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ISA™ 620 - การใช้ผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี ที่ เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือน

เมษายน พ.ศ. 2553 โดย International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ 

International Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และท าซ ้าโดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งนี้  

ขั้นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC และ 

การแปลนี้ ได้ด าเนินการตาม “แถลงการณ์นโยบาย - นโยบายในการแปลและท าซ า้มาตรฐานทีอ่อก

โดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้งหมดที่ ได้รับการอนุมัติคือ

ข้อความที่ เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 

ข้อความภาษาอังกฤษของ ISA™ 620 - การใช้ผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี © 2010  

สงวนลิขสทิธิ์ โดย International Federation of Accountants (IFAC) 

ข้อความภาษาไทยของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620 – การใช้ผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญของ 

ผู้สอบบัญชี © 2012 สงวนลิขสทิธิ์ โดย International Federation of Accountants (IFAC) 

ต้นฉบับ : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and 

Related Services Pronouncements  ISBN: 978-1-60815-052-6 

ติดต่อ Permissions@ifac.org เพื่ อขออนุญาตท าซ ้า ครอบครองหรือเป็นสื่ อ หรือใช้เอกสารฉบับนี้

ในลักษณะอื่ นที่ คล้ายคลึงกนั 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ปรับปรุงเนื้ อหาและถ้อยค าบางส่วนให้สอดคล้องกับ

ต้นฉบับ  Handbook 2016-2017 Edition ของ IFAC (ISBN: 978-1-60815-318-3) ทั้ งนี้  

การเปล่ียนแปลงดังกล่าวไม่ได้กระทบต่อข้อก าหนดหรือหลักการที่ ส าคัญของมาตรฐาน  

การสอบบัญชีฉบับนี้  ดังนั้น วันถือปฏิบัติของมาตรฐานการสอบบัญชีนี้ จึงเป็นวันที่  1 มกราคม  

พ.ศ. 2555 เป็นต้นไปเช่นเดิม ซึ่ งสอดคล้องกับวันถือปฏิบัติที่ ระบุไว้ใน Handbook 2016-2017 

Edition ของ IFAC 
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การใชผ้ลงานของผูเ้ชีย่วชาญของผูส้อบบญัชี 

(ถือปฏบัิติกบัการตรวจสอบงบการเงนิส าหรับงวดสิ้นสดุในหรือหลังวนัที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555) 

สารบญั 

 
 

ย่อหนา้ที่ 

ค าน า  

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  1-2 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการแสดงความเหน็จากการตรวจสอบ 3 

วันถือปฏบิัติ 4 

วตัถปุระสงค ์ 5 

ค าจ ากดัความ 6 

ขอ้ก าหนด  

การพิจารณาความจ าเป็นในการใช้ผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี 7 

ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบ 8 

ความรู้  ความสามารถ และความเที่ ยงธรรมของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี 9 
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การอ้างองิถึงผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีในรายงานของผู้สอบบัญชี 14-15 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอื่น  

ค าจ ากดัความของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี ก1-ก3 

การพิจารณาความจ าเป็นในการใช้ผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี ก4-ก9 
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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกับ

ผลงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ งที่ มีความเชี่ ยวชาญในด้านอื่ น

นอกเหนือจากการบัญชีหรือการสอบบัญชี เมื่ อผลงานนั้นถูกน ามาใช้เพื่ อช่วยผู้สอบบัญชี 

ในการได้มาซึ่ งหลักฐานการบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ไม่เกี่ ยวข้องกบั 

(ก) สถานการณ์ที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบมีสมาชิกคนใดคนหนึ่ งหรือปรึกษาหารือกับ

บุคคลใดบุคคลหนึ่ งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ ง ที่ มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะในด้านการบัญชี

หรือการสอบบัญชี ซึ่ งมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2201 เกี่ ยวข้องกับสถานการณ์

ดังกล่าว หรือ 

(ข) การที่ ผู้ สอบบัญชีใช้ผลงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ งที่ ม ี

ความเชี่ ยวชาญในด้านอื่ นนอกเหนือจากการบัญชีหรือการสอบบัญชี ซึ่ งผลงานใน 

ด้านนั้นของผู้นั้นถูกน ามาใช้โดยกิจการเพื่ อช่วยกิจการในการจัดท างบการเงิน 

(ผู้ เชี่ ยวชาญของผู้ บริหาร) ซึ่ งมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5002 เกี่ ยวข้องกับ

สถานการณ์ดังกล่าว 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีในการแสดงความเห็นจากการตรวจสอบ 

3. ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบต่อความเห็นจากการตรวจสอบที่ ได้แสดงไว้เพียงคนเดียว และ

ความรับผิดชอบดังกล่าวไม่ได้ลดลงจากการที่ ผู้ สอบบัญชีใช้ผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญของ 

ผู้สอบบัญชี อย่างไรกต็าม หากผู้สอบบัญชีที่ ใช้ผลงานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีและที่ ได้

ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  สรุปว่าผลงานของผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้นเพียงพอส าหรับ

วัตถุประสงค์ของผู้ สอบบัญชี ผู้ สอบบัญชีอาจยอมรับว่าเร่ืองที่ พบหรือข้อสรุปในด้าน 

ความเชี่ ยวชาญของผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้นเป็นหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสม 

วนัถือปฏิบติั 

4. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏบิัติกบัการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ เร่ิม

ในหรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555 

 
1
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  ก10 และ ก20-ก22 

2
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 “หลักฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้าที่  ก34-ก48 
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วตัถปุระสงค ์

5. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ 

(ก) เพี่ อพิจารณาว่าจะใช้ผลงานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีหรือไม่  

(ข) เพื่ อพิจารณาว่าผลงานนั้นเพียงพอส าหรับวัตถุประสงค์ของผู้ สอบบัญชีหรือไม่  

หากมีการใช้ผลงานนั้นของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี 

ค าจ ากดัความ 

6. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้  

(ก) ผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่ งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ งที่ มี

ความเชี่ ยวชาญในด้านอื่ นนอกเหนือจากการบัญชีหรือการสอบบัญชี ผู้ซึ่ งผลงานใน 

ด้านความเชี่ ยวชาญนั้นถูกน ามาใช้โดยผู้สอบบัญชีเพื่ อช่วยผู้สอบบัญชีในการได้มาซึ่ ง

หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ ผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีอาจ

เป็นได้ทั้งผู้ เชี่ ยวชาญภายในของผู้สอบบัญชี (บุคคลที่ เป็นหุ้นส่วน3 หรือพนักงาน ซึ่ ง

รวมถึงพนักงานชั่วคราวของส านักงานหรือส านักงานเครือข่ายของผู้สอบบัญชี) หรือเป็น

ผู้เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1-ก3) 

(ข) ความเชี่ ยวชาญ หมายถึง ทกัษะ ความรู้  และประสบการณ์ในด้านใดด้านหนึ่ งโดยเฉพาะ 

(ค) ผู้ เชี่ ยวชาญของผู้ บริหาร หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่ งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ ง 

ที่ มีความเชี่ ยวชาญในด้านอื่ นนอกเหนือจากการบัญชีหรือการสอบบัญชี ผู้ซึ่ งผลงานใน 

ด้านความเชี่ ยวชาญนั้นถูกน ามาใช้โดยกิจการเพื่ อช่วยกิจการในการจัดท างบการเงิน 

ขอ้ก าหนด 

การพิจารณาความจ าเป็นในการใชผู้เ้ชี่ยวชาญของผูส้อบบญัชี 

7. หากจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ ยวชาญในด้านอื่ นนอกเหนือจากการบัญชีและการสอบบัญชีเพื่ อให้

ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าจะใช้

ผลงานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก4-ก9) 

ลกัษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ 

8. ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกบัข้อก าหนด

ในย่อหน้าที่  9-13 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ จะแตกต่างกันขึ้ นอยู่กับสถานการณ์  

ในการพิจารณาถึงลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบดังกล่าว ผู้สอบบัญชี

ต้องพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ รวมถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก10) 

(ก) ลักษณะของเร่ืองที่ ผลงานของผู้เชี่ ยวชาญเข้าไปเกี่ ยวข้อง 

 
3
 “หุ้นส่วน” และ “ส านักงาน” ควรอ่านโดยอ้างองิค าศัพทท์ี่ เทยีบเท่าในหน่วยงานภาครัฐ ในกรณีที่ เกี่ ยวข้อง 
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(ข) ความเสี่ ยงของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของเร่ืองที่ ผลงาน

ของผู้เชี่ ยวชาญเข้าไปเกี่ ยวข้อง 

(ค) ความส าคัญของผลงานนั้นของผู้เชี่ ยวชาญต่อบริบทของการตรวจสอบ 

(ง) ความรู้และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีต่อผลงานในอดีตของผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้น  

(จ) การที่ ผู้ เชี่ ยวชาญผู้นั้นอยู่ภายใต้นโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ ยวกับการควบคุมคุณภาพของ

ส านักงานของผู้สอบบัญชีหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก11-ก13) 

ความรู ้ความสามารถ และความเที่ยงธรรมของผูเ้ชี่ยวชาญของผูส้อบบญัชี 

9. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีมีความรู้  ความสามารถ และความเที่ ยง

ธรรมที่ จ าเป็นส าหรับวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีหรือไม่ ในกรณีของผู้เชี่ ยวชาญภายนอกของ

ผู้สอบบัญชี การประเมินความเที่ ยงธรรมต้องรวมถึงการสอบถามเกี่ ยวกับส่วนได้ส่วนเสียและ

ความสัมพันธ์ที่ อาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อความเที่ ยงธรรมของผู้ เชี่ ยวชาญผู้นั้น (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก14-ก20) 

การไดม้าซ่ึงความเขา้ใจในดา้นความเชี่ยวชาญของผูเ้ชี่ยวชาญของผูส้อบบญัชี 

10. ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่ งความเข้าใจอย่างเพียงพอในด้านความเชี่ ยวชาญของผู้ เชี่ ยวชาญของ

ผู้สอบบัญชี เพื่ อให้ผู้สอบบัญชีสามารถ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก21-ก22) 

(ก) พิจารณาลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญผู้นั้นส าหรับ

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีได้ 

(ข) ประเมินความเพียงพอของผลงานดังกล่าวส าหรับวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีได้ 

ขอ้ตกลงกบัผูเ้ชี่ยวชาญของผูส้อบบญัชี 

11. ผู้สอบบัญชีต้องตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีที่ เหมาะสม กับผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี

ในเรื่ องต่าง ๆ ต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก23-ก26) 

(ก) ลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของผลงานของผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก27) 

(ข) หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีและผู้ เชี่ ยวชาญผู้ นั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก28-ก29) 

(ค) ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการสื่ อสารระหว่างผู้สอบบัญชีกับผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้น 

รวมถึงรูปแบบของรายงานต่าง ๆ ซึ่ งจะจัดท าขึ้นโดยผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก30) 

(ง) ความจ าเป็นที่ ต้องให้ผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ ยวกับการรักษา

ความลับของลูกค้า (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก31) 

การประเมินความเพียงพอของผลงานของผูเ้ชี่ยวชาญของผูส้อบบญัชี 

12. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินความเพียงพอของผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีส าหรับ

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี รวมถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก32) 
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(ก) ความเกี่ ยวข้องและความสมเหตุสมผลของเร่ืองที่ พบหรือข้อสรุปของผู้ เชี่ ยวชาญผู้นั้น 

และความสอดคล้องกันของเร่ืองดังกล่าวกับหลักฐานการสอบบัญชีอื่ น (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก33-ก34) 

(ข) ความเกี่ ยวข้องและความสมเหตุสมผลของข้อสมมติและวิธีการที่ ส าคัญในสถานการณ์

ต่าง ๆ  หากผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญผู้นั้นเกี่ ยวข้องกับการใช้ข้อสมมติและวิธีการดังกล่าว 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก35-ก37) 

(ค) ความเกี่ ยวข้อง ความครบถ้วน และความถูกต้องของข้อมูลเร่ิมต้นที่ มีความส าคัญต่อ

ผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญผู้นั้น หากผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญผู้นั้นเกี่ ยวข้องกับการใช้ข้อมูล

เร่ิมต้นดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก38-ก39) 

13. หากผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าผลงานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีไม่เพียงพอส าหรับวัตถุประสงค์

ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก40) 

(ก) ตกลงกบัผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้นเกี่ ยวกบัลักษณะและขอบเขตของงานที่ ผู้ เชี่ ยวชาญผู้นั้นต้องท า

เพิ่ มเติม หรือ 

(ข) ใช้วิธกีารตรวจสอบเพิ่ มเติมตามความเหมาะสมแก่สถานการณ์ 

การอา้งอิงถึงผูเ้ชี่ยวชาญของผูส้อบบญัชีในรายงานของผูส้อบบญัชี 

14. ผู้สอบบัญชีต้องไม่อ้างองิถึงผลงานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีในรายงานของผู้สอบบัญชีที่

มีการแสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข เว้นแต่มีกฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดให้ท าเช่นนั้น 

หากมีกฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดให้มีการอ้างอิงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องระบุในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีว่าการอ้างอิงดังกล่าวไม่ได้ท าให้ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการแสดง

ความเหน็ของผู้สอบบัญชีลดลง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก41) 

15. หากผู้สอบบัญชีอ้างอิงถึงผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีในรายงานของผู้สอบบัญชี

เนื่ องจากการอ้างอิงดังกล่าวเกี่ ยวข้องกบัการท าความเข้าใจเกี่ ยวกบัการแสดงความเหน็แบบที่

เปล่ียนแปลงไปของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องระบุในรายงานของผู้สอบบัญชีว่าการอ้างอิง

ดังกล่าวไม่ได้ท าให้ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

ลดลง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก42) 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

ค าจ ากดัความของผูเ้ชี่ยวชาญของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  6(ก)) 

ก1. ความเชี่ ยวชาญในด้านอื่ นนอกเหนือจากการบัญชีหรือการสอบบัญชี อาจรวมถึงความเชี่ ยวชาญ

ที่ เกี่ ยวข้องกบัเร่ืองต่าง ๆ เช่น 

• การก าหนดมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน ที่ ดินและอาคาร โรงงานและเคร่ืองจักร 

เคร่ืองประดับ งานศิลปะ ของโบราณ สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน สนิทรัพย์ที่ ได้มาและหนี้สินที่

รับมาจากการรวมธุรกจิ และสนิทรัพย์ที่ อาจเกดิการด้อยค่า 
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• การค านวณโดยใช้คณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับหนี้สินที่ เกี่ ยวข้องกับสัญญาประกนัภัย

หรือโครงการผลประโยชน์พนักงาน 

• การประมาณปริมาณส ารองของน า้มันและแกส๊ 

• การก าหนดมูลค่าหนี้สนิเกี่ ยวกบัสิ่ งแวดล้อมและต้นทุนในการท าความสะอาดพื้นที่  

• การตีความสญัญา กฎหมาย และข้อบังคับ 

• การวิเคราะห์ประเดน็การปฏบิัติทางภาษีที่ ซับซ้อนหรือไม่ปกติ 

ก2. ในหลายกรณี การแยกความแตกต่างระหว่างความเชี่ ยวชาญในด้านการบัญชีหรือการสอบบัญชี

กับความเชี่ ยวชาญในด้านอื่ นกระท าได้ไม่ยาก แม้ในกรณีที่ ความเชี่ ยวชาญนั้นเกี่ ยวข้องกับ

ความช านาญเฉพาะด้านการบัญชีหรือการสอบบัญชี ตัวอย่างเช่น บุคคลที่ มีความเชี่ ยวชาญใน

การน าวิธกีารทางบัญชีเกี่ ยวกบัภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไปปฏบิัติมักจะสามารถแยกออกจาก

ผู้เชี่ ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากรได้ง่าย บุคคลแรกไม่ถือว่าเป็นผู้เชี่ ยวชาญตามวัตถุประสงค์

ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เนื่ องจากเป็นความเชี่ ยวชาญในด้านการบัญชี ส่วนบุคคล

หลังถือว่าเป็นผู้ เชี่ ยวชาญตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เนื่ องจากเป็น

ความเชี่ ยวชาญในด้านกฎหมาย การแยกความแตกต่างในท านองเดียวกันนี้อาจสามารถกระท า

ได้กับความช านาญด้านอื่ น ๆ ตัวอย่างเช่น ระหว่างความเชี่ ยวชาญในวิธีการทางบัญชีส าหรับ

เคร่ืองมือทางการเงินกับความเชี่ ยวชาญในการสร้างแบบจ าลองที่ ซับซ้อน เพื่ อก าหนดมูลค่า

ของเคร่ืองมือทางการเงิน อย่างไรกต็าม ในบางกรณี โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีที่ เกี่ ยวข้องกับ

ความเชี่ ยวชาญด้านการบัญชีหรือการสอบบัญชีที่ เพิ่ งเกิดขึ้น การแยกความแตกต่างระหว่าง

ความเชี่ ยวชาญในด้านการบัญชีหรือการสอบบัญชีกับความเชี่ ยวชาญในด้านอื่ นเป็นเร่ืองของ

การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ กฎเกณฑ์และมาตรฐานทางวิชาชีพที่ เกี่ ยวข้องในเร่ือง

ข้อก าหนดด้านการศึกษาและความสามารถของนักบัญชีและผู้สอบบัญชีอาจช่วยผู้สอบบัญชีใน

การใช้ดุลยพินิจนั้น 

ก3. ผู้สอบบัญชีจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่า ข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับนี้ ได้รับผลกระทบอย่างไรจากข้อเทจ็จริงที่ ว่าผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีอาจเป็นได้ทั้ง

บุคคลหรือองค์กร ตัวอย่างเช่น ในการประเมินความรู้  ความสามารถ และความเที่ ยงธรรม

ของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี ผู้ เชี่ ยวชาญนั้นอาจเป็นองค์กรที่ ผู้สอบบัญชีเคยใช้มาก่อน 

แต่ผู้สอบบัญชีไม่เคยมีประสบการณ์กบัผู้เชี่ ยวชาญที่ เป็นบุคคลที่ ได้รับมอบหมายจากองค์กรนั้น

ในงานสอบบัญชีนั้น หรือในกรณีตรงกันข้าม ผู้สอบบัญชีอาจมีความคุ้นเคยกับผลงานของ

ผู้เชี่ ยวชาญที่ เป็นบุคคล แต่ไม่มีความคุ้นเคยกบัองค์กรที่ ผู้เชี่ ยวชาญที่ เป็นบุคคลนั้นท างานอยู่ 

ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดกต็าม ทั้งลักษณะส่วนบุคคลของบุคคลนั้นและลักษณะด้านการจัดการของ

องค์กรนั้น (เช่น ระบบการควบคุมคุณภาพที่ องค์กรใช้) อาจเกี่ ยวข้องกับการประเมินของ

ผู้สอบบัญชี 
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การพิจารณาความจ าเป็นในการใชผู้เ้ชี่ยวชาญของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  7) 

ก4. ผู้สอบบัญชีอาจจ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี เพื่ อช่วยผู้สอบบัญชีในข้อใดข้อหนึ่ ง

หรือหลายข้อต่อไปนี้  

• การได้มาซึ่ งความเข้าใจในกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ รวมถึงการควบคุม

ภายใน 

• การระบุและการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ 

• การพิจารณาและการน าการตอบสนองโดยรวมต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้ในระดับ

ของงบการเงินไปปฏบิัติ 

• การออกแบบและการใช้วิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้

ประเมินไว้ในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ ซึ่ งรวมถึงการทดสอบ

การควบคุมและการตรวจสอบเนื้อหาสาระ 

• การประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ  

ในการแสดงความเหน็ต่องบการเงิน 

ก5. ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญอาจเพิ่ มขึ้นหากผู้บริหาร

ต้องการความเชี่ ยวชาญในด้านอื่ นนอกเหนือจากการบัญชีในการจัดท างบการเงิน เนื่ องจาก

กรณีเช่นนี้  อาจชี้ ให้เห็นถึงความซับซ้อนในระดับหนึ่ ง หรือผู้บริหารอาจไม่มีความรู้ ใน 

ด้านความเชี่ ยวชาญนั้น หากในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารไม่มีความเชี่ ยวชาญที่ จ าเป็น 

ผู้บริหารอาจใช้ผู้ เชี่ ยวชาญของผู้บริหารในการระบุความเสี่ ยงดังกล่าว การควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง  

ซึ่ งรวมถึงการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับผลงานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหารอาจช่วยลดความเสี่ ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

ก6. หากการจัดท างบการเงินเกี่ ยวข้องกับการใช้ผู้ เชี่ ยวชาญในด้านอื่ นนอกเหนือจากการบัญชี 

ผู้สอบบัญชีซึ่ งมีทักษะด้านการบัญชีและการสอบบัญชีอาจไม่มีความเชี่ ยวชาญที่ จ าเป็น ใน 

การตรวจสอบงบการเ งินนั้ น ผู้ สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบต้องพอใจ ว่า 

กลุ่มผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบและผู้ เชี่ ยวชาญของผู้ สอบบัญชีที่ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ งของ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมกันแล้วมีทกัษะความรู้และความสามารถที่ เหมาะสมในการที่

จะปฏบิัติงานตรวจสอบ4 นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชียังต้องมั่นใจเกี่ ยวกบัลักษณะ ระยะเวลา และ

ขอบเขตของทรัพยากรที่ จ าเป็นในการที่ จะปฏบิัติงานตรวจสอบ5 การพิจารณาของผู้สอบบัญชี

ว่าจะใช้ผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้ สอบบัญชีหรือไม่ และหากมีการใช้จะใช้เมื่ อใดและ 

มีขอบเขตเพียงใด จะช่วยผู้ สอบบัญชีในการปฏิบัติตามข้อก าหนดเหล่านี้  ในขณะที่  

 
4
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที่  14 

5
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  8(จ) 
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การตรวจสอบก าลังคืบหน้าหรือในขณะที่ สถานการณ์ต่าง ๆ เปล่ียนแปลงไป ผู้สอบบัญชีอาจ

ต้องทบทวนการตัดสนิใจที่ ได้ท าไปแล้วเกี่ ยวกบัการใช้ผลงานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี 

ก7. อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีที่ ไม่ได้เป็นผู้เชี่ ยวชาญในด้านอื่ นที่ เกี่ ยวข้องนอกเหนือจากการบัญชี

หรือการสอบบัญชี ยังสามารถได้มาซึ่ งความเข้าใจที่ เพียงพอเกี่ ยวกับความเชี่ ยวชาญ 

ในด้านนั้นเพื่ อที่ จะปฏิบัติงานตรวจสอบได้โดยไม่ต้องใช้ผู้ เชี่ ยวชาญของผู้ สอบบัญชี  

ความเข้าใจดังกล่าวอาจได้มาจาก ตัวอย่างเช่น 

• ประสบการณ์จากการตรวจสอบกิจการซึ่ งต้องการความเชี่ ยวชาญนั้นในการจัดท า 

งบการเงิน 

• การศึกษาหรือการพัฒนาทางวิชาชีพเฉพาะด้าน ซึ่ งอาจรวมถึงหลักสูตรที่ เป็นทางการ

หรือการปรึกษาหารือกบับุคคลซึ่ งมีความเชี่ ยวชาญในด้านที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อวัตถุประสงค์

ในการเพิ่ มความสามารถของผู้ สอบบัญชี เองในการจัดการกับเร่ืองต่าง ๆ ในด้าน 

ความเชี่ ยวชาญนั้น การปรึกษาหารือดังกล่าวแตกต่างจากการปรึกษาหารือกับ

ผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีในเร่ืองเกี่ ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะที่ พบใน 

การตรวจสอบเมื่ อผู้ เชี่ ยวชาญนั้นได้รับข้อเท็จจริงที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมดซึ่ งจะท าให้

ผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้นสามารถให้ค าปรึกษาที่ เหมาะสมเกี่ ยวกบัเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องได้6 

• การปรึกษาหารือกบัผู้สอบบัญชีที่ เคยปฏบิัติงานตรวจสอบที่ คล้ายคลึงกนัมาก่อน 

ก8. ในกรณีอื่ น ๆ ผู้สอบบัญชีอาจประเมินว่ามีความจ าเป็นหรืออาจเลือกที่ จะใช้ผู้ เชี่ ยวชาญของ

ผู้ สอบบัญชีเพื่ อช่วยในการได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

ข้อพิจารณาในการตัดสนิใจว่าจะใช้ผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีหรือไม่ อาจรวมถึง 

• การที่ ผู้บริหารได้ใช้ผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหารในการจัดท างบการเงินหรือไม่ (ดูย่อหน้าที่  

ก9) 

• ลักษณะและความส าคัญของเร่ืองนั้น รวมถึงความซับซ้อนของเร่ืองนั้น 

• ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญของเร่ืองนั้น 

• ลักษณะที่ คาดการณ์ไว้ของวิธีการตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ระบุได้  

ซึ่ งรวมถึงความรู้ ของผู้สอบบัญชีและประสบการณ์เกี่ ยวกับผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญใน

ส่วนที่ เกี่ ยวข้องกบัเร่ืองดังกล่าว และการมอียู่ของแหล่งอื่ นของหลักฐานการสอบบัญชี 

ก9. หากผู้บริหารใช้ผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหารในการจัดท างบการเงิน การตัดสินใจของผู้สอบบัญชี

ว่าจะใช้ผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีหรือไม่ อาจได้รับอทิธพิลจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น 

• ลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของผลงานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร 

• การที่ ผู้ เชี่ ยวชาญของผู้บริหารเป็นพนักงานของกิจการหรือเป็นผู้ที่ ได้รับการว่าจ้าง 

โดยกจิการเพื่ อให้บริการที่ เกี่ ยวข้อง 

• ขอบเขตที่ ผู้บริหารสามารถควบคุมหรือมีอทิธพิลต่อผลงานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร 

 
6
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที่  ก21 
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• ความรู้และความสามารถของผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร 

• การที่ ผู้ เชี่ ยวชาญของผู้บริหารอยู่ภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านเทคนิคหรือ

ข้อก าหนดอื่ นทางวิชาชีพหรือของอุตสาหกรรมหรือไม่ 

• การควบคุมใด ๆ ภายในกจิการที่ มีต่อผลงานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5007 มีข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติเกี่ ยวกับผลกระทบของ

ความรู้  ความสามารถ และความเที่ ยงธรรมของผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหารที่ มีต่อความน่าเชื่ อถือ

ของหลักฐานการสอบบัญชี 

ลกัษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  8) 

ก10. ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่ เกี่ ยวข้องกับข้อก าหนดในย่อหน้าที่  9-13 

ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น ปัจจัย

ต่อไปนี้ อาจชี้ ให้เห็นถึงความจ าเป็นที่ ต้องใช้วิธีการตรวจสอบที่ แตกต่างไปหรือมีขอบเขตที่

กว้างกว่าเดิม 

• ผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวข้องกับเร่ืองที่ ส าคัญ ซี่ งเกี่ ยวกับการใช้ 

ดุลยพินิจที่ ขึ้นอยู่กบัความเหน็ส่วนบุคคลและซับซ้อน 

• ผู้สอบบัญชีไม่เคยใช้ผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีและไม่มีความรู้ เกี่ ยวกับ

ความรู้  ความสามารถ และความเที่ ยงธรรมของผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้นมาก่อน 

• ผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงาน ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่ งของงานตรวจสอบ ไม่ใช่เพียง

แค่รับปรึกษาหารือเพื่ อให้ค าแนะน าเกี่ ยวกบัเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ ง 

• ผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีเป็นผู้เชี่ ยวชาญภายนอก ดังนั้น จึงไม่อยู่ภายใต้นโยบายและ

วิธปีฏบิัติเกี่ ยวกบัการควบคุมคุณภาพของส านักงานของผู้สอบบัญชี 

นโยบายและวธีิการควบคมุคณุภาพของส านกังานของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  8(จ)) 

ก11. ผู้ เชี่ ยวชาญภายในของผู้สอบบัญชีอาจเป็นหุ้นส่วนหรือพนักงาน ซึ่ งรวมถึงพนักงานชั่วคราว

ของส านักงานของผู้สอบบัญชี ซึ่ งอยู่ภายใต้นโยบายและวิธีปฏบิัติเกี่ ยวกับการควบคุมคุณภาพ

ของส านักงานนั้นตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  18 ผู้ เชี่ ยวชาญภายในของ 

ผู้สอบบัญชีอาจเป็นหุ้นส่วนหรือพนักงาน ซึ่ งรวมถึงพนักงานชั่วคราวของส านักงานเครือข่าย 

ซึ่ งอาจใช้นโยบายและวิธปีฏบิัติเกี่ ยวกบัการควบคุมคุณภาพร่วมกบัส านักงานของผู้สอบบัญชี 

ก12. ผู้ เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ งของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและ 

ไม่อยู่ภายใต้นโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ ยวกับการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานการควบคุม

คุณภาพ ฉบับที่  19 อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศ กฎหมายหรือข้อบังคับอาจก าหนดว่า

 
7
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ย่อหน้าที่  8 

8
 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 “การควบคุมคุณภาพส าหรับส านักงานที่ ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบ

การเงิน และงานให้ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ อง” ย่อหน้าที่  12(ฉ) 
9
 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  12(ฉ) 
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ผู้ เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีต้องได้รับการปฏิบัติเสมือนว่าเป็นสมาชิกคนหนึ่ งใน 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนั้น จึงอาจอยู่ภายใต้ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง  

ซึ่ งรวมถึงข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้องกับความเป็นอิสระและข้อก าหนดทางวิชาชีพอื่ นที่ ก าหนดโดย

กฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าว 

ก13. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบมีสิทธิเชื่ อถือระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงาน หากข้อมูล

จากส านักงานหรือแหล่งอื่ นจะชี้ แนะไว้เป็นอย่างอื่ น10 ขอบเขตของความเชื่ อถือดังกล่าวจะ

แตกต่างกนัตามสถานการณ์และอาจมีผลกระทบต่อลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการ

ตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ตัวอย่างของเร่ืองต่าง ๆ เช่น 

• ความรู้และความสามารถ ผ่านแผนงานการว่าจ้างและการฝึกอบรม 

• ความเที่ ยงธรรม ผู้เชี่ ยวชาญภายในของผู้สอบบัญชีอยู่ภายใต้ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ

ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งรวมถึงข้อก าหนดเรื่ องความเป็นอสิระ 

• การประเมินของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับความเพียงพอของผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญของ

ผู้สอบบัญชี ตัวอย่างเช่น แผนงานการฝึกอบรมของส านักงานอาจท าให้ผู้ เชี่ ยวชาญ

ภายในของผู้สอบบัญชีมีความเข้าใจที่ เหมาะสมเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ของความเชี่ ยวชาญ

ของตนเองกับกระบวนการตรวจสอบ การเชื่ อถือในการฝึกอบรมดังกล่าวและกระบวนการ

อื่ นของส านักงาน เช่น วิธีปฏิบัติในการก าหนดขอบเขตของผลงานของผู้เชี่ ยวชาญภายใน

ของผู้สอบบัญชี อาจมีผลกระทบต่อลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ

ของผู้สอบบัญชีในการประเมินความเพียงพอของผลงานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี 

• การปฏบิัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย ผ่านกระบวนการการติดตามผล 

• ข้อตกลงกบัผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี 

การเชื่ อถือระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงานดังกล่าวไม่ได้ท าให้ความรับผิดชอบของ

ผู้สอบบัญชีในการปฏบิัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ลดลง 

ความรู ้ความสามารถ และความเที่ยงธรรมของผูเ้ชี่ยวชาญของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  9) 

ก14. ความรู้  ความสามารถ และความเที่ ยงธรรมของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีเป็นปัจจัยที่ มี

ผลกระทบที่ ส าคัญต่อการที่ ผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้ สอบบัญชีจะเพียงพอส าหรับ

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีหรือไม่ ความรู้ เกี่ ยวข้องกบัลักษณะและระดับของความเชี่ ยวชาญ

ของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี ความสามารถเกี่ ยวข้องกับความสามารถของผู้ เชี่ ยวชาญของ

ผู้สอบบัญชีในการใช้ความรู้นั้นในสถานการณ์ต่าง ๆ ของงานตรวจสอบ ปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อ

ความสามารถอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น ท าเลที่ ตั้งทางภูมิศาสตร์และการมีเวลาและทรัพยากร 

ความเที่ ยงธรรมเกี่ ยวข้องกับการที่ ความล าเอียง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออิทธิพล

จากสิ่ งอื่ น ๆ อาจมีผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพหรือการใช้ดุลยพินิจ

ทางธุรกจิของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี 

 
10

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที่  4 
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ก15. สารสนเทศเกี่ ยวกบัความรู้  ความสามารถ และความเที่ ยงธรรมของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี

อาจมาจากแหล่งที่ มาที่ หลากหลาย เช่น 

• ประสบการณ์ส่วนตัวจากผลงานในอดีตของผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้น 

• การปรึกษาหารือกบัผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้น 

• การปรึกษาหารือกบัผู้สอบบญัชีอื่ นหรือบุคคลอื่ นที่ มีความคุ้นเคยกบัผลงานของ

ผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้น 

• ความรู้ เกี่ ยวกบัคุณสมบัติ การเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพหรือสมาคมอุตสาหกรรม 

ใบอนุญาตในการปฏบิัติงาน หรือการได้รับการยอมรับจากภายนอกในรูปแบบอื่ นของ

ผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้น 

• บทความที่ ได้รับการตีพิมพ์หรือหนังสอืที่ เขียนโดยผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้น 

• นโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ ยวกับการควบคุมคุณภาพของส านักงานของผู้ สอบบัญชี  

(ดูย่อหน้าที่  ก11-ก13) 

ก16. เร่ืองต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการประเมินความรู้  ความสามารถ และความเที่ ยงธรรมของ

ผู้ เชี่ ยวชาญของผู้ สอบบัญชีรวมถึงการที่ ผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญผู้นั้นอยู่ภายใต้มาตรฐาน 

การปฏิบัติงานด้านเทคนิคหรือข้อก าหนดอื่ นทางวิชาชีพหรือของอุตสาหกรรมหรือไม่ 

ตัวอย่างเช่น ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณและข้อก าหนดในการเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพ

หรือสมาคมอุตสาหกรรม มาตรฐานการให้ความเห็นชอบขององค์กรที่ ออกใบอนุญาตใน

การปฏบิัติงาน หรือข้อก าหนดที่ มีการบังคับใช้โดยกฎหมายหรือข้อบังคับ 

ก17. เร่ืองอื่ น ๆ ที่ อาจเกี่ ยวข้อง รวมถึง 

• ความเกี่ ยวข้องของความรู้ ของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้ สอบบัญชีกับเร่ืองที่ ผลงานของ

ผู้ เชี่ ยวชาญผู้ นั้ นจะถูกน ามาใช้  ซึ่ งรวมถึงความช านาญในด้านต่าง ๆ ภายใต้ 

ความเชี่ ยวชาญของผู้ เชี่ ยวชาญผู้นั้น ตัวอย่างเช่น นักคณิตศาสตร์ประกันภัยอาจมี 

ความช านาญในเร่ืองการประกันทรัพย์สินและวินาศภัย แต่มีความเชี่ ยวชาญที่ จ ากัด

เกี่ ยวกบัการค านวณเงินบ านาญ 

• ความรู้ของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัข้อก าหนดทางการบัญชีและการสอบบัญชี

ที่ เกี่ ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ความรู้ เกี่ ยวกบัข้อสมมติและวิธีการ ซึ่ งรวมถึงแบบจ าลองต่าง ๆ 

ที่ สอดคล้องกบัแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

• การที่ เหตุการณ์ที่ ไม่ได้คาดการณ์ไว้ การเปล่ียนแปลงเง่ือนไข หรือหลักฐานการสอบบัญชี

ที่ ได้รับจากการใช้วิธีการตรวจสอบชี้ ให้เห็นว่าอาจมีความจ าเป็นที่ จะต้องพิจารณา 

การประเมินความรู้  ความสามารถ และความเที่ ยงธรรมของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี

ที่ ได้ท าไปแล้วในคร้ังแรกใหม่ในขณะที่ การตรวจสอบก าลังคืบหน้าหรือไม่ 

ก18. มีสถานการณ์หลากหลายที่ อาจเป็นอุปสรรคต่อการรักษาความเที่ ยงธรรม ตัวอย่างเช่น 

อุปสรรคจากการมีส่วนได้เสีย อุปสรรคจากการเป็นผู้ให้การสนับสนุน อุปสรรคจากความคุ้นเคย 

อุปสรรคจากการตรวจสอบหรือสอบทานงานที่ ตนเองมีส่วนร่วม และอุปสรรคจากการคุกคาม
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โดยตรง มาตรการการป้องกนัอาจก าจัดหรือลดอุปสรรคดังกล่าวได้และอาจถูกก าหนดขึ้นจาก

โครงสร้างภายนอก (ตัวอย่างเช่น วิชาชีพของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี กฎหมายหรือข้อบังคับ) 

หรือจากสภาพแวดล้อมในการท างานของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี (ตัวอย่างเช่น นโยบาย

และวิธีปฏิบัติเกี่ ยวกับการควบคุมคุณภาพ) นอกจากนี้ อาจมีมาตรการการป้องกันโดยเฉพาะ

ส าหรับงานตรวจสอบ 

ก19. การประเมินความส าคัญของอุปสรรคต่อการรักษาความเที่ ยงธรรมและความจ าเป็นที่ จะต้องมี

มาตรการการป้องกันหรือไม่นั้นอาจขึ้ นอยู่กับบทบาทของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีและ

ความส าคัญของผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญในบริบทของการตรวจสอบ อาจมีบางสถานการณ์ที่

มาตรการการป้องกนัไม่สามารถลดอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่

ผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีที่ ได้รับการเสนอชื่ อเป็นบุคคลที่ มีบทบาทส าคัญในการจัดท า

สารสนเทศที่ จะก าลังถูกตรวจสอบ นั่นหมายความว่า ผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีคือผู้เชี่ ยวชาญ

ของผู้บริหาร 

ก20. ในการประเมินความเที่ ยงธรรมของผู้เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี อาจเกี่ ยวข้องกบั 

(ก) การสอบถามกิจการเกี่ ยวกับผลประโยชน์หรือความสัมพันธ์ใด ๆ ที่ ทราบที่ กิจการมีกบั

ผู้ เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี ที่ อาจกระทบต่อความเที่ ยงธรรมของผู้ เชี่ ยวชาญ 

ผู้นั้น 

(ข) การปรึกษาหารือกับผู้ เชี่ ยวชาญผู้นั้นถึงมาตรการการป้องกันที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งรวมถึง

ข้อก าหนดทางวิชาชีพที่ เกี่ ยวข้องกับผู้ เชี่ ยวชาญผู้นั้น และการประเมินว่ามาตรการ

การป้องกันเพียงพอหรือไม่ที่ จะลดอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ ผลประโยชน์

และความสัมพันธ์ที่ อาจปรึกษาหารือกับผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีรวมถึง 

• ผลประโยชน์ทางการเงิน 

• ความสมัพันธท์างธุรกจิและส่วนตัว 

• การให้บริการทางด้านอื่ นโดยผู้ เชี่ ยวชาญ รวมถึงโดยองค์กรหากผู้ เชี่ ยวชาญ

ภายนอกเป็นองค์กร 

ในบางกรณี อาจเหมาะสมที่ ผู้สอบบัญชีจะได้มาซึ่ งค ารับรองที่ เป็นลายลักษณ์อกัษรจาก

ผู้ เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับกิจการ 

ที่ ผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้นทราบ 

การได้มาซ่ึงความเข้าใจในด้านความเชี่ยวชาญของผูเ้ชี่ยวชาญของผูส้อบบัญชี (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  10) 

ก21. ผู้สอบบัญชีอาจได้มาซึ่ งความเข้าใจในด้านความเชี่ ยวชาญของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีจาก

หลายแหล่งตามที่ อธบิายไว้ในย่อหน้าที่  ก7 หรือจากการปรึกษาหารือกบัผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้น 

ก22. เร่ืองต่าง ๆ เกี่ ยวกับด้านความเชี่ ยวชาญของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกับการท า

ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีอาจรวมถึง 
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• การที่ ด้านความเชี่ ยวชาญของผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้นครอบคลุมถึงความช านาญที่ เกี่ ยวข้องกบั

การตรวจสอบหรือไม่ (ดูย่อหน้าที่  ก17) 

• การที่ มีมาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานอื่ น และข้อบังคับหรือข้อก าหนดทางกฎหมายที่

มีการบังคับใช้หรือไม่ 

• ข้อสมมติและวิธีการใด (รวมถึงแบบจ าลองต่าง ๆ ในกรณีที่ เกี่ ยวข้อง) ที่ น ามาใช้ 

โดยผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี และการที่ ข้อสมมติและวิธกีารดังกล่าวได้รับการยอมรับ

โดยทั่วไปในด้านความเชี่ ยวชาญของผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้นและเหมาะสมส าหรับวัตถุประสงค์

ในการรายงานทางการเงินหรือไม่ 

• ลักษณะของข้อมูลหรือสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอกที่ ผู้ เชี่ ยวชาญของ 

ผู้สอบบัญชีใช้ 

ขอ้ตกลงกบัผูเ้ชี่ยวชาญของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  11) 

ก23. ลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของผลงานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีอาจแตกต่างกัน

อย่างมากในแต่ละสถานการณ์ เช่นเดียวกับบทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและ

ผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี และลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการสื่ อสารระหว่าง 

ผู้สอบบัญชีและผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี ดังนั้น จึงมีข้อก าหนดว่าเร่ืองต่าง ๆ ดังกล่าวต้อง

มีการตกลงกันระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี ไม่ว่าผู้ เชี่ ยวชาญนั้นจะ

เป็นผู้เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีหรือผู้เชี่ ยวชาญภายในของผู้สอบบัญชี 

ก24. เร่ืองต่าง ๆ ที่ ระบุไว้ในย่อหน้าที่  8 อาจกระทบต่อระดับของรายละเอียดและความเป็นทางการ

ของข้อตกลงระหว่างผู้สอบบัญชีกับผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี ซึ่ งรวมถึงเร่ืองที่ ว่าเหมาะสม

หรือไม่ที่ ข้อตกลงนั้นต้องเป็นลายลักษณ์อักษร ตัวอย่างเช่น ปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้อาจชี้ ให้เห็น

ถึงความจ าเป็นที่ จะต้องมีข้อตกลงที่ มีรายละเอียดมากขึ้น หรือความจ าเป็นที่ ข้อตกลงต้องเป็น

ลายลักษณ์อกัษร 

• ผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของกิจการที่ ละเอียดอ่อนหรือที่ เป็น

ความลับ 

• บทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีแตกต่าง

จากบทบาทและหน้าที่ ตามปกติ 

• ข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับของหลาย ๆ เขตอ านาจกฎหมายมีผลบังคับใช้ 

• เร่ืองที่ ผลงานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวข้องนั้นมีความซับซ้อนสงู 

• ผู้สอบบัญชีไม่เคยใช้ผลงานของผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้นมาก่อน 

• ขอบเขตของผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีและความส าคัญของผลงานนั้นใน

บริบทของการตรวจสอบมีมากขึ้น 

ก25. ข้อตกลงระหว่างผู้สอบบัญชีกับผู้ เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีมักอยู่ในรูปแบบของ

หนังสือตอบรับงาน ภาคผนวกได้แสดงเร่ืองต่าง ๆ ที่ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาให้รวมอยู่ใน
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หนังสือตอบรับงานดังกล่าว หรือในรูปแบบอื่ นของข้อตกลงกับผู้ เชี่ ยวชาญภายนอกของ 

ผู้สอบบัญชี 

ก26. หากไม่มีข้อตกลงที่ เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้สอบบัญชีกับผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี 

หลักฐานของการมข้ีอตกลงอาจรวมอยู่ใน ตัวอย่างเช่น 

• บันทกึการวางแผน หรือเอกสารหลักฐานที่ เกี่ ยวข้อง เช่น แนวการสอบบัญชี 

• นโยบายและวิธีปฏิบัติของส านักงานของผู้สอบบัญชี ในกรณีของผู้เชี่ ยวชาญภายในของ

ผู้สอบบัญชี นโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ มีอยู่และที่ ใช้ก ากับผู้ เชี่ ยวชาญผู้นั้นอาจรวมถึง

นโยบายและวิธีปฏิบัติโดยเฉพาะ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญผู้นั้น ขอบเขต

ของการจดบันทกึในเอกสารหลักฐานของผู้สอบบัญชีขึ้นอยู่กบัลักษณะของนโยบายและ

วิธปีฏบิัติดังกล่าว ตัวอย่างเช่น อาจไม่มีการก าหนดให้ต้องจดบันทกึในเอกสารหลักฐาน

ของผู้ สอบบัญชีหากส านักงานของผู้ สอบบัญชีมีวิธีปฏิบัติโดยละเอียดครอบคลุม

สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ มีการใช้ผลงานของผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้น 

ลกัษณะ ขอบเขต และจุดประสงค์ของผลงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  11(ก)) 

ก27. ในการตกลงเกี่ ยวกับลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญของ 

ผู้สอบบัญชีให้รวมถึงการปรึกษาหารือเกี่ ยวกบัมาตรฐานการปฏบิัติงานด้านเทคนิคที่ เกี่ ยวข้อง

หรือข้อก าหนดอื่ นทางวิชาชีพหรือของอุตสาหกรรมที่ ผู้เชี่ ยวชาญจะปฏบิัติตาม 

บทบาทและความรบัผิดชอบ (อ้างองิถึงย่อหน้าที่  11(ข)) 

ก28. ข้อตกลงเกี่ ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี 

อาจรวมถงึ 

• การที่ ผู้สอบบัญชีหรือผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีจะเป็นผู้ทดสอบรายละเอยีดของข้อมูล

เร่ิมต้น 

• การยินยอมให้ผู้ สอบบัญชีปรึกษาหารือกับกิจการและผู้อื่ นเกี่ ยวกับเร่ืองที่ พบหรือ

ข้อสรุปของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี และให้ผู้สอบบัญชีกล่าวถึงรายละเอียดของเร่ือง

ที่ พบหรือข้อสรุปของผู้ เชี่ ยวชาญผู้ นั้นไว้ในเกณฑ์ในการแสดงความเห็นแบบที่

เปลี่ ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ จ าเป็น (ดูย่อหน้าที่  ก42) 

• ข้อตกลงใด ๆ เพื่ อแจ้งให้ผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีทราบถึงข้อสรุปของผู้สอบบัญชี

เกี่ ยวกบัผลงานของผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้น 

เอกสารหลักฐาน 

ก29. ข้อตกลงเกี่ ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี 

อาจรวมถึงข้อตกลงเกี่ ยวกับการเข้าถึงและการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของแต่ละฝ่าย  

เมื่ อผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีเป็นสมาชิกคนหนึ่ งในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน

ของผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้นจะเป็นส่วนหนึ่ งของเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ เว้นแต่จะมีการระบุ
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ไว้ในข้อตกลงเป็นอย่างอื่ นเอกสารหลักฐานของผู้ เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีเป็น 

กรรมสทิธิ์ของผู้เช่ียวชาญผู้นั้นและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่ งของเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ  

การสือ่สาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  11(ค)) 

ก30. การสื่ อสารสองทางที่ มีประสิทธิผลช่วยส่งเสริมให้เกิดการประสานที่ เหมาะสมระหว่างลักษณะ 

ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีกับงานอื่ นของ 

การตรวจสอบ ตลอดจนการปรับเปล่ียนที่ เหมาะสมของวัตถุประสงค์ของผู้ เชี่ ยวชาญของ 

ผู้สอบบัญชีในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น เมื่ อผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญของ

ผู้ สอบบัญชี เกี่ ยว ข้องกับ ข้อสรุปของผู้ สอบบัญชี เกี่ ยวกับความเสี่ ยงที่ มี นั ยส าคัญ  

ทั้งการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการเมื่ อสิ้ นสุดงานของผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้นและ

การรายงานด้วยวาจาระหว่างที่ การตรวจสอบก าลังคืบหน้าอาจเป็นการเหมาะสม การระบุ

หุ้นส่วนหรือพนักงานที่ จะเป็นผู้ประสานงานกบัผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี ตลอดจนวิธกีารในการ

สื่ อสารระหว่างผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้นกบักิจการ จะช่วยให้เกดิการสื่ อสารที่ ทนัท่วงทแีละมปีระสิทธิผล

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในงานตรวจสอบขนาดใหญ่ 

การรกัษาความลบั (อ้างถึงย่อหน้าที่  11(ง)) 

ก31. ข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้องกับการรักษาความลับภายใต้ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องที่ ใช้

กับผู้สอบบัญชีจ าเป็นต้องใช้กับผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีด้วย อาจมีการก าหนดข้อก าหนด

เพิ่ มเติมโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ กิจการอาจร้องขอให้มีการตกลงเกี่ ยวกับข้อก าหนดที่

เกี่ ยวข้องกบัการรักษาความลับโดยเฉพาะเจาะจงกบัผู้เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี 

การประเมินความเพียงพอของผลงานของผูเ้ชี่ยวชาญของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  12) 

ก32. การประเมินของผู้ สอบบัญชีเกี่ ยวกับความรู้  ความสามารถ และความเที่ ยงธรรมของ

ผู้ เชี่ ยวชาญของผู้ สอบบัญชี ความคุ้ นเคยของผู้ สอบบัญชีที่ มีต่อด้านความเชี่ ยวชาญของ

ผู้ เชี่ ยวชาญของผู้ สอบบัญชี  และลักษณะของงานที่ ท าโดยผู้ เชี่ ยวชาญของผู้ สอบบัญชี  

มีผลกระทบต่อลักษณะ ระยะเวลา  และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเพื่ อประเมิน 

ความเพียงพอของผลงานของผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้นส าหรับวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี 

ส่ิงทีพ่บและขอ้สรุปทีไ่ดจ้ากผูเ้ชีย่วชาญของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  12(ก)) 

ก33. วิธีการตรวจสอบโดยเฉพาะที่ ใช้เพื่ อประเมินความเพียงพอของผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญของ

ผู้สอบบัญชีเพื่ อวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี อาจรวมถึง 

• การสอบถามผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี 

• การสอบทานเอกสารหลักฐานและรายงานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี 

• การใช้วิธกีารตรวจสอบหลายวิธร่ีวมกนั เช่น 

o การสงัเกตการณ์การปฏบิัติงานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี 
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o การตรวจสอบข้อมูลที่ ตีพิมพ์ เช่น รายงานทางสถิติจากแหล่งข้อมูลที่ น่าเชื่ อถือ

และมีชื่ อเสยีง 

o การขอค ายืนยันในเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องจากบุคคลที่ สาม 

o การวิเคราะห์เปรียบเทยีบโดยละเอยีด  

o การทดสอบการค านวณใหม่ 

• การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ ยวชาญอื่ นที่ มีความช านาญที่ เกี่ ยวข้อง ตัวอย่างเช่น เมื่ อเร่ืองที่

พบหรือข้อสรุปของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีไม่สอดคล้องกับหลักฐานการสอบบัญชี

อื่ น 

• การปรึกษาหารือกบัผู้บริหารเกี่ ยวกบัรายงานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี 

ก34. ปัจจัยที่ เกี่ ยวข้องในการประเมินความเกี่ ยวเนื่ องและความสมเหตุผลของเร่ืองที่ พบหรือ

ข้อสรุปของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี ไม่ว่าจะอยู่ในรายงานหรือในรูปแบบอื่ น อาจรวมถึง

เร่ืองที่ พบหรือข้อสรุปดังกล่าว 

• มีการน าเสนอในรูปแบบที่ เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพหรือของอุตสาหกรรมของ

ผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีหรือไม่ 

• มีการแสดงขอบเขตของงานที่ ท าและมาตรฐานที่ ใช้ ซึ่ งรวมถึงการอ้างองิถึงวัตถุประสงค์

ที่ ได้ตกลงไว้กบัผู้สอบบัญชี ไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 

• เกิดขึ้ นบนพื้ นฐานของช่วงเวลาที่ เหมาะสมและได้พิจารณาถึงเหตุการณ์ภายหลัง 

รอบระยะเวลารายงานในกรณีที่ เกี่ ยวข้อง หรือไม่ 

• อยู่ภายใต้เง่ือนไขหรือข้อจ ากัดในการใช้หรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น จะมีผลกระทบต่อ

ผู้สอบบัญชีหรือไม่ และ 

• เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการพิจารณาที่ เหมาะสมถึงข้อผิดพลาดหรือความเบี่ ยงเบนที่พบ

โดยผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีหรือไม่ 

ขอ้สมมติ วธีิการ และขอ้มูลเร่ิมตน้ 

ข้อสมมติ วิธกีาร และข้อมูลเร่ิมต้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  12(ข)) 

ก35. เมื่ องานของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้ สอบบัญชีคือเพื่ อประเมินข้อสมมติและวิธีการ ซึ่ งรวมถึง

แบบจ าลองต่าง ๆ ในกรณีที่ เหมาะสม ที่ ผู้บริหารใช้ในการจัดท าประมาณการทางบัญชี วิธกีาร

ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีมักจะมุ่งไปที่ การประเมินว่าผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีได้สอบทาน

ข้อสมมติและวิธกีารเหล่านั้นอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่ เมื่ องานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี 

คือเพื่ อหาค่าประมาณแบบจุดของผู้สอบบัญชีหรือค่าประมาณแบบช่วงของผู้สอบบัญชี เพื่ อใช้

เปรียบเทยีบกับค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร วิธีการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีอาจมุ่งไปที่

การประเมินข้อสมมติและวิธีการซึ่ งรวมถึงแบบจ าลองต่าง ๆ ในกรณีที่ เหมาะสม ที่ ใช้โดย

ผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี 
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ก36. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 54011 อธิบายถึงข้อสมมติและวิธีการที่ ผู้บริหารใช้ในการจัดท า

ประมาณการทางบัญชี ซึ่ งในบางกรณีรวมถึงการใช้แบบจ าลองที่ มี ลักษณะเฉพาะสูง  

ซึ่ งพัฒนาขึ้นเองโดยกจิการ แม้ว่าค าอธบิายดังกล่าวถูกเขียนขึ้นในบริบทของการที่ ผู้สอบบัญชี

ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับข้อสมมติและวิธีการของ

ผู้บริหาร ค าอธิบายดังกล่าวยังอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการประเมินข้อสมมติและวิธีการของ

ผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี 

ก37. เมื่ อผลงานของผู้เชี่ ยวชาญเกี่ ยวข้องกบัการใช้ข้อสมมติและวิธกีารที่ ส าคัญ ปัจจัยที่ เกี่ ยวข้องใน

การประเมินข้อสมมติและวิธีการดังกล่าวของผู้สอบบัญชีรวมถึงการที่ ข้อสมมติและวิธีการ

ดังกล่าว 

• ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปในด้านความเชี่ ยวชาญของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้ สอบบัญชี

หรือไม่ 

• สอดคล้องกบัข้อก าหนดต่าง ๆ ของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ 

• ขึ้นอยู่กบัการใช้แบบจ าลองที่ มีลักษณะเฉพาะหรือไม่  

• สอดคล้องกบัข้อสมมติและวิธกีารของผู้บริหารหรือไม่ และหากไม่สอดคล้อง ความแตกต่าง

นั้นมาจากสาเหตุใดและมีผลกระทบอย่างไร 

ข้อมูลเร่ิมต้นที่ ใช้โดยผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  12(ค)) 

ก38. เมื่ อผลงานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวข้องกับการใช้ข้อมูลเร่ิมต้นที่ ส าคัญต่อผลงาน

ของผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้น วิธกีารตรวจสอบต่อไปนี้อาจน ามาใช้ในการทดสอบข้อมูลดังกล่าว 

• การตรวจสอบแหล่งที่ มาของข้อมูล ซึ่ งรวมถึงการได้มาซึ่ งความเข้าใจและการทดสอบ 

(ในกรณีที่ เกี่ ยวข้อง) การควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกบัข้อมูลและการส่งผ่านข้อมูลไปยัง

ผู้เชี่ ยวชาญ (ในกรณีที่ เกี่ ยวข้อง) 

• การสอบทานข้อมูลเพื่ อความครบถ้วนและความสอดคล้องภายใน 

ก39. ในหลายกรณีผู้สอบบัญชีอาจทดสอบข้อมูลเร่ิมต้น อย่างไรกต็าม ในกรณีอื่ น ๆ ที่ ลักษณะของ

ข้อมูลเร่ิมต้นที่ ใช้โดยผู้ เชี่ ยวชาญของผู้ สอบบัญชีมีลักษณะเชิงเทคนิคสูงเมื่ อเทียบกับ 

ด้านความเชี่ ยวชาญของผู้เชี่ ยวชาญ ผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้นอาจทดสอบข้อมูลนั้น หากผู้เชี่ ยวชาญของ

ผู้สอบบัญชีได้ทดสอบข้อมูลเร่ิมต้นแล้ว การสอบถามผู้ เชี่ ยวชาญผู้นั้นโดยผู้สอบบัญชี หรือ

การควบคุมดูแลหรือการสอบทานการทดสอบของผู้ เชี่ ยวชาญผู้นั้นอาจเป็นวิธีที่ เหมาะสม

ส าหรับผู้สอบบัญชีในการประเมินความเกี่ ยวข้องกัน ความครบถ้วน และความถูกต้องของ

ข้อมูลนั้น  
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง” ย่อหน้าที่  8, 13 

และ 15 
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ผลงานทีไ่ม่เพียงพอ (อ้างถึงย่อหน้าที่  13) 

ก40. หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าผลงานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีไม่เพียงพอส าหรับวัตถุประสงค์

ของผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีไม่สามารถแก้ไขเร่ืองนี้ ได้ด้วยการใช้วิธกีารตรวจสอบเพิ่ มเติม

ตามที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  13 ซึ่ งอาจรวมถึงการปฏิบัติงานเพิ่ มเติมโดยทั้งผู้ เชี่ ยวชาญและ

ผู้สอบบัญชี หรือรวมถึงการว่าจ้างผู้เชี่ ยวชาญอีกผู้หนึ่ ง กรณีเช่นนี้ อาจจ าเป็นต้องแสดงความเห็น

แบบที่ เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 

(ปรับปรุง) เนื่ องจากผู้ สอบบัญชีไม่สามารถได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสม 

อย่างเพียงพอ12 

การอา้งอิงถึงผูเ้ชี่ยวชาญของผูส้อบบญัชีในรายงานของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  14-15) 

ก41. ในบางกรณี กฎหมายหรือข้อบังคับอาจก าหนดให้มีการอ้างอิงถึงผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญของ

ผู้สอบบัญชี ตัวอย่างเช่น เพื่ อวัตถุประสงค์เกี่ ยวกบัความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ 

ก42. ในบางสถานการณ์ อาจเหมาะสมที่ จะอ้างอิงถึงผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีในรายงานของ

ผู้ สอบบัญชีที่ มีการแสดงความเห็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไป เพื่ ออธิบายถึงลักษณะของ 

การเปลี่ ยนแปลงนั้น ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจต้องขอค ายินยอมจากผู้เชี่ ยวชาญ

ของผู้สอบบัญชีก่อนที่ จะท าการอ้างองิ 

 
12

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต” ย่อหน้าที่  6(ข) 
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ภาคผนวก 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก45) 

ขอ้พิจารณาส าหรบัขอ้ตกลงระหว่างผูส้อบบญัชีกบัผูเ้ชี่ยวชาญภายนอกของ 

ผูส้อบบญัชี 

ภาคผนวกนี้กล่าวถึงเร่ืองต่าง ๆ ที่ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาให้รวมอยู่ในข้อตกลงใด ๆ กับผู้เชี่ ยวชาญ

ภายนอกของผู้สอบบัญชี รายการต่อไปนี้ เป็นเพียงตัวอย่าง ซึ่ งไม่ได้รวบรวมทุกเร่ืองเอาไว้ และ 

มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่ อเป็นแนวทางที่ อาจน าไปใช้ร่วมกบัข้อพิจารณาต่าง ๆ ที่ ได้แสดงไว้ในมาตรฐาน

การสอบบัญชีฉบับนี้  การตัดสนิใจว่าจะรวมเร่ืองบางเร่ืองไว้ในข้อตกลงหรือไม่ ขึ้นอยู่กบัสถานการณ์

ต่าง ๆ ของงานตรวจสอบ รายการต่อไปนี้อาจช่วยในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่ จะรวมอยู่ในข้อตกลง

กบัผู้เชี่ ยวชาญภายในของผู้สอบบัญชีได้ด้วย 

ลกัษณะ ขอบเขต และวตัถุประสงคข์องผลงานของผูเ้ชี่ยวชาญภายนอกของผูส้อบบญัชี 

• ลักษณะและขอบเขตของวิธกีารที่ จะใช้โดยผู้เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี 

• วัตถุประสงค์ของผลงานของผู้เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี ในบริบทของความมีสาระส าคัญ

และการพิจารณาความเสี่ ยงเกี่ ยวกับเร่ืองที่ ผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี 

เข้าไปเกี่ ยวข้อง และแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องในกรณีเกี่ ยวข้อง 

• มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านเทคนิคที่ เกี่ ยวข้อง หรือข้อก าหนดอื่ นทางวิชาชีพหรือของ

อุตสาหกรรม ที่ ผู้เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีจะปฏบิัติตาม 

• ข้อสมมตแิละวิธกีาร รวมถึงแบบจ าลองต่าง ๆ ที่ ผู้เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีจะใช้และ

ขอบเขตการใช้ 

• วันที่ มีผลบังคับใช้ หรือระยะเวลาที่ ใช้ทดสอบ ของเร่ืองของผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญภายนอก

ของผู้สอบบัญชี และข้อก าหนดเกี่ ยวกบัเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีและผูเ้ชี่ยวชาญภายนอกของผูส้อบบญัชี 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้อง และข้อก าหนดทาง

กฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง 

• ความเห็นชอบจากผู้เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับการใช้รายงานของผู้เชี่ ยวชาญ 

ผู้นั้นตามความตั้งใจของผู้สอบบัญชี รวมถึงการอ้างอิงใด ๆ ถึงรายงานนั้น หรือการเปิดเผย

รายงานนั้นต่อผู้อื่ น ตัวอย่างเช่น การอ้างอิงถึงรายงานนั้นในเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

แบบที่ เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชี (ในกรณีที่ จ าเป็น) หรือการเปิดเผยรายงาน

นั้นต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

• ลักษณะและขอบเขตของการสอบทานผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีโดย

ผู้สอบบัญชี 

• การที่ ผู้สอบบัญชีหรือผู้เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีจะทดสอบข้อมูลเร่ิมต้นหรือไม่ 
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• การเข้าถึงระเบียน แฟ้มข้อมูล และบุคลากรของกิจการและผู้ เชี่ ยวชาญของกิจการ  

โดยผู้เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี 

• วิธกีารในการสื่ อสารระหว่างผู้เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีกบักจิการ 

• การเข้าถึงเอกสารหลักฐานของแต่ละฝ่ายโดยผู้สอบบัญชีและผู้เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี 

• ความเป็นเจ้าของและการควบคุมเอกสารหลักฐานระหว่างและภายหลังงานตรวจสอบ รวมถึง

ข้อก าหนดใด ๆ ในการเกบ็รักษาเอกสาร 

• ความรับผิดชอบของผู้ เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงานด้วยทักษะและ

ความระมัดระวัง 

• ความรู้และความสามารถของผู้เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีที่ จะปฏบิัติงาน 

• ความคาดหวังที่ ว่าผู้เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีจะใช้ความรู้ทั้งหมดที่ ผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้นมี

ที่ เกี่ ยวข้องกบัการตรวจสอบ หรือมิฉะนั้นจะแจ้งให้ผู้สอบบัญชีทราบ 

• ข้อจ ากดัใด ๆ ที่ ห้ามผู้เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวข้องกบัรายงานของผู้สอบบัญชี 

• ข้อตกลงใด ๆ ที่ จะแจ้งผู้เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีถึงข้อสรุปของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับ

ผลงานของผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้น 

การสือ่สารและการรายงาน 

• วิธกีารและความถี่ ในการสื่ อสาร รวมถึง 

o วิธีการรายงานเร่ืองที่ พบหรือข้อสรุปของผู้ เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้ สอบบัญชี

(ตัวอย่างเช่น รายงานเป็นลายลักษณ์อกัษร รายงานด้วยวาจา การให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่ อง

กบักลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ) 

o การระบุถึงบุคคลในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบโดยเฉพาะเจาะจงที่ มีหน้าที่ ประสานงาน

กบัผู้เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี 

• ผู้ เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีจะปฏิบัติงานเสรจ็สิ้นและรายงานเร่ืองที่ พบหรือข้อสรุป

ต่อผู้สอบบัญชีเมื่ อใด 

• ความรับผิดชอบของผู้ เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้ สอบบัญชีที่ จะสื่ อสารในทันทีเกี่ ยวกับ 

ความล่าช้าใด ๆ ที่ อาจเกิดขึ้นในการที่ จะปฏิบัติงานให้เสรจ็สิ้น และเงื่ อนไขหรือข้อจ ากัดใด ๆ 

ที่ อาจมีข้ึนเกี่ ยวกบัเร่ืองที่ พบหรือข้อสรุปของผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้น 

• ความรับผิดชอบของผู้ เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีที่ จะสื่ อสารในทันทีเกี่ ยวกับกรณี  

ต่าง ๆ ที่ กิจการจ ากัดผู้เชี่ ยวชาญผู้นั้นไม่ให้เข้าถึงระเบียน แฟ้มข้อมูล บุคลากรหรือผู้เชี่ ยวชาญ

ของกจิการ 

• ความรับผิดชอบของผู้ เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีที่ จะสื่ อสารกับผู้สอบบัญชีถึงข้อมูล

ทั้งหมดที่ ผู้ เชี่ ยวชาญผู้นั้นเชื่ อว่าอาจเกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ ซึ่ งรวมถึงการเปล่ียนแปลง  

ใด ๆ ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ ได้สื่ อสารไปแล้วก่อนหน้านั้น 
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• ความรับผิดชอบของผู้ เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีที่ จะสื่ อสารเกี่ ยวกับสถานการณ์ 

ต่าง ๆ ที่ อาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อความเที่ ยงธรรมของผู้ เชี่ ยวชาญผู้นั้น และมาตรการ 

การป้องกนัใด ๆ ที่ เกี่ ยวข้องที่ อาจก าจัดหรือลดอุปสรรคดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ 

การรกัษาความลบั 

• ความจ าเป็นที่ ผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติตามข้อก าหนดเกี่ ยวกบัการรักษาความลับ 

รวมถึง 

o ข้อก าหนดเกี่ ยวกับการรักษาความลับในข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง 

ที่ มีผลบังคับใช้กบัผู้สอบบัญชี 

o ข้อก าหนดเพิ่ มเติมที่ อาจมีการบังคับใช้โดยกฎหมายหรือข้อบังคับ (ถ้ามี) 

o ข้อก าหนดเกี่ ยวกบัการรักษาความลับโดยเฉพาะเจาะจงที่ ก าหนดโดยกจิการ (ถ้ามี) 


