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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีเกี่ยวข้องกบัความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการสื่อสารเร่ืองส าคัญ

ในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี  และให้ความส าคัญกับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีใน  

การพิจารณาเร่ืองที่จะสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงรูปแบบและเน้ือหาของการสื่อสาร

ดังกล่าว  

2. วัตถุประสงค์ของการสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเพ่ือส่งเสริมคุณค่าของการสื่อสารใน

รายงานของผู้สอบบัญชีโดยให้ข้อมูลการปฏบัิติงานตรวจสอบที่มีความโปร่งใสมากข้ึน  การสื่อสาร

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบเป็นการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจเร่ืองเหล่าน้ัน

ซ่ึงเป็นเร่ืองที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินงวดปัจจุบันตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพของผู้สอบบัญชี  นอกจากน้ี การสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบอาจช่วยผู้ใช้งบการเงิน

ในการท าความเข้าใจกิจการและเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับดุลยพินิจที่ส าคัญของผู้บริหารในงบการเงินที่

ตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก1–ก4) 

3. การสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี อาจให้หลักเกณฑ์กับผู้ใช้        

งบการเงินในการติดต่อกบัผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลมากขึ้นเกี่ยวกบัเร่ืองบางเร่ืองของ

กจิการ งบการเงินที่ตรวจสอบหรือการปฏบัิติงานสอบบัญชี  

4. การสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี อยู่ในบริบทของผู้สอบบัญชีที่

ก  าลังแสดงความเหน็ต่องบการเงินโดยรวม  การสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีไม่ใช่ 

(ก) การทดแทนการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

ก าหนดให้ผู้บริหารต้องเปิดเผยหรือน าเสนอโดยถูกต้องตามที่ควร  

(ข) การทดแทนการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เกิดข้ึน

จากการปฏบัิติงานตรวจสอบซ่ึงก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)
1
 

(ค) การทดแทนการรายงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)
2
 เมื่อมีความไม่

แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจท าให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี

นัยส าคัญเกี่ยวกบัความสามารถของกจิการในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง หรือ 

(ง) ความเหน็ที่แยกต่างหากของแต่ละเร่ือง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก5–ก8)  

 

                                                 
1 

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรงุ) “การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 

2   
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรงุ) “การด าเนินงานต่อเนื่อง” ย่อหน้าที่ 22-23 
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5. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีใช้กับการตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์เพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป

ของบริษัทจดทะเบียนและในสถานการณ์เม่ือผู้สอบบัญชีตัดสินใจที่จะสื่อสารเร่ืองส าคัญใน        

การตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีใช้เมื่อผู้สอบบัญชีถูก

ก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับให้สื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี
3
  

อย่างไรกต็ามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705(ปรับปรุง) ห้ามผู้สอบบัญชีในการสื่อสารเร่ือง

ส าคัญในการตรวจสอบเมื่อผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน เว้นแต่การรายงานถูก

ก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ
4
 

วนัถอืปฏิบติั  

6. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกบัการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดสิ้นสดุในหรือ

หลังวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  

วตัถุประสงค ์

7. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีคือการก าหนดเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ       

งบการเงิน รวมถึงสื่อสารเร่ืองเหล่านั้นโดยอธบิายไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี  

ค าจ ากดัความ 

8. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังน้ี  

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ หมายถึง เร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินของ

งวดปัจจุบันซ่ึงพิจารณาตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี เร่ืองส าคัญใน       

การตรวจสอบเป็นเร่ืองที่เลือกมาจากเร่ืองที่สื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล 

ขอ้ก าหนด 

การก าหนดเรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 

9. ผู้สอบบัญชีต้องก าหนดเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบโดยพิจารณาจากเร่ืองต่าง ๆ ที่สื่อสารกับผู้มี

หน้าที่ในการก ากบัดูแล ซ่ึงเป็นเร่ืองที่ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษจากผู้สอบบัญชีในการปฏบัิติงาน

ตรวจสอบ  ในการพิจารณาน้ี ผู้สอบบัญชีต้องค านึงถึงเร่ืองเหล่าน้ี (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก9-ก18)  

                                                 
3   

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรงุ) “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้าที่ 30-31 

4 
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 29 
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(ก) เร่ืองที่ประเมินไว้ว่ามีความเสี่ยงสูงในการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

หรือความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญที่ระบุไว้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315(ปรับปรุง)
5
  

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก19- ก22) 

(ข) การใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่เกี่ยวกับการใช้ดุลย

พินิจที่ส าคัญของผู้บริหาร รวมถึงประมาณการทางบัญชีที่ ถูกระบุว่ามีประมาณการที่ มี    

ความไม่แน่นอนอย่างมาก (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก23-ก24) 

(ค) ผลกระทบจากการตรวจสอบเหตุการณ์หรือรายการที่ ส า คัญที่ เกิดข้ึนระหว่างงวด           

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก25-ก26)  

10. ผู้สอบบัญชีต้องก าหนดว่าเร่ืองใดที่พิจารณาตามข้อก าหนดย่อหน้าที่ 9 เป็นเร่ืองที่มีนัยส าคัญที่สุด

ในการตรวจสอบงบการเงินงวดปัจจุบันและถือว่าเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก9-ก11 และ ก27-ก30)  

การสือ่สารเรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 

11. ผู้สอบบัญชีต้องอธบิายเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบแต่ละเร่ืองโดยใช้หัวข้อย่อยที่เหมาะสม และแยก

ต่างหากไว้ในวรรค “เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ” ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรายงานของผู้สอบบัญชี     

เว้นแต่มีสถานการณ์ในย่อหน้าที่ 14 หรือ 15 ภาษาที่ใช้เกร่ินน าในวรรคน้ีของรายงานของ     

ผู้สอบบัญชีต้องระบุว่า 

(ก) เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน

(ส าหรับงวดปัจจุบัน) ตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี และ 

(ข) เร่ืองเหล่าน้ีได้ถูกระบุในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง

ความเหน็ของผู้สอบบัญชี ทั้งน้ี ผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ือง

เหล่านี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก31-ก33) 

เรือ่งส ำคญัในกำรตรวจสอบไม่ใช่กำรทดแทนกำรแสดงควำมเห็นแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

12. ผู้สอบบัญชีต้องไม่สื่อสารเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไว้ในวรรคเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของ

ผู้สอบบัญชี เม่ือผู้สอบบัญชีถูกก าหนดให้ปรับเปล่ียนความเหน็ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

705 (ปรับปรุง) ซ่ึงเป็นผลมาจากเร่ืองดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก5)  

 

 

 

 

                                                 
5  

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ) “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ

โดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” 
    

 



                                                                        สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 4 TSA 701 

 

กำรอธิบำยเรือ่งส ำคญัในกำรตรวจสอบแต่ละเรือ่ง 

13. ค าอธบิายของเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบแต่ละเร่ืองในวรรคเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีต้องรวมการอ้างถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน (ถ้ามีการเปิดเผยไว้) 

และต้องกล่าวถึงว่า (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก34-ก41) 

(ก) ท าไมเร่ืองดังกล่าวจึงเป็นเร่ืองที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบและถูกก าหนดว่าเป็นเร่ือง

ส าคัญในการตรวจสอบ และ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก42-ก45) 

(ข) ได้จัดการเร่ืองดังกล่าวอย่างไรในการตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก46-ก51)  

สถำนกำรณ์ทีเ่รื่องทีถู่กก ำหนดว่ำเป็นเรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบไม่ไดถู้กสือ่สำรในรำยงำนของผูส้อบ

บญัชี 

14. ผู้สอบบัญชีต้องอธิบายเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบแต่ละเร่ืองในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่   

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก53-ก56) 

(ก) กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามการเปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือ (อ้างถึงย่อหน้าที่     

ก52)  

(ข) ในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกดิขึ้น ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเร่ืองดังกล่าวในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีเพราะการกระท าดังกล่าวถูกคาดอย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบทางลบ

มากกว่าผลประโยชน์ของสาธารณะถ้ามีการสื่อสารดังกล่าว  ข้อก าหนดน้ีจะไม่ถือปฏิบัติ    

ถ้ากจิการได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเร่ืองดังกล่าวแล้ว 

ผลกระทบเกีย่วเนื่องระหว่ำงค ำอธิบำยเรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบและองค์ประกอบอื่นทีถู่กก ำหนดให้

ตอ้งรวมอยู่ในรำยงำนของผูส้อบบญัชี  

15. เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงที่น าไปสู่ความเหน็ที่เปล่ียนแปลงไปตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 

705 (ปรับปรุง) หรือความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจท าให้

เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการตามที่

ก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 570(ปรับปรุง) ถือเป็นลักษณะของเร่ืองส าคัญใน         

การตรวจสอบ  อย่างไรกต็าม ในสถานการณ์ดังกล่าว เร่ืองเหล่าน้ีต้องไม่ถูกอธิบายในวรรคเร่ือง

ส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีและไม่ปฏบัิติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 13-14  

แต่ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก) รายงานเร่ืองเหล่าน้ีตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องและ 

(ข) กล่าวอ้างถึงวรรคเกณฑก์ารแสดงความเหน็แบบมีเง่ือนไข (วรรคเกณฑก์ารแสดงความเหน็ว่า          

งบการเงินไม่ถูกต้อง) หรือความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่ระบุในวรรคการด าเนินงาน

ต่อเน่ือง ไว้ในวรรคเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก6-ก7)  
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รูปแบบและเน้ือหำของวรรคเรือ่งส ำคญัในกำรตรวจสอบในสถำนกำรณอื์่น 

16. ถ้าผู้สอบบัญชีพิจารณาจากข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ของกิจการและการตรวจสอบว่า ไม่มีเร่ือง

ส าคัญในการตรวจสอบที่จะสื่อสาร หรือเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบที่จะสื่อสารมีเพียงเร่ืองเหล่าน้ัน

ตามที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 15 ผู้สอบบัญชีต้องรวมข้อความของผลกระทบน้ีในส่วนที่แยกต่างหาก

ของรายงานของผู้สอบบัญชีภายในหัวข้อ “เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ” (อ้างถึงย่อหน้าที่           

ก57-ก59)  

การสือ่สารกบัผูม้ีหนา้ทีใ่นการก ากบัดูแล 

17. ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล ดังน้ี 

(ก) เร่ืองต่างๆ ที่ผู้สอบบัญชีก าหนดว่าเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ หรือ 

(ข) ถ้าเกี่ยวข้อง ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ของกิจการและการตรวจสอบ         

การก าหนดของผู้สอบบัญชีว่าไม่มีเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบที่ต้องสื่อสารในรายงานของ

ผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก60-ก63)  

เอกสารหลกัฐาน 

18. ผู้สอบบัญชีต้องบันทกึในเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ
6
 ดังน้ี (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก64) 

(ก)  เร่ืองต่างๆ ที่ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษจากผู้สอบบัญชีซ่ึงพิจารณาตามข้อก าหนดใน    

ย่อหน้าที่ 9 และเหตุผลของการพิจารณาของผู้สอบบัญชีในแต่ละเร่ืองดังกล่าวว่าเป็น     

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบหรือไม่ตามย่อหน้าที่ 10 

(ข)  ในกรณีที่ เกี่ ยวข้อง เหตุผลของการพิจารณาของผู้สอบบัญชีว่าไม่มีเ ร่ืองส า คัญใน            

การตรวจสอบที่จะสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชีหรือเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบที่จะ

สื่อสารมีเพียงเร่ืองที่ได้ปฏบัิติตามในย่อหน้าที่ 15 แล้ว และ  

(ค)  ในกรณีที่เกี่ยวข้อง เหตุผลของการพิจารณาของผู้สอบบัญชีที่จะไม่สื่อสารเร่ืองที่พิจารณาเป็น

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี  

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอืน่ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่ 2) 

ก1. นัยส าคัญ หมายถึง ระดับความส าคัญของเร่ืองในบริบทหน่ึง นัยส าคัญของแต่ละเร่ืองขึ้ นอยู่กับ    

ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีในบริบทที่เร่ืองดังกล่าวถูกน ามาพิจารณา  นัยส าคัญให้ความหมายใน

บริบทของปัจจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตัวอย่างเช่น ขนาดของรายการ ลักษณะและผลกระทบ

ของเร่ือง หรือ ความสนใจของผู้ใช้งบการเงินหรือผู้รับ เป็นต้น  นัยส าคัญจึงเกี่ยวกับการวิเคราะห์

อย่างเป็นกลางในข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ รวมถึงลักษณะและขอบเขตของการสื่อสารกับผู้มี

หน้าที่ในการก ากบัดูแล 

                                                 
6 

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่ 8-11 และ ก6 
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 ก2. ผู้ใช้งบการเงินได้แสดงความสนใจในเร่ืองที่ผู้สอบบัญชีได้หารือและมีการสนทนาแต่ละประเดน็ของ

เร่ืองน้ันอย่างละเอียดเพ่ือหาข้อสรุปกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการสื่อสาร

แบบสองทางตามที่ก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 260 (ปรับปรุง)
7
  และเรียกร้องให้มี

ความโปร่งใสในการสื่อสารดังกล่าวมากขึ้ น  ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้งบการเงินได้แสดงความสนใจเป็น

พิเศษในการท าความเข้าใจดุลยพินิจที่ส าคัญที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการแสดงความเหน็ต่องบการเงิน

โดยรวม  เน่ืองจากเกี่ยวข้องกับเร่ืองที่มีการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญของฝ่ายบริหารในการจัดท า         

งบการเงิน 

ก3. การก าหนดให้ผู้สอบบัญชีสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีอาจช่วย

ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างผู้สอบบัญชีกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับเร่ืองส าคัญต่างๆ 

เหล่าน้ัน  และอาจช่วยให้ฝ่ายบริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเพ่ิมความสนใจในการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงินซ่ึงมีการอ้างถึงในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ก4.  มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 320
8
 อธิบายว่าเป็นการสมเหตุสมผลที่ผู้สอบบัญชีสันนิษฐานว่าผู้ใช้   

งบการเงิน 

(ก)  มีความรู้อย่างสมเหตุผลเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจและเศรษฐกิจและการบัญชี และมี     

ความเตม็ ใจที่จะศึกษาข้อมูลในงบการเงินด้วยความระมัดระวังอย่างสมเหตุผล 

(ข)  มีความเข้าใจว่างบการเงินถูกจัดท า น าเสนอและตรวจสอบตามระดับของความมีสาระส าคัญ 

(ค)  รับรู้ถึงความไม่แน่นอนสบืเน่ืองในการวัดมูลค่าของจ านวนเงินที่ข้ึนอยู่กับการใช้ประมาณการ 

ดุลยพินิจ และการพิจารณาถึงเหตุการณ์ในอนาคต และ 

(ง)  ใช้การตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิอย่างสมเหตุผลบนพ้ืนฐานของข้อมูลในงบการเงิน 

      เน่ืองจากรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นผลมาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ผู้ใช้รายงานของ

ผู้สอบบัญชีจึงถือว่าเป็นผู้ใช้กลุ่มเดียวกนักบัผู้ใช้งบการเงิน 

ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงเรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ ควำมเห็นของผูส้อบบัญชี และองค์ประกอบอื่นใน

รำยงำนของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 4 ย่อหน้าที่ 12 และย่อหน้าที่ 15) 

ก5.  มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700(ปรับปรุง) ระบุถึงข้อก าหนดและให้แนวทางในการแสดง

ความเห็นต่องบการเงิน
9
  การสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบไม่ใช่การทดแทนการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงินซ่ึงกรอบแนวคิดการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดให้ผู้บริหารต้อง

จัดท าขึ้น หรือการเปิดเผยที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร  

มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 705 (ปรับปรุง) กล่าวถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่ผู้สอบบัญชีสรุปว่า     

งบการเงินมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับความเหมาะสมหรือ 

ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
10

 

                                                 
7
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรงุ) “การสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล” 

8
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระส าคัญในการวางแผนและการปฏบิัติงานสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 4 

9
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 10-15 และ ก1 – ก10 

10
  อ่านมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 705 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ ก7 
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ก6.  เมื่อผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบมีเง่ือนไขหรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องตาม 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)  การแสดงค าอธิบายถึงเร่ืองที่ท  าให้มีการแสดง

ความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข (หรือวรรค

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง) จะช่วยสนับสนุนความเข้าใจของผู้ใช้         

งบการเงิน และช่วยให้สามารถระบุสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้  การแยกการสื่อสารเร่ืองน้ีออกจากเร่ือง

ส าคัญในการตรวจสอบเร่ืองอื่นที่อธิบายในวรรคเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ท าให้เร่ืองดังกล่าว

สามารถสังเกตเหน็ได้ชัดในรายงานของผู้สอบบัญชี (อ่านย่อหน้าที่ 15)  ภาคผนวกในมาตรฐาน

การสอบบัญชีรหัส 705 (ปรับปรุง) ได้รวมตัวอย่างของภาษาในการขึ้ นต้นวรรคเร่ืองส าคัญใน    

การตรวจสอบว่าจะถูกดัดแปลงอย่างไร เมื่อผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขหรือแสดง

ความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง และมีเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบเร่ืองอื่นที่ถูกสื่อสารในรายงาน

ของผู้สอบบัญชี  ย่อหน้าที่ ก58 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีให้ตัวอย่างว่า วรรคเร่ืองส าคัญ

ในการตรวจสอบจะถูกน าเสนออย่างไรเมื่ อ ผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วว่าไม่พบเร่ืองส าคัญใน        

การตรวจสอบเร่ืองอื่นที่จะสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชีนอกเหนือจากเร่ืองที่กล่าวถึงในวรรค

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข (หรือวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ว่างบการเงิน 

ไม่ถูกต้อง) หรือความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญในวรรคการด าเนินงานต่อเน่ืองในรายงานของ

ผู้สอบบัญชี 

ก7.  เมื่อผู้สอบบัญชีแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขหรือแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้องการสื่อสาร

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบเร่ืองอื่นยังจ าเป็นที่จะช่วยเพ่ิมความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงินเกี่ยวกับ

การตรวจสอบ และดังน้ันข้อก าหนดในการพิจารณาเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบยังคงใช้ได้อยู่  

อย่างไรกต็าม ถ้ามีการแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้องในสถานการณ์ที่ผู้สอบบัญชีสรุปว่า  

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงในแต่ละรายการหรือโดยรวมมีสาระส าคัญและแผ่กระจายต่อ   

งบการเงิน
11

 

 ขึ้นอยู่กบันัยส าคัญของเร่ืองต่างๆ ที่ท  าให้แสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง ผู้สอบบัญชี

อาจพิจารณาว่าไม่มีเร่ืองอื่นที่เป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  ในสถานการณ์ดังกล่าว ให้

ปฏบัิติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 15 (อ่านย่อหน้าที่ ก58) 

 ถ้าเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ือง นอกเหนือจากเร่ืองต่าง ๆ ที่ท  าให้แสดงความเหน็ว่างบการเงิน

ไม่ถูกต้อง ถูกพิจารณาว่าเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องให้ความส าคัญ

อย่างมากว่า ค าอธิบายของเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบเร่ืองอื่นต้องไม่ช้ีน าว่า งบการเงินใน

ภาพรวมมีความน่าเช่ือถือมากขึ้ นกว่าสถานการณ์ที่ควรเป็นในการแสดงความเห็นว่า        

งบการเงินไม่ถูกต้อง (อ่านย่อหน้าที่ ก47) 

 

                                                 
11

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 8 
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ก8.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง)
12

 ก าหนดหลักการส าหรับผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบ  

งบการเงินของทุกกิจการโดยให้รวมการสื่อสารเพ่ิมเติมในรายงานของผู้สอบบัญชีจากการใช้วรรค

เน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเร่ืองอื่น เมื่อผู้สอบบัญชีพิจารณาว่ามีความจ าเป็นในการกระท า

ดังกล่าว  ในกรณีน้ี วรรคเหล่าน้ีจะถูกน าเสนอแยกออกจากวรรคเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบใน

รายงานของผู้สอบบัญชี  อย่างไรก็ตาม เมื่ อเ ร่ืองดังกล่าวถูกพิจารณาเป็นเร่ืองส าคัญใน            

การตรวจสอบ  การใช้ย่อหน้าดังกล่าว ไม่ใช่การทดแทนค าอธิบายของเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ

ของแต่ละเร่ืองตามย่อหน้าที่ 13
13
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) ให้แนวทาง

เพ่ิมเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวรรคเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบและวรรคเน้นข้อมูลและ

เหตุการณ์ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับดังกล่าว
14

 

การก าหนดเรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 9-10) 

ก9.  กระบวนการตัดสนิใจของผู้สอบบัญชีในการพิจารณาเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบได้ถูกออกแบบให้

เลือกเร่ืองส าคัญจากเร่ืองต่าง ๆ ที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล โดยใช้ดุลยพินิจของ   

ผู้สอบบัญชีว่าเร่ืองใดเป็นเร่ืองที่มีนัยส าคัญที่สดุในการตรวจสอบงบการเงินงวดปัจจุบัน 

ก10. การพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบถูกจ ากัดถึงเร่ืองต่าง ๆ ที่มี

นัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินงวดปัจจุบัน  แม้ว่ามีการน าเสนองบการเงินเปรียบเทยีบ 

(เช่น แม้ว่าความเหน็ของผู้สอบบัญชีจะอ้างองิถึงแต่ละงวดส าหรับงบการเงินที่ถูกน าเสนอ)
15

 

ก11. แม้ว่าการพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบจะพิจารณาจากการตรวจสอบ

งบการเงินงวดปัจจุบัน และมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องน าเร่ือง

ส าคัญในการตรวจสอบที่รวมอยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชีในงวดก่อนมาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

อย่างไรกต็าม อาจเป็นประโยชน์ส าหรับผู้สอบบัญชีที่จะพิจารณาว่าเร่ืองดังกล่าวที่เป็นเร่ืองส าคัญใน

การตรวจสอบในการตรวจสอบงบการเงินของงวดก่อนยังคงเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบส าหรับ

งบการเงินงวดปัจจุบันหรือไม่   

เรือ่งทีต่อ้งกำรควำมใส่ใจเป็นพิเศษจำกผูส้อบบญัชี (อำ้งถึงย่อหนำ้ที ่9) 

ก12. แนวคิดเกี่ ยวกับเ ร่ืองที่ ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษจาก ผู้สอบบัญชีอยู่บนพ้ืนฐานที่ ว่ า             

การตรวจสอบใช้เกณฑ์ความเสี่ยงและเน้นการระบุและประเมินความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน รวมถึงการออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ

ตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าว และได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่าง

                                                 
12

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรงุ) “วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเร่ืองอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 
13

  อ่านดูมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 706 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 8(ข) และ 10(ข) 
14

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรงุ) ย่อหน้า ก1-ก3 
15

  อ่านมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 710 “ข้อมูลเปรียบเทยีบ-ตัวเลขเปรียบเทยีบและงบการเงินเปรียบเทยีบ” 
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เพียงพอเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชี   เม่ือความเสี่ยงของการแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงในระดับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ส าหรับยอดคงเหลือของบัญชี ประเภท

ของรายการ หรือการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ได้ประเมินไว้มีระดับความเสี่ยงสูงข้ึน ผู้สอบบัญชีย่ิงต้อง

ใช้ดุลยพินิจในการวางแผน การปฏบัิติงานตามวิธีการตรวจสอบ และการประเมินผลมากขึ้นเท่าน้ัน  

และในการออกแบบตรวจสอบเพ่ิมเติม ผู้สอบบัญชีถูกก าหนดให้ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่

น่าเช่ือถือมากขึ้นส าหรับความเสี่ยงที่ผู้สอบบัญชีได้ประเมินไว้ในระดับที่สูงข้ึน
16
  เมื่อได้รับหลักฐาน

การสอบบัญชีที่น่าเช่ือถือมากขึ้นแล้วเน่ืองจากความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้สูงข้ึน ผู้สอบบัญชีอาจเพ่ิม

ปริมาณของหลักฐานหรือรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องและน่าเช่ือถือมากข้ึน ตัวอย่างเช่น การเน้น

การได้รับหลักฐานจากบุคคลที่สาม หรือการได้รับหลักฐานสนับสนุนจากแหล่งข้อมูลอิสระหลายๆ 

แห่ง
17

 

ก13. ดังน้ัน เร่ืองที่ท้าทายความสามารถของผู้สอบบัญชีในการได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม

อย่างเพียงพอหรือท้าทายความสามารถของผู้สอบบัญชีในการแสดงความเหน็ต่องบการเงิน  จึงอาจ

เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในการพิจารณาเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

ก14. เร่ืองที่ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษจากผู้สอบบัญชี มักเกี่ยวข้องกบัเร่ืองที่มีความซับซ้อนและการใช้

ดุลยพินิจที่ส าคัญของผู้บริหารในงบการเงิน  ดังน้ัน เร่ืองเหล่าน้ีจึงมักเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ

ของผู้สอบบัญชีที่ยากหรือซับซ้อน  และมักส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์การตรวจสอบโดยรวมของ 

ผู้สอบบัญชี การจัดสรรทรัพยากร การใช้ความพยายามและเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่

เกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว  ผลกระทบเหล่าน้ีอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น ขอบเขตของการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรอาวุโสในงานการตรวจสอบน้ันหรือ การมีส่วนร่วมของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี หรือ

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองเกี่ยวกับการบัญชีหรือสอบบัญชีที่ได้ว่าจ้างหรือ

เป็นพนักงานของส านักงานเพ่ือจัดการกบัเร่ืองเหล่านี้   

ก15. มาตรฐานการสอบบัญชีหลายฉบับได้ก าหนดการสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลและบุคคลอื่น

ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกบัเร่ืองที่ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษจากผู้สอบบัญชี ดังตัวอย่างเช่น 

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีสื่อสารอุปสรรคส าคัญ 

(ถ้ามี) ที่พบระหว่างการตรวจสอบให้กับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล
18
  มาตรฐาน           

การสอบบัญชีฉบับต่างๆ ได้กล่าวถึงอุปสรรคที่อาจเกดิข้ึนจากการตรวจสอบในเร่ืองดังน้ี เช่น 

o รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน
19
  มีข้อจ ากัดเฉพาะเกี่ยวกับความสามารถ

ของผู้สอบบัญชีในการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีในการประเมินว่า รายการกับ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันน้ันมีลักษณะการด าเนินธุรกรรมและเง่ือนไขทั้งหมด

                                                 
16

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วธิปีฏบิัติของผู้สอบบญัชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้” ย่อหน้าที่ 7(ข) 
17

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่ ก19 
18

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 16(ข) และ ก21 
19

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550 “บคุคลและกจิการที่เกี่ยวข้อง” ย่อหน้าที่ ก42 
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เช่นเดียวกันกับรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ (ยกเว้นการเปรียบเทียบราคาซ่ึง  

ผู้สอบบัญชีสามารถประเมินได้) 

o ข้อจ ากัดของการตรวจสอบกลุ่มกิจการ เช่น เมื่อกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่ม

กจิการถูกจ ากดัการเข้าถึงข้อมูล
20

 

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ระบุถึงข้อก าหนดส าหรับผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานให้มี

หน้าที่ขอค าปรึกษาอย่างเหมาะสมในเร่ืองที่ซับซ้อนและเป็นที่โต้แย้งกัน
21
 ตัวอย่างเช่น 

ผู้สอบบัญชีอาจร่วมกนัปรึกษาหารือกับบุคคลอื่นภายในองค์กรเดียวกันหรือภายนอกองค์กร

ในเร่ืองเฉพาะด้านที่ส าคัญ ซ่ึงอาจเป็นตัวช้ีวัดได้ว่าเ ร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ืองส าคัญใน          

การตรวจสอบ  นอกจากน้ีผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานยังถูกก าหนดให้ปรึกษาหารือกับ  

ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบในเร่ือง ต่างๆ ที่ส าคัญที่พบระหว่าง           

การตรวจสอบ
22

 

ขอ้พิจำรณำในกำรก ำหนดเรือ่งทีต่อ้งกำรควำมใส่ใจเป็นพิเศษจำกผูส้อบบญัชี (อำ้งถึงย่อหนำ้ 9) 

ก16. ผู้สอบบัญชีอาจมีความคิดเหน็เบ้ืองต้นในขั้นตอนการวางแผน เกี่ยวกบัเร่ืองที่มีแนวโน้มจะเป็นเร่ือง

ที่ ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษจากผู้สอบบัญชีในการสอบบัญชีซ่ึงอาจเป็นเร่ืองส าคัญใน          

การตรวจสอบได้  และผู้สอบบัญชีอาจสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเพ่ือปรึกษาหารือ

เกี่ยวกับขอบเขตงานและช่วงเวลาของการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 260 (ปรับปรุง)  อย่างไรกต็าม การพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับเร่ืองส าคัญใน         

การตรวจสอบจะใช้เกณฑจ์ากผลการตรวจสอบหรือหลักฐานที่ได้รับตลอดระยะเวลาการตรวจสอบ 

ก17. ย่อหน้าที่ 9 กล่าวถึงข้อพิจารณาเฉพาะในการก าหนดเกี่ยวกับเร่ืองที่ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษ

จากผู้สอบบัญชี  ข้อพิจารณาดังกล่าวเน้นไปที่ลักษณะของเร่ืองต่างๆ ที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ใน     

การก ากับดูแล ซ่ึงมักเช่ือมโยงกับเร่ืองต่างๆ ที่ถูกเปิดเผยไว้ในงบการเงิน และต้ังใจที่จะสะท้อนให้

เห็นถึงขอบเขตการตรวจสอบงบการเงินที่อาจเป็นเ ร่ืองที่ ผู้ ใ ช้งบการเงินให้ความสนใจ              

การก าหนดให้มีข้อพิจารณาดังกล่าวไม่ได้ช้ีน าให้เหน็ว่า เร่ืองที่เกี่ยวข้องกับข้อพิจารณาน้ีจ าเป็นต้อง

เป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบเสมอไป  แต่จะเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบได้กต่็อเมื่อได้ถูก

พิจารณาว่ามีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 10 อย่างไรกต็ามเน่ืองจาก

ข้อพิจารณาต่างๆ มักจะเกี่ยวข้องกัน (เช่น เร่ืองที่ เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ตามย่อหน้าที่             

9(ข)-(ค) อาจถูกระบุให้เป็นความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ) การน าข้อพิจารณาเหล่าน้ันไปสื่อสารกับผู้มี

หน้าที่ในการก ากบัดูแลจึงสามารถท าได้มากกว่าหน่ึงข้อส าหรับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และอาจท าให้เร่ือง

ดังกล่าวน้ันมีโอกาสเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบมากขึ้น 

                                                 
20

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 “ข้อพิจารณาพิเศษ–การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่น”         

ย่อหน้าที่ 49(ง) 
21
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่18 

22
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที่ 19 
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ก18. นอกเหนือจากเร่ืองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัข้อพิจารณาตามย่อหน้าที่ 9  ยังมีเร่ืองอื่นๆ ที่สื่อสารกับผู้มี

หน้าที่ในการก ากบัดูแลที่ผู้สอบบัญชีต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ และอาจถูกระบุเป็นเร่ืองส าคัญใน

การตรวจสอบได้ตามย่อหน้าที่ 10  เร่ืองดังกล่าวอาจรวมถึง เร่ืองต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏบัิติงาน

ตรวจสอบที่ไม่ได้ถูกก าหนดให้เปิดเผยในงบการเงิน  เช่น การติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหม่ (หรือการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี 

อาจจัดอยู่ในเร่ืองที่ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษจากผู้สอบบัญชี  หากการเปล่ียนแปลงดังกล่าว

ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อกลยุทธก์ารสอบบัญชีโดยรวม หรือมีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่

มีนัยส าคัญ (เช่น การเปล่ียนแปลงของระบบที่กระทบต่อการรับรู้รายได้ เป็นต้น) 

เร่ืองที่ประเมินไว้ว่ามีความเสี่ยงสูงในการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ หรือความเสี่ยง

ที่มีนัยส าคัญที่ระบุตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) (อ้างถึงย่อหน้าที่ 9(ก)) 

ก19. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ใน      

การก ากับดูแล เกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญที่ระบุโดยผู้สอบบัญชี
23
  ย่อหน้าที่ ก13 ของ

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) อธิบายไว้ว่า ผู้สอบบัญชีอาจสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ใน

การก ากบัดูแล เกี่ยวกบัการวางแผนของผู้สอบบัญชีในการจัดการเร่ืองที่ประเมินไว้ว่ามีความเสี่ยงสูง

ในการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

ก20. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) นิยามความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญว่าเป็นความเสี่ยงจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ถูกระบุและประเมินไว้ ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้ใช้

ดุลยพินิจแล้วเหน็ว่า จะต้องมีการพิจารณาเร่ืองการตรวจสอบเป็นพิเศษ  เร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญของผู้บริหารและรายการผิดปกติที่มีนัยส าคัญ มักถูกระบุเป็นความเสี่ยงที่มี

นัยส าคัญ  ดังน้ันความเสี่ยงที่ มีนัยส าคัญจึงมักเป็นเร่ืองที่ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษจาก     

ผู้สอบบัญชี 

ก21. อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญทุกเร่ืองอาจไม่จ าเป็นต้องน าเสนอเป็นเร่ืองส าคัญใน        

การตรวจสอบ เช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 สันนิษฐานว่ามีความเสี่ยงอันเน่ืองมาจาก    

การทุจริตในการรับรู้รายได้ และก าหนดให้ผู้สอบบัญชีประเมินความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลที่   

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ น้ีเป็นความเสี่ยงที่ มีนัยส าคัญ
24
  นอกจากน้ี มาตรฐาน        

การสอบบัญชีรหัส 240 ได้ระบุว่า เน่ืองจากไม่สามารถคาดเดาวิธีที่ ผู้บริหารเข้าแทรกแซง         

การควบคุมได้ ความเสี่ยงดังกล่าวน้ีจึงถือเป็นความเสี่ยงอันเน่ืองมาจากการทุจริต และเป็น      

ความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ
25
  อย่างไรกต็าม ความเสี่ยงดังกล่าวอาจไม่ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษ

จากผู้สอบบัญชีซ่ึงขึ้ นอยู่กับลักษณะของความเสี่ยงน้ัน และดังน้ันความเสี่ยงน้ีอาจไม่ถูกพิจารณา

เป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีตามย่อหน้าที่ 10 

                                                 
23

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 15 
24

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความร้บผดิชอบของผู้สอบบญัชีเกี่ยวกบัการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน”        

ย่อหน้าที่ 26-27 

25
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที่ 31 
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ก22. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) อธบิายว่าการประเมินความเสี่ยงของการแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของผู้สอบบัญชีในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารให้การรับรอง

ไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบเมื่อได้รับหลักฐานการสอบบัญชี

เพ่ิมเติม
26
  การปรับเปล่ียนการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีและการปรับเปล่ียนวิธีการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ ได้วางแผนไว้ส าหรับเฉพาะบางเร่ืองของงบการเงิน (ตัวอย่างเช่น              

การเปล่ียนแปลงอย่างมากในวิธีการตรวจสอบ เช่น หากการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีอยู่

บนพ้ืนฐานของการคาดการณ์ว่าการควบคุมบางส่วนได้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล แต่ต่อมา  

ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีว่าการควบคุมดังกล่าวไม่ได้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล

ตลอดระยะเวลาการตรวจสอบ โดยเฉพาะในเร่ืองที่ประเมินไว้ว่ามีความเสี่ยงสูงในการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ)  อาจท าให้เร่ืองน้ีถูกพิจารณาเป็นเร่ืองที่ต้องการความใส่ใจ

เป็นพิเศษจากผู้สอบบัญชี 

ดุลยพินิจที่ส าคัญของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญของ

ผู้บริหารรวมถึงการประมาณการทางบัญชีที่ถูกระบุว่ามีความไม่แน่นอนในการประมาณการอย่างมาก  

(อ้างถึงย่อหน้าที่ 9(ข)) 

ก23. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีสื่อสารกับผู้ที่หน้าที่ใน      

การก ากับดูแลถึงความคิดเหน็ของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับแง่มุมเชิงคุณภาพที่ส าคัญของวิธีปฏิบัติทาง

บัญชีของกิจการ รวมถึง นโยบายการบัญชี ประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลใน        

งบการเงิน
27
  ในหลายกรณี ประเดน็ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญและ 

การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงมีแนวโน้มเป็นเร่ืองที่ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษจากผู้สอบบัญชี 

และอาจเป็นความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ 

ก24. อย่างไรกต็าม ผู้ใช้งบการเงินได้เน้นถึงความสนใจในเร่ืองการประมาณการทางบัญชีที่ระบุว่ามี   

ความไม่แน่นอนในการประมาณการอย่างมากตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540
28

 ซ่ึงเร่ือง

ดังกล่าวอาจไม่ถูกพิจารณาเป็นความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ  ทั้งน้ีการประมาณการทางบัญชีน้ีขึ้นอยู่กับ

ดุลยพินิจของผู้บริหารอย่างมาก และมักเป็นเร่ืองที่ซับซ้อนที่สุดในงบการเงิน  อีกทั้งอาจต้องการ

การมีส่วนร่วมจากทั้งผู้เช่ียวชาญของผู้บริหารและผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี  ผู้ใช้งบการเงินจึงเน้น

ย า้ว่า นโยบายการบัญชีที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่องบการเงิน (รวมถึงการเปล่ียนแปลงที่มี

นัยส าคัญของนโยบายดังกล่าว) เกี่ยวข้องต่อการท าความเข้าใจในงบการเงิน โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน

สถานการณ์ที่ วิธีปฏิบัติทางบัญชีของกิจการไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกิจการอื่ นใน

อุตสาหกรรมเดียวกนั 

                                                 
26

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 31 
27

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 16(ก) 
28

  อ่านมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 การตรวจสอบการประมาณการทางบัญชี รวมถึงการประมาณการทางบญัชีที่เกี่ยวกบัมูลค่ายุติธรรม

และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ย่อหน้าที่ 10-11 
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ผลกระทบจากการตรวจสอบเหตุการณ์ส าคัญหรือรายการส าคัญที่เกิดข้ึนระหว่างงวด (อ้างถึงย่อหน้าที่   

9(ค)) 

ก25. เหตุการณ์หรือรายการที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่องบการเงินหรือการตรวจสอบ อาจเป็นเร่ือง

ที่ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษจากผู้สอบบัญชีและถูกระบุเป็นความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ  ตัวอย่างเช่น 

ผู้สอบบัญชีอาจมีการปรึกษาหารือกับผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในช่วงต่างๆ ตลอด

ระยะเวลาการตรวจสอบ เกี่ยวกับผลกระทบต่องบการเงินของรายการส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน รายการส าคัญที่ไม่ใช่รายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ หรือรายการที่เป็นไปตามปกติ

ธุรกิจที่ผิดปกติ
29
  ผู้บริหารอาจต้องท าการตัดสินใจที่ยุ่งยากและซับซ้อน เกี่ยวกับการรับรู้ การวัด

มูลค่า การน าเสนอและการเปิดเผยข้อมูลของรายการส าคัญดังกล่าว  ซ่ึงอาจส่งผลกระทบอย่างมี

นัยส าคัญต่อกลยุทธก์ารสอบบัญชีโดยรวมของผู้สอบบัญชี 

ก26. การเปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคัญ ทางด้านเศรษฐกจิ การบัญชี ข้อบังคับ อุตสาหกรรม หรืออื่นๆ ที่อาจ

มีผลกระทบต่อข้อสมมติหรือการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร อาจกระทบต่อวิธีการตรวจสอบโดยรวม

ของผู้สอบบัญชี และเป็นเร่ืองที่ต้องการความใส่ใจที่เป็นพิเศษจากผู้สอบบัญชี 

เรือ่งทีมี่นยัส ำคญัทีส่ดุ (อำ้งถึงย่อหนำ้ที ่10) 

ก27. เร่ืองต่างๆ ที่ต้องการความใส่ใจที่เป็นพิเศษจากผู้สอบบัญชีอาจส่งผลต่อการสื่อสารที่ส าคัญกับ       

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล  ลักษณะและขอบเขตของการสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล

เกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวมักเป็นข้อบ่งช้ีว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ืองที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบ  

ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจสนทนากบัผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลอย่างสม ่าเสมอเพ่ือหารือประเดน็

ในรายละเอยีดเชิงลึกเกี่ยวกบัเร่ืองที่ยุ่งยากและซับซ้อน เช่น การใช้นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ ซ่ึงถือ

เป็นประเดน็ที่ต้องใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญของผู้สอบบัญชีหรือผู้บริหาร 

ก28. แนวคิดของเร่ืองที่มีนัยส าคัญที่สุดน าไปใช้ในบริบทของกิจการและการปฏิบัติงานตรวจสอบ เมื่อ

เป็นเช่นน้ีแล้ว การตัดสินใจของผู้สอบบัญชีและการสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบจึงมี

จุดประสงค์เพ่ือระบุเร่ืองต่างๆ ซ่ึงเฉพาะเจาะจงกับการตรวจสอบซ่ึงเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจใน

การพิจารณาเกี่ยวกบัความส าคัญของเร่ืองดังกล่าวเมื่อเปรียบเทยีบกบัเร่ืองอื่นๆ ในการตรวจสอบ 

ก29. ข้อพิจารณาอื่นๆ ที่อาจใช้ในการพิจารณานัยส าคัญของเร่ืองที่ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับ

ดูแล และการพิจารณาว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบหรือไม่ รวมถึง 

 ความส าคัญของเร่ืองดังกล่าวต่อความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงินโดยรวม โดยเฉพาะความมี

สาระส าคัญต่องบการเงิน 

                                                 
29

  อ่านมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 16(ก) ย่อหน้าที่ 16(ค) และ ย่อหน้าที่ ก22 และภาคผนวก 2 



                                                                        สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 14 TSA 701 

 

 ลักษณะของนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองดังกล่าวหรือความซับซ้อนหรือการใช้

ความเห็นส่วนบุคคลของผู้บริหารในการเลือกใช้นโยบายที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับ

กจิการอื่นในอุตสาหกรรม 

 ลักษณะและความมีสาระส าคัญของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ถูกปรับปรุงแล้วและ

ยังไม่ปรับปรุงทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อันเน่ืองมาจากการทุจริตและข้อผิดพลาดที่

เกี่ยวข้องกบัเร่ืองดังกล่าว (ถ้ามี) 

 ลักษณะและระดับของการใช้ความพยายามในการตรวจสอบที่จ าเป็นเพ่ือจัดการเร่ืองดังกล่าว 

รวมถึง 

o ขอบเขตของทักษะหรือความรู้เฉพาะทางที่จ าเป็นต้องใช้ในวิธีการตรวจสอบเพ่ือ

จัดการเร่ืองดังกล่าว หรือประเมินผลลัพธท์ี่ได้จากวิธกีารเหล่านั้น (ถ้ามี) 

o ลักษณะของการปรึกษาหารือภายนอกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเกี่ยวกับเร่ือง

ดังกล่าว 

 ลักษณะและระดับความยากในการประยุกต์ใช้วิธีการตรวจสอบ การประเมินผลจากวิธีการ

ดังกล่าว และการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องและน่าเช่ือถือตามความเหน็ของ

ผู้สอบบัญชี โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อผู้สอบบัญชีใช้ดุลยพินิจในการตัดสนิใจ  

 ความรุนแรงของข้อบกพร่องในการควบคุมที่ระบุได้ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัเร่ืองดังกล่าว 

 เม่ือเร่ืองดังกล่าวประกอบด้วยหลายๆ เร่ืองที่ มีความเกี่ ยวข้องกันน้ันมีส่วนร่วมใน          

การพิจารณาในการตรวจสอบ  ตัวอย่างเช่น สัญญาระยะยาว อาจเกี่ยวข้องกับเร่ืองการรับรู้

รายได้ การฟ้องร้องหรือเหตุการณ์อื่นที่อาจเกิดข้ึนซ่ึงต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษจาก  

ผู้สอบบัญชี และอาจกระทบต่อประมาณการทางบัญชีอื่นๆ 

ก30. การก าหนดว่าเร่ืองที่ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษจากผู้สอบบัญชีเร่ืองใดบ้างจะมีนัยส าคัญที่สุดใน

การตรวจสอบงบการเงินงวดปัจจุบัน และเร่ืองที่มีนัยส าคัญที่สุดควรมีกี่เร่ืองน้ันเป็นเร่ืองของการใช้

ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ  จ านวนของเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบที่รวมอยู่ในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผลมาจากขนาดและความซับซ้อนของกิจการ ลักษณะของธุรกิจและ

สภาพแวดล้อม รวมไปถึงข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ต่างๆ ของงานตรวจสอบแต่ละงาน  โดยทั่วไป

จ านวนของเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบมีมากเทา่ใด ผู้สอบบัญชีจ าเป็นต้องพิจารณามากขึ้นว่าแต่ละ

เร่ืองเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตรงตามค าจ ากัดความหรือไม่  เน่ืองจากหากมีเร่ืองส าคัญใน

การตรวจสอบจ านวนมากอาจเป็นการขัดแย้งกบัหลักการเร่ืองที่มีนัยส าคัญที่สดุในการตรวจสอบ 

การสือ่สารเรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 

วรรคเรือ่งส ำคญัในกำรตรวจสอบทีแ่ยกต่ำงหำกในรำยงำนของผูส้อบบญัชี (อำ้งถึงย่อหนำ้ที ่11) 

ก31. การจัดวางให้วรรคเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบที่แยกต่างหาก อยู่ใกล้กับความเหน็ของผู้สอบบัญชี 

อาจช่วยให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นที่สังเกตเห็นได้ง่ายขึ้ น และช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินรับทราบถึง

ความส าคัญของข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละงานตรวจสอบ 
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ก32. การจัดล าดับการน าเสนอเร่ืองแต่ละเร่ืองภายใต้วรรคเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ถือเป็นการใช้ 

ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ  ตัวอย่างเช่น ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกจัดเรียงตามความส าคัญภายใต้

ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี  หรืออาจแสดงตามลักษณะของเร่ืองที่ ถูกเปิดเผยไว้ในงบการเงิน  

ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 11 ให้ระบุหัวข้อย่อยของแต่ละเร่ืองไว้ในวรรคเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เพ่ือให้เร่ืองต่างๆ แยกกนัอย่างชัดเจนมากขึ้น 

ก33. เมื่อมีการน าเสนองบการเงินเปรียบเทียบ ภาษาที่ใช้ในวรรคเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบจะต้องมี

ความเหมาะสมที่จะช้ีให้เหน็ว่าเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบที่ถูกกล่าวถึงน้ันมาจากการตรวจสอบ  

งบการเงินงวดปัจจุบันเทา่นั้น  และอาจอ้างอิงโดยระบุถึงงวดของงบการเงินน้ันด้วย (เช่น “ส าหรับ

ปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 25x1”) 

ค ำอธิบำยเรือ่งส ำคญัในกำรตรวจสอบแต่ละเรือ่ง (อำ้งถึงย่อหนำ้ที ่13) 

ก34. ความเพียงพอของค าอธิบายของเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบถือเป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียง  

ผู้ประกอบวิชาชีพ ค าอธิบายของเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบควรเป็นการอธิบายอย่างกระชับและ

เหมาะสม ท าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจว่าท าไมเร่ืองดังกล่าวจึงเป็นเร่ืองที่ มีนัยส าคัญที่สุดใน         

การตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีมีวิธีการจัดการเร่ืองดังกล่าวในการตรวจสอบเช่นใด  การจ ากัด    

การใช้ค าศัพท์เฉพาะทางเกี่ยวกับการสอบบัญชีจะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจ

ด้านการสอบบัญชีมากพอ สามารถเข้าใจเร่ืองราวเกี่ยวกับเร่ืองที่ผู้สอบบัญชีให้ความสนใจเป็นอย่าง

มากในระหว่างการตรวจสอบ  ลักษณะและขอบเขตของข้อมูลที่น าเสนอโดยผู้สอบบัญชีมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้มีความเหมาะสมในบริบทของความรับผิดชอบของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (เช่น 

ส าหรับผู้สอบบัญชีซ่ึงให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในรูปแบบที่กระชับและเข้าใจง่าย ในขณะเดียวกันก็

ไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลดั้งเดิมเกี่ยวกบักจิการ) 

ก35. ข้อมูลดั้ งเดิม คือ ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับกิจการที่ ยังไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยกิจการเอง        

(เช่น ไม่รวมอยู่ในงบการเงินหรือข้อมูลอื่นๆ ณ วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี หรือ ไม่ถูกกล่าวถึง

ในการสื่อสารที่เป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษรโดยผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล เช่น   

การประกาศข้อมูลทางการเงินเบ้ืองต้น หรือ ค าอธิบายอย่างย่อเพ่ือนักลงทุน)  ข้อมูลดังกล่าวเป็น

ความรับผิดชอบของผู้บริหารของกจิการและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล 

ก36. ถือเป็นเร่ืองเหมาะสมที่ผู้สอบบัญชีจะหลีกเล่ียงค าอธิบายเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ที่เป็นการให้

ข้อมูลดั้งเดิมของกิจการอย่างไม่เหมาะสม  ค าอธิบายเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบโดยปกติจะไม่ใช่

ข้อมูลดั้งเดิมเกี่ยวกับกิจการ เน่ืองจากเป็นค าอธิบายเร่ืองส าคัญในบริบทของการตรวจสอบ  

อย่างไรกต็ามผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่ามีความจ าเป็นในการรวมข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ืออธิบายว่าเหตุ

ใดเร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ืองที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบ และถูกพิจารณาให้เป็นเร่ืองส าคัญใน

การตรวจสอบ และได้จัดการเร่ืองดังกล่าวอย่างไรในการตรวจสอบ รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผย

ข้อมูลดังกล่าวที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ  เมื่อผู้สอบบัญชีพิจารณาเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวมี

ความจ าเป็นแล้ว ผู้สอบบัญชีอาจกระตุ้นให้ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเปิดเผยข้อมูล

เพ่ิมเติม แทนการที่ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ให้ข้อมูลดั้งเดิมในรายงานของผู้สอบบัญชี 
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ก37. ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลอาจตัดสินใจรวมการเปิดเผยข้อมูลใหม่หรือการเปิดเผย

เพ่ิมเติมเกี่ยวกับเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ในงบการเงินหรือส่วนอื่นใดในรายงานประจ าปี  

เพ่ือให้ข้อเทจ็จริงอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเร่ืองส าคัญดังกล่าวที่จะสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชี  

ตัวอย่างของการเปิดเผยข้อมูลใหม่หรือการเปิดเผยเพ่ิมเติม เช่น อาจรวมข้อมูลที่น่าเช่ือถือมากขึ้น

เกี่ยวกับความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักที่ใช้ในประมาณการทางบัญชี หรือเหตุผลของกิจการใน

การเลือกใช้นโยบายหรือการปฏบัิติทางการบัญชีทางใดทางหน่ึงเมื่อแม่บทการรายงานทางการเงินมี

ทางเลือกหลายทางที่ยอมรับได้ 

ก38. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) ให้ค าจ ากัดความของรายงานประจ าปีและอธิบายถึง

เอกสาร เช่น รายงานเกี่ยวกับการด าเนินงานของผู้บริหาร ค าช้ีแจงของผู้บริหาร รายงานการสอบ

ทานการด าเนินงานและการเงิน หรือการรายงานอื่นที่คล้ายคลึงกันโดยผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล 

(ตัวอย่างเช่น รายงานของกรรมการ) สารจากประธานกรรมการ สารจากส่วนงานก ากับดูแลกิจการ 

รายงานการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง เป็นส่วนหน่ึงของรายงานประจ าปี
30

 
 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) ระบุความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูล

อื่นซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แม้ว่าความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึง

ข้อมูลอื่น แต่ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาข้อมูลน้ี รวมถึงการสื่อสารสาธารณะอื่นๆ โดยกิจการหรือ

แหล่งอื่นที่น่าเช่ือถือในการให้รายละเอยีดในเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

ก39. เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบที่ถูกจัดเตรียมข้ึนระหว่างการตรวจสอบอาจมีประโยชน์ต่อ  

ผู้สอบบัญชีในการร่างค าอธบิายของเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  ตัวอย่างเช่น การสื่อสารที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษรหรือเอกสารหลักฐานของผู้สอบบัญชีที่เป็นการสื่อสารด้วยวาจากับผู้มีหน้าที่ใน      

การก ากบัดูแล และเอกสารหลักฐานการตรวจสอบอื่นๆ ที่เป็นเกณฑท์ี่มีประโยชน์ส าหรับการสื่อสาร

ของผู้สอบบัญชีในรายงานของผู้สอบบัญชี  เน่ืองจากเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้จัดการเร่ืองที่ส าคัญที่เกิดขึ้ นระหว่าง    

การตรวจสอบ ข้อสรุปที่ได้หลังจากน้ัน และการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพที่ส าคัญที่น าไปสู่

ข้อสรุปดังกล่าว  อกีทั้งสนับสนุนให้บันทกึลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่ใช้ 

ผลการตรวจสอบจากวิธีดังกล่าว รวมถึงเอกสารหลักฐานการตรวจสอบที่ได้รับ  เอกสารหลักฐาน

ดังกล่าวอาจช่วยให้ผู้สอบบัญชีน าเสนอค าอธิบายเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบที่อธิบายถึงนัยส าคัญ

ของเร่ือง และยังช่วยในการน าข้อก าหนดตามย่อหน้าที่ 18 ไปใช้ด้วย 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรงุ) “ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัข้อมูลอื่น” ย่อหน้าที่ 12 (ก) และ ก1-ก5 

 



                                                                        สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 17 TSA 701 

 

การอ้างองิต าแหน่งที่เร่ืองดังกล่าวถูกเปิดเผยในงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 13) 

ก40. ย่อหน้าที่ 13(ก)-(ข) ก าหนดให้ค าอธิบายเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบแต่ละเร่ืองระบุถึง สาเหตุที่

ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นหน่ึงในเร่ืองที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบ และวิธีการที่

เร่ืองดังกล่าวถูกจัดการอย่างไรในการตรวจสอบ  ดังน้ัน ค าอธิบายเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบจึง

ไม่ใช่ข้อมูลที่ซ า้ซ้อนกับข้อมูลที่เปิดเผยในงบการเงิน  อย่างไรกต็าม  การอ้างอิงถึงการเปิดเผยที่

เกี่ยวข้องใด ๆ สามารถท าให้ผู้ใช้มีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้บริหารจัดการเร่ืองดังกล่าว

ในการจัดท างบการเงิน 

ก41. นอกเหนือจากการอ้างอิงถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ผู้สอบบัญชีอาจเน้นให้ผู้ใช้สังเกตที่

ประเดน็หลักต่างๆ ของการเปิดเผยดังกล่าว  ขอบเขตของการเปิดเผยของผู้บริหารเกี่ยวกับประเดน็

เฉพาะหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองเฉพาะที่ส่งผลกระทบต่องบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน อาจช่วย

ให้ผู้สอบบัญชีช้ีประเดน็เฉพาะว่าได้จัดการเร่ืองดังกล่าวอย่างไรในการตรวจสอบ  เพ่ือท าให้ผู้ใช้    

งบการเงินสามารถเข้าใจสาเหตุที่เร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  ตัวอย่างเช่น 

 เม่ือกิจการได้รวมการเปิดเผยที่ส าคัญเกี่ยวกับประมาณการทางบัญชี ผู้สอบบัญชีอาจเน้นให้

ผู้ใช้งบการเงินสงัเกตถึงการเปิดเผยเกี่ยวกบัข้อสมมติหลัก การเปิดเผยช่วงของผลลัพธ์ที่อาจ

เป็นไปได้ และการเปิดเผยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอื่นๆ ซ่ึงเกี่ยวกับแหล่งที่มาหลักของ

ประมาณการที่มีความไม่แน่นอนหรือประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ  โดยถือเป็นส่วนหน่ึง

ของการอธบิายว่าเหตุใดเร่ืองดังกล่าวเป็นหน่ึงในเร่ืองที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบและ

ได้จัดการเร่ืองดังกล่าวอย่างไรในการตรวจสอบ 

 เมื่อผู้สอบบัญชีสรุปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) ว่าไม่มีความไม่

แน่นอนที่เป็นสาระส าคัญเกี่ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยที่มี

นัยส าคัญ เกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ  อย่างไรก็ตาม    

ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่า เร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองเกี่ยวกับข้อสรุปน้ีที่เกิดข้ึนระหว่าง    

การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) เป็น

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ในสถานการณ์ดังกล่าว ค าอธิบายของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับเร่ือง

ส าคัญในการตรวจสอบดังกล่าวในรายงานของผู้สอบบัญชีควรครอบคลุมประเดน็เกี่ยวกับ

เหตุการณ์ที่ระบุได้หรือสถานการณ์ที่ ถูกเปิดเผยในงบการเงิน เช่น การขาดทุนจาก         

การด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญ แหล่งเงินกู้ที่กิจการมี และการก่อหน้ีใหม่ที่เป็นไปได้เพ่ือ

ช าระหน้ีเก่า หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงตามสัญญาการกู้ยืม และปัจจัยที่ช่วยบรรเทาที่

เกี่ยวข้อง31 

 

 

                                                 
31

 อ่านมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ ก3 
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สาเหตุที่ ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าเ ร่ืองดังกล่าวเป็นเ ร่ืองหน่ึงที่ มี นัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบ            

(อ้างถึงย่อหน้าที่ 13(ก)) 

ก42. ค าอธิบายของเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีมีไว้เพ่ือให้ข้อมูลเชิงลึกถึง

สาเหตุที่เร่ืองดังกล่าวถูกพิจารณาเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  ดังน้ัน ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 

9-10 และการน าไปปฏบัิติในย่อหน้าที่ ก12-ก29 เกี่ยวกบัการก าหนดเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

อาจเป็นการช่วยผู้สอบบัญชีในการพิจารณาว่าจะสื่อสารเร่ืองดังกล่าวอย่างไรในรายงานของผู้สอบ

บัญชี  ตัวอย่างเช่น การอธิบายถึงปัจจัยที่ท  าให้ผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเร่ืองเฉพาะที่ต้องการ

ความใส่ใจเป็นพิเศษจากผู้สอบบัญชีและเป็นเร่ืองที่มีนัยส าคัญที่สดุในการตรวจสอบ มักจะเป็นเร่ือง

ที่ผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ 

ก43. ความเกี่ยวข้องของข้อมูลส าหรับผู้ใช้งบการเงิน เป็นข้อพิจารณาของผู้สอบบัญชีในการก าหนดเร่ืองที่

จะรวมในค าอธบิายเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  โดยอาจรวมถึงการพิจารณาว่าค าอธิบายช่วยท าให้

เกดิความเข้าใจในการตรวจสอบและการใช้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีมากขึ้นหรือไม่ 

ก44. การเช่ือมโยงเร่ืองเข้ากับสถานการณ์ของกิจการโดยตรงอาจช่วยลดโอกาสที่ค าอธิบายเร่ืองส าคัญใน

การตรวจสอบมีรูปแบบเป็นมาตรฐานเกินไปและมีประโยชน์น้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป  ตัวอย่างเช่น 

เร่ืองบางเร่ืองอาจถูกพิจารณาเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบส าหรับหลายกิจการในอุตสาหกรรม

น้ัน ๆ เน่ืองจากสถานการณ์ของอุตสาหกรรมหรือความซับซ้อนในการรายงานทางการเงิน          

ในการอธบิายสาเหตุที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นหน่ึงในเร่ืองที่มีนัยส าคัญที่สุด อาจจะ

เป็นประโยชน์หากผู้สอบบัญชีเน้นประเดน็ต่างๆ อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจการ (เช่น สถานการณ์ที่

ส่งผลกระทบต่อการตัดสนิใจที่เกดิข้ึนในงบการเงินงวดปัจจุบัน)  ซ่ึงจะช่วยท าให้ค าอธิบายดังกล่าว

เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงินมากขึ้ น  และยังอาจมีความส าคัญในการอธิบายเร่ือง

ส าคัญในการตรวจสอบที่เกดิข้ึนอกีในช่วงเวลาต่อมา 

ก45. ค าอธิบายอาจอ้างอิงถึงข้อพิจารณาส าคัญที่ผู้สอบบัญชีใช้ในสถานการณ์ของการตรวจสอบเพ่ือ

พิจารณาเร่ืองดังกล่าวว่าเป็นหน่ึงในเร่ืองที่มีนัยส าคัญที่สดุ ตัวอย่างเช่น 

 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ ส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้สอบบัญชีในการได้รับ

หลักฐานการสอบบัญชี ตัวอย่างเช่น ตลาดที่ขาดสภาพคล่องส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินบาง

ชนิด 

 นโยบายการบัญชีใหม่หรือที่ก  าลังจะมีข้ึน ตัวอย่างเช่น เร่ืองเฉพาะกิจการหรือเฉพาะ

อุตสาหกรรมซ่ึงกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบได้ปรึกษาหารือกนัภายในบริษัท 

 การเปล่ียนแปลงในกลยุทธ์หรือรูปแบบธุรกิจของกิจการที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ 

งบการเงิน 
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การจัดการเร่ืองดังกล่าวอย่างไรในการตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 13(ข)) 

ก46. จ านวนของรายละเอยีดที่มีไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเพ่ืออธิบายว่าเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบได้

ถูกจัดการอย่างไรในการตรวจสอบ ถือเป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตาม   

ย่อหน้าที่ 13(ข) ผู้สอบบัญชีอาจอธบิายถึง 

 ประเด็นในการตอบสนองและ วิธีการของผู้สอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกับเ ร่ืองส าคัญใน            

การตรวจสอบหรือที่เฉพาะเจาะจงกับความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน

เป็นสาระส าคัญที่ได้ประเมินไว้ 

 สรุปภาพรวมของวิธกีารตรวจสอบที่ใช้ 

 ข้อบ่งช้ีถึงผลลัพธข์องวิธกีารตรวจสอบที่ใช้ หรือ 

 ข้อสงัเกตที่ส าคัญเกี่ยวกบัเร่ืองดังกล่าว 

หรืออธบิายโดยใช้ส่วนผสมบางอย่างขององค์ประกอบเหล่านี้ ร่วมกนั 

กฎหมายหรือข้อบังคับหรือมาตรฐานการสอบบัญชีของแต่ละประเทศอาจก าหนดรูปแบบหรือ

เน้ือหาของค าอธิบายของเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบหรืออาจระบุให้รวมหน่ึงหรือมากกว่าของ

องค์ประกอบเหล่านี้  

ก47. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจความส าคัญของเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบในบริบทของ         

การตรวจสอบงบการเงินโดยรวม และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบกับ

องค์ประกอบอื่นของรายงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเหน็ของผู้สอบบัญชี  ความระมัดระวังอาจ

เป็นสิ่งจ าเป็น ดังน้ัน ภาษาที่ใช้ในค าอธบิายเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ควรมีลักษณะดังน้ี 

 ไม่ช้ีน าว่า เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบยังไม่ถูกแก้ไขอย่างเหมาะสมโดยผู้สอบบัญชีใน      

การแสดงความเหน็ต่องบการเงิน 

 เช่ือมโยงเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบเข้ากับสถานการณ์เฉพาะของกิจการโดยตรง และ

หลีกเล่ียงการใช้ภาษาทั่วไปหรือภาษาที่เป็นมาตรฐานที่ไม่เฉพาะเจาะจงกบักจิการ 

 พิจารณาว่าเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบได้ระบุในการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินอย่างไร 

(ถ้ามี) 

 ไม่ได้ระบุหรือช้ีน าความเหน็ที่ไม่ตรงกนั ในแต่ละองค์ประกอบของงบการเงิน 

ก48. การอธบิายเร่ืองการตอบสนองและวิธีการของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงเมื่อวิธีการตรวจสอบได้มีการปรับเปล่ียนอย่างมีนัยส าคัญให้สอดคล้องกับข้อเทจ็จริงและ

สถานการณ์ของกจิการ  อาจช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจสถานการณ์ที่ผิดปกติและดุลยพินิจที่ส าคัญ

ของผู้สอบบัญชีที่จ าเป็นเพ่ือจัดการความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ  นอกจากน้ี วิธีการตรวจสอบในช่วงเวลาหน่ึงอาจได้รับอิทธิพลโดยสถานการณ์เฉพาะ

ของแต่ละกิจการ สภาพเศรษฐกิจ หรือการพัฒนาของอุตสากรรม  จึงอาจเป็นประโยชน์ส าหรับ

ผู้สอบบัญชีที่อ้างอิงถึงลักษณะและขอบเขตของการสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับ

เร่ืองดังกล่าว  
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ก49. ตัวอย่างเช่น  ในการอธิบายวิธีการของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับประมาณการทางบัญชีที่ถูกระบุว่าม ี 

ความไม่แน่นอนอย่างมากในการประมาณ เช่น การประเมินมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินที่มี 

ความซับซ้อน  ผู้สอบบัญชีอาจเน้นว่าผู้สอบบัญชีได้ใช้หรือว่าจ้างผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี      

การอ้างองิการใช้ผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะไม่ลดความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีส าหรับ

การแสดงความเห็นต่องบการเงิน และดังน้ัน จึงไม่เป็นเร่ืองที่ขัดต่อย่อหน้าที่ 14-15 ตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620
32

 

ก50. การอธิบายวิธีการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีอาจเป็นเร่ืองท้าทาย โดยเฉพาะในเร่ืองที่ซับซ้อนและ

ต้องใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบ  ซ่ึงอาจเป็นเร่ืองยากที่จะสรุปวิธีการตรวจสอบที่ปฏบัิติให้ออกมา

อย่างกระชับที่เพียงพอต่อการสื่อสารถึงลักษณะและขอบเขตของการตอบสนองต่อความเสี่ยงจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ได้ประเมินไว้และการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญ

ของผู้สอบบัญชี  อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องอธิบายวิธีการ

ตรวจสอบที่ได้ปฏิบัติ เพ่ือสื่อสารว่าได้จัดการเร่ืองดังกล่าวอย่างไรในการตรวจสอบ  ค าอธิบาย

ดังกล่าวอาจเป็นค าอธบิายในภาพรวมแต่ไม่ใช่การอธบิายอย่างละเอยีดเกี่ยวกบัวิธกีารปฏบัิติงาน 

ก51. ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ก46 ผู้สอบบัญชีอาจให้ข้อบ่งช้ีของผลลัพธ์ของการตอบสนองของ   

ผู้สอบบัญชีในค าอธิบายเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี  อย่างไรกต็าม     

ในการกระท าข้างต้น ผู้สอบบัญชีจ าเป็นต้องใช้ความระมัดระวัง เพ่ือหลีกเล่ียงการให้ค าอธิบายที่สื่อ

ความเหน็แตกต่างกันในเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบแต่ละเร่ือง หรือหลีกเล่ียงการให้ค าอธิบายที่

อาจเป็นเหตุให้เกดิข้อสงสยัในความเหน็ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินโดยรวม 

สถำนกำรณ์ทีเ่รือ่งทีถ่กูก ำหนดว่ำเป็นเรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบไม่ถกูสือ่สำรในรำยงำนของผูส้อบบญัชี 

(อำ้งถึงย่อหนำ้ที ่14) 

ก52. กฎหมายหรือข้อบังคับอาจขัดขวางการเปิดเผยต่อสาธารณะโดยผู้บริหารหรือผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ

เร่ืองเฉพาะบางเร่ืองที่ถูกพิจารณาเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น กฎหมายหรือ

ข้อบังคับอาจห้ามโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองการสื่อสารต่อสาธารณะใดๆ ที่อาจมีผลต่อการสืบสวน

โดยหน่วยงานที่เหมาะสมเกี่ยวกับการท าผิดกฎหมายที่เกิดข้ึนจริงหรือมีข้อสงสัย (เช่น เร่ืองที่

เกี่ยวข้องกบัการฟอกเงิน) 

ก53. ตามที่ได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 14(ข) การที่เร่ืองที่ถูกพิจารณาเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบจะไม่

ถูกสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชีถือเป็นสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดข้ึน เน่ืองจากข้อสันนิษฐาน

ที่ว่าจะเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะในการให้ความโปร่งใสมากข้ึนเกี่ยวกับการตรวจสอบต่อผู้ใช้     

งบการเงิน  ดังน้ัน การใช้ดุลยพินิจที่จะไม่สื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบจะเหมาะสมกต่็อเมื่อ

ผลกระทบเชิงลบต่อกิจการหรือสาธารณะซ่ึงเป็นผลจากการสื่อสารถูกมองว่ามีนัยส าคัญซ่ึง

คาดการณ์อย่างสมเหตุผลว่าจะมีมากกว่าประโยชน์สาธารณะจากการสื่อสารเร่ืองดังกล่าว 
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ก54. การตัดสนิใจไม่สื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ จะค านึงถึงข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง

กับเร่ืองดังกล่าว  การสื่อสารกับผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลช่วยให้ผู้สอบบัญชีเข้าใจ

มุมมองของผู้บริหารเกี่ยวกับนัยส าคัญของผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดข้ึนจากการสื่อสารเร่ือง

ดังกล่าว  ย่ิงไปกว่าน้ัน การสื่อสารกับผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลยังช่วยให้ข้อมูลใน   

การใช้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีในการพิจารณาว่าจะสื่อสารเร่ืองดังกล่าวหรือไม่ โดย 

 ช่ วยใ ห้ ผู้สอบบัญชี เ ข้ า ใจสา เห ตุที่ กิ จการไ ม่ เ ปิด เผยเ ร่ื อง ดังก ล่าว ต่อสาธารณะ                 

(เช่น  ถ้ากฎหมายหรือข้อบังคับหรือแม่บทการรายงานทางการเงินโดยเฉพาะอนุญาตให้

ชะลอการเปิดเผยหรือไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าว) และเข้าใจมุมมองของผู้บริหารต่อ

ผลกระทบเชิงลบ (ถ้ามี) จากการเปิดเผยน้ัน  ผู้บริหารอาจให้ความสนใจไปที่บางประเดน็

เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ หรือแหล่งอื่นๆ ซ่ึงเช่ือถือได้ที่ เกี่ยวข้องกับการพิจารณา

ผลกระทบเชิงลบ (เช่น ประเดน็ดังกล่าวอาจรวมถึงความเสียหายต่อการต่อรองทางการค้า

ของกจิการ หรือสถานะการแข่งขัน) อย่างไรกต็าม มุมมองของผู้บริหารต่อผลกระทบเชิงลบ

เพียงอย่างเดียวไม่อาจบรรเทาความจ าเป็นส าหรับผู้สอบบัญชีในการพิจารณาว่า ผลกระทบ

เชิงลบดังกล่าวถูกคาดอย่างสมเหตุผลว่าจะมีมากกว่าประโยชน์สาธารณะที่ได้รับจาก       

การสื่อสารตามย่อหน้าที่ 14(ข) 

 ช่วยเน้นว่า มีการสื่อสารกับหน่วยงานก ากับดูแลและหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ

เร่ืองดังกล่าวหรือไม่  และการสื่อสารดังกล่าวสนับสนุนสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ว่า  

การเปิดเผยเร่ืองดังกล่าวไม่เหมาะสม หรือไม่ 

 ช่วยให้ผู้สอบบัญชีกระตุ้นให้ฝ่ายบริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเปิดเผยข้อมูลที่

เกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีที่ ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ใน 

การก ากับดูแลมีความกังวลเกี่ยวกับการสื่อสารจ ากัดเพียงบางประเด็นของเร่ือง  ดังน้ัน 

ข้อมูลส่วนอื่นๆ จึงอาจมีความละเอยีดอ่อนน้อยกว่าและสามารถสื่อสารได้ 

ผู้สอบบัญชีอาจเหน็ว่ามีความจ าเป็นจะต้องได้รับหนังสือรับรองที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหาร 

เพ่ือช้ีแจงสาเหตุที่การเปิดเผยต่อสาธารณะเป็นเร่ืองไม่เหมาะสม  รวมถึงมุมมองของผู้บริหารต่อ

นัยส าคัญของผลกระทบเชิงลบที่อาจเกดิข้ึนจากการสื่อสารดังกล่าว 

ก55. อาจเป็นเร่ืองจ าเป็นที่ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาความหมายโดยนัยของการสื่อสารเร่ืองที่ถูกพิจารณา

เป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง  นอกจากน้ี   

ผู้สอบบัญชีอาจถูกก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับให้สื่อสารกับหน่วยงานก ากับดูแลและ

หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว โดยไม่ค านึงว่าเร่ืองดังกล่าวจะถูกสื่อสารใน

รายงานของผู้สอบบัญชีหรือไม่  การสื่อสารน้ีอาจเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลส าหรับการพิจารณา

ของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัผลกระทบเชิงลบที่อาจเกดิข้ึนจากการสื่อสารเร่ืองดังกล่าว 

ก56. ประเดน็ที่ถูกพิจารณาโดยผู้สอบบัญชี เกี่ยวกบัการตัดสนิใจไม่สื่อสารเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เป็นประเดน็

ที่ซับซ้อนและรวมถึงดุลยพินิจที่ส าคัญของผู้สอบบัญชี  ดังน้ันผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าเหมาะสมที่

จะขอค าปรึกษาด้านกฎหมาย 
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รูปแบบและเน้ือหำของวรรคเรือ่งส ำคญัในกำรตรวจสอบในสถำนกำรณอื์่น (อำ้งถึงย่อหนำ้ที ่16) 

ก57. ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 16 น าไปใช้ได้กบั 3 สถานการณ์ ดังน้ี 

(1) ผู้สอบบัญชีพิจารณาตามย่อหน้าที่ 10 ว่าไม่มีเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ (อ่านย่อหน้าที่    

ก59)  

(2) ผู้สอบบัญชีพิจารณาตามย่อหน้าที่ 14 ว่าเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบจะไม่ถูกสื่อสารใน

รายงานของผู้สอบบัญชี และไม่มีเร่ืองอื่นๆ ถูกพิจารณาเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

(3) เฉพาะเร่ืองที่ถูกพิจารณาเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบเท่าน้ัน ที่เป็นเร่ืองที่ถูกสื่อสารตาม

ย่อหน้าที่ 15  

ก58. เน้ือหาด้านล่างเป็นตัวอย่างการน าเสนอในรายงานของผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีเหน็ว่าไม่มีเร่ือง

ส าคัญในการตรวจสอบที่ต้องสื่อสาร 

       เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 

 [ยกเว้นเร่ืองที่ได้อธิบายในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข (วรรคเกณฑ์ใน

การแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง) ของผู้สอบบัญชี หรือวรรคความไม่แน่นอนที่มี

สาระส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง] ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่มีเร่ืองส าคัญใน            

การตรวจสอบที่ต้องสื่อสารในรายงานของข้าพเจ้า 

ก59. การก าหนดเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบรวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความส าคัญของเร่ืองที่

ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษจากผู้สอบบัญชี  ดังน้ัน อาจเป็นการยากที่ผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบ   

งบการเงินฉบับสมบูรณ์เพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนจะไม่ก าหนดเร่ืองส าคัญใน  

การตรวจสอบอย่างน้อยหน่ึงเร่ืองที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลให้เป็นเร่ืองส าคัญใน    

การตรวจสอบซ่ึงจะถูกสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชี อย่างไรกต็าม ในบางสถานการณ์ที่จ ากัด    

(เช่น บริษัทจดทะเบียนที่มีการด าเนินงานที่จ ากัดมากๆ)  ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าไม่มีเร่ือง

ส าคัญในการตรวจสอบที่สอดคล้องกับย่อหน้าที่ 10 เน่ืองจากไม่มีเร่ืองใดที่ต้องการความใส่ใจเป็น

พิเศษจากผู้สอบบัญชี 

การสือ่สารกบัผูม้ีหนา้ทีใ่นการก ากบัดูแล (อ้างถึงย่อหน้าที่ 17) 

ก60. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ใน      

การก ากับดูแลอย่างทันเวลา
33
  ก าหนดเวลาที่เหมาะสมในการสื่อสารเกี่ยวกับเร่ืองส าคัญใน        

การตรวจสอบอาจเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ของงานตรวจสอบ  อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชี

อาจสื่อสารมุมมองเบ้ืองต้นเกี่ยวกับเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบเมื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับขอบเขต

งานที่วางไว้และช่วงเวลาของการตรวจสอบ และอาจปรึกษาหารือเพ่ิมเติมในเร่ืองดังกล่าวเมื่อ
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สื่อสารเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ  การกระท าเช่นน้ีอาจช่วยให้บรรเทาความท้าทายในเชิงปฏิบัติที่

ต้องการให้มีการสื่อสารแบบสองทางโดยการหารือและมีการสนทนาแต่ละประเดน็ของเร่ืองน้ันอย่าง

ละเอยีดเพ่ือหาข้อสรุปเกี่ยวกับเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบในช่วงเวลาที่งบการเงินจะเสรจ็สมบูรณ์

เพ่ือเผยแพร่ 

ก61. การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ท าให้ผู้มีหน้าที่ก  ากับดูแลตระหนักถึงเร่ืองส าคัญใน    

การตรวจสอบที่ ผู้สอบบัญชีตั้งใจสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชี และให้โอกาสผู้มีหน้าที่ใน     

การก ากับดูแลได้รับค าช้ีแจงเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น  ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าการให้ร่าง

รายงานของผู้สอบบัญชีแก่ ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลจะเป็นประโยชน์ในการช่วยอ านวย        

ความสะดวกในการปรึกษาหารือ  การติดต่อสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเป็นการรับรู้ถึง

บทบาทส าคัญของผู้มีหน้าที่ก  ากับดูแลในการสอดส่องดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน และให้

โอกาสกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลได้เข้าใจเกณฑ์ส าหรับการตัดสินใจของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบและวิธกีารอธบิายเร่ืองเหล่านี้ ในรายงานของผู้สอบบัญชี  อีกทัั้ งยังท าให้

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลพิจารณาว่าการเปิดเผยข้อมูลใหม่หรือเพ่ิมเติมอาจเป็นประโยชน์ด้วย

ข้อเทจ็จริงที่ว่าเร่ืองเหล่านี้ จะถูกสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ก62. การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลที่ถูกก าหนดตามย่อหน้าที่ 17(ก) ยังรวมถึงสถานการณ์ที่

ยากที่จะเกิดขึ้ น คือเร่ืองที่ถูกก าหนดเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบไม่ถูกสื่อสารในรายงานของ

ผู้สอบบัญชี (อ่านย่อหน้าที่ 14 และ ก54) 

ก63. ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 17(ข) ให้ผู้สอบบัญชีสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล แม้ว่าผู้สอบบัญชี

เหน็ว่าไม่มีเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบที่ต้องสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชี  การสื่อสารน้ีอาจท า

ให้ผู้สอบบัญชีมีโอกาสปรึกษาหารือเพ่ิมเติมกับบุคคลอื่นที่มีความคุ้นเคยกับการตรวจสอบ และ

เร่ืองที่ส าคัญที่อาจเกดิขึ้น (เช่น ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ ถ้ามีการแต่งตั้งผู้น้ัน)  

การปรึกษาหารือเหล่าน้ีอาจท าให้ผู้สอบบัญชีประเมินอีกคร้ังถึงการพิจารณาของผู้สอบบัญชีว่าไม่มี

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เอกสารหลกัฐาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 18) 

ก64. ย่อหน้าที่ 8 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน

ของงานตรวจสอบที่เพียงพอ ที่ท  าให้ผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับงานสอบ

บัญชีสามารถเข้าใจการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพที่ส าคัญได้  ในบริบทของเร่ืองส าคัญใน

การตรวจสอบ การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพน้ีรวมถึงการพิจารณาจากเร่ืองที่สื่อสารกับผู้มี

หน้าที่ในการก ากับดูแล และเร่ืองที่ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษจากผู้สอบบัญชี เพ่ือสรุปว่าเร่ือง

ใดบ้างเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีในกรณีน้ี มักได้รับการสนับสนุน

มาจากเอกสารหลักฐานของการสื่อสารของผู้สอบบัญชีกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล  และเอกสาร

หลักฐานของงานตรวจสอบเกี่ยวกบัเร่ืองแต่ละเร่ือง (อ่านย่อหน้าที่ ก39) และเอกสารหลักฐานของ
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งานตรวจสอบอื่นๆ เกี่ยวกับเร่ืองที่ส าคัญที่เกิดขึ้ นระหว่างงานตรวจสอบ (เช่น บันทึกความส าเร็จ

ของงาน)  อย่างไรกต็าม มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีจัดท าเอกสาร

หลักฐานเกี่ยวกับสาเหตุที่เร่ืองอื่นๆ ที่ถูกสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ไม่เป็นเร่ืองที่

ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษจากผู้สอบบัญชี 

 


