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   27 กรกฎาคม 2565 

 

เรียน  ผูสอบบัญชีในตลาดทุน  

 

ที่ กลต.กส.(ว)  42/2565  เรื่อง  แนวปฏิบัติสำหรับผูสอบบัญชีในตลาดทุนเก่ียวกับ 

การตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ  

 

โ ดยที่  International Ethics Standards Board for Accountants (“IESBA”)  

ไดกำหนดเรื่องการตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ (Non-compliance with 

Laws and Regulations) ใน Handbook of the International Code of Ethics for Professional 

Accountants (จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือ “code of ethics”) โดยมีผลใชบังคับ

ตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ซึ่งปจจุบันสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ไดแปล code of 

ethics ในเรื่องดังกลาวเปนภาษาไทยแลว โดยจะมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เปนตนไป 

ประกอบกับสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินอยูระหวางการแกไขพระราชบัญญัติ 

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยจะกำหนดใหผูสอบบัญชีเปนผูมีหนาที่รายงานการทำ

ธุรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื ่อยกระดับกฎหมาย 

ที ่ เก ี ่ยวข องกับการปองก ันและปราบปรามการฟอกเง ินของประเทศไทยใหสอดคลองกับ 

มาตรฐานสากลดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเง ิน และการตอตานการสนับสนุน 

ทางการเงินแกการกอการราย (Anti-Money Laundering และ Countering the Financing of  

Terrorism: “AML/CFT”) ของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial  

Action Task Force: FATF)  

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)  

ขอเรียนวา เพื่อใหผูสอบบัญชีในตลาดทุนสามารถปฏิบัติตามขอกำหนดในเรื่องการตอบสนองตอ 

การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตาม code of ethics ไดอยางมีประสิทธิผลมากยิ ่งขึ้น  

รวมทั้งมีความพรอมในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดาน AML/CFT  สำนักงาน ก.ล.ต. จึงไดจัดทำ 

แนวปฏิบัติสำหรับผูสอบบัญชีในตลาดทุนเกี่ยวกับการตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายและ 

ขอบังคับ ซึ่งรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับ AML/CFT ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

โดยอางอิงจากขอกำหนดของ code of ethics 2021 Edition และรายละเอียดคำถามและคำตอบ 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย 
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

www.sec.or.th 
โทร.   : 0-2033-9999 
แฟกซ : 0-2033-9660 
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เกี่ยวกับการตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่จัดทำและเผยแพรโดย IESBA 

รวมทั ้งไดเพิ ่มแหลงขอมูลในการตรวจสอบบัญชีรายชื ่อบุคคลและประเทศที ่มีความเสี ่ยงสูง 

ดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายในแนวปฏิบัติดังกลาว   

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 (นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล) 

 เลขาธิการ 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย  แนวปฏิบัติสำหรับผูสอบบัญชีในตลาดทุนเก่ียวกับการตอบสนองตอการไมปฏิบัติตาม

กฎหมายและขอบังคับ 

 

ฝายกำกับการสอบบัญชี 

โทรศพัท/โทรสาร 0-2263-6096 

 



 

 

 

แนวปฏิบัตสิำหรับผูสอบบัญชีในตลาดทุน 

เกี่ยวกับการตอบสนองตอการไมปฏิบัติตาม 

กฎหมายและขอบังคับ  

(Non-compliance with  

Laws and Regulations) 
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1. คำนำ  

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) จัดทำ 

แนวปฏิบัติสำหรับผูสอบบัญชีในตลาดทุนเก่ียวกับการตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ  

(“แนวปฏิบัติ”) เพื่อเปนแนวทางใหแกผูสอบบัญชีในตลาดทุนในการพิจารณาตอบสนองตอการไมปฏิบัตติาม

หรือขอสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับของลูกคาสอบบัญชทีี่พบในข้ันตอนการพิจารณา 

รับงานสอบบัญชีและระหวางการปฏิบัติงานสอบบัญชี  อยางไรก็ดี แนวปฏิบัติฉบับนี้ไมสามารถใชทดแทน

มาตรฐานวิชาชีพและกฎหมายที่เก่ียวของได  สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอใหผูสอบบัญชีในตลาดทุนอานแนวปฏิบัติ

ดังกลาวควบคูไปกับมาตรฐานวิชาชีพและกฎหมายท่ีเก่ียวของซึ่งมีผลใชบังคับในขณะนั้น (เชน มาตรฐาน 

การสอบบัญชทีี่เก่ียวของ ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชีวาดวยจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดย International Ethics Standards Board for 

Accountants (IESBA) มาตรฐานการควบคุมคุณภาพและ/หรือมาตรฐานการบริหารคุณภาพงานสอบบัญชี 

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มาตรา 89/25 และประกาศคณะกรรมการ 

กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 48/2564 เรื่อง พฤติการณอันควรสงสัยซึ่งผูสอบบัญชีมีหนาที่ตองแจงตามมาตรา 89/25 

และวิธีการเพ่ือใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณดังกลาว ลงวันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เปนตน)  

 

2. คำจำกัดความและขอบเขตของการตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ  

2.1 กฎหมายและขอบังคับที่กลาวในแนวปฏิบัตนิี้หมายถึง กฎหมายและขอบังคับ ซึ่งโดยปกติ 

ถือวามีผลกระทบโดยตรงตอการกำหนดตัวเลขและขอมูลที่เปดเผยในงบการเงนิของลูกคาสอบบัญชี 

อยางมีสาระสำคัญ รวมทั้งกฎหมายและขอบังคับอื่น ๆ ทีไ่มไดมีผลกระทบโดยตรงกับตัวเลขและขอมูล 

ทีเ่ปดเผยในงบการเงินของลูกคาสอบบัญชี แตการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับดังกลาวอาจมีความจำเปน

ตอการดำเนินธุรกิจของลูกคาสอบบัญช ีความสามารถของกิจการในการดำเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง หรือ 

การหลีกเลี่ยงการไดรับบทลงโทษที่มีสาระสำคัญในกรณีที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคบัดังกลาว 

2.2 การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่กลาวในแนวปฏิบัตนิี้หมายถึง การละเวนการกระทำ

หรือการกระทำการใด ๆ ไมวาโดยเจตนาหรือไมเจตนาของลูกคาสอบบัญชี ผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลของ

ลูกคาสอบบัญชี ผูบริหารของลูกคาสอบบัญชี หรือบุคคลอ่ืนที่ปฏิบัติงานภายใตการสั่งการของลูกคาสอบบัญช ี 

ที่เปนการขัดตอกฎหมายหรือขอบังคับที่มีผลใชบังคับอยู   

ทั้งนี้ การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับดังกลาวไมรวมถึงการกระทำผิดในลักษณะสวนตัว 

ทีไ่มเก่ียวของกับธุรกรรมของกิจการ 

2.3 ตัวอยางกฎหมายและขอบังคบัที่กลาวในแนวปฏิบัตินี้ รวมถึงกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของกับ   

- การทุจริต (fraud) การคอรัปชั่น (corruption) และการติดสินบน (bribery) 

- การฟอกเงิน (money laundering) การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (terrorist 

financing) และเงินที่ไดรับจากการกออาชญากรรม (proceeds of crime) 

- ตลาดทุน และการซื้อขายหลักทรัพย  
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- การธนาคาร และผลิตภัณฑและบริการทางการเงินอ่ืน 

- การคุมครองขอมูล (data protection) 

- ภาษี หนี้สินเงินบำนาญ และการจายเงินบำนาญ 

- การปกปองสิ่งแวดลอม (environmental protection)  

- สุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน 

2.4 ตัวอยางเรื่อง/สถานการณที่อาจเปนขอบงชีห้รือทำใหสงสัยวา อาจมีการไมปฏิบัติตามกฎหมาย

และขอบังคับ อาทิ 

- การถูกตรวจสอบโดยหนวยงานกำกับดูแลและหนวยงานของรัฐ หรือการจายคาปรับหรือ 

คาสินไหมทดแทน 

- รายจายสำหรับคาบริการที่ระบุไมได หรือเงินใหกูยืมแกท่ีปรึกษา บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

พนักงาน หรือเจาหนาที่ของรัฐ 

- คานายหนาหรือคาบริการท่ีจายใหตัวแทนในจำนวนเงินที่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับจำนวนเงิน 

ที่กิจการจายโดยปกต ิหรือที่จายกันโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม หรือเมื่อเปรียบเทียบกับบริการที่ไดรับจริง 

- การซื้อหรือขายสินคาในราคาที่สูงหรือต่ำกวาราคาตลาดอยางมีนัยสำคัญ 

- การจายเงินสดที่ผิดปกติ หรือการซื้อโดยจายชำระเงินในรูปแบบของแคชเชียรเช็คที่ไมระบุ 

ชื่อผูรับ  

- การจายชำระคาสินคาหรือบริการไปยังประเทศท่ีไมไดเปนแหลงผลิตสินคาหรือใหบริการ 

- การวิพากษวิจารณของสื่อมวลชนในเชิงลบ 

- ลูกคาสอบบัญชหีรือผูที่ไดรับผลประโยชนที่แทจริง (ultimate beneficial owner) ของลูกคา

สอบบัญชีเปนบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงดานการฟอกเงินหรือบุคคลท่ีถูกกำหนด1 ตามที่สำนักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ (“สำนักงาน ปปง.”) ไดประกาศรายชื่อตามขอมตหิรือประกาศภายใตคณะมนตรี

ความมั่นคงแหงสหประชาชาติ (“UN Sanction List”) หรือบุคคลที่ถูกกำหนดท่ีสำนักงาน ปปง. ไดประกาศ

รายชื่อที่ศาลไดพิจารณาและมีคำสั่งใหเปนบุคคลท่ีถูกกำหนด (“Thailand List”)  ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีสามารถ

คนหารายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงดานการฟอกเงิน2 รวมทั้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตาม UN Sanction 

List และ Thailand List ไดที ่application ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงดานการฟอกเงิน

และรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (AMLO Person Screening System, “APS”) ของสำนักงาน ปปง. 

- การทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีมีความเสี่ยงสูงดานการฟอกเงิน หรือบุคคลที่ถูกกำหนดตาม  

UN Sanction List หรือ Thailand List หรือบุคคลที่ประกอบธุรกิจในบัญชีรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง 

ดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงนิแกการกอการรายตามแถลงการณของคณะทำงานเฉพาะกิจ 

 
1 บุคคลที่ถูกกำหนด หมายความวา บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรซึ่งมีการประกาศรายชื่อแลวแตกรณี ใหเปนผูที่มีการกระทำ 

อันเปนการกอการรายหรือการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสงู  

2 ผูสอบบัญชีจะสามารถคนหารายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสงูดานการฟอกเงินใน application APS ไดก็ตอเมื่อสำนกังาน ปปง. กำหนดให 

ผูสอบบัญชีเปนผูมีหนาที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 



- 3 - 
 

 

เพ่ือดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force, “FATF”)3 หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียน 

ในประเทศที่ไมมีขอกำหนดดานภาษี   

 
3. ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีในการตอบสนองตอการไมปฏิบตัติามหรือขอสงสัย 

วามีการไมปฏิบัตติามกฎหมายและขอบังคับของลูกคาสอบบัญช ี 

3.1 กรณีทีผู่สอบบัญชีพบการไมปฏิบัติตามหรือมีขอสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ

ของลูกคาสอบบัญชใีนขั้นตอนการพจิารณารับงานสอบบัญชี 

กรณีท่ีผูสอบบัญชีพบหรือสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับในขั้นตอนการพิจารณา 

รับงานสอบบัญชี (เชน ผูสอบบัญชีไดรับทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับการไมปฏิบัติตามหรือขอสงสัยวา 

มีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคบัจากผูสอบบัญชีคนกอน (predecessor auditor) หรือผูสอบบัญชี

พบวา ผูบริหารของลูกคาสอบบัญชีเปนบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงดานการฟอกเงินหรือเปนบุคคลที่ถูกกำหนด 

ตาม UN Sanction List หรือ Thailand List เปนตน) ผูสอบบัญชีควรนำขอมูลดังกลาว ซึ่งถือเปนปจจัย

สำคัญและเปนขอมูลที่สะทอนใหเห็นถึงความซื่อสัตยสุจริตของผูบริหาร มาใชประกอบการพิจารณาประเมิน

ความเสี่ยงในการรับงานลูกคาสอบบัญชีรายใหมหรือรับงานตอเนื่อง เพื่อใหผลการประเมินความเสี่ยง 

ในการรับงานสะทอนความเสี่ยงท่ีแทจริง ซึ่งจะชวยใหผูสอบบัญชีสามารถตัดสินใจเรื่องการรับงานสอบบัญชี

หรือการคงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคาสอบบัญชไีดอยางเหมาะสม  

3.2 กรณีทีผู่สอบบัญชีพบการไมปฏิบัติตามหรือมีขอสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ

ของลูกคาสอบบัญชใีนระหวางการปฏิบัติงานสอบบัญชี 

กรณีท่ีผูสอบบัญชีตระหนักวามีการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ

ในระหวางการปฏิบัติงานสอบบัญชจีากแหลงขอมูลตาง ๆ (เชน ขอมูลที่ไดจากการอานรายงานการประชุม  

การสอบถามผูบริหารของกิจการและที่ปรึกษากฎหมายทั้งภายในหรือภายนอกกิจการเก่ียวกับคดีความ  

คาความเสียหายที่กิจการถูกเรียกรอง และการประเมินคาความเสียหายดังกลาว การตรวจสอบเนื้อหาสาระ

โดยการทดสอบรายละเอียดของประเภทรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการเปดเผยขอมูล รวมทั้ง 

ขอมูลที่เผยแพรใน internet และขอมูลจากการพูดคุยหรือไดยินบุคคลอ่ืนสนทนากัน เปนตน) ผูสอบบัญชี 

ควรพิจารณาดำเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ เวนแตเรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่ไมสำคัญอยางเห็นไดชัด 

(clearly inconsequential matters) เชน การที่กิจการยื่นแบบเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลตอกรมสรรพากร

ลาชากวากำหนดเพียงไมก่ีวัน 

3.2.1 การทำความเขาใจขอกำหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับที่เก่ียวของ 

ผูสอบบัญชีตองทำความเขาใจขอกำหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับที่เก่ียวของกับการประกอบ

ธุรกิจของลูกคาสอบบัญชี รวมทั้งขอกำหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับทีผู่สอบบัญชีตองปฏิบัติตาม ซึ่งรวมถึง

ขอกำหนดเก่ียวกับการรายงานเรื่องการไมปฏิบัติตามหรือขอสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ

 
3 สามารถคนหารายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายตามแถลงการณของ FATF 

ไดที่ https://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-05-04-04-48-38/risk-countrie 
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ของลูกคาสอบบัญชีตอผูมีอำนาจที่เหมาะสม (appropriate authority) รวมทั้งขอหามเก่ียวกับการแจงเตือน

ลูกคาสอบบัญชี (ยกตัวอยางเชน กฎหมายที่เก่ียวของกับการตอตานการฟอกเงิน)  

3.2.2 การทำความเขาใจเรื่อง/เนื้อหาของการไมปฏิบัติตามหรือขอสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมาย

และขอบังคับ  

ผูสอบบัญชีตองทำความเขาใจเก่ียวกับลักษณะของการไมปฏิบัติตามหรือขอสงสัยเก่ียวกับ 

การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคบั และสถานการณที่การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับไดเกิดขึ้น

หรืออาจเกิดขึ้น รวมทั้งผูสอบบัญชีตองประเมินถึงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของลูกคาสอบบัญช ี 

(เชน การถูกกำหนดขอจำกัดในเรื่องการขยายธุรกิจ หรือการถูกสั่งปดกิจการ) และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

ตองบการเงนิ เชน ผลกระทบทางการเงินจากการไมปฏิบัติตามหรือขอสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมาย

และขอบังคับที่มีตองบการเงิน (ตัวอยางเชน คาปรับ คาสินไหมทดแทน และคาเสียหาย) รวมถึงพิจารณา

ผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นวามีความรายแรง ซึ่งทำใหเกิดขอสงสัยเก่ียวกับความถูกตองตามควร 

ของงบการเงินหรือทำใหงบการเงินแสดงขอมูลบิดเบือนไปจากขอเท็จจริงหรือไม เปนตน 

3.2.3 การจัดการ/ดำเนินการเก่ียวกับการไมปฏิบัติตามหรือขอสงสัยวามกีารไมปฏิบัติตามกฎหมาย

และขอบังคับ  

3.2.3.1 ผูสอบบัญชีตองปฏิบัติตาม  

(1) ขอกำหนดภายใตมาตรฐานวิชาชีพ เชน มาตรฐานการสอบบัญช ีจรรยาบรรณของ 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ รวมถึงขอกำหนดที่เก่ียวของกับเรื่องดังตอไปนี ้ 

(1.1) การระบุและการตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามหรือขอสงสัยวามีการไมปฏิบัติ 

ตามกฎหมายและขอบังคับ  

(1.2) การสื่อสารกับผูมีหนาที่กำกับดูแลของกิจการ และ 

(1.3) การพิจารณาผลกระทบของการไมปฏิบัติตามหรือขอสงสัยวามีการไมปฏิบัติ

ตามกฎหมายและขอบังคับตอรายงานการสอบบัญชี 

(2) กฎหมายและขอบังคับ ซึ่งรวมถึงขอกำหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับเกี่ยวกับ 

การรายงานการไมปฏิบัติตามหรือขอสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตอหนวยงานท่ีมีอำนาจ

ที่เหมาะสม (รวมทั้งขอกำหนดเก่ียวกับระยะเวลาในการรายงาน)  

3.2.3.2 ถาผูสอบบัญชีพบหรือมีขอสงสัยวา มีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเกิดขึ้น 

ผูสอบบัญชีตองปรึกษาหารือเรื่องดังกลาวกับผูบริหารของกิจการในระดับที่เหมาะสม และผูมีหนาที่ 

ในการกำกับดูแลของกิจการ (ในกรณทีี่เหมาะสม) หากไมขัดตอกฎหมายหรือขอบังคับที่เก่ียวของ4 เพ่ือที่ 

ผูสอบบัญชีจะไดมีความเขาใจมากขึ้นเก่ียวกับขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมที่เก่ียวของกับเรื่องดังกลาว 

รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  นอกจากนี้ การปรึกษาหารือยังอาจชวยใหผูบริหารหรือผูมีหนาที่ในการกำกับ

ดูแลของกิจการสามารถดำเนินการสอบสวนเรื่องดังกลาวไดอยางทันทวงทีอีกดวย   

 
4 ทั้งนี้ ในบางกรณกีฎหมายหรือขอบังคับที่เก่ียวของอาจกำหนดใหมีการรายงานการไมปฏิบัติตามหรือขอสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมาย

และขอบังคับตอหนวยงานกำกับดูแลที่เก่ียวของโดยตรง 
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ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูสอบบัญชีไดปรึกษาหารือเรื่องดังกลาวกับผูบริหารของกิจการในระดับ

ที่เหมาะสมแลว แตผูบริหารของกิจการกลับไมเห็นดวยกับผูสอบบัญชีวากิจการมีการไมปฏิบัติตามหรือ 

ขอสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคบั ผูสอบบัญชยีังไมสามารถยุติเรื่องดังกลาวไดในทันที 

จนกวาจะพิจารณาขอมูลตาง ๆ จนเปนที่พอใจวา คำอธิบายและขอมูลที่ไดรับจากผูบริหารของกิจการ

นาเชื่อถือ จึงจะสามารถยุติเรื่องดังกลาวได  ทั้งนี้ ในกรณีท่ีผูสอบบัญชียังมีขอสงสัยเก่ียวกับความนาเชื่อถือ

ของคำอธิบายและขอมูลที่ไดรับจากผูบริหารของกิจการ ผูสอบบัญชีตองใชดุลยพินิจในการพิจารณาดำเนินการ

ตาง ๆ ตอไป เชน ปรึกษาหารือภายในสำนักงานสอบบัญชี การขอคำแนะนําจากผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายของ

ผูสอบบัญชี การปรึกษาหารือกับหนวยงานกำกับดูแลหรือองคกรวิชาชีพ หรือการปรึกษาหารือกับผูมีหนาที่ 

ในการกำกับดูแลของกิจการ เปนตน  

3.2.3.3 ผูสอบบัญชีควรใชดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ (professional judgment)  

ในการระบุผูบริหารของกิจการในระดับที่เหมาะสมที่ตนเองจะไปปรึกษาหารือเรื่องดังกลาว โดยคำนึงถึงปจจัย

ตาง ๆ ที่เก่ียวของ เชน ผูบริหารเปนบุคคลที่เก่ียวของหรือมีความเปนไปไดที่จะเกี่ยวของหรือสมรูรวมคิดกับ

เรื่องดังกลาวหรือไม รวมทั้งผูบริหารในตําแหนงนั้นมีความสามารถที่จะทำการสอบสวนและดำเนินการตามที่

เหมาะสมไดหรือไม เปนตน ซึ่งโดยปกติแลวผูบริหารในระดับที่เหมาะสมจะเปนผูที่มีตำแหนงสูงกวาบุคคล 

ที่เก่ียวของหรืออาจมีสวนเก่ียวของในเรื่องดังกลาวอยางนอยหนึ่งระดับ  ทั้งนี้ ถาผูสอบบัญชีเชือ่หรือสงสัยวา 

ผูบริหารมีสวนเก่ียวของกับการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคบั ผูสอบบัญชีตองปรึกษาหารือเรื่องดังกลาว

กับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลของกิจการแทน 

3.2.3.4 ในการปรึกษาหารือเก่ียวกับการไมปฏิบัติตามหรือขอสงสัยวามกีารไมปฏิบัติตาม

กฎหมายและขอบังคับกับผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลของกิจการ (ในกรณีที่เหมาะสม)  

หากผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลของกิจการยังไมไดดำเนินการในเรื่องดังกลาว ผูสอบบัญชตีองให

คำแนะนําแกผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลของกิจการ เพ่ือใหบุคคลดังกลาวสามารถดำเนินการ 

ดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ ไดอยางเหมาะสมและทันทวงที 

(1) แกไข ฟนฟู หรือบรรเทาผลกระทบของการไมปฏิบัติตามหรือขอสงสัยวา 

มกีารไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ  

(2) ปองกันไมใหเกิดการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ หากเรื่องดังกลาว 

ยังไมเกิดข้ึน หรือ  

(3) เปดเผยเรื่องดังกลาวตอหนวยงานที่มีอำนาจที่เหมาะสม เมื่อมีขอกำหนดหรือ

ขอบังคับทางกฎหมาย หรือเมื่อพิจารณาวามีความจำเปนตอผูมีสวนไดเสียสาธารณะ (เชน การทุจริต 

ที่มีผลทำใหผูลงทุนขาดทุนอยางมีสาระสำคัญ รวมทั้งการฝาฝนกฎหมายและขอบังคับดานสิ่งแวดลอม 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพหรือความปลอดภัยของพนักงานหรือสาธารณชน)  

3.2.3.5 ผูสอบบัญชีตองพิจารณาวา ผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลของกิจการเขาใจถึง

ความรับผิดชอบตามกฎหมายหรือขอบังคบัที่เก่ียวของกับการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับหรือไม  

หากไม ผูสอบบัญชีอาจแนะนำแหลงขอมูลที่เหมาะสมแกผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลของกิจการ 
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หรือแนะนำใหผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลของกิจการขอคำปรึกษาทางกฎหมายจากผูเชี่ยวชาญ

ดานกฎหมาย  

3.2.3.6 หากผูสอบบัญชีสรุปวา การไมปฏิบัติตามหรือขอสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมาย

และขอบังคับมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงิน และกิจการไมไดแสดงหรือเปดเผยขอมูล 

ที่เก่ียวของกับเรื่องดังกลาวในงบการเงนิอยางเพียงพอ ผูสอบบัญชีตองแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขหรือ 

แสดงความเห็นวา งบการเงินไมถูกตองตามมาตรฐานการสอบบัญช ีรหัส 705 (ปรับปรุง) เรื่อง การแสดง

ความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต (“TSA 705”) 

ทั้งนี้ หากผูสอบบัญชีถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยสถานการณหรือโดยผูบริหาร

หรือผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลของกิจการในการไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอ 

เพ่ือประเมินวา การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่อาจมีสาระสำคัญตองบการเงินไดเกิดข้ึนหรือ 

อาจเกิดขึ้นหรือไม ผูสอบบัญชีตองแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขหรือไมแสดงความเห็นตองบการเงิน เนื่องจาก

การถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบตาม TSA 705 

3.2.4 การสื่อสารกับกลุมกิจการ  

3.2.4.1 ในสถานการณอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) ผูสอบบัญชีไดรับมอบหมายจากกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีของกลุมกิจการ  

(group engagement team) ใหปฏิบัตงิานที่เก่ียวของกับขอมูลทางการเงินของกลุมกิจการนั้น  

เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบงบการเงนิของกลุมกิจการ หรือ   

(2) ผูสอบบัญชีมีสวนรวมในการตรวจสอบงบการเงินของกิจการในกลุมกิจการ 

เพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนนอกจากการตรวจสอบงบการเงินของกลุมกิจการ ตัวอยางเชน การตรวจสอบ 

งบการเงินที่ตองจัดทำตามกฎหมาย (statutory audit) ของกิจการในกลุมกิจการ    

หากผูสอบบัญชีตระหนักวา กิจการในกลุมกิจการ (a component of a group)  

มีการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ ผูสอบบัญชีตองสื่อสารเรื่องดังกลาว

ใหผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานของกลุมกิจการ (“group engagement partner”) นั้นทราบ (โดยไมคํานึงวา 

group engagement partner จะสังกัดสำนักงานสอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีเครือขายเดียวกันกับ

ผูสอบบัญชีหรือไม เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับจะกำหนดขอหามไมใหมีการสื่อสารเรื่องดังกลาว) และ 

ใหพิจารณาวา ในบริบทของการตรวจสอบกลุมกิจการจะตองดำเนินการใดเพ่ิมเติมหรือไม อยางไร   

3.2.4.2 หากผูสอบบัญชีที่ตรวจสอบกิจการในกลุมกิจการ ("component auditor”)  

พบการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ และเห็นควรเปดเผยขอมูลดังกลาว

ตอหนวยงานที่มีอำนาจท่ีเหมาะสม  component auditor สามารถเปดเผยขอมูลดังกลาวตอหนวยงาน 

ทีม่ีอำนาจที่เหมาะสมไดทันที โดยไมจำเปนตองแจงให group engagement partner ทราบกอน   

อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติ component auditor มักเปดเผยเรื่องการไมปฏิบัติตามหรือขอสงสัยวา 

มีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตอหนวยงานที่มีอำนาจที่เหมาะสม และ group engagement 

partner ในชวงเวลาที่ใกลเคยีงกัน  
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3.2.4.3 ในระหวางการตรวจสอบงบการเงินของกลุมกิจการ หาก group engagement 

partner ตระหนักวามีการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับในระดับกิจการ

ในกลุมกิจการ  group engagement partner ตองพิจารณาวา เรื่องดังกลาวอาจเกี่ยวของกับกิจการ 

ในกลุมกิจการใดดังตอไปนี้หรือไม หากใช group engagement partner ตองสื่อสารเรื่องดังกลาว 

ใหผูที่ปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการดังกลาวทราบ (โดยไมคํานึงวา group engagement partner จะสังกัด 

สำนักงานสอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีเครือขายเดียวกันกับผูที่ปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการดังกลาว

หรือไม เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับใดจะกำหนดขอหามไมใหมีการสื่อสารเรื่องดังกลาว) และใหพิจารณาวา 

จะดำเนินการในเรื่องดังกลาวอยางไร  ทั้งนี้ การประเมินผลกระทบของเรื่องดังกลาวตอกิจการในกลุมกิจการ

เปนความรับผิดชอบของผูที่ปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ (ไมใชความรับผิดชอบของ group engagement 

partner) 

(1) กิจการในกลุมกิจการที่ขอมูลทางการเงินจะตองถูกตรวจสอบเพ่ือวัตถุประสงค 

ในการตรวจสอบงบการเงินของกลุมกิจการ หรือ 

(2) กิจการในกลุมกิจการทีง่บการเงินจะตองถูกตรวจสอบเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนนอกจาก

การตรวจสอบงบการเงินของกลุมกิจการ ตัวอยางเชน การตรวจสอบงบการเงินที่ตองจัดทำตามกฎหมาย 

(statutory audit) ของกิจการในกลุมกิจการ 

3.2.5 การกำหนดวาจำเปนตองมีการดำเนินการตอไป (further action) หรือไม  

3.2.5.1 ผูสอบบัญชีตองประเมินความเหมาะสมของการตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามหรือ 

ขอสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคบัของผูบริหารของกิจการและผูมีหนาที่ในการกำกับดูแล

ของกิจการ (ในกรณีที่เหมาะสม) โดยตัวอยางของปจจัยที่ควรใชในการประเมินความเหมาะสมของ 

การตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามหรือขอสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคบั ไดแก 

(1) การตอบสนองอยางทันเวลา 

(2) การสอบสวนเรื่องการไมปฏิบัติตามหรือขอสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและ 

ขอบังคับอยางเพียงพอ 

(3) การดำเนินการ หรอือยูระหวางดำเนินการ เพ่ือแกไข ฟนฟู หรือบรรเทาผลกระทบ

จากการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ 

(4) การนำขั้นตอนที่เหมาะสมมาใช เพ่ือลดความเสี่ยงของการเกิดการไมปฏิบัติตาม

กฎหมายและขอบังคับซ้ำ  

(5) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการไมปฏิบัติตามหรือขอสงสัยวามีการไมปฏิบัติตาม

กฎหมายและขอบังคับตอหนวยงานท่ีมีอำนาจที่เหมาะสมอยางเพียงพอและเหมาะสม 

ทั้งนี้ การที่ผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลของกิจการไมดำเนินการ 

ในเรื่องการไมปฏิบัติตามหรือขอสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคบันั้น ผูสอบบัญชีสามารถ 

ใชขอเท็จจริงดังกลาวเปนเหตุผลในการสรุปวา ผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลของกิจการไมได
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ตอบสนองตอเรื่องดังกลาวอยางเหมาะสม ผูสอบบัญชีจึงตองพิจารณาความจำเปนในการดำเนินการเองตอไป 

เพ่ือประโยชนของสาธารณะ โดยคำนึงถึงปจจัยตาง ๆ ดังรายละเอียดที่จะกลาวในขอ 3.2.5.2 

3.2.5.2 ผูสอบบัญชีตองใชดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพในการพิจารณาถึงความจำเปน 

ในการดำเนินการตอไป ซึ่งรวมถึงการกำหนดลักษณะและขอบเขตของการดำเนินการดังกลาว เพื่อประโยชน

ของสาธารณะ (เชน การเปดเผยเรื่องการไมปฏิบัติตามหรือขอสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมาย 

และขอบังคับใหหนวยงานที่มีอำนาจที่เหมาะสมทราบ และการถอนตัวจากงานสอบบัญชี เปนตน)  

โดยในการพิจารณาถึงความจำเปนในการดำเนินการตอไป ผูสอบบัญชีตองประเมินโดยเทียบเคียงวา  

บุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน (a reasonable and informed third party) 

จะไดขอสรุปวา ผูสอบบัญชมีีการดำเนินการอยางเหมาะสมเพ่ือประโยชนของสาธารณะหรือไม  นอกจากนี้  

ในการพิจารณาถึงความจำเปนในการดำเนินการตอไป ผูสอบบัญชีตองคำนึงถึงปจจัยตาง ๆ เชน   

(1) กรอบของกฎหมายและขอบังคับ  

(2) ความเรงดวนของสถานการณดังกลาว  

(3) ความแผกระจายของเรื่องดังกลาวตอกิจการของลูกคา 

(4) ผูสอบบัญชียังคงมีความเชื่อมั่นเก่ียวกับความซื่อสัตยของผูบริหารและผูมีหนาที่ 

ในการกำกับดูแลของกิจการ (ในกรณทีี่เหมาะสม) หรือไม  

(5) การไมปฏิบัติตามหรือขอสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ 

มีโอกาสเกิดข้ึนซ้ำอีกหรือไม 

(6) มีหลักฐานที่เชื่อถือไดวาความเสียหายอยางมากไดเกิดขึ้นแลวหรืออาจเกิดขึ้น  

ตอผลประโยชนของกิจการ ผูลงทุน เจาหนี้ พนักงาน หรือสาธารณชน  

3.2.5.3 การดำเนินการตอไปในที่นี้ รวมถึง  

(1) การเปดเผยเรื่องการไมปฏิบัติตามหรือขอสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอบังคับตอหนวยงานที่มีอำนาจที่เหมาะสม แมวาจะไมมีขอกำหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับใหทำเชนนั้น 

และ/หรือ 

(2) การถอนตัวจากงานสอบบัญช ีในกรณีทีส่ามารถทำไดภายใตกฎหมายหรือขอบังคับ  

ทั้งนี ้การถอนตัวจากงานสอบบัญชีไมไดเปนการทดแทนการดำเนินการอื่นที่จำเปนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของ

ผูสอบบัญชีภายใตแนวปฏิบัตนิี้ เชน การเปดเผยเรื่องดังกลาวตอหนวยงานที่มีอำนาจที่เหมาะสม 

3.2.5.4 เมื่อผูสอบบัญชีถอนตัวจากงานสอบบัญชี ผูสอบบัญชีตองใหขอเท็จจริงและขอมูลอื่น5

ทั้งหมดที่เก่ียวของกับการไมปฏิบัติตามหรือขอสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคบัแก 

ผูสอบบัญชีที่จะเสนองาน (proposed successor auditor) เมื่อไดรับการรองขอ แมวาลูกคาสอบบัญชี 

จะไมยินยอมใหผูสอบบัญชทีี่ถอนตัวปรึกษาหารือเก่ียวกับเรื่องของลูกคาสอบบัญชีกับผูสอบบัญชี 

ที่จะเสนองานก็ตาม เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมอนุญาตใหกระทำได  

 
5 ขอเท็จจริงและขอมูลอื่น หมายถึง ขอเท็จจริงและขอมูลที่ผูสอบบัญชีคนกอนเห็นวา ผูสอบบัญชีที่จะเสนองานควรไดรบัทราบขอเท็จจรงิ

และขอมูลดังกลาวกอนที่จะตัดสินใจตอบรับงานสอบบัญช ี
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3.2.5.5 ในกรณทีี่ผูสอบบัญชีที่จะเสนองานไมสามารถติดตอสื่อสารกับผูสอบบัญชีคนกอนได  

ผูสอบบัญชีที่จะเสนองานตองดำเนินการอยางสมเหตุสมผล เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณแวดลอม

ของการเปลี่ยนแปลงการแตงตั้งผูสอบบัญชีดวยวิธีการอ่ืน เชน การสอบถามบุคคลที่สาม และการคนหาขอมูล

เก่ียวกับผูบริหารและผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแลของกิจการจากแหลงตาง ๆ (เชน เว็บไซตของหนวยงาน 

กำกับดูแล และเว็บไซตอ่ืน ๆ เปนตน)  

3.2.6 การพิจารณาวา ควรเปดเผยขอมูลการไมปฏิบัติตามหรือขอสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมาย

และขอบังคับตอหนวยงานที่มีอำนาจที่เหมาะสมหรือไม   

3.2.6.1 ผูสอบบัญชีควรพิจารณาวา ควรเปดเผยขอมูลการไมปฏิบัติตามหรือขอสงสัยวา 

มีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตอหนวยงานที่มีอำนาจที่เหมาะสม เพ่ือใหหนวยงานดังกลาว

สามารถสอบสวนและดำเนินการตาง ๆ เพ่ือประโยชนสาธารณะหรือไม  ทั้งนี้ ในการพิจารณาวา ควรเปดเผย

เรื่องดังกลาวหรือไมนั้น ผูสอบบัญชคีวรคำนึงถึงขอกำหนดของกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ รวมถึง 

ความรุนแรงของผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงหรือที่อาจเกิดขึ้นตอนักลงทุน เจาหนี ้พนักงาน หรือ

สาธารณชน ยกตัวอยางเชน ผูสอบบัญชคีวรพิจารณาเปดเผยเรื่องดังกลาวตอหนวยงานที่มีอำนาจที่เหมาะสม 

ในกรณตีัวอยางดังตอไปนี ้  

(1) กฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของกำหนดใหผูสอบบัญชเีปดเผยหรือรายงานขอมูล 

การไมปฏิบัติตามหรือขอสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตอหนวยงานที่เก่ียวของ 

(2) กิจการมีสวนรวมในการใหสินบนกับเจาหนาที่ของรัฐเพ่ือใหไดสัญญาขนาดใหญ 

(3) การที่กิจการไมปฏิบัติตามหรือมีขอสงสัยวากิจการไมปฏิบัติตามกฎหมายและ 

ขอบังคับที่มีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ   

(4) กิจการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและเรื่องนั้นอาจสงผลกระทบตอ 

ความสงบเรียบรอยในตลาดทุน (fair and orderly market) หรืออาจกอใหเกิดความเสี่ยงตอระบบตลาดเงนิ  

(5) มีแนวโนมวากิจการจะจำหนายสินคาทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพหรือความปลอดภัย

ของประชาชน หรือ 

(6) กิจการกําลังสนับสนุนชองทางในการหลีกเลี่ยงภาษีของลูกคา  

ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีควรเปดเผยขอมูลการไมปฏิบัติตามหรือขอสงสัยวามีการไมปฏิบัติตาม

กฎหมายและขอบังคับตอหนวยงานท่ีมีอำนาจที่เหมาะสมภายในระยะเวลาทีห่นวยงานดังกลาวกำหนด (ถามี)  

3.2.6.2 เนื่องจากการพิจารณาเรื่องการเปดเผยขอมูลการไมปฏิบัติตามหรือขอสงสัยวา 

มีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตอหนวยงานที่มีอำนาจที่เหมาะสม อาจเก่ียวของกับขอพิจารณา 

ที่ซับซอนและการใชดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ ผูสอบบัญชีจึงอาจพิจารณาขอคำปรึกษาภายใน 

สำนักงานสอบบัญชี หรือขอคำปรึกษาจากหนวยงานกำกับดูแลหรือองคกรวิชาชีพโดยถือเปนความลับ  

นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีอาจพิจารณาขอคำแนะนําจากผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายเพ่ือใหเขาใจวา ผูสอบบัญชี 

มีทางเลือกในการดำเนินการอยางไรบาง รวมทั้งรับทราบถึงผลกระทบทางดานวิชาชีพหรือดานกฎหมาย 

ของแตละทางเลือก 
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3.2.6.3 การพิจารณาวา ผูสอบบัญชีควรเปดเผยขอมูลการไมปฏิบัติตามหรือขอสงสัยวา 

มีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตอหนวยงานที่มีอำนาจที่เหมาะสมหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับปจจัย 

ภายนอกดวย เชน 

(1) มีหนวยงานท่ีมีอำนาจที่เหมาะสมที่สามารถรับขอมูลดังกลาว และจัดการ 

ใหมีการดำเนินการสอบสวนและดำเนินการดานตาง ๆ ตอไปหรือไม โดยหนวยงานท่ีมีอำนาจที่เหมาะสม 

จะเปนหนวยงานใดนั้น ขึ้นอยูกับลักษณะของเรื่อง 

 (2) มีกฎหมายหรือขอบังคับท่ีใหการคุมครองแกผูสอบบัญชีจากความรับผิดทางแพง  

ทางอาญา หรือความรับผิดทางวิชาชีพ เชน กฎหมายหรือขอบังคับวาดวยผูแจงเบาะแสการกระทำผิด   

(3) มีภัยคุกคามที่เกิดข้ึนแลวหรือทีอ่าจเกิดขึ้นตอความปลอดภัยทางกายภาพของ 

ผูสอบบัญชีหรือบุคคลอ่ืน 

3.2.6.4 ในบางกรณผีูสอบบัญชีอาจมีเหตุผลที่ทำใหเชื่อไดวา มีการไมปฏิบัติตามกฎหมาย 

และขอบังคับเกิดขึ้นอยางฉับพลัน ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายอยางมากตอนักลงทุน เจาหนี ้พนักงาน  

หรือสาธารณชน ผูสอบบัญชีควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในการหารือเรื่องดังกลาวกับผูบริหารหรือผูมีหนาที่ 

ในการกำกับดแูล รวมทั้งผูสอบบัญชีตองใชดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพในการพิจารณาวา ควรเปดเผย 

เรื่องดังกลาวตอหนวยงานที่มีอำนาจที่เหมาะสมในทันท ีเพื่อปองกันหรือบรรเทาผลกระทบของการไมปฏิบัติตาม

กฎหมายและขอบังคับดังกลาว  

3.2.7 การจัดทำเอกสารหลักฐาน 

3.2.7.1 ผูสอบบัญชีตองจัดทำเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของกับการตรวจสอบเรื่องการไมปฏิบัติตาม

หรือขอสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ เชน  

(1) บันทึกขอมูลแวดลอมที่เก่ียวของกับการไมปฏิบัติตามหรือขอสงสัยวามีการไมปฏิบัติ

ตามกฎหมายและขอบังคับ เชน ขอเท็จจริงเก่ียวกับการไมปฏิบัติตามหรือขอสงสัยวามีการไมปฏิบัติตาม

กฎหมายและขอบังคับ รายละเอียดของบุคคลท่ีเก่ียวของหรืออาจเก่ียวของกับเรื่องดังกลาว (เชน ชื่อ-สกุล 

และตำแหนง) ขอกำหนดทางกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของ ผลกระทบที่เกิดข้ึนหรือท่ีอาจเกิดข้ึน  

การดำเนินการของผูสอบบัญชี รวมทั้งผลของการปรึกษาหารือเรื่องดังกลาวกับผูบริหารและผูมีหนาที่ 

ในการกำกับดูแลของกิจการ (ในกรณทีี่เหมาะสม) หรือบุคคลอื่น (ถามี) 

(2) วิธีการท่ีผูบริหารและผูมีหนาทีใ่นการกำกับดูแลของกิจการ (ในกรณทีี่เหมาะสม)  

ไดตอบสนองตอเรื่องนั้น  

(3) วิธีการตรวจสอบที่ผูสอบบัญชีใช การใชดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ และ

ขอสรุปในเรื่องดังกลาว 

3.2.7.2 ผูสอบบัญชีควรกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานดังกลาวใหสอดคลอง

กับขอกำหนดของมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของ 
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