๆ แห่ง การกาํกับดูแลเป็นหน้าที่ร่วมกันของคณะกรรมการกาํกับดูแล 

เช่น คณะกรรมการของกิจการ คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ หุ้นส่วน เจ้าของกิจการ 

คณะกรรมการบริหาร สภาผู้ว่าการ ผู้รักษาผลประโยชน์ หรือบุคคลที่ทาํหน้าที่เทียบเท่า 

อย่างไรกต็าม สาํหรับกจิการขนาดเลก็อาจมีบุคคลเพียงคนเดียวที่ทาํหน้าที่ในการกาํกบัดูแล 

ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารซ่ึงเป็นเจ้าของกิจการแต่เพียงผู้เดียวและไม่มีเจ้าของกิจการอื่นหรือ

ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่การกาํกับดูแลเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

กิจการอาจกาํหนดให้มีกลุ่มย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง

เพ่ือให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการกาํกับดูแลให้บรรลุความรับผิดชอบ หรือกิจการอาจ

กาํหนดให้กลุ่มย่อยหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงมีความรับผิดชอบที่ระบุเฉพาะตามกฎหมาย 

ที่แตกต่างจากหน้าที่ความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแล 
 

                                                 
3
  ตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 40 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 “การแสดงความเหน็และการรายงาน

ต่องบการเงิน” ซ่ึงระบุว่าการมีความรับผดิชอบในการอนุมัติตามความหมายที่กาํหนดไว้ หมายถึง การมีอาํนาจ

ในการให้ข้อสรุปว่ารายงานทางการเงินทั้งหมด ซ่ึงประกอบด้วยงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่

เกี่ยวข้องได้ถูกจัดทาํขึ้น” 
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ก3. เน่ืองจากกจิการต่าง ๆ มีโครงสร้างการกบัดูแลที่แตกต่างกัน มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี

จึงไม่สามารถระบุเฉพาะสาํหรับงานสอบบัญชีทุกงานถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่ผู้สอบบัญชี

ต้องทาํการสื่อสารถึงเร่ืองที่ตรวจพบ รวมถึงในบางกรณีกรอบข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หรือสถานการณ์ของงานตรวจสอบไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เหมาะสม

ที่ผู้สอบบัญชีต้องทาํการสื่อสารด้วย ตัวอย่างเช่น กิจการที่ไม่ได้กาํหนดโครงสร้างการกาํกับ

ดูแลไว้อย่างชัดเจน เช่น กจิการภายในครอบครัว องค์กรไม่แสวงหากาํไร หรือองค์กรของรัฐ

บางแห่ง ในกรณีดังกล่าวผู้สอบบัญชีอาจต้องหารือและหาข้อตกลงร่วมกับกิจการเกี่ยวกับ

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ผู้สอบบัญชีจะทาํการสื่อสารด้วย โดยในการพิจารณา

กาํหนดบุคคลที่จะทาํการสื่อสารด้วยน้ัน ผู้สอบบัญชีต้องทาํความเข้าใจถึงโครงสร้างการกาํกบั

ดูแลและกระบวนการในกาํกับดูแลของกิจการตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี   

รหัส 315
4
 ซ่ึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่เหมาะสมที่จะทาํการสื่อสารด้วยน้ัน อาจจะแตกต่างกนั

ขึ้นอยู่กบัประเดน็ที่จะทาํการสื่อสาร 

 

ก4. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 ได้รวมประเดน็เฉพาะที่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้อง

สื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล
5
 เม่ือกจิการเป็นกจิการภายในกลุ่ม บุคคลหรือคณะบุคคล

ที่เหมาะสมที่ผู้สอบบัญชีของกจิการภายในกลุ่มจะสื่อสารด้วยน้ัน จะขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ของ

งานตรวจสอบและประเดน็ที่จะทาํการสื่อสาร ในบางกรณกีจิการภายในกลุ่ม หลายกจิการอาจ

ดาํเนินธุรกจิประเภทเดียวกนั ภายใต้ระบบการควบคุมภายในระบบเดียวกนั และใช้วิธปีฏบิัติ

ทางบัญชีวิธีเดียวกัน ในกรณีที่ผู้มีทาํหน้าที่ในการกาํกับดูแลของกิจการภายในกลุ่มดังกล่าว

เป็นชุดเดียวกัน (เช่น คณะกรรมการชุดเดียวกนั) เพ่ือไม่ให้เกดิความซํา้ซ้อน การสื่อสารใน

ประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบักจิการภายในกลุ่มต่าง ๆ อาจทาํได้ในคราวเดียวกนั 

 

การสือ่สารกบักลุ่มย่อยของผูมี้หนา้ทีใ่นการกาํกบัดแูล (อ้างถงึย่อหน้าที่ 12) 

 

ก5. ในการพิจารณาที่จะสื่อสารกับกลุ่มย่อยของผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล ผู้สอบบัญชีอาจต้อง

พิจารณาถงึประเดน็ต่อไปน้ี  

• ความรับผดิชอบที่เกี่ยวข้องของกลุ่มย่อยและคณะกรรมการกาํกบัดูแล 

• ลักษณะของประเดน็ที่จะทาํการสื่อสาร 

• กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

                                                 
4
  มาตรฐานบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

 อนัเป็นสาระสาํคัญ โดยการทาํความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” 

5
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 “ข้อพิจารณาพิเศษ-การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการรวมถงึ 

 งานของผู้สอบบัญชีอื่น” อ้างถงึย่อหน้าที่ 46-49 
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• กลุ่มย่อยมีอาํนาจหน้าที่ในการดาํเนินงานตามข้อมูลที่ได้รับการสื่อสารหรือไม่ และ

สามารถที่จะให้ข้อมูลหรือให้คําอธิบายเพ่ิมเติมตามความต้องการของผู้สอบบัญชี

หรือไม่ 

 

ก6. ในการพิจารณาถึงความจาํเป็นว่าจะต้องทาํการสื่อสารในประเดน็ต่าง ๆ กับคณะกรรมการ

กาํกบัดูแลแบบเตม็รูปแบบหรือเฉพาะบทสรุป ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาจากการประเมินของ

ผู้สอบบัญชีว่ากลุ่มย่อยน้ันได้มีการสื่อสารกบัคณะกรรมการกาํกบัดูแลในประเดน็ที่เกี่ยวข้อง

อย่างมีประสทิธิผลและอย่างเหมาะสมเพียงใด โดยผู้สอบบัญชีอาจกาํหนดไว้อย่างชัดเจนใน

ข้อตกลงการรับงานสอบบัญชีหากไม่ได้เป็นข้อห้ามตามกฎหมายว่าผู้สอบบัญชีมีสทิธโิดยชอบ

ที่จะสื่อสารกบัคณะกรรมการกาํกบัดูแลโดยตรงได้ 

 

ก7. ในหลายประเทศกาํหนดให้กิจการต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบ (หรือกลุ่มย่อยอื่นที่ทาํ

หน้าที่ลักษณะเดียวกันแต่อาจมีช่ือเรียกที่แตกต่างกัน) แม้ว่าอาํนาจและหน้าที่เฉพาะอาจจะ

แตกต่างกนั การสื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) น้ันถือเป็นองค์ประกอบสาํคัญใน

การสื่อสารระหว่างผู้สอบบัญชีกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล ซ่ึงหลักการของการกาํกบัดูแลที่

ดีได้ระบุว่า  

• ผู้สอบบัญชีจะได้รับเชิญเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ 

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการท่านอื่น ๆ ในคณะกรรมการตรวจสอบ

(ในกรณทีี่เกี่ยวข้อง) จะสื่อสารกบัผู้สอบบัญชีเป็นระยะ ๆ  

• คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกบัผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารของกจิการเข้า

ร่วมด้วยอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 

 

เมือ่ผูมี้หนา้ทีใ่นการกาํกบัดแูลทกุท่านมีสว่นเกีย่วขอ้งกบัการบริหารกิจการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 13) 

 

ก8. ในบางกรณีผู้มีหน้าที่ ในการกํากับดูแลทุกท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการ            

และการนาํข้อกาํหนดของการสื่อสารไปใช้ได้มีการปรับเปล่ียนโดยตระหนักถึงสถานะน้ัน ใน

กรณีดังกล่าวการสื่อสารกบับุคคลหรือคณะบุคคลที่รับผิดชอบทางด้านการบริหารน้ันอาจไม่

เพียงพอเสมือนการที่ ผู้สอบบัญชีได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลทุกท่านด้วย 

ตัวอย่างเช่น ในกิจการที่กรรมการทุกท่านของกิจการเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกิจการ 

ซ่ึงกรรมการบางท่าน (เช่น กรรมการที่รับผดิชอบฝ่ายการตลาด) อาจไม่ทราบถงึเร่ืองที่สาํคัญ

ที่ผู้สอบบัญชีได้ปรึกษาหารือกับกรรมการท่านอื่น (เช่น กรรมการที่รับผิดชอบต่อการจัดทาํ

งบการเงิน) 
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เรือ่งทีต่อ้งสือ่สาร 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชใีนสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 14) 

 

ก9. ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงินมักจะถูกระบุไว้

ในหนังสอืรับงานสอบบัญชีหรือในหนังสอืสญัญารูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมซ่ึงระบุถึงข้อตกลง

ต่าง ๆ ในการรับงานสอบบัญชี การที่ผู้สอบบัญชีจัดทาํสาํเนาหนังสอืรับงานสอบบัญชีหรือ

สญัญารูปแบบอื่น ๆ น้ี ให้แก่ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล อาจเป็นวิธกีารที่เหมาะสมวิธหีน่ึงที่

จะสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลถงึเร่ืองต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

• ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการปฏบิัติงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

ซ่ึงมุ่งเน้นการแสดงความเหน็ต่องบการเงิน ดังน้ันประเดน็ต่าง ๆ ที่มาตรฐานการสอบ

บัญชีกาํหนดให้ต้องทาํการสื่อสารรวมถึงเร่ืองที่สาํคัญที่เกดิจากการตรวจสอบงบการเงิน

ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทาํ

รายงานทางการเงิน 

• ข้อเทจ็จริงที่ว่ามาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบวิธี

ปฏบิัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุถึงเร่ืองต่าง ๆ เพ่ิมเติมที่จะต้องทาํการสื่อสาร

กบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล 

• ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีที่ต้องทาํการสื่อสารในประเดน็ต่าง ๆ เฉพาะที่กาํหนด

โดยกฎหมายหรือข้อบังคับ ตามข้อตกลงกับกิจการ หรือตามข้อกาํหนดเพ่ิมเติมที่

เกี่ยวข้องกบังานสอบบัญชี ตัวอย่างเช่น มาตรฐานของหน่วยงานกาํกบัวิชาชีพบัญชีของ

แต่ละประเทศ (หากมี) 

 

ก10. กฎหมายหรือข้อบังคับ ข้อตกลงกับกิจการ หรือข้อกาํหนดเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับงานสอบ

บัญชีน้ันอาจกําหนดประเด็นที่กว้างกว่าในการสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแล 

ตัวอย่างเช่น (ก) ข้อตกลงกับกิจการอาจระบุเร่ืองเฉพาะที่ต้องสื่อสารที่เกิดจากบริการ

ทางด้านอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การตรวจสอบงบการเงินโดยสาํนักงานหรือสาํนักงานเครือข่ายของ

ผู้สอบบัญชี (ข) ข้อบังคับของผู้สอบบัญชีภาครัฐอาจระบุเร่ืองที่ต้องสื่อสารที่ผู้สอบบัญชีพบ

จากผลการปฏบิัติงานด้านอื่น เช่น การตรวจสอบเพ่ือการวัดประสทิธผิลของการปฏบิัติงาน 

 

ขอบเขตและชว่งเวลาของการสอบบญัชทีีไ่ดว้างแผนไว ้(อ้างถงึย่อหน้าที่ 15) 

 

ก11. การสื่อสารเกี่ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการสอบบัญชีน้ันอาจจะ 

(ก) ช่วยผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลในการทาํความเข้าใจผลการทาํงานของผู้สอบบัญชีได้ดี

ย่ิงขึ้ น รวมถึงได้หารือประเดน็ของความเสี่ยงและแนวคิดเกี่ยวกับความมีสาระสาํคัญ

ร่วมกบัผู้สอบบัญชี และการระบุถึงเร่ืองต่าง ๆ ที่ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลอาจต้องการ

ให้ผู้สอบบัญชีปฏบิัติงานเพ่ิมเติม และ 

(ข) ช่วยผู้สอบบัญชีในการทาํความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการได้ดีย่ิงขึ้น  
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ก12.  ในการสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลเกี่ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการสอบบัญชีที่

ได้วางแผนไว้ ผู้สอบบัญชีต้องดาํเนินการด้วยความระมัดระวังโดยไม่มีการประนีประนอม

เร่ืองประสทิธิผลของการสอบบัญชี โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกจิการที่ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล

บางท่านหรือทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารกจิการด้วย ตัวอย่างเช่น การสื่อสารลักษณะ

และช่วงเวลาของวิธกีารตรวจสอบอย่างรายละเอยีดอาจส่งผลให้ประสทิธผิลของการสอบบัญชี

ลดลง เน่ืองจากจะทาํให้ผู้บริหารคาดเดาวิธกีารตรวจสอบที่ใช้ได้   

       

ก13. เร่ืองที่ทาํการสื่อสารอาจรวมถงึ 

• วิธีการของผู้สอบบัญชีในการระบุถึงความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญของการแสดงข้อมูล        

ที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญทั้งที่เกดิจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาด 

• วิธกีารของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 

• การนาํแนวคิดความมีสาระสาํคัญมาใช้ในงานสอบบัญชี
6
 

 

ก14. เร่ืองการวางแผนอื่น ๆ ที่อาจจะเหมาะสมที่จะนาํมาหารือร่วมกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล 

รวมถงึ 

• กรณีที่กจิการมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ขอบเขตของผู้สอบบัญชีที่จะใช้ผลงานของ

การตรวจสอบภายใน และวิธกีารที่ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในจะสามารถทาํงาน

ร่วมกนัอย่างดีที่สดุในลักษณะที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั  

• มุมมองต่าง ๆ ของผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลเกี่ยวกบั 

o บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จะต้องทาํการสื่อสารด้วยตามโครงสร้างการกาํกับดูแล

ของกจิการ 

o การแบ่งความรับผดิชอบระหว่างผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลและผู้บริหาร 

o วัตถุประสงค์และกลยุทธข์องกจิการ รวมถงึความเสี่ยงทางธุรกจิที่เกี่ยวข้องที่อาจ

ส่งผลให้มีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ 

o เร่ืองที่ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลพิจารณาให้ความสาํคัญเป็นพิเศษในระหว่าง

การสอบบัญชี และเร่ืองต่าง ๆ ที่ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลต้องการให้ผู้สอบบัญชี

ปฏบิัติงานเพ่ิมเติม 

o การสื่อสารที่สาํคัญกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลตามกฎหมาย 

o ประเดน็อื่น ๆ ที่ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลพิจารณาแล้วเหน็ว่าอาจจะส่งผลกระทบ

ต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

 

 

                                                 
6
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระสาํคัญในการวางแผนและการปฏบัิติงานสอบบัญชี” 
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• ทศันคติ ความตระหนักและการดาํเนินการของผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลที่เกี่ยวข้อง

กบั (ก) การควบคุมภายในของกจิการและความสาํคัญของการควบคุมดังกล่าวต่อกจิการ 

รวมถึงวิธีการที่ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลสอดส่องดูแลความมีประสิทธิผลของ

การควบคุมภายใน และ (ข) การตรวจพบหรือโอกาสในการเกดิการทุจริต 

• การดําเนินการของผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลในการตอบสนองต่อพัฒนาการของ

มาตรฐานการบัญชี แนวปฏบิัติของการกาํกบัดูแลกจิการ กฎเกณฑข์องตลาดหลักทรัพย์ 

และประเดน็อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

• การตอบสนองของผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลต่อการสื่อสารกบัผู้สอบบญัชีในคร้ังก่อน ๆ  

 

ก15.  การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการวางแผนขอบเขตและ

ช่วงเวลาของการสอบบัญชี แต่ไม่ได้เปล่ียนแปลงความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีในการจัดทาํ

แผนกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมและการวางแผนการตรวจสอบ ซ่ึงรวมลักษณะ ช่วงเวลา

และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่จาํเป็นเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม

อย่างเพียงพอ 

 

เรือ่งทีส่าํคญัทีพ่บจากการสอบบญัช ี(อ้างถงึย่อหน้าที่ 16) 

 

ก16.  การสื่อสารประเดน็ที่พบจากการสอบบัญชีน้ันอาจรวมถึงการร้องขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้มี

หน้าที่ในการกาํกับดูแลเพ่ือให้การรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีเสร็จสิ้น ตัวอย่างเช่น 

ผู้สอบบัญชีอาจขอคํายืนยันจากผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่ามีความเข้าใจที่ตรงกันใน

ข้อเทจ็จริงและสถานการณท์ี่เกี่ยวข้องกบัธุรกรรมหรือเหตุการณเ์ฉพาะน้ัน ๆ  

 

แง่มุมเชิงคุณภาพที่สาํคัญของวิธปีฏบิัติทางการบัญชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ 16(ก)) 

 

ก17. โดยทั่วไปแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินอนุญาตให้กจิการสามารถใช้การประมาณ

การทางบัญชี และการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินได้ 

การสื่อสารอย่างเปิดเผยและสร้างสรรค์เกี่ยวกับแง่มุมเชิงคุณภาพที่สาํคัญของวิธีปฏิบัติ     

ทางบัญชีอาจรวมถึงข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับได้ของวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เป็นที่

สาํคัญ ภาคผนวก 2 ระบุถงึเร่ืองต่าง ๆ ที่อาจรวมในการสื่อสารน้ี 

 

อปุสรรคที่สาํคัญที่พบในระหว่างการสอบบัญชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ 16(ข)) 

 

ก18. อปุสรรคที่สาํคัญที่พบในระหว่างการสอบบัญชี อาจรวมถงึประเดน็ต่อไปน้ี 

• ความล่าช้าที่สาํคัญของผู้บริหารในการให้ข้อมูลตามที่ร้องขอ 

• การจาํกดัระยะเวลาที่สั้นเกนิความจาํเป็นในการปฏบิัติงานสอบบัญชีให้แล้วเสรจ็ 

• การต้องใช้ความพยายามเกนิกว่าที่คาดไว้อย่างมากเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชี

ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 
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• การไม่ได้รับข้อมูลที่คาดว่าน่าจะจัดหาได้ 

• ข้อจาํกดัต่าง ๆ สาํหรับผู้สอบบัญชีที่ผู้บริหารกาํหนดขึ้น 

• ความไม่เตม็ใจของผู้บริหารเม่ือถูกร้องขอให้ประเมินหรือขยายการประเมินเพ่ิมเติม

เกี่ยวกบัความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกจิการ 

 ในบางสถานการณ ์อปุสรรคต่าง ๆ ดังกล่าวอาจก่อให้เกดิการถูกจาํกดัขอบเขตของการตรวจสอบ 

ซ่ึงอาจนาํไปสู่การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปของผู้สอบบัญชี
7
 

 

เร่ืองที่สาํคัญที่หารือกบัผู้บริหาร (อ้างถงึย่อหน้าที่ 16(ค)(1)) 

 

ก19. เร่ืองที่สาํคัญที่ได้หารือหรือที่จะต้องหารือกบัผู้บริหารอาจรวมถงึเร่ืองต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี  

• เง่ือนไขทางธุรกิจที่กระทบต่อกิจการ และแผนงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่อาจส่งผล

กระทบต่อความเสี่ยงในการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ 

• ประเดน็ต่าง ๆ ที่ผู้บริหารได้ขอคาํปรึกษากบันักบัญชีอื่น ๆ ในเร่ืองที่เกี่ยวกบัการบัญชี

หรือการสอบบัญชี 

• การปรึกษาหารือหรือการโต้ตอบที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในปีแรกหรือการ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิมที่เคยตรวจสอบในปีก่อน ๆ ในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัวิธีปฏบิัติ

ทางบัญชี การนาํมาตรฐ านการสอบบัญชีมาใช้ หรือค่าธรรมเนียมบริการสอบบัญชีหรือ

ค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ   

 

เร่ืองที่สาํคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการในการจัดทาํรายงานทางการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16 

(ง)) 

 

ก20. เร่ืองที่สาํคัญอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกับ

ดูแลในการสอดส่องดูแลกระบวนการจัดทาํรายงานทางการเงิน อาจหมายรวมถึงเร่ืองต่าง ๆ 

เช่น การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญหรือความไม่สมํ่าเสมออย่างมี

สาระสาํคัญของข้อมูลที่อยู่ในงบการเงินที่ตรวจสอบซ่ึงได้รับการแก้ไขแล้ว 

 

ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัช ี(อา้งถึงย่อหนา้ที ่17) 

 

ก21.  ผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติตามข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงข้อกาํหนดต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกบัความเป็นอสิระในการปฏบิัติงานตรวจสอบงบการเงิน
8
 

                                                 
7
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 “การแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต” 

8
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบัิติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 14 
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ก22.  การสื่อสารเร่ืองความสัมพันธ์ และเร่ืองอื่น ๆ รวมถึงมาตรการป้องกันต่าง ๆ น้ัน อาจจะ

แตกต่างกนัตามสถานการณข์องงาน แต่โดยทั่วไปจะกาํหนดถงึ 

 (ก)  อุปสรรคต่อความเป็นอิสระ โดยอาจแบ่งเป็นอุปสรรคที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัว 

อปุสรรคที่เกี่ยวกบัการสอบทานผลงานตนเอง อปุสรรคที่เกี่ยวกบัสิ่งที่ตนเป็นผู้สนับสนุน 

อปุสรรคที่เกี่ยวกบัความคุ้นเคยสนิทสนม และอปุสรรคที่เกี่ยวกบัการถูกข่มขู่ 

(ข)  มาตรการป้องกันที่กําหนดขึ้ นโดยองค์กรทางวิชาชีพ กฎหมายหรือข้อบังคับ   

มาตรการป้องกนัภายในกจิการ และมาตรการป้องกนัของระบบหรือกระบวนการภายใน

ของสาํนักงานสอบบัญชีเอง 

การสื่อสารตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 17(ก) อาจรวมถึงการละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อกาํหนด

ด้านจรรยาบรรณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และการดาํเนินการ

หรือข้อเสนอการดาํเนินการใด ๆ ที่จะแก้ไข 

 

ก23. ข้อกาํหนดในการสื่อสารที่เกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ใช้สาํหรับกิจการที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อาจเกี่ยวข้องกบักรณีของกจิการอื่นบางกิจการ โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงกิจการซ่ึงอาจเกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียสาธารณะที่สาํคัญ เน่ืองจากธุรกิจของกิจการ ขนาด

หรือสถานะของกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้าง ตัวอย่างของกิจการที่ไม่ได้จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่อาจเป็นการเหมาะสมที่จะสื่อสารเกี่ยวกบัความเป็นอสิระของ

ผู้สอบบัญชี เช่น หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงินที่ให้สนิเช่ือ บริษัทประกนัภัย และกองทุน

บาํเหน็จบาํนาญ อย่างไรกต็าม อาจจะมีสถานการณ์ที่การสื่อสารเร่ืองความเป็นอิสระของ

ผู้สอบบัญชีอาจไม่จาํเป็น ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลทุกท่านได้รับการแจ้ง

ข้อเทจ็จริงที่เกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีผ่านทางกิจกรรมการบริหารแล้ว กรณี

ดังกล่าวน้ีอาจจะเกดิขึ้นได้ในกจิการที่เจ้าของกจิการเป็นผู้บริหารด้วย และสาํนักงานสอบบัญชี

และสาํนักงานเครือข่ายมีความเกี่ยวข้องกบักิจการที่นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงิน

น้อย                        

 

เรือ่งเพ่ิมเติม (อ้างถงึย่อหน้าที่ 3) 

 

ก24.  การสอดส่องดูแลการทาํงานของผู้บริหารโดยผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลน้ันรวมถึงการทาํให้

ม่ันใจว่ากจิการได้มีการออกแบบ นาํไปปฏบิัติ และรักษาไว้ซ่ึงการควบคุมภายในที่เหมาะสม

เกี่ยวกับความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ  

การปฏบิัติงาน และการปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
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ก25.  ผู้สอบบัญชีอาจตระหนักถึงเร่ืองเพ่ิมเติม ซ่ึงอาจไม่จาํเป็นต้องเกี่ยวข้องกบัการสอดส่องดูแล

กระบวนการในการจัดทาํรายงานทางการเงิน แต่เป็นเร่ืองที่เป็นไปได้ว่าจะมีความสาํคัญ    

ต่อความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลในติดตามการสอดส่องดูแลทศิทางด้านกล

ยุทธข์องกจิการ หรือมีความสาํคัญต่อภาระของกจิการในความรับผดิชอบตามหน้าที่ เร่ืองต่าง ๆ 

เหล่าน้ันอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น ประเดน็ที่สาํคัญที่เกี่ยวกบัโครงสร้างหรือกระบวนการใน 

การกาํกบัดูแล และการตัดสนิใจหรือการดาํเนินการที่สาํคัญโดยผู้บริหารระดับสงูโดยไม่ได้รับ

การอนุมัติอย่างเหมาะสม  

 

ก26.  ในการกาํหนดว่าจะต้องทาํการสื่อสารเร่ืองอื่น ๆ เพ่ิมเติมกับผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล

หรือไม่น้ัน ผู้สอบบัญชีอาจปรึกษาหารือเร่ืองลักษณะดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีพบกับผู้บริหาร

ในระดับที่เหมาะสมเว้นเสียแต่ว่าสถานการณ์ไม่เหมาะสมที่จะสื่อสาร 

                                  

ก27.  หากมีการสื่อสารเร่ืองเพ่ิมเติม อาจเป็นการเหมาะสมที่ผู้สอบบัญชีจะสื่อสารให้ผู้มีหน้าที่ใน

การกาํกบัดูแลตระหนักว่า 

(ก) การระบุถึงและการสื่อสารในเร่ืองดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี

ในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินของผู้สอบบัญชี 

(ข) ไม่มีการใช้วิธีการตรวจสอบเร่ืองอื่น ๆ นอกเหนือจากที่จาํเป็นต่อการแสดงความเหน็

ต่องบการเงินของผู้สอบบัญชี 

(ค) ไม่มีการใช้วิธกีารตรวจสอบเพ่ือระบุว่าเร่ืองดังกล่าวอื่น ๆ มีอยู่จริงหรือไม่ 

 

กระบวนการสือ่สาร 

การสรา้งกระบวนการสือ่สาร (อ้างถงึย่อหน้าที่ 18) 

 

ก28.  การสื่อสารที่ชัดเจนเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ขอบเขตและช่วงเวลาของ     

การสอบบัญชีที่ได้วางแผนไว้ และเน้ือหาสาระทั่วไปที่คาดว่าจะทาํการสื่อสารจะช่วยเสริมสร้าง

พ้ืนฐานของการสื่อสารแบบสองทางอย่างมีประสทิธผิล 

 

ก29.  ประเดน็ที่อาจช่วยเสริมสร้างการสื่อสารแบบสองทางอย่างมีประสทิธผิล รวมถึงการปรึกษาหารือ

ในเร่ือง ต่อไปน้ี 

• วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร เม่ือมีการกาํหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ผู้สอบบัญชีและ 

ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลจะสามารถทาํความเข้าใจที่ตรงกนัได้ดีกว่าในประเดน็ปัญหา

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถงึการดาํเนินการที่คาดหวังจากกระบวนการสื่อสารดังกล่าว 

• รปูแบบที่จะทาํการสื่อสาร 

• บุคคลหรือคณะบุคคลในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบและในกลุ่มผู้มีหน้าที่ในการกาํกบั

ดูแลที่จะทาํการสื่อสารกนัในเร่ืองเฉพาะ 
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• ความคาดหวังของผู้สอบบัญชีที่การสื่อสารจะเป็นแบบสองทางและความคาดหวังว่า   

ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลจะทาํการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีเม่ือมีประเดน็ที่พิจารณาว่า

เกี่ยวข้องกบัการสอบบัญชี  ตัวอย่างเช่น การตัดสนิใจเชิงกลยุทธ์ที่อาจส่งผลกระทบที่

สาํคัญต่อลักษณะ ช่วงเวลาและขอบเขตของกระบวนการสอบบัญชี ข้อสงสัยหรือ    

การตรวจพบการทุจริต และข้อกงัวลเกี่ยวกบัความซ่ือสตัย์และความสามารถของผู้บริหาร

ระดับสงู 

• กระบวนการในการดําเนินการและการรายงานผลในเร่ืองที่ได้รับการสื่อสารจาก   

ผู้สอบบัญชี 

• กระบวนการในการดําเนินการหรือการรายงานผลในเร่ืองที่ได้รับการสื่อสารจาก        

ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล 

 

ก30.  กระบวนการในการสื่อสารน้ันจะแตกต่างกันตามแต่ละสถานการณ์ ซ่ึงรวมถึงขนาดและ

โครงสร้างการกาํกับดูแลของแต่ละกิจการ วิธีการปฏบิัติงานของผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล 

และมุมมองของผู้สอบบัญชีในการให้ความสาํคัญต่อเร่ืองต่าง ๆ ที่สื่อสาร ดังน้ัน อุปสรรคใน

การสร้างการสื่อสารแบบสองทางอย่างมีประสิทธิผลอาจเป็นการบ่งช้ีว่าการสื่อสารระหว่าง

ผู้สอบบัญชีกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลน้ันไม่เพียงพอตามวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี 

(โปรดดูย่อหน้าที่ ก44) 

 

ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับกจิการขนาดเลก็ 

 

ก31.  ในการสอบบัญชีกิจการขนาดเลก็ ผู้สอบบัญชีอาจสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล     

โดยใช้รูปแบบที่ ซับซ้อนน้อยกว่ากิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือกิจการ      

ขนาดใหญ่ 

 

การสื่อสารกบัผู้บริหาร 

 

ก32.  ผู้สอบบัญชีอาจปรึกษาหารือในหลาย ๆ เร่ือง กบัผู้บริหารของกจิการในระหว่างการปฏบิัติงาน

สอบบัญชีโดยปกติ ซ่ึงรวมถึงเร่ืองต่าง ๆ ที่กาํหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีให้

ต้องสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล การปรึกษาหารือดังกล่าวจะช่วยยํา้ถงึความรับผดิชอบ

ของผู้บริหารในการดาํเนินงานของกจิการ รวมถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารเฉพาะใน   

การจัดทาํงบการเงิน 
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ก33.  ก่อนที่จะทาํการสื่อสารเร่ืองต่าง ๆ กบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล ผู้สอบบัญชีอาจปรึกษาหารือ

เร่ืองดังกล่าวกับผู้บริหารของกิจการ เว้นแต่ในกรณีที่ไม่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น อาจเป็นการ

ไม่เหมาะสมที่จะหารือข้อสงสัยที่เกี่ยวกับความสามารถหรือความซ่ือสัตย์ของผู้บริหารกับ

ผู้บริหาร การปรึกษาหารือเบื้องต้นกบัผู้บริหารน้ัน นอกจากจะเป็นการยํา้ถึงความรับผิดชอบ

ของผู้บริหารแล้ว ผู้สอบบัญชีอาจช้ีแจงข้อเทจ็จริงและประเดน็ปัญหา และให้โอกาสแก่ผู้บริหาร

ในการให้ข้อมูลและคาํอธิบายเพ่ิมเติม เช่นเดียวกนักบักรณีที่กจิการมีหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ผู้สอบบัญชีอาจปรึกษาหารือกับหน่วยงานตรวจสอบภายในก่อนที่จะทาํการสื่อสาร 

กบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล 

 

การสื่อสารกบับุคคลที่สาม 

 

ก34. ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลอาจประสงค์ให้สาํเนาเอกสารการสื่อสารของผู้สอบบัญชีกบับุคคล 

ที่สาม ตัวอย่างเช่น สถาบันการเงินหรือหน่วยงานกาํกับดูแล ในบางกรณีการเปิดเผยข้อมูล

ให้แก่บุคคลที่สามอาจผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม ดังน้ันหากมีการให้เอกสารการสื่อสารที่

จัดทาํสาํหรับผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลแก่บุคคลที่สาม อาจมีความสาํคัญตามแต่ละสถานการณ์

ที่ต้องแจ้งกบับุคคลที่สามให้ทราบว่าการสื่อสารน้ันไม่ได้ถูกจัดเตรียมขึ้นสาํหรับบุคคลที่สาม

เหล่าน้ัน ตัวอย่างเช่น การระบุไว้ในเอกสารการสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล ดังน้ี 

(ก) เอกสารการสื่อสารดังกล่าวได้ถูกจัดเตรียมขึ้นเพ่ือใช้งานโดยผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล 

และในกรณีที่เกี่ยวข้องเพ่ือฝ่ายบริหารของกลุ่มกจิการและผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการ

เท่าน้ัน และไม่ควรถูกนาํไปอ้างองิโดยบุคคลที่สาม 

(ข) ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีความรับผดิชอบต่อบุคคลที่สาม 

(ค) ข้อจาํกดัที่มีต่อการเปิดเผยหรือการเผยแพร่ข้อมูลสู่บุคคลที่สาม 

 

ก35.  ในบางประเทศอาจกาํหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องดาํเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับ ดังตัวอย่าง

ต่อไปน้ี 

• แจ้งให้หน่วยงานกาํกบัดูแลหรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายทราบถึงเร่ืองบางเร่ืองที่

ได้มีการสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศอาจกาํหนดให้

ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ที่ต้องแจ้งหน่วยงานกาํกับดูแลให้ทราบถึงการแสดงรายงานทาง

การเงินที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงที่ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลไม่ได้ดาํเนินการแก้ไข 

• จัดส่งสาํเนาของรายงานบางรายงานที่จัดทาํสาํหรับผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลให้แก่

หน่วยงานการกาํกบัดูแล หรือหน่วยงานที่จัดหาทุน หรือหน่วยงานอื่น ๆ เช่น หน่วยงาน

กาํกบัดูแลกลางในกรณขีองหน่วยงานภาครัฐบางแห่ง 

• ทาํให้รายงานที่จัดทาํสาํหรับผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลสามารถเข้าถงึได้โดยสาธารณชน 
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ก36.  หากไม่ได้มีการกําหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับให้ผู้สอบบัญชีต้องให้สําเนาเอกสาร      

การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลแก่บุคคลที่สามแล้ว ผู้สอบบัญชีอาจต้องได้รับ  

ความยินยอมจากผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลก่อนที่จะดาํเนินการดังกล่าว 

 

รูปแบบของการสือ่สาร (อ้างถงึย่อหน้าที่ 19-20) 

 

ก37.  การสื่อสารที่มีประสทิธิผลน้ันอาจทาํได้โดยการนาํเสนอที่มีแบบแผนและโดยรายงานที่จัดทาํ

ขึ้ นเป็นลายลักษณ์อักษร การสื่อสารที่ซับซ้อนน้อยกว่ารวมถึงการปรึกษาหารือต่าง ๆ ด้วย 

ผู้สอบบัญชีอาจสื่อสารเร่ืองต่าง ๆ นอกเหนือจากที่กาํหนดไว้ตามย่อหน้าที่ 19 และ 20 ทั้ง

โดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร โดยการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรน้ันอาจรวมถึงหนังสือ 

รับงานสอบบัญชีที่ให้กบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลด้วย 

 

ก38.  นอกเหนือจากความสาํคัญของเร่ืองเฉพาะที่จะสื่อสารแล้ว รูปแบบของการสื่อสาร (เช่น การ

สื่อสารโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร การสื่อสารเน้ือหาโดยละเอียดหรือโดยสรุป และ

ลักษณะการสื่อสารที่มีรปูแบบหรือไม่มีรปูแบบหรือไม่) อาจขึ้นอยู่กบัปัจจัยดังต่อไปน้ี 

• เร่ืองเหล่าน้ันได้รับการแก้ไขจนเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ 

• ผู้บริหารได้เคยสื่อสารในประเดน็เหล่าน้ันแล้วหรือไม่ 

• ขนาด โครงสร้างการดาํเนินงาน สภาพแวดล้อมการควบคุม และโครงสร้างทางกฎหมาย

ของกจิการ 

• ในกรณขีองการตรวจสอบบัญชีงบการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ

งบการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปด้วยหรือไม่ 

• ข้อกาํหนดทางกฎหมาย ในบางประเทศการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อกัษรกบัผู้มีหน้าที่

ในการกาํกบัดูแลเป็นรปูแบบที่ถูกกาํหนดไว้ตามกฎหมายของประเทศน้ัน ๆ 

• ความคาดหวังของผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล รวมถึงการจัดการให้มีการประชุมหรือ

การสื่อสารกบัผู้สอบบัญชีเป็นระยะ ๆ  

• จาํนวนคร้ังของการสื่อสารและบทสนทนาที่ผู้สอบบัญชีสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบั

ดูแล 

• มีการเปล่ียนแปลงที่สาํคัญของสมาชิกในหน่วยงานกาํกบัดูแลหรือไม่ 

 

ก39.  เม่ือผู้สอบบัญชีได้ปรึกษาหารือในเร่ืองที่สาํคัญกับผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลเพียงท่านเดียว 

ตัวอย่างเช่น ประธานของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจเป็นการเหมาะสมที่ผู้สอบบัญชีจะสรุป

เร่ืองดังกล่าวไว้ในการสื่อสารคร้ังต่อ ๆ ไป เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลทุกท่านได้มี

ข้อมูลที่ครบถ้วนและเท่าเทยีมกนั 
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ชว่งเวลาของการสือ่สาร (อ้างถงึย่อหน้าที่ 21) 

 

ก40.  ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสื่อสารจะแตกต่างกนัตามแต่ละสถานการณข์องงาน ซ่ึงสถานการณ์

ที่เกี่ยวข้องน้ันรวมถึงความสาํคัญและลักษณะของแต่ละเร่ือง และแนวทางการดาํเนินการที่

คาดหวังให้ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลดาํเนินการ ตัวอย่างเช่น 

• การสื่อสารเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการตรวจสอบ โดยมากอาจสื่อสารในช่วง

เร่ิมต้นของงานสอบบัญชี และสาํหรับการสอบบัญชีในคร้ังแรกการสื่อสารเร่ืองที่เกี่ยวข้อง

กบัการวางแผนอาจรวมเป็นส่วนหน่ึงของข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี 

• อาจเป็นการเหมาะสมที่จะสื่อสารอปุสรรคที่สาํคัญที่พบในระหว่างการปฏบิัติงานสอบบัญชี

โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หากผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลสามารถที่จะให้ความ

ช่วยเหลือแก่ผู้สอบบัญชีในการแก้ไขอุปสรรคน้ัน หรือหากมีความเป็นไปได้ที่อุปสรรคน้ัน

จะนาํไปสู่การแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชีแบบที่เปล่ียนแปลงไป ในทาํนองเดียวกัน

ผู้สอบบัญชีอาจสื่อสารโดยวาจากับผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะ

เป็นไปได้ถึงข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่สาํคัญที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจพบ

ก่อนที่จะทาํการสื่อสารประเด็นเหล่าน้ันเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อกําหนดของ

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265
9
 ในการสื่อสารเร่ืองความเป็นอสิระของผู้สอบบัญชี

อาจเป็นการเหมาะสมที่จะสื่อสารเมื่อมีการใช้ดุลยพินิจที่สาํคัญเกี่ยวกับอุปสรรคของ

ความเป็นอิสระและมาตรการป้องกันที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น เม่ือผู้สอบบัญชีรับงาน

บริการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การสอบบัญชี และเม่ือสรุปผลของการปรึกษาหารือ ช่วงเวลาใน

การปรึกษาหารือผลสรุปดังกล่าวอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะสื่อสารในประเดน็

ที่ตรวจพบจากการตรวจสอบด้วย ประเดน็ดังกล่าวรวมถึงมุมมองของผู้สอบบัญชีที่

เกี่ยวกบัแง่มุมเชิงคุณภาพของวิธปีฏบิัติทางการบัญชีของกจิการ 

• ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีทั้งในกรณีตรวจสอบงบการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป  

และงบการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ควรจะมีการประสานงานกันเร่ืองช่วงเวลาของ

การสื่อสาร 

 

ก41.  ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกบัการกาํหนดช่วงเวลาของการสื่อสารรวมถงึ 

• ขนาด โครงสร้างการดาํเนินงาน สภาพแวดล้อมการควบคุม และโครงสร้างทางกฎหมาย

ของกจิการที่ถูกตรวจสอบ 

• ข้อผูกพันทางกฎหมายในการสื่อสารบางเร่ืองภายในกรอบเวลาที่กาํหนด 

• ความคาดหวังของของผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล รวมถึงการจัดการประชุมหรือ     

การสื่อสารกบัผู้สอบบัญชีเป็นระยะ ๆ  

                                                 
9
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 ย่อหน้าที่ 9 และ ก14 
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• ช่วงเวลาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบบางเร่ือง ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจไม่ได้ตรวจสอบ

บางเร่ืองเป็นการเฉพาะได้ทนัเวลาเพ่ือการดาํเนินการป้องกนั (เช่น การไม่ปฏบิัติตาม

กฎหมาย) แต่การสื่อสารในเร่ืองดังกล่าวอาจส่งผลทาํให้สามารถดาํเนินการแก้ไขปัญหา

ต่อไปได้ 

 

ความเพียงพอของกระบวนการสือ่สาร (อ้างถงึย่อหน้าที่ 22) 

 

ก42.  ผู้สอบบัญชีไม่จาํเป็นต้องออกแบบวิธกีารตรวจสอบเป็นการเฉพาะเพ่ือสนับสนุนการประเมินผล

การสื่อสารแบบสองทางระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล แต่การประเมินผล

น้ันอาจจะเกดิจากการสงัเกตการณผ์ลจากการปฏบิัติงานตามวัตถุประสงค์อื่น ๆ ของการสอบ

บัญชี ซ่ึงการสงัเกตการณด์ังกล่าวรวมถงึ 

• ความเหมาะสมและการทันต่อเวลาในการดาํเนินการของผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล

เพ่ือตอบสนองต่อเร่ืองที่ผู้สอบบัญชีนาํเสนอ หากเร่ืองที่สาํคัญที่ผู้สอบบัญชีได้นาํเสนอ

ในการสื่อสารคร้ังก่อนไม่ได้รับการปฏบิัติอย่างมีประสทิธผิล ผู้สอบบัญชีควรดาํเนินการ

สอบถามถงึเหตุผลของการไม่ดาํเนินการแก้ไขให้เหมาะสม และผู้สอบบัญชีควรพิจารณา

นาํเสนอประเดน็ดังกล่าวซํา้อีกคร้ังหน่ึง ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงความเสี่ยงที่ว่าผู้สอบบัญชี

ได้แสดงให้เกดิความรู้สกึว่าตนพอใจว่าประเดน็น้ันได้มีการพิจารณาอย่างเพียงพอแล้ว 

หรือประเดน็ดังกล่าวไม่ได้มีความสาํคัญอกีต่อไป 

• การแสดงให้เหน็ถึงความเปิดกว้างของผู้ที่มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลในการสื่อสารกับ

ผู้สอบบัญชี 

• ความเต็มใจและความสามารถของผู้ที่มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลในการประชุมกับ 

ผู้สอบบัญชีโดยที่ไม่มีผู้บริหารร่วมอยู่ด้วย 

• การแสดงให้เหน็ถงึความสามารถของผู้ที่มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลในการทาํความเข้าใจ

อย่างเตม็ที่ในประเดน็ที่นาํเสนอโดยผู้สอบบัญชี ตัวอย่างเช่น ความเข้าใจในรายละเอยีด

ของปัญหาหรือประเดน็ที่นาํเสนอต่อผู้ที่มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล และการตั้งคาํถามต่อ

ข้อเสนอแนะที่เสนอให้แก่ผู้ที่มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล 

• อุปสรรคในการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้ที่ มีหน้าที่            

ในการกาํกบัดูแลในประเดน็ที่เกี่ยวกบัรูปแบบ ช่วงเวลาและเน้ือหาโดยทั่วไปที่จะทาํ

การสื่อสาร 

• สาํหรับกจิการที่ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลบางท่านหรือทุกท่านเกี่ยวข้องกบัการบริหาร

กจิการ  การแสดงให้เหน็ถึงความตระหนักของผู้ที่มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลว่าประเดน็

ที่ปรึกษาหารือกบัผู้สอบบัญชีกระทบต่อความรับผิดชอบในการกาํกบัดูแลโดยรวมและ

ความรับผดิชอบในการบริหารอย่างไร 

• การสื่อสารแบบสองทางระหว่างผู้ที่มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลและผู้สอบบัญชีเป็นไป

ตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
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ก43.  ตามที่ได้ระบุในย่อหน้าที่ 4 การสื่อสารแบบสองทางที่มีประสิทธิผลจะเป็นการช่วยเหลือทั้ง

ผู้สอบบัญชีและผู้ที่มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ได้ระบุ

เพ่ิมเติมถงึความร่วมมือของผู้ที่มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล ซ่ึงรวมถึงการติดต่อประสานงานกบั

หน่วยงานตรวจสอบภายใน (หากมี) และผู้สอบบัญชีซ่ึงเป็นองค์ประกอบหน่ึงของสภาพแวดล้อม

การควบคุม
10

 ของกิจการ การสื่อสารแบบสองทางที่ไม่เพียงพออาจเป็นการแสดงให้เหน็ถึง

สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ไม่น่าพอใจ และอาจส่งผลกระทบต่อการประเมินความเสี่ยงของ

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเสี่ยงที่

ผู้สอบบัญชีอาจไม่ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในการแสดง

ความเหน็ต่องบการเงิน 

 

ก44. หากการสื่อสารแบบสองทางระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้ที่มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลไม่เพียงพอ 

และสถานการณด์ังกล่าวไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้สอบบัญชีอาจดาํเนินการดังต่อไปน้ี 

• แสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการถูกจาํกดัขอบเขต 

• ขอคาํแนะนาํทางกฎหมายเกี่ยวกบัผลของการดาํเนินการที่แตกต่างไป 

• สื่อสารกบับุคคลที่สาม (เช่น หน่วยงานกาํกบัดูแล) หรือหน่วยงานที่มีอาํนาจในระดับที่

สงูกว่าในโครงสร้างการกาํกบัดูแลที่อยู่ภายนอกกจิการ เช่น เจ้าของกจิการ (ผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญ) หรือรัฐมนตรีกระทรวงที่รับผดิชอบหรือรัฐสภาในกรณขีองภาครัฐ 

• ถอนตัวจากงานสอบบัญชีหากข้อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้สามารถ

ดาํเนินการได้ 

 

เอกสารหลกัฐาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 23) 

 

ก45.  เอกสารหลักฐานของการสื่อสารทางวาจา อาจรวมถึงสาํเนารายงานการประชุมที่จัดทาํโดย

กจิการที่จัดเกบ็ไว้เป็นส่วนหน่ึงของเอกสารหลักฐานการสอบบัญชี หากรายงานการประชุมน้ัน

ได้มีการบันทกึเน้ือหาการสื่อสารอย่างเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้าที่ ก70 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 27  TSA 260 

ภาคผนวก 1  

(อ้างถงึย่อหน้าที่ 3) 

 

ขอ้กําหนดเฉพาะที่ระบุในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัที่ 1 และมาตรฐานการ

สอบบญัชีฉบบัอ่ืน ๆ ทีอ่า้งถงึการสือ่สารกบัผูมี้หนา้ทีใ่นการกาํกบัดูแล 

 

ภาคผนวกน้ีระบุถึงย่อหน้าที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1
11

 และมาตรฐาน

การสอบบัญชีฉบับอื่น ๆ ที่ถือปฏบิัติกบัการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ตามลาํดับ ที่ระบุถึงการสื่อสารประเดน็

เฉพาะกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล รายช่ือมาตรฐานต่อไปน้ีไม่ได้เป็นการทดแทนการพิจารณา

ข้อกาํหนดและการนาํไปใช้และคาํอธบิายเพ่ิมเติมที่ได้กาํหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับต่าง ๆ 

• มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 “การควบคุมคุณภาพสาํหรับสาํนักงานที่ให้บริการ

ด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินและงานให้ความเช่ือม่ันอื่นตลอดจนบริการ

เกี่ยวเน่ือง” ย่อหน้าที่ 30(ก)  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัการพิจารณา

การทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 21 38(ค)(1) และ 40-42 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 “การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบ

การเงิน” ย่อหน้าที่ 14 ย่อหน้าที่ 19 และย่อหน้าที่ 22-24 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 “การสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มี

หน้าที่ในการกาํกบัดูแลและผู้บริหารของกจิการ” ย่อหน้าที่ 9 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบ

ระหว่างการตรวจสอบ” ย่อหน้าที่ 12-13 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 505 “การขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอก” ย่อหน้าที่ 9 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 510 “การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีคร้ังแรก” ย่อ

หน้าที่ 7 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550 “บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั” ย่อหน้าที่ 27 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 7(ข)

(ค) ย่อหน้าที่ 10(ก) ย่อหน้าที่ 13(ข) ย่อหน้าที่ 14(ก) และย่อหน้าที่ 17 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 “การดาํเนินงานต่อเน่ือง” ย่อหน้าที่ 23 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 “ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่ม

กจิการรวมถงึงานของผู้สอบบัญชีอื่น” ย่อหน้าที่ 49 
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 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 เร่ือง การควบคุมคุณภาพสาํหรับสาํนักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบ 

และการสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเช่ือม่ันอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเน่ือง 
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• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 “การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ย่อหน้าที่ 12 ย่อหน้าที่ 14 ย่อหน้าที่ 19(ก) และย่อหน้าที่ 28 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 “วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคอื่นในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ย่อหน้าที่ 9 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 “ข้อมูลเปรียบเทยีบ – ตัวเลขเปรียบเทยีบและงบการเงิน

เปรียบเทยีบ” ย่อหน้าที่ 18 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่นใน

เอกสารที่รวมงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว” ย่อหน้าที่ 10 ย่อหน้าที่ 13 และย่อหน้าที่ 16 
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ภาคผนวก 2  

(อ้างถงึย่อหน้าที่ 16(ก) และ ก17) 

 

แง่มุมเชิงคุณภาพของวิธีปฏิบติัทางบญัชี 

 

การสื่อสารตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้า 16(ก) และคาํอธิบายเพ่ิมเติมในย่อหน้า ก17 อาจรวมถึง

ประเดน็ดังต่อไปน้ี 

 

นโยบายบญัชี 

 

• ความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่นาํมาใช้ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ของกจิการ โดยคาํนึงถึง

ความจาํเป็นที่ต้องให้มีความสมดุลระหว่างต้นทุนในการจัดหาข้อมูลกบัประโยชน์ที่น่าจะได้รับ

ของผู้ใช้งบการเงินของกิจการ เม่ือมีนโยบายบัญชีหลายนโยบายสามารถที่จะเลือกนาํมา

ประยุกต์ใช้ได้น้ัน การสื่อสารอาจรวมถึงการระบุรายการที่อยู่ในงบการเงินที่ได้รับผลกระทบ

จากการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่สาํคัญ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกบันโยบายบัญชีที่กจิการในลักษณะ

คล้ายคลึงกนัใช้อยู่ 

• การเลือกใช้นโยบายบัญชีเป็นคร้ังแรกและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส ําคัญ   

รวมถึงการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่ที่เพ่ิงประกาศมาใช้ โดยประเดน็ที่สื่อสารอาจรวมถึง

ผลกระทบจากช่วงเวลาและวิธีการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีที่มีต่อรายได้ในปัจจุบันหรือใน

อนาคตของกจิการ และช่วงเวลาของการเปล่ียนนโยบายบัญชีของกจิการจากการคาดการณ์ว่า

จะมีการประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ 

• ผลกระทบของนโยบายบัญชีที่สาํคัญในประเดน็ที่มีการโต้แย้งหรือเป็นประเดน็ที่เพ่ิงเกิดขึ้ น 

(หรือเป็นประเดน็เฉพาะสาํหรับอุตสาหกรรมบางประเภท โดยเฉพาะเมื่อขาดแนวทาง  

การดาํเนินการจากผู้มีอาํนาจหน้าที่ในการกาํหนดหรือขาดความเหน็ร่วมกนั) 

• ผลกระทบของช่วงระยะเวลาของรายการบัญชีที่มีต่องวดบัญชีที่บันทกึรายการน้ัน               

 

การประมาณการทางบญัชี 

 

• สาํหรับรายการบัญชีที่การประมาณการทางบัญชีมีความสาํคัญ ประเดน็ปัญหาที่จะต้องหารือ

ตามมาตรฐานการาสอบบัญชี รหัส 540
12

 รวมถงึตัวอย่างเช่น 

o การระบุถงึรายการที่มีการประมาณการทางบัญชีโดยผู้บริหาร 

o กระบวนการในการประมาณการทางบัญชีของผู้บริหาร 

o ความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ 

                                                 
12  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 “การตรวจสอบการประมาณการทางบัญชีรวมทั้งประมาณการทางบัญชี 

 ที่เกี่ยวกบัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง” 
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o ข้อบ่งช้ีถงึโอกาสที่ผู้บริหารจะเกดิความลาํเอยีง 

o การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัความไม่แน่นอนในการประมาณการทางบัญชีในงบการเงิน 

 

การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 

 

• ประเดน็ปัญหาต่าง ๆ และการใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องในการจัดทาํการเปิดเผยข้อมูลที่อ่อนไหว

ในงบการเงิน (ตัวอย่างเช่น การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ รายได้ ผลตอบแทน

กรรมการและผู้บริหาร การดาํเนินงานต่อเน่ือง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินและ

ประเดน็ปัญหาที่อาจจะเกดิขึ้น) 

• ภาพรวมของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เป็นกลาง สมํ่าเสมอและชัดเจน 

 

ประเด็นอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

• ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินที่มาจากความเสี่ยงที่สาํคัญ ฐานะและความไม่แน่นอน

ต่าง ๆ  เช่น ข้อพิพาททางกฎหมายที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา ที่ต้องเปิดเผยไว้ในงบการเงิน 

• ขอบเขตที่งบการการเงินจะได้รับผลกระทบจากรายการที่ไม่ปกติ รวมถึงรายการหรือจาํนวน

เงินที่ไม่ได้เกดิขึ้นบ่อยที่ได้รับรู้ ไว้ระหว่างงวดบัญชี รวมถึงขอบเขตที่รายการดังกล่าวได้ถูกแยก

การเปิดเผยข้อมูลไว้ในท้ายงบการเงิน 

• ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสิน รวมถึงปัจจัยพ้ืนฐานของ

กิจการที่ใช้ในการกาํหนดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน     

ในการสื่อสารอาจอธิบายว่ามีการเลือกปัจจัยที่กระทบต่อมูลค่าตามบัญชีอย่างไรและ        

การเลือกใช้ปัจจัยอื่นจะมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างไร 

• การเลือกแก้ไขรายการที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงในรายงานทางการเงิน ตัวอย่างเช่น การแก้ไข

รายงานทางการเงินที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงเฉพาะรายการที่ส่งผลให้รายได้ของกิจการเพ่ิมขึ้นใน

งวดบัญชีน้ัน แต่ไม่แก้ไขรายการทางการเงินที่ขัดต่อเทจ็จริงที่ส่งผลกระทบให้รายได้ในงวด

บัญชีน้ันลดลง 

 

 

 

 

 


