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มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ  - หวัขอ้การปฏิบติังาน 
 

การปรึกษาหารือ 
 

ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ 

ประเด็นท่ี 3 : ส านกังานไม่มีการจดัท าหลกัฐานประกอบการปรึกษาหารืออย่าง  

                  เหมาะสม และไม่มีการสือ่สารใหบุ้คคลากรในส านกังานทราบ 

 

แนวทางปฏิบัติทีส่  านักงานสอบบัญชีใชอ้ยู่ในปัจจุบัน 

การให้ค าปรึกษาส่วนใหญ่ไม่เป็นทางการ และส านักงานไม่มีการจัดท าหลักฐานประกอบการปรึกษาหารือ

เป็นลายลักษณ์อกัษร 
 

แนวปฏบัิติทีเ่สนอแนะเพือ่แกไ้ขประเด็นปัญหา 

 ส านักงานควรก าหนดนโยบายและแนวปฏบัิติในการจัดท าเอกสาร หลักฐานประกอบการปรึกษาหารือ

เป็นลายลักษณ์อกัษร เพ่ือใช้ประโยชน์ในการอ้างองิภายหลัง โดยมีการสื่อสารให้บุคคลากรใน

ส านักงานทราบถึงแนวปฏบัิต ิ 
 

แนวปฏบัิติ: 

1. ส านักงานควรก าหนดนโยบายและแนวปฏบัิตเิร่ืองการปรึกษาหารือ รวมทั้งจัดให้มีการ

สื่อสารโดยสม ่าเสมอถึงแนวปฏบัิติในการปรึกษาหารือแก่ผู้ปฏบัิติงาน(ตัวอย่าง นโยบาย

และแนวปฏบัิติเร่ืองการปรึกษาหารือ เอกสารเลขที่ EP1) 

2.  กระดาษท าการควรระบุหรือมีเน้ือหา (ตัวอย่างแบบฟอร์มการปรึกษาหารือ เอกสารเลขที่      

EP2) ดังน้ี 

                  1. วัตถุประสงค์การปรึกษาหารือ  

                  2. ระบุถึงข้อเทจ็จริง ประเดน็ปัญหา    

                  3. ผลของการปรึกษาหารือ การตัดสนิใจ เหตุผลของการตัดสนิใจ    

                  4. สรุปผลการน าไปปฏบัิติ  

                  5. ระบุช่ือผู้เกี่ยวข้องรวมถึงคุณสมบัติที่ปรึกษาและวันที่  
 

เอกสารและแบบฟอร์มทีใ่ช ้

ช่ือเอกสารและแบบฟอร์ม เลขที่ 

แนวปฏบัิติในการก าหนดนโยบายและวิธปีฏบัิติการปรึกษาหารือ  EP 1 

แบบฟอร์มการปรึกษาหารือ               EP 2 
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เอกสารเลขที ่EP1 

 

แนวปฏิบติัในการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัการปรึกษาหารือ 

 
 

การปรึกษาหารือ 

 

 

ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกีย่วขอ้ง 

เอกสารหลกัฐาน

ทีก่ล่าวถงึ

นโยบายและวิธี

ปฏิบติังาน 

ส านักงานขนาดเลก็อาจมีความต้องการมากกว่าใน

การปรึกษาหารือกับคนภายนอกในเร่ืองที่เกี่ยวกับ

รายการที่มีความซับซ้อน ลักษณะทางบัญชีที่มีความ

ซับซ้อน ความเป็นอิสระอย่างมีนัยส าคัญ หรือ

ประเดน็ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ส านักงานของท่าน

อาจใช้แนวทางดังต่อไปน้ีในการปฏิบัติงานและการ

บันทกึเอกสารเกี่ยวกบัการปรึกษาหารือ  

 

    

1. 

 

แจ้งบุคลากรให้ทราบถึ งนโยบายและ วิธี

ปฏบัิติงานของส านักงานในการปรึกษาหารือ 

 

    

2. 

 

 

 

 

 

 

 

การระบุเร่ืองหรือสถานการณ์เฉพาะด้านที่

ต้องการปรึกษาหารือ เพราะลักษณะและความ

ซับซ้อนของเร่ือง รวมถึง 
 

(ก) ประเดน็ทางด้านหลักการหรือมาตรฐาน
การ บัญชี  การสอบบัญชีที่ เ พ่ิ ง มีการ

ประกาศใช้ 

(ข) การบัญชี การตรวจสอบที่มีลักษณะพิเศษ 
ห รือ ข้อก าหนดในการร ายงานของ

อุตสาหกรรมที่เฉพาะด้าน 

(ค) ปัญหาในทางปฏบัิติที่พบ และ/หรือ 

(ง) มีข้อก าหนดของกฎหมาย และหน่วยงาน

ก ากับดูแล ในต่างประเทศส าหรับการย่ืน

รายงานหรือเอกสาร                                                         
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การปรึกษาหารือ 

 

 

ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกีย่วขอ้ง 

เอกสารหลกัฐาน

ทีก่ล่าวถงึ

นโยบายและวิธี

ปฏิบติังาน 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกบ็รักษาหรือจัดให้มีการเข้าถึงสิ่งที่ค้นคว้าวิจัย

หรือแหล่งอื่นๆที่ใช้อ้างองิได้อย่างเพียงพอ 
 

(ก) ก าหนดความรับผิดชอบส าหรับการเกบ็
รักษาสิ่งที่ใช้ในการค้นคว้าวิจัยเพ่ือใช้

อ้างองิ 

(ข) เก็บรักษาคู่มือด้านวิชาการและเวียน
ประกาศเกี่ยวกบัเร่ืองทางวิชาการ 

(ค) เกบ็รักษาเอกสารหลักฐานการปรึกษาหารือ
กบัส านักงานอื่นและผู้ประกอบวิชาชีพ 

ในกรณีที่ใช้บุคคลภายนอก 

 

    

4. 

 

 

 

ก าหนดให้แต่ละบุคคลมีความช านาญเฉพาะ

ทางเพ่ือให้เป็นแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้ และ

ก าหนดให้เป็นผู้ที่รอบรู้ในสถานการณ์ที่ต้อง

ปรึกษาหารือ 

 

    

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบุขอบเขตของการจัดท าเอกสารหลักฐานใน

การปรึกษาหารือดังต่อไปน้ี และสถานการณ์ที่

ก  าหนดให้มีการปรึกษาหารือ 

(ก) แนะน าสมาชิกของส านักงานในขอบเขต
ของการจัดท าเอกสารหลักฐานที่ควร

จัดท าและรับผิดชอบส าหรับการจัดท า

เอกสารหลักฐานดังกล่าว 

(ข)  ระบุสถานที่ ในการจัดเก็บเอกสารที่
ปรึกษาหารือ 

(ค) เกบ็รักษาแฟ้มเอกสารซ่ึงประกอบไปด้วย
ผลของการปรึกษาหารือ  ส าหรับจุดประสงค์

ในการอ้างองิและการค้นคว้า 
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                                                                                                   เอกสารเลขที ่EP2 

ตวัอย่างแบบฟอรม์การปรึกษาหารือ 

ส านกังานสอบบญัชี.......................... 

                                         

ประเภทการให้บริการ... การตรวจสอบบัญชี..  

ช่ือลูกค้า  .............................................    รหัสลูกค้า...............     ประเภทธุรกจิ......................     

ช่ือเร่ือง  ......การบันทกึรายการบัญชีส าหรับเหตุการณ์น า้ท่วม  (เหตุการณ์ภัยพิบัติ              

               ทางธรรมชาติ)   

รอบระยะเวลาบัญชี……………………………………………………………………………….. 

ช่ือผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน ...................................................     ต าแหน่ง...........................                            

                         

วตัถุประสงค ์

 บริษัทลูกค้าต้องการทราบความชัดเจนในการบันทกึรายการบัญชีส าหรับเหตุการณ์น า้ทว่ม 

(ภัยพิบัติทางธรรมชาติ)  

ความเป็นมา/ขอ้เท็จจริง  

 บริษัทลูกค้าประสบเหตุการณ์น า้ทว่ม(ภัยพิบัติทางธรรมชาติ) ท าให้เคร่ืองจักรได้รับความเสียหาย

บางส่วน ซ่ึงบริษัทได้ท าประกนัภัยไว้และได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภัย  

ประเด็นปัญหา 

 บริษัทสามารถบันทกึบัญชีรับรู้รายได้เงินชดเชยที่คาดว่าจะได้รับจากบริษัทประกนัภัยในรอบบัญชีปีที่

เกดิน า้ทว่มได้หรือไม่และจ านวนเทา่ไร 
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ความคิดเห็นของลูกคา้ 

 บริษัทลูกค้าต้องการบันทกึบัญชีรับรู้รายได้เงินชดเชยที่คาดว่าจะได้รับจากบริษัทประกนัภัยทั้ง                     

จ านวนตามวงเงินที่ท  าประกนัภัยในงวดบัญชีที่เคร่ืองจักรได้รับความเสยีหายจากน า้ทว่ม 

    

การวิเคราะหป์ระเด็นและความเห็นของทีมงานผูส้อบบญัชี 

แนวทางการบันทกึบัญชีรับรู้รายได้เงินชดเชยที่คาดว่าจะได้รับจากบริษัทประกนัภัย มีหลักเกณฑด์ังน้ี 

 หากกจิการได้รับเอกสารหรือหลักฐานยืนยันการชดเชยจากบริษัทประกนัภัยก่อนหรือในวันสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงาน และเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวท าให้กจิการมั่นใจว่าจะได้รับเงินชดเชยดังกล่าว 

คืนอย่างแน่นอน (Virtually certain) กจิการต้องบันทกึเงินชดเชยที่จะได้รับจากบริษัทประกนัเป็น

รายได้ และลูกหน้ีบริษัทประกนัในงวดดังกล่าว 
 

 หากกจิการได้รับเอกสารหรือหลักฐานยืนยันการชดเชยจากบริษัทประกนัภัยภายหลังวันสิ้นรอบ 

ระยะเวลารายงาน แต่ก่อนวันที่งบการเงินได้รับการอนุมัติ และเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวท าให้ 

กจิการมั่นใจว่าจะได้รับเงินชดเชยดังกล่าวคืนอย่างแน่นอน (Virtually certain) กจิการต้อง 

      บันทกึเงินชดเชยที่จะได้รับจากบริษัทประกนัเป็นรายได้ และลูกหน้ีบริษัทประกนัในงวดก่อน 

 

 หากกจิการยังไม่ได้รับ หรือได้รับเอกสารหรือหลักฐานยืนยันการชดเชยจากบริษัทประกนัภัยก่อน 

     วันที่งบการเงินได้รับการอนุมัติ แต่เอกสารดังกล่าวไม่สามารถท าให้กจิการมั่นใจว่าจะได้รับเงินชดเชย

ดังกล่าวคืนอย่างแน่นอน (Virtually certain) กจิการต้องไม่บันทกึเงินชดเชยที่จะได้รับจาก 

   บริษัทประกนัเป็นรายได้ และลูกหน้ีบริษัทประกนัในงวดดังกล่าว   โดยให้กจิการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกบัสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึนตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 89 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึน และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน 

ทั้งน้ี การพิจารณาเร่ือง Virtually certain ให้ฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีประเมินจากหลักฐานอนั

เที่ยงธรรม ประกอบกบัการใช้วิจารณญาณเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ทั้งน้ี การรับรู้รายการให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 83 ของแม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)  
    

     เอกสารอา้งอิง  

   TAS no.       : แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)  

   TAS no. 37  : ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึน และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน (ปรับปรุง 2552)  
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ขอ้สรุป 

1. เหน็ด้วยตามที่ทมีงานผู้สอบบัญชีวิเคราะห์และน าเสนอ 

 

    ใหค้ าปรึกษาโดย ..............................  ต าแหน่ง .........................     วนัที ่......................... 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


