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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ก าหนดความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีเกี่ยวกับการสื่อสาร  

ในการตรวจสอบงบการเงินกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล แม้ว่ามาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ จะใช้

กับกิจการทุกกิจการโดยไม่ได้ค านึงถึงโครงสร้างการก ากับดูแลหรือขนาดของกิจการที่แตกต่างกัน  

แต่การน ามาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ไปใช้กบักิจการที่มีผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลท าหน้าที่เป็น

ผู้บริหารของกิจการด้วย หรือกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้นจะต้องมีการพิจารณาเป็น

พิเศษ นอกจากนี้  มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ไม่ได้มีข้อก าหนดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร

ของผู้สอบบัญชีกับผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการหากผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการนั้นไม่ได้มีหน้าที่ 

ในการก ากบัดูแลกจิการ 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ได้ถูกจัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบงบการเงิน แต่อาจน าไปใช้หรือ

อาจปรับใช้ตามความจ าเป็นของสถานการณ์กับการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินอื่นในอดีตที่  

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลรับผิดชอบในการก ากับดูแลการจัดท าข้อมูลทางการเงินอื่นในอดีต

เหล่านั้น  

3. ด้วยตระหนักถึงความส าคัญของการสื่อสารแบบสองทางอย่างมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ 

งบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  จึงก าหนดกรอบในการสื่อสารของผู้สอบบัญชีกบัผู้มีหน้าที่

ในการก ากับดูแลและระบุประเด็นเฉพาะบางประเด็นที่ผู้ สอบบัญชีต้องสื่อสารกับผู้ มีหน้าที่  

ในการก ากบัดูแล ส าหรับประเดน็อื่น ๆ ที่ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารเพิ่มเติมจากมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับนี้นั้นถูกก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่น (ตามภาคผนวก 1) นอกจากนี้  มาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 2651 มีข้อก าหนดเฉพาะเกี่ยวกับการสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลถึง

ข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้สอบบัญชีพบในระหว่างการตรวจสอบบัญชี 

ส าหรับประเดน็อื่น ๆ ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ หรือฉบับอื่น ผู้สอบบัญชี

อาจต้องท าการสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลตามกฎหมายหรือข้อบังคับอื่น ตามข้อตกลง หรือ

ตามข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น ตามมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ

บัญชีของประเทศ ทั้งนี้  มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ไม่ได้มีข้อก าหนดห้ามไม่ให้ผู้สอบบัญชีสื่อสาร

กบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลในประเดน็อื่น ๆ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก33-ก36)  

บทบาทในการสือ่สาร 

4. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ มุ่งเน้นถึงการสื่อสารจากผู้สอบบัญชีไปยังผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล

เป็นหลัก อย่างไรกต็าม การสื่อสารแบบสองทางอย่างมีประสิทธิผลนั้นมีความส าคัญในการช่วย 

การปฏบิัติงานสอบบัญชี ดังต่อไปนี้  

 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 “การสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลและผู้บริหารของกจิการ” 
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(ก) ช่วยให้ผู้สอบบัญชีและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบท 

ในการสอบบัญชี และช่วยในการพัฒนาความสัมพันธ์ในการท างานที่ดี ในขณะที่ยังคงไว้ซึ่ง

ความเป็นอสิระและความเที่ยงธรรมของผู้สอบบัญชี 

(ข) ช่วยผู้สอบบัญชีในการได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีจากผู้มีหน้าที่ในการก ากับ

ดูแล ตัวอย่างเช่น ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการท าความเข้าใจใน

กจิการหรือสภาพแวดล้อมของกจิการ และในการระบุถึงแหล่งที่มาของหลักฐานการสอบบัญชี

ที่เหมาะสม รวมถึงในการจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัรายการหรือเหตุการณ์ใดโดยเฉพาะ 

(ค) ช่วยผู้ มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล

กระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงิน ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงในการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญของงบการเงิน  

5. แม้ว่าผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในประเดน็ที่ก าหนด

ไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ผู้บริหารของกิจการเองกม็ีความรับผิดชอบในการสื่อสารกับ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในประเดน็ที่เป็นประโยชน์ต่อการก ากับดูแลด้วย ดังนั้น การสื่อสารโดย

ผู้สอบบัญชีไปยังผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลไม่ได้เป็นการปลดเปล้ืองภาระความรับผิดชอบโดย

ผู้บริหารในการสื่อสารไปยังผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล เช่นเดียวกันกบัที่การสื่อสารโดยผู้บริหารไป

ยังผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในประเดน็ต่าง ๆ ที่ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับ

ดูแลกไ็ม่ได้เป็นการปลดเปล้ืองภาระความรับผิดชอบให้แก่ผู้สอบบัญชีที่ต้องสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ 

ในการก ากับดูแลด้วย อย่างไรก็ตาม การสื่อสารโดยผู้บริหารไปยังผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล 

ในประเดน็ต่าง ๆ อาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและช่วงเวลาของการสื่อสารระหว่างผู้สอบบัญชีกับ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล 

6. การสื่อสารที่ชัดเจนถึงประเดน็เฉพาะที่ก าหนดไว้ภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชีเป็นส่วนประกอบ 

ที่ส าคัญในงานสอบบัญชีทุกงาน อย่างไรกต็าม มาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้ก าหนดให้ผู้สอบบัญชี

ต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเฉพาะเพื่อระบุถึงประเด็นอื่น ๆ ที่ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ 

ในการก ากบัดูแล 

7. กฎหมายหรือข้อบังคับในบางประเทศอาจจ ากัดการสื่อสารของผู้สอบบัญชีในบางเร่ืองต่อผู้มีหน้าที่

ในการก ากบัดูแล โดยอาจห้ามสื่อสารหรือกระท าการใด ๆ เฉพาะเร่ืองที่อาจส่งผลเสยีต่อการสบืสวน

โดยผู้อ านาจที่เหมาะสม ทั้งเร่ืองที่พบ ข้อสงสัย การกระท าผิดกฎหมาย รวมถึงการแจ้งเตือนกิจการ 

ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีจ าเป็นต้องรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่พบหรือสงสัยต่อ

ผู้มีอ านาจที่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในสถานการณ์ดังกล่าว 

ประเดน็ที่พิจารณาโดยผู้สอบบัญชีอาจซับซ้อน และผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาความเหมาะสมที่จะขอ

ค าปรึกษาทางกฎหมาย 

วนัถือปฏิบติั 

8. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดสิ้นสุดในหรือ 

หลังวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
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วตัถุประสงค ์

9. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีมีดังนี้   

(ก) เพื่อสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลอย่างชัดเจนถึงความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชี  

ในการตรวจสอบงบการเงิน รวมถึงภาพรวมของขอบเขตและช่วงเวลาของการสอบบัญชีตามที่

ได้วางแผนไว้ 

(ข) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการสอบบัญชีจากผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล 

(ค) เพื่อแจ้งให้ผู้ มีหน้าที่ในการก ากับดูแลทราบในระยะเวลาที่ เหมาะสม ถึงข้อสังเกตจาก  

การตรวจสอบ ซึ่งมีนัยส าคัญและเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล

ในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงิน 

(ง) เพื่ อส่งเสริมการสื่อสารแบบสองทางที่มีประสิทธิผลระหว่างผู้ สอบบัญชีและผู้ มีหน้าที่  

ในการก ากบัดูแล 

ค าจ ากดัความ 

10. เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้   

(ก) ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคล องค์กรหรือกลุ่มขององค์กร 

(ตัวอย่างเช่น ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกิจการ) ที่มีความรับผิดชอบในการก ากับดูแล 

การก าหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์ของกิจการและภาระความผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ  

ความน่าเชื่ อถือของกิจการ ซึ่ งรวมถึงการก ากับดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงาน 

ทางการเงิน ส าหรับกิจการบางแห่งในบางประเทศ ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลอาจรวมถึง

บุคลากรที่ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการด้วย ตัวอย่างเช่น กรรมการบริหารในคณะกรรมการ

ก ากับดูแลของกิจการภาคเอกชนหรือองค์กรภาครัฐด้วย หรือผู้บริหารที่เป็นเจ้าของกิจการ

เอง ส าหรับโครงสร้างการก ากับดูแลของกิจการในรูปแบบต่าง ๆ โปรดอ่านจากย่อหน้าที่  

ก1-ก8 

(ข) ผู้บริหาร หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการบริหารงานของกิจการ 

ส าหรับกิจการบางแห่งในบางประเทศ ผู้บริหารอาจรวมถึงผู้ มีหน้าที่ในการก ากับดูแล 

บางท่านหรือทุกท่านด้วย ตัวอย่างเช่น กรรมการบริหารในคณะกรรมการก ากับดู แลของ

กจิการหรือเป็นผู้บริหารที่เป็นเจ้าของกจิการเอง 

ขอ้ก าหนด 

ผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแล 

11. ผู้สอบบัญชีต้องก าหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งอยู่ในโครงสร้างการก ากับดูแลของ

กจิการที่จะต้องสื่อสารด้วย (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก1-ก4)  
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การสือ่สารกบักลุ่มย่อยของผูมี้หนา้ทีใ่นการก ากบัดแูล 

12. หากผู้สอบบัญชีสื่อสารกับกลุ่มย่อยของผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ตัวอย่างเช่น  คณะกรรมการ

ตรวจสอบหรือกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง ผู้สอบบัญชีต้องก าหนดว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องสื่อสารกับ

คณะกรรมการก ากบัดูแลด้วยอกีหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก5-ก7)  

เมือ่ผูมี้หนา้ทีใ่นการก ากบัดแูลทุกท่านเกีย่วขอ้งกบัการบริหารของกิจการ 

13. ในบางกรณีผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลทุกท่านเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกิจการ ตัวอย่างเช่น 

ธุรกิจขนาดเลก็ที่เจ้าของกิจการเป็นผู้บริหารงานของกิจการแต่เพียงผู้ เดียว และไม่มีผู้อื่นที่ท าหน้าที่

ในการก ากับดูแลอีก กรณีดังกล่าวหากผู้สอบบัญชีได้สื่อสารในประเด ็นต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ 

ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ก ับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ท าหน้าที่ ในการบริหารและ 

มีความรับผิดชอบในการก ากับดูแลด้วยแล้ว ผู้สอบบัญชีไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องสื่อสารประเดน็

ดังกล่าวเหล่านั้นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดิมในฐานะบทบาทของการเป็นผู้มีหน้าที่ในการก ากับ

ดูแลอีก ประเด็นดังกล่าวได้ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 16(ค) อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีต้องได้รับ

ความพึงพอใจว่าการสื่อสารกบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ท าหน้าที่ในการบริหารนั้นสามารถสื่อสารถึง

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลทั้งหมดได้อย่างเพียงพอเสมือนกับในกรณีที่ผู้สอบบัญชีได้สื่อสารกับ  

ผู้มีบทบาทหน้าที่ในการก ากบัดูแลโดยตรง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก8)  

เรื่องที่ตอ้งสือ่สาร 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน 

14. ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ในส่วนที่

เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน ซึ่งรวมถึง 

(ก) ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินที่ได้จัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร

ของกจิการภายใต้การก ากบัดูแลของผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล และ 

(ข) การตรวจสอบงบการเงินไม่ได้เป็นการปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่

ในการก ากบัดูแล (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก9-ก10)  

ขอบเขตและช่วงเวลาของการสอบบญัชีทีไ่ดว้างแผนไว ้

15. ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลถึงภาพรวมของขอบเขตและช่วงเวลาของ  

การสอบบัญชีที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งรวมถึงการสื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญที่ผู้สอบบัญชี 

ระบุไว้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก11-ก16)  

เรือ่งทีส่ าคัญทีพ่บจากการสอบบญัชี 

16. ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ในเร่ืองดังต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก17-ก18)   

(ก) ความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมเชิงคุณภาพที่ส าคัญของวิธีปฏิบัติทางบัญชี

ของกิจการ รวมถึงนโยบายบัญชี การประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลใน  

งบการเงิน ในกรณีที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชีต้องอธิบายให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลทราบ
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ถึงเหตุผลที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่ส าคัญและเป็นที่ยอมรับตามแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องนั้น ไม่เป็นวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดภายใต้สถานการณ์

เฉพาะส าหรับกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก19-ก20)  

(ข) อุปสรรคส าคัญที่พบในระหว่างการตรวจสอบบัญชี (หากมี) (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก21)  

(ค) เว้นแต่กรณีที่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลทุกท่านเกี่ยวข้องในการบริหารกิจการ ผู้สอบบัญชีต้อง

สื่อสารให้ทราบถึง 

(1) เร่ืองที่ส าคัญ (หากมี) ที่เกดิขึ้นจากการตรวจสอบที่ได้มีการปรึกษาหารือหรือที่จะต้อง

หารือกบัผู้บริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก22)  

(2) หนังสอืรับรองตามที่ผู้สอบบัญชีร้องขอ  

(ง) สถานการณ์ที่กระทบต่อรูปแบบและเนื้ อหาของรายงานของผู้สอบบัญชี (หากมี) (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก23-ก25)  

(จ) เรื่องที ่ส าคัญอื่น  ๆ ที่เก ิดขึ้ นจากการสอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีได้ใช้ดุลยพินิจ เยี่ยง 

ผู้ประกอบวิชาชีพแล้วเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกระบวนการในการจัดท า

รายงานทางการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก26-ก28)  

ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี 

17. ในกรณีของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับ

ดูแล ในเรื่องดังต่อไปนี้  

(ก) ข้อความว่ากลุ่มผู้ ปฏิบัติ งานตรวจสอบและผู้ ปฏิบัติงานอื่ นในส านักงานสอบบัญชี   

(ตามความเหมาะสม) ส านักงานสอบบัญชี และส านักงานเครือข่ายของส านักงานสอบบัญชี  

(ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ

ความเป็นอสิระ และ  

(1) ความสัมพันธ์ทั้งหมดและประเด็นอื่น ๆ ระหว่างส านักงาน ส านักงานเครือข่ายของ

ส านักงานสอบบัญชีและกิจการ ซึ่งตามดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีแล้วอาจท าให้คิด 

อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ามีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ กรณีดังกล่าวต้องรวมถึง

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ เรียกเก็บในระหว่างงวดของงบการเงินส าหรับ ค่าบริการ 

สอบบัญชีและค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีที่ส านักงานหรือส านักงาน

เครือข่ายได้ให้การบริการแก่กิจการ หรือให้แก่ส่วนงานต่าง ๆ ภายใต้การควบคุม

ของกิจการ ค่าบริการเหล่านั้นต้องมีการจัดสรรตามประเภทการให้บริการอย่าง

เหมาะสม เพื่ อช่วยผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลในการประเมิน  ผลกระทบของ 

การให้บริการต่อความเป็นอิสระของผู้ สอบบัญชี  

 (2) มาตรการป้องกนัที่เกี่ยวข้อง ที่น ามาใช้เพื่อขจัดอุปสรรคของความเป็นอสิระที่พบ หรือ

ช่วยให้อุปสรรคนั้นลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก29-ก32) 
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กระบวนการสือ่สาร 

การสรา้งกระบวนการการสือ่สาร 

18. ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลถึงรูปแบบ ช่วงเวลาและเนื้ อหาสาระทั่วไป  

ที่คาดว่าจะท าการสื่อสารด้วย (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก37-ก45)  

รูปแบบของการสือ่สาร 

19. ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรส าหรับประเด็น

ส าคัญที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีได้ใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพแล้วเหน็ว่า 

การสื่อสารโดยวาจานั้นอาจไม่เพียงพอ ในการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรไม่จ าเป็นที่ จะต้อง

ครอบคลุมทุกประเดน็ที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก46-ก48)  

20. ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกบัความเป็นอสิระของผู้สอบบัญชีในกรณีที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 17 

ช่วงเวลาของการสือ่สาร 

21. ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลอย่างทนัท่วงท ี(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก49-ก50)  

ความเพียงพอของกระบวนการสือ่สาร 

22. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าการสื่อสารแบบสองทางระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้มีหน้าที่ในการก ากับ

ดูแลนั้นเพียงพอตามวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชีหรือไม่ หากไม่เพียงพอตามวัตถุประสงค์ของ

การสอบบัญชี ผู้ สอบบัญชีต้องประเมินถึงผลกระทบ (หากมี) ต่อการประเมินความเสี่ยงของ 

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญและความสามารถในการได้มาซึ่งหลักฐาน 

การสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ รวมทั้งต้องด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เหมาะสม (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก51-ก53)  

เอกสารหลกัฐาน 

23. ในกรณีที่เร่ืองที่ต้องสื่อสารตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ถูกสื่อสารโดยวาจา 

ผู้สอบบัญชีต้องรวมเร่ืองดังกล่าว รวมถึงระบุเวลาและบุคคลที่ได้สื่อสารด้วยในเอกสารหลักฐาน 

การสอบบัญชี ส าหรับเร่ืองที่ได้สื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรนั้น ผู้สอบบัญชี ต้องจัดเก็บส าเนาของ

เอกสารที่สื่อสารนั้นไว้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารหลักฐานการสอบบัญชี2 (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก54)  

 
2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่ 8-11 และย่อหน้าที่ ก6  
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การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน  

ผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแล (อ้างถึงย่อหน้าที่ 11)  

ก1. โครงสร้างการก ากับดูแลของกิจการอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศหรือแต่ละกิจการ ซึ่งเป็นการ

สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของความแตกต่างทางพื้ นฐานด้านวัฒนธรรมและด้านกฎหมาย รวมถึง

ความแตกต่างด้านขนาดของกจิการและลักษณะความเป็นเจ้าของกจิการ ตัวอย่างเช่น 

• ในบางประเทศนั้นก าหนดให้มีคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ (ซึ่งส่วนใหญ่หรือทั้งหมดไม่ได้

เป็นคณะกรรมการบริหาร) แยกต่างหากตามกฎหมายจากคณะกรรมการบริหาร (โครงสร้าง

แบบคณะกรรมการ 2 ชุด) และในบางประเทศก าหนดให้การก ากับดูแลและการบริหารเป็น

ความรับผิดชอบทางกฎหมายของคณะกรรมการชุดเดียวกันหรือคณะกรรมการร่วม 

(โครงสร้างแบบคณะกรรมการชุดเดียว)  

• ส าหรับกิจการบางแห่ง ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลของกิจการอาจด ารงต าแหน่ง ซึ่งเป็น 

ส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางกฎหมายของกิจการ ตัวอย่างเช่น เป็นกรรมการของกิจการ และ

ส าหรับกิจการอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น องค์กรของรัฐบางแห่ง หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการก ากับ

ดูแลไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

• ในบางกรณี ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลทุกท่านหรือบางท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหาร

กจิการ แต่ในบางกรณี ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลและผู้บริหารอาจเป็นคนละบุคคลกนั 

• ในบางกรณี ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเป็นผู้ รับผิดชอบในการอนุมัติ3งบการเงินของกิจการ 

(ในบางกรณีผู้บริหารของกจิการเป็นผู้รับผิดชอบ)  

ก2. ส าหรับกิจการหลาย ๆ แห่ง การก ากับดูแลเป็นหน้าที่ ร่วมกันของคณะกรรมการก ากับดูแล เช่น 

คณะกรรมการของกิจการ คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ หุ้นส่วน เจ้าของกิจการ คณะกรรมการ

บริหาร สภาผู้ ว่าการ ผู้ รักษาผลประโยชน์ หรือบุคคลที่ท าหน้าที่เทยีบเท่า อย่างไรกต็าม ส าหรับกิจการ

ขนาดเล็กอาจมีบุคคลเพียงคนเดียวที่ท าหน้าที่ในการก ากับดูแล ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารซ่ึงเป็นเจ้าของ

กิจการแต่เพียงผู้ เดียวและไม่มีเจ้าของกิจการอื่นหรือผู้ดูแลผลประโยชน์แต่เพียงผู้ เดียว ในกรณีที่ 

การก ากับดูแลเป็นความรับผิดชอบร่วมกันกิจการอาจก าหนดให้มีกลุ่มย่อย เช่น คณะกรรมการ

ตรวจสอบหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ งเพื่ อให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการก ากับดูแลให้บรรลุ 

ความรับผิดชอบ หรือกิจการอาจก าหนดให้กลุ่มย่อยหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความรับผิดชอบที่ระบุ

เฉพาะตามกฎหมาย ที่แตกต่างจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแล 

ก3. เนื่องจากกจิการต่าง ๆ มีโครงสร้างการก ากบัดูแลที่แตกต่างกนั มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้จึงไม่

สามารถระบุเฉพาะส าหรับงานสอบบัญชีทุกงานถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารถึง

เร่ืองที่ตรวจพบ รวมถึงในบางกรณีกรอบข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือสถานการณ์ของ  

 
3
  ตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  ก68 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นและการรายงานต่อ 

งบการเงิน” ซ่ึงระบุว่าการมีความรับผิดชอบในการอนุมัติตามความหมายที่ก าหนดไว้ หมายถึง การมีอ านาจในการให้ข้อสรุปว่ารายงาน

ทางการเงินทั้งหมด ซ่ึงประกอบด้วยงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องได้ถูกจัดท าขึ้น 
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งานตรวจสอบไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เหมาะสมที่ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสาร

ด้วย ตัวอย่างเช่น กิจการที่ไม่ได้ก าหนดโครงสร้างการก ากับดูแลไว้อย่างชัดเจน เช่น กิจการภายใน

ครอบครัว องค์กรไม่แสวงหาก าไร หรือองค์กรของรัฐบางแห่ง ในกรณีดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจต้อง

หารือและหาข้อตกลงร่วมกบักจิการเกี่ยวกบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ผู้สอบบัญชีจะสื่อสาร

ด้วย โดยในการพิจารณาก าหนดบุคคลที่จะสื่อสารด้วยนั้น ผู้ สอบบัญชีต้องท าความเข้าใจถึง

โครงสร้างการก ากับดูแลและกระบวนการในก ากับดูแลของกิจการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)4 ซึ่งบุคคลหรือคณะบุคคลที่เหมาะสมที่จะสื่อสารด้วยนั้น  

อาจแตกต่างกนัขึ้นอยู่กบัประเดน็ที่จะท าการสื่อสาร 

ก4. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 ได้รวมประเดน็เฉพาะที่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้องสื่อสาร

กับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล5 เมื่อกิจการเป็นกิจการภายในกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลที่เหมาะสมที่

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มจะสื่อสารด้วยนั้น จะขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ของงานตรวจสอบและ

ประเดน็ที่จะสื่อสาร ในบางกรณีกิจการภายในกลุ่ม หลายกิจการอาจด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน 

ภายใต้ระบบการควบคุมภายในระบบเดียวกัน และใช้วิธีปฏิบัติทางบัญชีวิธีเดียวกัน ในกรณีที่ 

ผู้มีท าหน้าที่ในการก ากับดูแลของกิจการภายในกลุ่มดังกล่าวเป็นชุดเดียวกัน (เช่น คณะกรรมการ

ชุดเดียวกัน) เพื่อไม่ให้เกิดความซ ้าซ้อน การสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในกลุ่ม 

ต่าง ๆ อาจท าได้ในคราวเดียวกนั 

การสือ่สารกบักลุ่มย่อยของผูมี้หนา้ทีใ่นการก ากบัดแูล (อ้างถึงย่อหน้าที่ 12) 

ก5. ในการพิจารณาที่จะสื่อสารกับกลุ่มย่อยของผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ผู้สอบบัญชีอาจต้องพิจารณา

ถึงประเดน็ต่อไปนี้   

• ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของกลุ่มย่อยและคณะกรรมการก ากบัดูแล 

• ลักษณะของประเดน็ที่จะสื่อสาร 

• กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

• กลุ่มย่อยมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานตามข้อมูลที่ได้รับการสื่อสารหรือไม่ และสามารถที่

จะให้ข้อมูลหรือให้ค าอธบิายเพิ่มเติมตามความต้องการของผู้สอบบัญชีหรือไม่ 

ก6. ในการพิจารณาถึงความจ าเป็นว่าจะต้องสื่อสารในประเดน็ต่าง ๆ กบัคณะกรรมการก ากบัดูแลแบบ

เตม็รูปแบบหรือเฉพาะบทสรุป ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาจากการประเมินของผู้สอบบัญชีว่ากลุ่มย่อย

นั้นได้มีการสื่อสารกับคณะกรรมการก ากับดูแลในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิผลและ  

อย่างเหมาะสมเพียงใด โดยผู้สอบบัญชีอาจก าหนดไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงการรับงานสอบบัญชี

หากไม่ได้เป็นข้อห้ามตามกฎหมายว่าผู้สอบบัญชีมีสทิธิโดยชอบที่จะสื่อสารกบัคณะกรรมการก ากับ

ดูแลโดยตรงได้ 

 
4
  มาตรฐานการสอบบัญชีบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ โดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” 

5
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 “ข้อพิจารณาพิเศษ-การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผู้ สอบบัญชีอื่น”  

ย่อหน้าที่ 49 
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ก7. ในหลายประเทศก าหนดให้กิจการต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบ (หรือกลุ่มย่อยอื่นที่ท าหน้าที่

ลักษณะเดียวกันแต่อาจมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน) แม้ว่าอ านาจและหน้าที่ เฉพาะอาจแตกต่างกัน  

การสื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) นั้นถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในการสื่อสารระหว่าง

ผู้สอบบัญชีกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล ซึ่งหลักการของการก ากบัดูแลที่ดีได้ระบุว่า  

• ผู้สอบบัญชีจะได้รับเชิญเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ 

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการท่านอื่น  ๆ ในคณะกรรมการตรวจสอบ  

(ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) จะสื่อสารกบัผู้สอบบัญชีเป็นระยะ ๆ  

• คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารของกิจการเข้าร่วม

ด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

เมือ่ผูมี้หนา้ทีใ่นการก ากบัดแูลทุกท่านมีส่วนเกีย่วขอ้งกบัการบริหารกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 13)  

ก8. ในบางกรณีผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลทุกท่านมี ส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการและ  

การน าข้อก าหนดของการสื่อสารไปใช้ได้มีการปรับเปล่ียนโดยตระหนักถึงสถานะนั้น ในกรณี

ดังกล่าวการสื่อสารกับบุคคลหรือคณะบุคคลที่รับผิดชอบทางด้านการบริหารนั้นอาจไม่เพียงพอ

เสมือนการที่ผู้สอบบัญชีได้สื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลทุกท่านด้วย ตัวอย่างเช่น ในกิจการ

ที่กรรมการทุกท่านของกิจการเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกิจการ ซึ่งกรรมการบางท่าน (เช่น 

กรรมการที่รับผิดชอบฝ่ายการตลาด) อาจไม่ทราบถึงเร่ืองที่ส าคัญที่ผู้สอบบัญชีได้ปรึกษาหารือกับ

กรรมการท่านอื่น (เช่น กรรมการที่รับผิดชอบต่อการจัดท างบการเงิน)  

เรื่องที่ตอ้งสือ่สาร 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 14)  

ก9. ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินมักจะถูกระบุไว้ใน

หนังสือตอบรับงานสอบบัญชีหรือในหนังสือสัญญารูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม ซึ่งระบุถึงข้อตกลง 

ต่าง ๆ ในการรับงานสอบบัญชี6 กฎหมาย ข้อบังคับหรือโครงสร้างการก ากับดูแลของกิจการอาจ

ก าหนดให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเป็นผู้ เห็นชอบในข้อตกลงต่าง ๆ ในการรับงานสอบบัญชีกับ

ผู้สอบบัญชี  นอกจากกรณีดังกล่าว การที่ผู้สอบบัญชีจัดท าส าเนาหนังสือตอบรับงานสอบบัญชีหรือ

สัญญารูปแบบอื่น ๆ นี้  ให้แก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล อาจเป็นวิธีการที่เหมาะสมวิธีหนึ่งที่จะ

สื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลถึงเร่ืองต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

• ความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีในการปฏิบัติงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี  

ซึ่งมุ่งเน้นการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ดังนั้น ประเด็นต่าง ๆ ที่มาตรฐานการสอบบัญชี

ก าหนดให้ต้องสื่อสารรวมถึงเร่ืองที่ส าคัญที่ เกิดขึ้ นในระหว่างการตรวจสอบงบการเงิน  

ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลในการก ากับดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงาน

ทางการเงิน 

 
6
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• ข้อเทจ็จริงที่ว่ามาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบวิธีปฏิบัติงาน 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุถึงเร่ืองต่าง ๆ เพิ่มเติมที่จะต้องสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล 

• ความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีในการก าหนดและสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

ในรายงานของผู้สอบบัญชี (เมื่อมีการน ามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 7017 ไปปฏบิัติ) 

• ความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีที่ ต้องสื่อสารในประเด็นต่าง  ๆ เฉพาะที่ก าหนดโดย

กฎหมายหรือข้อบังคับ ตามข้อตกลงกับกิจการ หรือตามข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ

งานสอบบัญชี ตัวอย่างเช่น มาตรฐานของหน่วยงานก ากับวิชาชีพบัญชีของแต่ละประเทศ 

(หากมี)  

ก10. กฎหมายหรือข้อบังคับ ข้อตกลงกับกิจการ หรือข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชีนั้น

อาจก าหนดประเด็นที่กว้างกว่าในการสื่อสารกับผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล ต ัวอย่างเช่น  

(ก) ข้อตกลงกับกิจการอาจระบุเร่ืองเฉพาะที่ต้องสื่อสารที่เกิดจากบริการทางด้านอื่น  ๆ ที่ไม่ใช่ 

การตรวจสอบงบการเงินโดยส านักงานหรือส านักงานเครือข่ายของผู้สอบบัญชี (ข) ข้อบังคับของ

ผู้สอบบัญชีภาครัฐอาจระบุเร่ืองที่ต้องสื่อสารที่ผู้สอบบัญชีพบจากผลการปฏิบัติงานด้านอื่น เช่น 

การตรวจสอบเพื่อการวัดประสทิธผิลของการปฏบิัติงาน 

ขอบเขตและช่วงเวลาของการสอบบญัชีทีไ่ดว้างแผนไว ้(อ้างถึงย่อหน้าที่ 15)  

ก11. การสื่อสารเกี่ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการสอบบัญชีนั้นอาจ 

(ก) ช่วยผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในการท าความเข้าใจผลการท างานของผู้สอบบัญชีได้ดีย่ิงขึ้น 

รวมถึงได้หารือประเด็นของความเสี่ยงและแนวคิดเกี่ยวกับความมีสาระส าคัญ ร่วมกับ 

ผู้สอบบัญชี และการระบุถึงเร่ืองต่าง ๆ ที่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลอาจต้องการให้ผู้สอบบัญชี

ปฏบิัติงานเพิ่มเติม และ 

(ข) ช่วยผู้สอบบัญชีในการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการได้ดีย่ิงขึ้น 

ก12. การสื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญที่ผู้ สอบบัญชีได้ระบุไว้ช่วยให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล

มีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงนั้น ๆ และเข้าใจว่าเหตุใดความเสี่ยงนั้นจึงต้องมีการพิจารณา 

เร่ืองการตรวจสอบเป็นพิเศษ การสื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญดังกล่าวยังมีส่วนช่วย 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบในการก ากับดูแลกระบวนการ 

ในการจัดท ารายงานทางการเงิน 

ก13. เร่ืองที่สื่อสารอาจรวมถึง 

• วิธีการของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญของการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญทั้งที่เกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

• วิธีการของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อเร่ืองที่ประเมินไว้ว่ามีความเสี่ยงสูงในการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 
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• วิธกีารของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 

• การน าแนวคิดความมีสาระส าคัญมาใช้ในงานสอบบัญชี8 

• ลักษณะและขอบเขตของความเชี่ยวชาญและความรู้ เฉพาะด้านที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน

สอบบัญชีตามที่ได้วางแผนงานไว้ หรือประเมินผลการตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงการใช้ผลงาน

ของผู้ เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี9 

• ความคิดเห็นเบื้ องต้นของผู้ สอบบัญชีเกี่ยวกับเร่ืองที่มีแนวโน้มจะเป็นเร่ืองที่ ต้องการ 

ความใส่ใจเป็นพิเศษจากผู้สอบบัญชีในการสอบบัญชี ซึ่งอาจเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ

ได้ (เมื่อมีการน ามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ไปปฏบิัติ)  

• วิธีการที่ได้วางแผนไว้ของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อผลกระทบในแต่ละงบการเงินและ

การเปิดเผยข้อมูล ซึ่ งเป็นผลของการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคัญของแม่บทการรายงาน 

ทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือสภาพแวดล้อมของกจิการ เง่ือนไขหรือกจิกรรมทางการเงิน 

ก14. เร่ืองการวางแผนอื่น ๆ ที่อาจเหมาะสมที่จะน ามาหารือร่วมกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล รวมถึง 

• กรณีที่กิจการมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน วิธีการที่ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในจะ

สามารถท างานร่วมกันอย่างดีที่สุดในลักษณะที่ เป็นประโยชน์และส่งเสริมซึ่งกันและกัน  

ซึ่งรวมการใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามที่ได้วางแผนไว้ และลักษณะและ

ขอบเขตของการใช้ผลงานที่ผู้สอบบัญชีจะขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายใน10  

• มุมมองต่าง ๆ ของผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลเกี่ยวกบั 

o บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จะต้องสื่อสารด้วยตามโครงสร้างการก ากบัดูแลของกจิการ 

o การแบ่งความรับผิดชอบระหว่างผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลและผู้บริหาร 

o วัตถุประสงค์และกลยุทธข์องกิจการ รวมถึงความเสี่ยงทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่อาจส่งผล

ให้มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

o เร่ืองที่ผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลพิจารณาให้ความส าคัญเป็นพิเศษในระหว่าง 

การสอบบัญชี และเร่ืองต่าง ๆ ที่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต้องการให้ผู้ สอบบัญชี

ปฏบิัติงานเพิ่มเติม 

o การสื่อสารที่ส าคัญระหว่างกจิการกบัหน่วยงานก ากบัดูแล 

o ประเด็นอื่น ๆ ที่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อ 

การตรวจสอบงบการเงิน 

• ทัศนคติ ความตระหนักและการด าเนินการของผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับ  

(ก) การควบคุมภายในของกิจการและความส าคัญของการควบคุมดังกล่าวต่อกิจการรวมถึง

วิธกีารที่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลก ากับดูแลความมีประสทิธผิลของการควบคุมภายใน และ 

(ข) การตรวจพบหรือโอกาสในการเกดิการทุจริต 

 
8
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระส าคัญในการวางแผนและการปฏบิัติงานสอบบัญชี” 

9
 อ่านที่มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 620 “การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี” 

10
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) “การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน” ย่อหน้าที่ 20 และ 31 
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• การด าเนินการของผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในการตอบสนองต่อพัฒนาการของมาตรฐาน

การบัญชี แนวปฏิบัติของการก ากับดูแลกิจการ กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และประเด็น 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบของพัฒนาการเหล่านี้ ต่อการน าเสนอโดยรวม โครงสร้างและ

เนื้อหาของงบการเงิน จะรวมถึง 

o  ความเกี่ยวข้อง ความเชื่อถือได้ ความสามารถเปรียบเทียบกันได้ และความสามารถ 

ในการเข้าใจได้ของข้อมูลที่น าเสนอในงบการเงิน และ 

o  การพิจารณาว่างบการเงินถูกบิดเบือนโดยการรวมข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือปิดบัง 

ความเข้าใจที่เหมาะสมในเรื่องที่เปิดเผยหรือไม่ 

• การตอบสนองของผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลต่อการสื่อสารกบัผู้สอบบัญชีในคร้ังก่อน ๆ  

• เอกสารซึ่ งประกอบไปด้วยข้อมูลอื่น (ตามค าจ ากัดความในมาตรฐานการสอบบัญชี  

รหัส 720 (ปรับปรุง)) ลักษณะแผนงาน และเวลาในการออกเอกสารหรือชุดเอกสารดังกล่าว 

เมื่ อผู้ สอบบัญชีคาดว่าจะได้ รับข้อมูลอื่ นภายหลังจากวันที่ ในรายงานของผู้ สอบบัญชี   

การปรึกษาหารือกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลอาจรวมถึงการด าเนินการ ซึ่งเหมาะสมหรือ

จ าเป็นในกรณีที่ผู้สอบบัญชีสรุปว่ามีข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในข้อมูลอื่นที่

ได้รับภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ก15. การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการวางแผนขอบเขตและช่วงเวลาของ

การสอบบัญชี แต่ไม่ได้เปล่ียนแปลงความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีในการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

การสอบบัญชีโดยรวมและการวางแผนการตรวจสอบ ซึ่งรวมลักษณะ ช่วงเวลาและขอบเขตของวิธกีาร

ตรวจสอบที่จ าเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

ก16. ในการสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการสอบบัญชีที่ได้

วางแผนไว้ ผู้สอบบัญชีต้องด าเนินการด้วยความระมัดระวังโดยไม่มีการประนีประนอม เร่ือง

ประสิทธิผลของการสอบบัญชี โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกิจการที่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลบางท่าน

หรือทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารกิจการด้วย ตัวอย่างเช่น การสื่อสารลักษณะและช่วงเวลา

ของวิธีการตรวจสอบอย่างละเอียดอาจส่งผลให้ประสิทธิผลของการสอบบัญชีลดลง เนื่องจากจะท า

ให้ผู้บริหารคาดเดาวิธกีารตรวจสอบที่ใช้ได้ 

เรือ่งทีส่ าคัญทีพ่บจากการสอบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16) 

ก17. การสื่อสารประเด็นที่พบจากการสอบบัญชีนั้นอาจรวมถึงการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้มีหน้าที่ 

ในการก ากับดูแลเพื่อให้การรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีเสร็จสิ้น  ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชี

อาจขอค ายืนยันจากผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลว่ามีความเข้าใจที่ตรงกันในข้อเท็จจริงและ

สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกรรมหรือเหตุการณ์เฉพาะนั้น ๆ  

ก18. เมื่อมีการน ามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ไปปฏิบัติ การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล

ตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 16 และการสื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้
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ตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 15 มีความเกี่ยวข้องกับการพิจารณาถึงเร่ืองต่างๆ ที่ต้องการความใส่ใจ

เป็นพิเศษจากผู้สอบบัญชี ซึ่งเร่ืองดังกล่าวอาจเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบได้11 

แง่มุมเชิงคุณภาพที่ส าคัญของวิธปีฏบิัติทางการบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16(ก))  

ก19. โดยทั่วไปแม่บทการรายงานทางการเงินอนุญาตให้กิจการสามารถใช้การประมาณการทางบัญชี และ 

การใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับนโยบายบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินได้ เช่น การใช้ข้อสมมติหลัก

ในการจัดท าประมาณการทางบัญชี ซึ่งมีวิธีการวัดมูลค่าที่ส าคัญของความไม่แน่นอนของประมาณการ 

นอกจากนี้  กฎหมาย ข้อบังคับ หรือแม่บทการรายงานทางการเงินอาจก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ หรือการอ้างอิงถึงประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ หรือนโยบาย 

การบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวกับประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ เพื่อระบุและให้ข้อมูล

เพิ่มเติมกับผู้ ใช้งบการเงินเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคลที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนที่สุด 

ที่ผู้บริหารใช้ในการจัดท างบการเงิน 

ก20. ดังนั้น ความคิดเหน็ของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกบัแง่มุมการใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคลในงบการเงินอาจ

เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในการปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลกระบวนการในการจัดท า

รายงานทางการเงิน ตัวอย่างเช่น จากเร่ืองที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ ก19 ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล

อาจสนใจในความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระดับความซับซ้อน การใช้ดุลยพินิจ หรือปัจจัย

เสี่ยงสืบเนื่องอื่นที่มีผลกระทบต่อวิธีการเลือกหรือน าไปปฏิบัติ ข้อสมมติ และข้อมูลที่ใช้ในการ

ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ เช่นเดียวกบัการประเมินของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัค่าประมาณแบบจุด

ของผู้บริหารและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินว่าสมเหตุสมผลตามบริบทในแม่บท 

การรายงานทางการเงินหรือไม่ การสื่อสารอย่างเปิดเผยในเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับแง่มุมเชิงคุณภาพ

ที่ส าคัญของวิธีปฏิบัติทางบัญชีของกิจการอาจรวมถึงข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับได้ของ

วิธีปฏิบัติทางบัญชีที่ส าคัญและที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของการเปิดเผยข้อมูล หากเกี่ยวข้อง อาจ

รวมถึงวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่ส าคัญของกิจการที่เกี่ยวกับการประมาณการทางบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีได้

พิจารณาว่าไม่เหมาะสมมากที่สดุส าหรับสถานการณ์เฉพาะของกจิการ ตัวอย่างเช่น เม่ือทางเลือกอื่น

ที่ยอมรับได้ส าหรับวิธีการประมาณการทางบัญชีเหมาะสมมากกว่าดุลยพินิจของผู้ สอบบัญชี  

ภาคผนวก 2 ระบุถึงเร่ืองต่าง ๆ ที่อาจรวมในการสื่อสารนี้  

อุปสรรคที่ส าคัญที่พบในระหว่างการสอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16(ข))  

ก21. อุปสรรคที่ส าคัญที่พบในระหว่างการสอบบัญชี อาจรวมถึงประเดน็ต่อไปนี้  

• ความล่าช้าอย่างมากของผู้ บริหาร การขาดความพร้อมของบุคคลากรของกิจการ หรือ 

ความไม่เตม็ใจของผู้บริหารในการให้ข้อมูลซึ่งจ าเป็นต่อการปฏบิัติงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 

• การจ ากดัระยะเวลาที่สั้นเกนิความจ าเป็นในการปฏบิัติงานสอบบัญชีให้แล้วเสรจ็ 

• การต้องใช้ความพยายามเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมากเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

 
11
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ย่อหน้าที่ 9-10 
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• การไม่ได้รับข้อมูลที่คาดว่าน่าจะจัดหาได้ 

• ข้อจ ากดัต่าง ๆ ส าหรับผู้สอบบัญชีที่ผู้บริหารก าหนดขึ้น 

• ความไม่เตม็ใจของผู้บริหารเมื่อถูกร้องขอให้ประเมินหรือขยายการประเมินเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกจิการ 

 ในบางสถานการณ์ อุปสรรคต่าง ๆ ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการถูกจ ากัดขอบเขตของการตรวจสอบ  

ซึ่งอาจน าไปสู่การแสดงความเหน็แบบที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้สอบบัญชี12 

เร่ืองที่ส าคัญที่หารือกบัผู้บริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16(ค)(1)) 

ก22. เร่ืองที่ส าคัญที่ได้หารือหรือที่จะต้องหารือกบัผู้บริหารอาจรวมถึงเร่ืองต่าง ๆ ดังต่อไปนี้   

• เหตุการณ์หรือรายการที่ส าคัญที่เกดิขึ้นในระหว่างปี 

• เง่ือนไขทางธุรกิจที่กระทบต่อกิจการ และแผนงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบ

ต่อความเสี่ยงในการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

• ประเดน็ต่าง ๆ ที่ผู้บริหารได้ขอค าปรึกษากับนักบัญชีอื่น ๆ ในเร่ืองที่เกี่ยวกับการบัญชีหรือ

การสอบบัญชี 

• การปรึกษาหารือหรือการโต้ตอบที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในปีแรก หรือการแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีเดิมที่เคยตรวจสอบในปีก่อน ๆ ในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติทางบัญชี การน า

มาตรฐานการสอบบัญชีมาใช้ หรือค่าธรรมเนียมบริการสอบบัญชีหรือค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ  

• เร่ืองที่ส าคัญเกี่ยวกับความเห็นที่ขัดแย้งกับผู้บริหาร ยกเว้น ความเห็นที่ขัดแย้งในเบื้องต้น

เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ไม่ครบถ้วน หรือข้อมูลเบื้ องต้นที่ได้รับการแก้ไขในภายหลังเมื่อ 

ผู้สอบบัญชีได้รับข้อเทจ็จริงหรือข้อมูลเพิ่มเติม 

สถานการณ์ที่กระทบต่อรูปแบบและเนื้อหาของรายงานของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16(ง))  

ก23. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีเห็นชอบข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี

กบัผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม)13 ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี

ที่ได้รับความเห็นชอบต้องถูกบันทึกในหนังสือตอบรับงานสอบบัญชีหรือในหนังสือสัญญารูปแบบ

อื่น ๆ ที่ เหมาะสมและต้องรวมถึงการอ้างถึงรูปแบบและเนื้ อหาที่ ต้องการของรายงานของ 

ผู้สอบบัญชี14 ตามที่ได้อธิบายในย่อหน้าที่ ก9 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลไม่ใช่ผู้ ให้

ความเห็นชอบในข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีอาจจัดท าส าเนาหนังสือตอบรับ

งานสอบบัญชีให้แก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับการตรวจสอบ การสื่อสารที่

ก าหนดในย่อหน้า 16(ง) มุ่งเน้นที่จะแจ้งผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ท าให้

รายงานของผู้สอบบัญชีอาจมีรูปแบบและเนื้ อหาแตกต่างไปหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

การตรวจสอบที่ได้ปฏิบัติแล้ว 

 
12
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 

13
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ย่อหน้าที่ 9 

14
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ย่อหน้าที่ 10 
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ก24. สถานการณ์ที่ท าให้ผู้สอบบัญชีต้องหรืออาจพิจารณาว่าจ าเป็นที่จะมีข้อมูลเพิ่มเติมในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี หรือสถานการณ์ที่ต้องก าหนดให้มีการสื่อสารกับ 

ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล รวมถึงเมื่อ 

• ผู้สอบบัญชีคาดการณ์ว่าจะแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชี

ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)15 

• มีการรายงานข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของ

กจิการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)16 

• มีการสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 70117 

• ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าจ าเป็นที่จะเพิ่มวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์หรือวรรคเร่ืองอื่น 

ในรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง)18 

หรือตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่น 

• ผู้สอบบัญชีสรุปว่ามีข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในข้อมูลอื่นตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) 19 

ในสถานการณ์เช่นนี้  ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาจัดเตรียมร่างรายงานของผู้สอบบัญชีให้แก่ผู้ มีหน้าที่ 

ในการก ากบัดูแลเพื่ออ านวยความสะดวกในการปรึกษาหารือเร่ืองที่ระบุไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ก25. ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้ นได้ยาก ผู้สอบบัญชีตั้งใจที่จะไม่แสดงชื่อของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน  

ในรายงานของผู้ สอบบัญชีตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)  

ผู้สอบบัญชีต้องปรึกษาหารือความตั้ งใจนี้ กับผู้ มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเพื่ อแจ้งให้ทราบถึง 

การประเมินของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัความเป็นไปได้และความรุนแรงของอุปสรรคต่อความปลอดภัย

ส่วนบุคคลอย่างส าคัญ20 นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีอาจสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในกรณีที่

ผู้ สอบบัญชีเลือกที่จะไม่รวมการบรรยายความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีภายในรายงานของ 

ผู้สอบบัญชีตามที่ได้อนุญาตไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)21 

เร่ืองที่ส าคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16(จ)) 

ก26. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 30022 ระบุว่าเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย มีการเปล่ียนแปลงของ

สถานการณ์ หรือเมื่อได้รับหลักฐานจากการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีอาจต้องปรับเปล่ียนกลยุทธ ์

 
15
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 30 

16 
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) “การด าเนินงานต่อเนื่อง” ย่อหน้าที่ 25(ง) 

17
 
 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ย่อหน้าที่ 17 

18 
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) “วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเร่ืองอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 

ย่อหน้าที่ 12 
19 
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัข้อมูลอื่น” ย่อหน้าที่ 18(ก) 

20 
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 46 และย่อหน้าที่ ก63 

21
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 41 

22 
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่ ก15 
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การสอบบัญชีโดยรวมและแผนการตรวจสอบ ซ่ึงส่งผลต่อลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกีาร

ตรวจสอบที่ได้วางไว้เดิมตามการประเมินความเสี่ยงที่ได้มีการพิจารณาใหม่ ผู้สอบบัญชีอาจสื่อสาร

กับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเร่ืองดังกล่าวถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบที่ได้วางไว้

ซึ่งปรับเปลี่ยนจากที่ได้เคยปรึกษาหารือในเบื้องต้น 

ก27. เร่ืองที่ส าคัญอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล 

ในการก ากบัดูแลกระบวนการจัดท ารายงานทางการเงิน อาจหมายรวมถึงเร่ืองต่าง ๆ เช่น การแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญของข้อมูลอื่นซึ่งได้รับการแก้ไขแล้ว 

ก28. นอกเหนือจากข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 16(ก)–(ง) และการน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาสื่อสารเกี่ยวกับเร่ืองอื่นที่ปรึกษาหารือหรือที่พิจารณาโดย 

ผู้ สอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ (ในกรณีที่มีการแต่งตั้ ง)  ตามที่ก าหนดไว้ใน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 22023 

ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 17) 

ก29. ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงข้อก าหนดต่าง  ๆ  

ที่เกี่ยวข้องกบัความเป็นอสิระในการปฏบิัติงานตรวจสอบงบการเงิน24 

ก30. การสื่อสารเร่ืองความสัมพันธ์ และเร่ืองอื่น ๆ รวมถึงมาตรการป้องกันต่าง ๆ นั้น อาจแตกต่างกัน

ตามสถานการณ์ของงาน แต่โดยทั่วไปจะก าหนดถึง 

(ก)  อุปสรรคต่อความเป็นอิสระ โดยอาจแบ่งเป็นอุปสรรคที่ เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัว 

อุปสรรคที่เกี่ยวกับการสอบทานผลงานตนเอง อุปสรรคที่เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเป็นผู้ สนับสนุ น 

อุปสรรคที่เกี่ยวกบัความคุ้นเคยสนิทสนม และอุปสรรคที่เกี่ยวกบัการถูกข่มขู่ 

(ข)  มาตรการป้องกนัที่ก าหนดขึ้นโดยองค์กรทางวิชาชีพ กฎหมายหรือข้อบังคับมาตรการป้องกัน

ภายในกิจการ และมาตรการป้องกันของระบบหรือกระบวนการภายในของส านักงาน  

สอบบัญชีเอง 

ก31. ข้อก าหนดทางจรรยาบรรณ หรือกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอาจก าหนดการสื่อสารกับ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลโดยเฉพาะเจาะจงในสถานการณ์ที่พบการฝ่าฝืนข้อก าหนดในเร่ือง 

ความเป็นอสิระ ตัวอย่างเช่น ข้อก าหนดทางจรรยาบรรณเกี่ยวกบัการตรวจสอบงบการเงินที่ออกโดย

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล

เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการฝ่าฝืนเร่ืองดังกล่าวและมาตรการที่ส านักงานได้ด าเนินการไปแล้ว

หรือที่คาดว่าจะด าเนินการ25 

 
23 

  ดูตัวอย่างในย่อหน้าที่ 19-22 และ ก24-ก34 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน”  

24
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 

ย่อหน้าที่ 14 
25   ดูตัวอย่างในส่วนที่ 290.39-49 ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยคณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณ

ระหว่างประเทศส าหรับนักบัญชี (IESBA Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants - 2016)  
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ก32. ข้อก าหนดในการสื่อสารที่เกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ใช้ส าหรับกิจการจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์อาจเกี่ยวข้องกับกรณีของกิจการอื่นบางกิจการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกิจการซึ่งอาจ

เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียสาธารณะที่ส าคัญ เนื่องจากธุรกิจของกิจการ ขนาดหรือสถานะของกิจการที่

เกี่ยวข้องกับผู้ มีส่วนได้เสียในวงกว้าง ตัวอย่างของกิจการดังกล่าวรวมถึงสถาบันการเงิน (เช่น 

ธนาคาร บริษัทประกันภัย และกองทุนบ าเหนจ็บ านาญ) และหน่วยงานอื่น เช่น มูลนิธิ อย่างไรกต็าม 

อาจมีสถานการณ์ที่การสื่อสารเร่ืองความเป็นอสิระของผู้สอบบัญชีอาจไม่จ าเป็น ตัวอย่างเช่น ในกรณี

ที่ผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลทุกท่านได้รับการแจ้งข้อเท็จจริงที่ เกี่ยวกับความเป็นอิสระของ 

ผู้สอบบัญชีผ่านทางกิจกรรมการบริหารแล้ว กรณีดังกล่าวนี้ อาจเกิดขึ้นได้ในกิจการที่เจ้าของกิจการ

เป็นผู้บริหารด้วย และส านักงานสอบบัญชีและส านักงานเครือข่ายมีความเกี่ยวข้องกับกิจการที่

นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงินน้อย  

เรือ่งเพ่ิมเติม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 3)  

ก33. การก ากับดูแลการท างานของผู้บริหารโดยผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลนั้นรวมถึงการท าให้มั่นใจว่า

กิจการได้มีการออกแบบ น าไปปฏิบัติ และรักษาไว้ซึ่ งการควบคุมภายในที่ เหมาะสมเกี่ยวกับ  

ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

และการปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ก34. ผู้ สอบบัญชีอาจตระหนักถึงเร่ืองเพิ่ มเติม ซึ่ งอาจไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการก าก ับดูแล

กระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงิน  แต่เป็นเร่ืองที่เป็นไปได้ว่าจะมีความส าคัญ ต่อ 

ความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในติดตามการก ากับดูแลทิศทางด้านกลยุทธ์ของ

กิจการ หรือมีความส าคัญต่อภาระของกิจการในความรับผิดชอบตามหน้าที่เร่ืองต่างๆ เหล่านั้นอาจ

รวมถึง ตัวอย่างเช่น ประเดน็ที่ส าคัญที่เกี่ยวกับโครงสร้างหรือกระบวนการในการก ากับดูแล และ

การตัดสนิใจหรือการด าเนินการที่ส าคัญโดยผู้บริหารระดับสงูโดยไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเหมาะสม  

ก35. ในการก าหนดว่าจะต้องสื่อสารเร่ืองอื่น  ๆ เพิ่มเติมกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลหรือไม่นั้น 

ผู้สอบบัญชีอาจปรึกษาหารือเร่ืองลักษณะดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีพบกับผู้บริหารในระดับที่

เหมาะสมเว้นเสียแต่ว่าสถานการณ์ไม่เหมาะสมที่จะสื่อสาร   

ก36. หากมีการสื่อสารเร่ืองเพิ่มเติม อาจเป็นการเหมาะสมที่ผู้สอบบัญชีจะสื่อสารให้ผู้มีหน้าที่ในการ

ก ากบัดูแลตระหนักว่า 

(ก) การระบุถึงและการสื่อสารในเร่ืองดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี 

ในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินของผู้สอบบัญชี 

(ข) ไม่มีการใช้วิธีการตรวจสอบเร่ืองอื่น ๆ นอกเหนือจากที่จ าเป็นต่อการแสดงความเห็นต่อ 

งบการเงินของผู้สอบบัญชี 

(ค) ไม่มีการใช้วิธกีารตรวจสอบเพื่อระบุว่าเรื่องดังกล่าวอื่น ๆ มีอยู่จริงหรือไม่ 
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กระบวนการสือ่สาร 

การสรา้งกระบวนการสือ่สาร (อ้างถึงย่อหน้าที่ 18) 

ก37. การสื่อสารที ่ช ัดเจนเกี ่ยวก ับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี  ขอบเขตและช่วงเวลาของ 

การสอบบัญชีที่ได้วางแผนไว้ และเนื้อหาสาระทั่วไปที่คาดว่าจะสื่อสารจะช่วยเสริมสร้างพื้ นฐานของ

การสื่อสารแบบสองทางอย่างมีประสทิธผิล 

ก38. ประเด็นที่อาจช่วยเสริมสร้างการสื่อสารแบบสองทางอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการปรึกษาหารือใน

เร่ือง ต่อไปนี้  

• วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร เมื่อมีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ผู้สอบบัญชี และ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลจะสามารถท าความเข้าใจที่ตรงกันได้ดีกว่าในประเด็นปัญหา  

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการด าเนินการที่คาดหวังจากกระบวนการสื่อสารดังกล่าว 

• รูปแบบที่จะสื่อสาร 

• บุคคลหรือคณะบุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและในกลุ่มผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล  

ที่จะสื่อสารกนัในเร่ืองเฉพาะ 

• ความคาดหวังของผู้ สอบบัญชีที่การสื่อสารจะเป็นแบบสองทางและความคาดหวังว่า   

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลจะสื่อสารกับผู้สอบบัญชีเมื่อมีประเดน็ที่พิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับ

การสอบบัญชี ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่อาจส่งผลกระทบที่ ส าคัญต่อลักษณะ 

ช่วงเวลาและขอบเขตของกระบวนการสอบบัญชี ข้อสงสัยหรือการตรวจพบการทุจริต และ

ข้อกงัวลเกี่ยวกบัความซื่อสตัย์และความสามารถของผู้บริหารระดับสูง 

• กระบวนการในการด าเนินการและการรายงานผลในเร่ืองที่ได้รับการสื่อสารจากผู้สอบบัญชี 

• กระบวนการในการด าเนินการหรือการรายงานผลในเร่ืองที่ได้รับการสื่อสารจากผู้มีหน้าที่  

ในการก ากบัดูแล 

ก39. กระบวนการในการสื่อสารนั้นจะแตกต่างกันตามแต่ละสถานการณ์ ซึ่งรวมถึงขนาดและโครงสร้าง

การก ากับดูแลของแต่ละกิจการ วิธีการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล และมุมมองของ

ผู้สอบบัญชีในการให้ความส าคัญต่อเร่ืองต่าง ๆ ที่สื่อสาร ดังนั้น อุปสรรคในการสร้างการสื่อสาร

แบบสองทางอย่างมีประสิทธิผลอาจเป็นการบ่งชี้ ว่าการสื่อสารระหว่างผู้สอบบัญชีกับผู้มีหน้าที่  

ในการก ากบัดูแลนั้นไม่เพียงพอตามวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี (อ่านย่อหน้าที่ ก52)  

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับกจิการขนาดเลก็ 

ก40. ในการสอบบัญชีกิจการขนาดเล็ก ผู้สอบบัญชีอาจสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล  โดยใช้

รูปแบบที่ซับซ้อนน้อยกว่ากจิการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือกจิการขนาดใหญ่ 

การสื่อสารกบัผู้บริหาร 

ก41. ผู้ สอบบัญชีอาจปรึกษาหารือในหลาย ๆ เร่ืองกับผู้ บริหารของกิจการในระหว่างการปฏิบัติงาน 

สอบบัญชีโดยปกติ ซึ่งรวมถึงเร่ืองต่าง ๆ ที่ก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ให้ ต้อง
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สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล การปรึกษาหารือดังกล่าวจะช่วยย ้าถึงความรับผิดชอบของ

ผู้บริหารในการด าเนินงานของกิจการ รวมถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารเฉพาะในการจัดท า 

งบการเงิน 

ก42. ก่อนที่จะสื่อสารเร่ืองต่าง ๆ กับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ผู้สอบบัญชีอาจปรึกษาหารือเร่ืองดังกล่าว

กับผู้บริหารของกิจการ เว้นแต่ในกรณีที่ไม่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น อาจเป็นการไม่เหมาะสมที่จะ

หารือข้อสงสัยที่เกี่ยวกับความสามารถหรือความซื่อสัตย์ของผู้บริหารกับผู้บริหาร การปรึกษาหารือ

เบื้องต้นกับผู้บริหารนั้น นอกจากจะเป็นการย า้ถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารแล้ว ผู้สอบบัญชีอาจ

ชี้แจงข้อเทจ็จริงและประเดน็ปัญหา และให้โอกาสแก่ผู้บริหารในการให้ข้อมูลและค าอธิบายเพิ่มเติม 

เช่นเดียวกันกับกรณีที่ก ิจการมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ผู้ สอบบัญชีอาจปรึกษาหารือกับ

หน่วยงานตรวจสอบภายในก่อนที่จะสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล 

การสื่อสารกบับุคคลที่สาม 

ก43. ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลอาจถูกก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือประสงค์ให้ส าเนาเอกสาร

การสื่อสารของผู้สอบบัญชีกับบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น สถาบันการเงินหรือหน่วยงานก ากับดูแล  

ในบางกรณีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลที่สามอาจผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม ดังนั้น หากมีการ

ให้เอกสารการสื่อสารที่จัดท าส าหรับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลแก่บุคคลที่สาม อาจมีความส าคัญ

ตามแต่ละสถานการณ์ที่ต้องแจ้งกับบุคคลที่สามให้ทราบว่า การสื่อสารนั้นไม่ได้ถูกจัดเตรียมขึ้ น

ส าหรับบุคคลที่สามเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น การระบุไว้ในเอกสารการสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับ

ดูแล ดังนี้  

(ก) เอกสารการสื่อสารดังกล่าวได้ถูกจัดเตรียมขึ้นเพื่อใช้งานโดยผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล และ

ในกรณีที่เกี่ยวข้องเพื่อฝ่ายบริหารของกลุ่มกจิการและผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการเท่านั้น และ

ไม่ควรถูกน าไปอ้างองิโดยบุคคลที่สาม 

(ข) ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม 

(ค) ข้อจ ากดัที่มีต่อการเปิดเผยหรือการเผยแพร่ข้อมูลสู่บุคคลที่สาม 

ก44. ในบางประเทศอาจก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีต้องด าเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับ  ดังตัวอย่าง

ต่อไปนี้  

• แจ้งให้หน่วยงานก ากับดูแลหรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายทราบถึงเร่ืองบางเร่ืองที่ได้ 

มีการสื่อสารกับผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศอาจก าหนด ให้ 

ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ที่ต้องแจ้งหน่วยงานก ากับดูแลให้ทราบถึงการแสดงรายงานทางการเงินที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลไม่ได้ด าเนินการแก้ไข 

• จัดส่งส าเนาของรายงานบางรายงานที่จัดท าส าหรับผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลให้แก่หน่วยงาน

การก ากับดูแล หรือหน่วยงานที่จัดหาทุน หรือหน่วยงานอื่น ๆ เช่น หน่วยงานก ากบัดูแลกลาง

ในกรณีของหน่วยงานภาครัฐบางแห่ง 

• ท าให้รายงานที่จัดท าส าหรับผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลสามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณชน 
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ก45. หากไม่ได้มีการก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับให้ผู้สอบบัญชีต้องให้ส าเนาเอกสารการสื่อสารกับ

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลแก่บุคคลที่สามแล้ว  ผู้สอบบัญชีอาจต้องได้รับความยินยอมจาก 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลก่อนที่จะด าเนินการดังกล่าว 

รูปแบบของการสือ่สาร (อ้างถึงย่อหน้าที่ 19)  

ก46. การสื่อสารที่มีประสทิธผิลนั้นอาจท าได้โดยการน าเสนอที่มีแบบแผนและโดยรายงานที่จัดท าขึ้นเป็น

ลายลักษณ์อกัษร การสื่อสารที่ซับซ้อนน้อยกว่ารวมถึงการปรึกษาหารือต่าง ๆ ด้วย ผู้สอบบัญชีอาจ

สื่อสารเร่ืองต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ตามย่อหน้าที่ 19 และ 20 ทั้งโดยวาจาหรือลายลักษณ์

อักษร โดยการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นอาจรวมถึงหนังสือตอบรับงานสอบบัญชีที่ให้กับ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลด้วย 

ก47. นอกเหนือจากความส าคัญของเร่ืองเฉพาะที่จะสื่อสารแล้ว รูปแบบของการสื่อสาร (เช่น การสื่อสาร

โดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร การสื่อสารเนื้ อหาโดยละเอียดหรือโดยสรุป และลักษณะ  

การสื่อสารที่มีรูปแบบหรือไม่มีรูปแบบหรือไม่) อาจขึ้นอยู่กบัปัจจัยดังต่อไปนี้  

• เร่ืองที่ปรึกษาหารือได้มีการรวบรวมอยู่ในรายงานของผู้ สอบบัญชีหรือไม่ ตัวอย่างเช่น  

เมื่อมีการสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้ สอบบัญชีอาจ

พิจารณาว่ามีความจ าเป็นที่ต้องสื่อสารเร่ืองดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อกัษร  

• เร่ืองเหล่านั้นได้รับการแก้ไขจนเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ 

• ผู้บริหารได้เคยสื่อสารในประเดน็เหล่านั้นแล้วหรือไม่ 

• ขนาด โครงสร้างการด าเนินงาน สภาพแวดล้อมการควบคุม และโครงสร้างทางกฎหมายของ

กจิการ 

• ในกรณีของการตรวจสอบบัญชีงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้ สอบบัญชีได้ตรวจสอบ 

งบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปด้วยหรือไม่ 

• ข้อก าหนดทางกฎหมาย ในบางประเทศการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้มีหน้าที่ 

ในการก ากบัดูแลเป็นรูปแบบที่ถูกก าหนดไว้ตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ 

• ความคาดหวังของผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล รวมถึงการจัดการให้มีการประชุมหรือการสื่อสาร

กบัผู้สอบบัญชีเป็นระยะ ๆ  

• จ านวนคร้ังของการสื่อสารและบทสนทนาที่ผู้สอบบัญชีสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล 

• มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของสมาชิกในหน่วยงานก ากบัดูแลหรือไม่ 

ก48. เมื่อผู้ สอบบัญชีได้ปรึกษาหารือในเร่ืองที่ส าคัญกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเพียงท่านเดียว 

ตัวอย่างเช่น ประธานของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจเป็นการเหมาะสมที่ผู้สอบบัญชีจะสรุปเร่ือง

ดังกล่าวไว้ในการสื่อสารคร้ังต่อ ๆ ไป เพื่อให้ผู้ มีหน้าที่ในการก ากับดูแลทุกท่านได้มีข้อมูลที่

ครบถ้วนและเท่าเทยีมกนั 
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ช่วงเวลาของการสือ่สาร (อ้างถึงย่อหน้าที่ 21) 

ก49. การสื่อสารอย่างทันท่วงทีตลอดการตรวจสอบในเร่ืองที่ผู้ สอบบัญชีได้หารือและมีการสนทนา 

แต่ละประเด็นของเร่ืองนั้นอย่างละเอียด เพื่ อหาข้อสรุปกับผู้ มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ท าให้ 

การสื่อสารแบบสองทางระหว่างผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลและผู้สอบบัญชีบรรลุผลส าเรจ็มากยิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสื่อสารจะแตกต่างกันตามแต่ละสถานการณ์ของงาน  

ซึ่ งสถานการณ์ที่ เกี่ยวข้องนั้ นรวมถึงความส าคัญและลักษณะของแต่ละเร่ือง และแนวทาง 

การด าเนินการที่คาดหวังให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลด าเนินการ ตัวอย่างเช่น 

• การสื่อสารเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการตรวจสอบ โดยมากอาจสื่อสารในช่วงเร่ิมต้น

ของงานสอบบัญชี และส าหรับการสอบบัญชีในคร้ังแรก การสื่อสารเร่ืองที่ เกี่ยวข้องกับ 

การวางแผนอาจรวมเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี 

• อาจเป็นการเหมาะสมที่จะสื่อสารอุปสรรคที่ส าคัญที่พบในระหว่างการปฏิบัติงานสอบบัญชี

โดยเรว็ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หากผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือ

แก่ผู้ สอบบัญชีในการแก้ไขอุปสรรคนั้น หรือหากมีความเป็นไปได้ที่อุปสรรคนั้นจะน าไปสู่ 

การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบที่เปลี่ยนแปลงไป ในท านองเดียวกันผู้สอบบัญชีอาจ

สื่อสารโดยวาจากับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถึงข้อบกพร่อง

ของระบบการควบคุมภายในที่ส าคัญที่ผู้ สอบบัญชีได้ตรวจพบก่อนที่จะสื่อสารประเด็น

เหล่านั้นเป็นลายลักษณ์อกัษรตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 26526  

• เมื่อมีการน ามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 ไปปฏิบัติ ผู้สอบบัญชีอาจสื่อสารความคิดเห็น

เบื้ องต้นเกี่ยวกับเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบระหว่างการปรึกษาหารือในเร่ืองขอบเขตและ

ช่วงเวลาของการสอบบัญชีที่ได้วางแผนไว้ (อ่านย่อหน้าที่ ก13) นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีอาจ

สื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบดังกล่าวบ่อยคร้ังขึ้นเพื่อปรึกษาหารือเพิ่มเติมเมื่อสื่อสาร

เร่ืองที่ส าคัญที่พบจากการสอบบัญชี 

• ในการสื่อสารเร่ืองความเป็นอิสระของผู้ สอบบัญชีอาจเป็นการเหมาะสมที่จะสื่อสารเมื่อ  

มีการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญเกี่ยวกับอุปสรรคของความเป็นอิสระและมาตรการป้องกันที่

เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้สอบบัญชีรับงานบริการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การสอบบัญชี และเมื่อ

สรุปผลของการปรึกษาหารือ 

• การสื่อสารในประเดน็ที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ รวมถึงมุมมองของผู้สอบบัญชีที่ เกี่ยวกับ

แง่มุมเชิงคุณภาพของวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของกิจการอาจรวมอยู่ในการสรุปผลของ 

การปรึกษาหารือ 

• ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีทั้งในกรณีตรวจสอบงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป  และ 

งบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ควรจะมีการประสานงานกนัเรื่องช่วงเวลาของการสื่อสาร 

 

 
26

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 ย่อหน้าที่ 9 และ ก14 
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ก50. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกบัการก าหนดช่วงเวลาของการสื่อสารรวมถึง 

• ขนาด โครงสร้างการด าเนินงาน สภาพแวดล้อมการควบคุม และโครงสร้างทางกฎหมายของ

กจิการที่ถูกตรวจสอบ 

• ข้อผูกพันทางกฎหมายในการสื่อสารบางเร่ืองภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 

• ความคาดหวังของของผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล รวมถึงการจัดการประชุมหรือการสื่อสารกับ

ผู้สอบบัญชีเป็นระยะ ๆ  

• ช่วงเวลาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบบางเร่ือง ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจไม่ได้ตรวจสอบ บางเร่ือง

เป็นการเฉพาะได้ทันเวลาเพื่อการด าเนินการป้องกัน (เช่น การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย) แต่ 

การสื่อสารในเร่ืองดังกล่าวอาจส่งผลท าให้สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปได้ 

ความเพียงพอของกระบวนการสือ่สาร (อ้างถึงย่อหน้าที่ 22)  

ก51. ผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องออกแบบวิธีการตรวจสอบเป็นการเฉพาะเพื่อสนับสนุนการประเมินผล 

การสื่อสารแบบสองทางระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล แต่การประเมินผลนั้น

อาจเกิดจากการสังเกตการณ์ผลจากการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์อื่น  ๆ ของการสอบบัญชี  

ซึ่งการสงัเกตการณ์ดังกล่าวรวมถึง 

• ความเหมาะสมและการทันต่อเวลาในการด าเนินการของผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล 

เพื่อตอบสนองต่อเร่ืองที่ผู้สอบบัญชีน าเสนอ หากเร่ืองที่ส าคัญที่ผู้ สอบบัญชีได้น าเสนอ  

ในการสื่อสารคร้ังก่อนไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ผู้ สอบบัญชีควรด าเนินการ

สอบถามถึงเหตุผลของการไม่ด าเนินการแก้ไขให้เหมาะสม และผู้สอบบัญชีควรพิจารณา

น าเสนอประเดน็ดังกล่าวซ า้อกีคร้ังหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ว่าผู้สอบบัญชีได้แสดง

ให้เกิดความรู้สึกว่าตนพอใจว่าประเดน็นั้นได้มีการพิจารณาอย่างเพียงพอแล้ว หรือประเดน็

ดังกล่าวไม่ได้มีความส าคัญอกีต่อไป 

• การแสดงให้เหน็ถึงความเปิดกว้างของผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลในการสื่อสารกบัผู้สอบบัญชี 

• ความเตม็ใจและความสามารถของผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยที่

ไม่มีผู้บริหารร่วมอยู่ด้วย 

• การแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลในการท าความเข้าใจ 

อย่างเตม็ที่ในประเดน็ที่น าเสนอโดยผู้สอบบัญชี ตัวอย่างเช่น ความเข้าใจในรายละเอียดของ

ปัญหาหรือประเดน็ที่น าเสนอต่อผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล และการตั้งค าถามต่อข้อเสนอแนะ

ที่เสนอให้แก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล 

• อุปสรรคในการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล

ในประเดน็ที่เกี่ยวกับรูปแบบ ช่วงเวลาและเนื้อหาโดยทั่วไปที่จะสื่อสาร 

• ส าหรับกิจการที่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลบางท่านหรือทุกท่านเกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการ 

การแสดงให้เหน็ถึงความตระหนักของผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลว่าประเดน็ที่ปรึกษาหารือกับ

ผู้ สอบบัญชีกระทบต่อความรับผิดชอบในการก ากับดูแลโดยรวมและความรับผิดชอบ 

ในการบริหารอย่างไร 
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• การสื่อสารแบบสองทางระหว่างผู้ มีหน้าที่ในการก ากับดูแลและผู้ สอบบัญชีเป็นไปตาม

กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 

ก52. ตามที่ได้ระบุในย่อหน้าที่  4 การสื่อสารแบบสองทางที่มีประสิทธิผลจะเป็นการช่วยเหลือทั้ง 

ผู้สอบบัญชีและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ได้

ระบุเพิ่มเติมถึงความร่วมมือของผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ซึ่งรวมถึงการติดต่อประสานงานกับ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน (หากมี) และผู้ สอบบัญชีซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสภาพแวดล้อม 

การควบคุม27 ของกิจการ การสื่อสารแบบสองทางที่ไม่เพียงพออาจเป็นการแสดงให้เห็นถึง

สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ไม่น่าพอใจ และอาจส่งผลกระทบต่อการประเมินความเสี่ยงของ 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของผู้ สอบบัญชี  รวมถึงความเสี่ยงที่ 

ผู้สอบบัญชีอาจไม่ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในการแสดงความเห็น

ต่องบการเงิน 

ก53. หากการสื่อสารแบบสองทางระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้ มีหน้าที่ในการก ากับดูแลไม่เพียงพอ และ

สถานการณ์ดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้สอบบัญชีอาจด าเนินการดังต่อไปนี้  

• แสดงความเหน็แบบที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการถูกจ ากดัขอบเขต 

• ขอค าแนะน าทางกฎหมายเกี่ยวกบัผลของการด าเนินการที่แตกต่างไป 

• สื่อสารกับบุคคลที่สาม (เช่น หน่วยงานก ากับดูแล) หรือหน่วยงานที่มีอ านาจในระดับที่ สูง

กว่าในโครงสร้างการก ากับดูแลที่อยู่ภายนอกกิจการ เช่น เจ้าของกิจการ (ผู้ถือหุ้นในการ

ประชุมสามัญ) หรือรัฐมนตรีกระทรวงที่รับผิดชอบหรือรัฐสภาในกรณีของภาครัฐ 

• ถอนตัวจากงานสอบบัญชีหากข้อกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องอนุญาตให้สามารถ

ด าเนินการได้ 

เอกสารหลกัฐาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 23)  

ก54. เอกสารหลักฐานของการสื่อสารทางวาจา อาจรวมถึงส าเนารายงานการประชุมที่จัดท าโดยกิจการที่

จัดเกบ็ไว้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารหลักฐานการสอบบัญชี หากรายงานการประชุมนั้นได้มีการบันทกึ

เนื้อหาการสื่อสารอย่างเหมาะสม 
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ ก78 
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ภาคผนวก 1  

(อ้างถึงย่อหน้าที่ 3) 

ข้อก าหนดเฉพาะท่ีระบุในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ  ฉบับท่ี 1 และมาตรฐาน 

การสอบบญัชีฉบบัอ่ืน ๆ ท่ีอา้งถึงการสือ่สารกบัผูม้ีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแล 

ภาคผนวกนี้ ระบุถึงย่อหน้าที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 11 และมาตรฐาน 

การสอบบัญชีฉบับอื่น ๆ ที่ระบุถึงการสื่อสารประเด็นเฉพาะกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล รายชื่อ

มาตรฐานต่อไปนี้ ไม่ได้เป็นการทดแทนการพิจารณาข้อก าหนดและการน าไปใช้และค าอธิบายเพิ่มเติมที่ได้

ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับต่าง ๆ  

• มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 “การควบคุมคุณภาพส าหรับส านักงานที่ให้บริการ 

ด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินและงานให้ความเชื่อมั่นอื่น  ตลอดจนบริการ

เกี่ยวเนื่อง” ย่อหน้าที่ 30(ก)  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวก ับการพิจารณา 

การทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 22 และ 39(ค)(1) และ 41-43 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) “การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบ

งบการเงิน” ย่อหน้าที่ 15 20 และ 23-25 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 “การสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่

ในการก ากับดูแลและผู้บริหารของกิจการ” ย่อหน้าที่  9 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบระหว่าง

การตรวจสอบ” ย่อหน้าที่ 12-13 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 505 “การขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอก” ย่อหน้าที่ 9 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 510 “การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีคร้ังแรก” ย่อหน้าที่ 7 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี  และ 

การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง” ย่อหน้าที่ 38 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550 “บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั” ย่อหน้าที่ 27 

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

10(ก) และ 13(ข) และ 14(ก) และ 17 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) “การด าเนินงานต่อเนื่อง” ย่อหน้าที่ 25 

 
1
 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 เร่ือง การควบคุมคุณภาพส าหรับส านักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบ และการสอบทาน 

งบการเงิน และงานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง 
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• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 “ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ

รวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่น” ย่อหน้าที่ 49  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) “การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน” ย่อหน้าที่ 20 

และ 31  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นและการรายงานต่อ  

งบการเงิน” ย่อหน้าที่ 46  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ย่อหน้าที่ 17  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป 

ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ย่อหน้าที่ 12 และ 14 และ 23 และ 30 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง)  “วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคอื่น 

ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ย่อหน้าที่ 12 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 “ข้อมูลเปรียบเทียบ – ตัวเลขเปรียบเทียบและงบการเงิน

เปรียบเทยีบ” ย่อหน้าที่ 18 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่น”  

ย่อหน้าที่ 17-19 
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ภาคผนวก 2  

(อ้างถึงย่อหน้าที่ 16(ก) และ ก19-ก20) 

แง่มุมเชิงคุณภาพของวิธีปฏิบติัทางบญัชี 

การสื่อสารตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 16(ก) และค าอธิบายเพิ่มเติมในย่อหน้าที่ ก19-ก20 อาจรวมถึง

ประเดน็ดังต่อไปนี้  

นโยบายบญัชี 

• ความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่น ามาใช้ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ของกิจการ โดยค านึงถึง 

ความจ าเป็นที่ต้องให้มีความสมดุลระหว่างต้นทุนในการจัดหาข้อมูลกับประโยชน์ที่น่าจะได้รับของ

ผู้ใช้งบการเงินของกิจการ เมื่อมีนโยบายบัญชีหลายนโยบายสามารถที่จะเลือกน ามาประยุกต์ใช้

ได้นั้น การสื่อสารอาจรวมถึงการระบุรายการที่อยู่ในงบการเงินที่ได้รับผลกระทบจากการเลือกใช้

นโยบายบัญชีที่ส าคัญ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกบันโยบายบัญชีที่กจิการในลักษณะคล้ายคลึงกนัใช้อยู่ 

• การเลือกใช้นโยบายบัญชีเป็นคร้ังแรกและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ รวมถึงการน า

มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่เพิ่งประกาศมาใช้ โดยประเดน็ที่สื่อสารอาจรวมถึงผลกระทบจากช่วงเวลา

และวิธีการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีที่มีต่อรายได้ในปัจจุบันหรือในอนาคตของกิจการ และ

ช่วงเวลาของการเปล่ียนนโยบายบัญชีของกิจการจากการคาดการณ์ว่าจะมีการประกาศใช้มาตรฐาน

การบัญชีฉบับใหม่ 

• ผลกระทบของนโยบายบัญชีที่ส าคัญในประเดน็ที่มีการโต้แย้งหรือเป็นประเดน็ที่เพิ่งเกิดขึ้น (หรือ

เป็นประเดน็เฉพาะส าหรับอุตสาหกรรมบางประเภท โดยเฉพาะเมื่อขาดแนวทาง การด าเนินการ

จากผู้มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดหรือขาดความเหน็ร่วมกนั) 

• ผลกระทบของช่วงระยะเวลาของรายการบัญชีที่มีต่องวดบัญชีที่บันทกึรายการนั้น 

การประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที่เกีย่วขอ้ง 

• ภาคผนวก 2 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) ได้รวมเร่ืองที่ผู้ สอบบัญชีอาจ

พิจารณาเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับแง่มุมเชิงคุณภาพที่ส าคัญของวิธีปฏิบัติทางบัญชีของกิจการ เกี่ยวกับ 

การประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 

• ประเด็นปัญหาต่าง ๆ และการใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องในการจัดท าการเปิดเผยข้อมูลที่อ่อนไหวใน 

งบการเงิน (ตัวอย่างเช่น การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ รายได้ ผลตอบแทนกรรมการ

และผู้บริหาร การด าเนินงานต่อเนื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินและประเดน็ปัญหาที่

อาจเกดิขึ้น)  

• ภาพรวมของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เป็นกลาง สม ่าเสมอและชัดเจน 
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ประเด็นอื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้ง 

• ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินที่มาจากความเสี่ยงที่ส าคัญ ฐานะและความไม่แน่นอนต่าง ๆ  

เช่น ข้อพิพาททางกฎหมายที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา ที่ต้องเปิดเผยไว้ในงบการเงิน 

• ขอบเขตที่งบการเงินจะได้รับผลกระทบจากรายการที่มีนัยส าคัญที่ไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจของ

กจิการ หรือรายการที่ไม่ปกติ ที่อาจเน้นการสื่อสารในเรื่อง 

o รายการหรือจ านวนเงินที่ไม่ได้เกดิขึ้นบ่อยที่ได้รับรู้ไว้ระหว่างงวดบัญชี  

o ขอบเขตที่รายการดังกล่าวได้ถูกแยกการเปิดเผยข้อมูลไว้ในท้ายงบการเงิน 

o รายการที่ออกแบบมาเพื่อวิธีปฏิบัติทางบัญชีหรือภาษีที่เฉพาะเจาะจง หรือเพื่อวัตถุประสงค์

ทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่ 

o รูปแบบของรายการมีความซับซ้อนมากหรือโครงสร้างของรายการที่ต้องการค าแนะน าเป็น

อย่างมากหรือไม่ 

o ผู้บริหารเน้นถึงวิธีการบันทกึบัญชีที่เฉพาะเจาะจง มากกว่าจะค านึงถึงเนื้ อหาทางเศรษฐกิจที่

แท้จริงของรายการดังกล่าวหรือไม่ 

• ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน รวมถึงปัจจัยพื้ นฐานของกิจการที่

ใช้ในการก าหนดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ในการสื่อสาร 

อาจอธิบายว่ามีการเลือกปัจจัยที่กระทบต่อมูลค่าตามบัญชีอย่างไรและการเลือกใช้ปัจจัยอื่นจะ 

มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างไร 

• การเลือกแก้ไขรายการที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงในรายงานทางการเงิน ตัวอย่างเช่น การแก้ไขรายงาน

ทางการเงินที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงเฉพาะรายการที่ส่งผลให้รายได้ของกิจการเพิ่ มขึ้นในงวดบัญชีนั้น 

แต่ไม่แก้ไขรายการทางการเงินที่ขัดต่อเทจ็จริงที่ส่งผลกระทบให้รายได้ในงวดบัญชีนั้นลดลง 


