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มาตรฐานการสอบบัญชี รหั ส 610 (ปรับปรุง) “การใช้ ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน” ควรอ่านร่ วมกับ
มาตรฐานการสอบบัญชี รหั ส 200 “วั ตถุ ประสงค์ โดยรวมของผู้ สอบบั ญชีรับอนุ ญาตและการปฏิบัติ งาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี”
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คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี$
1.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีR เกี-ยวข้ องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีหากมีการนําผลงาน
ของผู้ ต รวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมถึง (ก) การใช้ ผ ลงานของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน
เพื-อให้ ได้ มาซึ-งหลักฐานการสอบบัญชีและ (ข) การขอความช่วยเหลือโดยตรงภายใต้ การกําหนด
ทิศทาง การควบคุมดูแลและการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี

2.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีRไม่นาํ มาใช้ กบั กิจการที-ไม่ มีหน่ วยงานการตรวจสอบภายใน (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที- ก2)

3.

หากกิจการมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ข้ อกําหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีRเกี-ยวกับการ
ใช้ ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและไม่นาํ มาใช้ ในกรณีท-ี
(ก)
ความรับผิดชอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่เกี-ยวข้ องกับการตรวจสอบ หรือ
(ข)
จากการทําความเข้ าใจเบืRองต้ นเกี-ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายในอันเป็ นผลจากวิธีการ
ที-ได้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหั ส 315 (ฉบับปรับปรุง)1 ของผู้ สอบบัญชี
ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ม่ ค าดว่ า จะใช้ ผ ลงานของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในเพื- อให้ ได้ ม าซึ- ง
หลักฐานการสอบบัญชี
มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีR ไม่ มีข้อกําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีใช้ ผลงานของหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในเพื- อ ปรั บ เปลี- ย นลั ก ษณะหรื อ ระยะเวลา หรื อ ลดขอบเขตของวิ ธี ก ารตรวจสอบทีผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติด้วยตนเอง แต่ให้ เป็ นการตัดสินใจของผู้สอบบัญชีในการกําหนดกลยุทธ์
การตรวจสอบโดยรวม

4.

ข้ อกําหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับ นีRท-ีเกี-ยวกับความช่ วยเหลือโดยตรงไม่ ถูกนํามาใช้ ใน
กรณีผ้ ูสอบบัญชีไม่ได้ วางแผนจะขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายใน

5.

ในบางประเทศผู้สอบบัญชีอาจถูกห้ ามหรือถูกจํากัดขอบเขตบางอย่างโดยกฎหมายหรือข้ อบังคับ
ในการใช้ ผลงานของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในหรื อ การขอความช่ ว ยเหลื อ โดยตรงจาก
ผู้ตรวจสอบภายใน มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีRไม่ได้ ลบล้ างกฎหมายหรือข้ อบังคับที-ใช้ ควบคุม
1 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) เรื-อง “การระบุและประเมินความเสี-ยงจากการแสดงข้ อมูลที-ขดั ต่อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ โดยการทําความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ”
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การตรวจสอบงบการเงิน2 การห้ ามหรือการจํากัดเหล่ านีR จึงไม่ เป็ นอุปสรรคต่ อผู้สอบบัญชีในการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที- ก31)
ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) และ มาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 610 (ปรับปรุง)
6.

กิจการหลายกิจการจั ดตัR งหน่ วยงานตรวจสอบภายในเป็ นส่ วนหนึ- งของโครงสร้ างการควบคุ ม
ภายในและการกํากับดู แล วัตถุประสงค์ และขอบเขตของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ลักษณะ
ความรั บ ผิ ด ชอบและสถานะภายในองค์ ก ร รวมถึ ง อํา นาจหน้ าที- แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
หน่ วยงานตรวจสอบภายในแตกต่ างกันอย่ างมาก และขึRนอยู่กับขนาดและโครงสร้ างของกิจการ
และความต้ องการของผู้บริหารหรือผู้มีหน้ าที-ในการกํากับดูแลแล้ วแต่ กรณี

7.

มาตรฐานการสอบบัญชี รหั ส 315 (ปรั บปรุง) กล่ าวเกี-ยวกับ ความรู้และประสบการณ์ของ
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในสามารถเสริ ม ความเข้ า ใจของผู้ ส อบบั ญ ชี เ กี- ย วกั บ กิ จ การและ
สภาพแวดล้ อมของกิจการ และการระบุ และประเมิ น ความเสี-ยงจากการแสดงข้ อมู ลอันขัดต่ อ
ข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญได้ อย่ างไร มาตรฐานการสอบบัญชี รหั ส 315 (ปรั บปรุง)3 ยั ง
อธิ บ ายถึ ง การสื- อ สารที- มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลระหว่ า งผู้ ตรวจสอบภายในและผู้ สอบบั ญ ชี เ พื- อ สร้ าง
สภาพแวดล้ อมซึ-งผู้สอบบัญชีสามารถได้ รับการแจ้ งเรื-องที-สาํ คัญต่ าง ๆ ซึ-งอาจส่งผลต่ องานของ
ผู้สอบบัญชี

8.

ขึRนอยู่กับสถานะภายในองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายในและนโยบายและวิธีการที-เกี-ยวข้ อง
ว่ า สนั บ สนุ น ความเที- ย งธรรมของผู้ ต รวจสอบภายในหรื อไม่ ระดั บ ความรู้ ค วามสามารถของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานตรวจสอบภายในใช้ วิธีการที-เป็ นระบบและเป็ นระเบียบ
แบบแผนหรื อไม่ ผู้ สอบบั ญ ชี อ าจสามารถใช้ ผ ลงานของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในในเชิ ง
สร้ างสรรค์หรือเพิ-มเสริม มาตรฐานการสอบบัญชีนR ีแสดงถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเมื- อ
ผู้สอบบัญชีคาดว่าจะใช้ ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นส่วนหนึ-งของหลักฐานการสอบ
บัญชีท-ีได้ รับ4 โดยยึดความเข้ าใจเบืRองต้ นของผู้สอบบัญชีเกี-ยวกับหน่ วยงานตรวจสอบภายในใน
การได้ มาซึ- งผลของการปฏิบัติงานตามวิ ธีการที-กาํ หนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหั ส 315
2 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 เรื-อง “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้ าที- ก55
3 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที- ก116
4 โปรดดูย่อหน้ าที- 15-25

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
(ปรับปรุง) การนําผลงานดังกล่ าวมาใช้ ปรับเปลี-ยนลักษณะหรือระยะเวลา หรือลดขอบเขตของ
วิธกี ารตรวจสอบที-ผ้ ูสอบบัญชีต้องปฏิบัติด้วยตนเอง
9.

นอกจากนัRน มาตรฐานฉบั บนีR ยั งแสดงถึงความรับผิด ชอบของผู้ สอบบัญชี หากพิจารณาการขอ
ความช่ วยเหลือโดยตรงจากผู้ ตรวจสอบภายในภายใต้ การกําหนดทิศทาง การควบคุ มดู แลและ
การสอบทานโดยผู้สอบบัญชี

10. อาจมี กลุ่มบุคคลภายในกิจการที-ปฏิบัติวิธีการที-คล้ ายกับวิธีการที-ปฏิบัติโดยหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน วิธกี ารดังกล่าวอาจได้ รับการพิจารณาว่ าเป็ นการควบคุมภายใน ถ้ าปฏิบัติโดยหน่ วยงานทีเที- ย งธรรมและมี ความรู้ ค วามสามารถซึ- งใช้ วิ ธีการที-เป็ นระบบและเป็ นระเบี ย บแบบแผน ซึ- ง
รวมถึงการควบคุมคุณภาพ และการได้ มาซึ-งหลักฐานที-เกี-ยวเนื-องกับประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในดังกล่ าวอาจเป็ นส่วนหนึ-งของการตอบสนองของผู้สอบบัญชีต่อความเสี-ยงที-ได้ ประเมินไว้
ตามที-กล่าวไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3305
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบ
11.

ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบเพียงผู้เดียวต่ อการแสดงความเห็นจากการตรวจสอบ และความ
รับผิดชอบในงานตรวจสอบนัRนไม่ ลดลงจากการที-ผ้ ูสอบบัญชีใช้ ผลงานของหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ ตรวจสอบภายใน ถึงแม้ ว่าผู้ตรวจสอบภายในอาจ
ปฏิบัติวิธีการตรวจสอบคล้ ายกับวิธีการที-ปฏิบัติโดยผู้สอบบัญชี แต่ หน่ วยงานตรวจสอบภายใน
และผู้ตรวจสอบภายในไม่ เป็ นอิสระจากกิจการเช่นเดียวกันกับข้ อกําหนดของผู้สอบบัญชีในการ
ตรวจสอบงบการเงินตามที-กล่ าวไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชีรหั ส 2006 มาตรฐานการสอบ
บั ญ ชี ฉ บั บ นีR จึ ง กํา หนดเงื- อ นไขที- จํา เป็ นสํา หรั บ ผู้ ส อบบั ญ ชี เ พื- อ ให้ สามารถใช้ ผลงานของ
ผู้ตรวจสอบภายใน และยังกําหนดความพยายามในการทํางานที-จาํ เป็ นเพื-อให้ ได้ มาซึ-งหลักฐาน
ที-เหมาะสมอย่างเพียงพอ ซึ-งผลงานของหน่ วยงานตรวจสอบภายในหรือการขอความช่วยเหลือ
โดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในมีความเพียงพอสําหรับวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ข้ อกําหนด
ในมาตรฐานการสอบบัญชีได้ รับการออกแบบเพื-อให้ โครงร่ างในการตั ดสินใจของผู้ สอบบัญชี
เกี-ยวกับ การใช้ ผ ลงานของผู้ ตรวจสอบภายในเพื- อป้ องกันการใช้ ผลงานดั งกล่ าวเกินควรหรื อ
นํามาใช้ อย่างไม่ เหมาะสม

5 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 เรื-อง “วิธปี ฏิบตั ขิ องผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี-ยงที-ได้ ประเมินไว้ ”
6 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้ าที- 14
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วันถือปฏิบตั ิ
12.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีR ให้ ถอื ปฏิบัติกบั การตรวจสอบงบการเงินสําหรับรอบบัญชีท-ีเริ-มใน
หรือหลังวันที- 1 มกราคม พ.ศ. 2557

วัตถุประสงค์
13. ในกรณีท-ีกิจการมี หน่ วยงานตรวจสอบภายใน ซึ-งผู้สอบบัญชีคาดว่ าจะนําผลงานของหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในมาใช้ ปรับเปลี-ยนลักษณะหรือระยะเวลา หรือลดขอบเขตของวิธีการตรวจสอบทีผู้ ส อบบั ญ ชี จะปฏิ บั ติ ด้ วยตนเอง หรื อจะขอความช่ ว ยเหลื อ โดยตรงจากผู้ ต รวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีมีดังนีR
(ก) เพื-อพิจารณาว่ าผลงานของหน่ วยงานตรวจสอบภายในหรือการขอความช่ วยเหลือโดยตรงจาก
ผู้ ตรวจสอบภายในสามารถใช้ ได้ หรื อไม่ และถ้ าจะนํามาใช้ จะใช้ ในเรื- องใด และในขอบเขต
เพียงใด
(ข) เพื-อพิจารณาว่ าผลงานนัRนเพียงพอสําหรับวัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบนัRนหรือไม่ หากใช้
ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ
(ค) เพื- อกํา หนดทิ ศ ทาง ควบคุ ม ดู แ ลและสอบทานงานนัR น อย่ า งเหมาะสม หากขอความ
ช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายใน
คําจํ ากัดความ
14. เพื-อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คําศัพท์ต่อไปนีRมีความหมายดังนีR
(ก)
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน หมายถึง หน่ วยงานภายในกิจการที- ปฏิบั ติ งานให้ ค วาม
เชื- อมั- นและกิจกรรมการให้ คําปรึ กษาซึ-งได้ รับการออกแบบเพื- อประเมิ นและปรับปรุง
ประสิทธิผลของการกํากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี-ยงและวิธีการของการควบคุม
ภายใน (อ้ างถึงย่อหน้ าที- ก1-ก4)
(ข)
ความช่ วยเหลื อโดยตรง หมายถึง การใช้ ผ้ ู ตรวจสอบภายในให้ ปฏิบัติ วิธีการตรวจสอบ
ภายใต้ การกําหนดทิศทาง การควบคุมดูแลและการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี
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ข้อกําหนด
การพิจารณาว่าจะใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือไม่ ในเรือ0 งใด และมีขอบเขตเพียงใด
การประเมินหน่วยงานตรวจสอบภายใน
15. ผู้ สอบบัญ ชีต้ องพิ จารณาว่ าผลงานของผู้ ตรวจสอบภายในสามารถนํามาใช้ ตามวั ตถุประสงค์ การ
ตรวจสอบนัRนหรือไม่ โดยประเมินเรื-องดังต่อไปนีR
(ก) ขอบเขตของสถานะภายในองค์กรของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงนโยบายและ
วิ ธีการที-เกี-ยวข้ องที-สนั บ สนุ น ความเที-ยงธรรมของผู้ ตรวจสอบภายใน (อ้ างถึงย่ อหน้ าทีก5-ก9)
(ข) ระดับความรู้ความสามารถของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน (อ้ างถึงย่อหน้ าที- ก5-ก9) และ
(ค) หน่ วยงานตรวจสอบภายในใช้ วิธีการที-เป็ นระบบและเป็ นระเบียบแบบแผน รวมถึงการ
ควบคุมคุณภาพหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที- ก10-ก11)
16. ผู้สอบบัญชีต้องไม่ นาํ ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมาใช้ หากผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้ วพบว่า
(ก) สถานะของหน่ วยงานตรวจสอบภายในภายในองค์กร และนโยบายและวิธีการที-เกี-ยวข้ องไม่
สนับสนุนความเที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ
(ข) หน่ วยงานตรวจสอบภายในขาดความรู้ความสามารถที-เพียงพอ หรือ
(ค) หน่ วยงานตรวจสอบภายในไม่ ได้ ใช้ วิธีการที-เป็ นระบบและเป็ นระเบียบแบบแผน รวมถึง
การควบคุมคุณภาพ (อ้ างถึงย่อหน้ าที- ก12-ก14)
การพิ จารณาลักษณะ และขอบเขตของผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในทีส ามารถนํามาใช้ได้
17.

ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาลักษณะและขอบเขตของงานที-ทาํ หรือที-วางแผนจะทําโดยหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน และความเกี-ยวข้ องกับ กลยุ ทธ์การตรวจสอบโดยรวมของผู้ สอบบั ญชี และ
แผนงานสอบบั ญ ชี เพื- อใช้ เป็ นเกณฑ์ ในการพิ จารณาว่ า ขอบเขตหรื อส่ วนใดของผลงานของ
หน่ วยงานตรวจสอบภายในสามารถนํามาใช้ ได้

18.

ผู้สอบบัญชีต้องตั ดสินใจในเรื-องสําคัญที-เกี-ยวกับงานตรวจสอบ เพื-อป้ องกันการนําผลงานของ
หน่ วยงานตรวจสอบภายในมาใช้ อย่างไม่ เหมาะสม ผู้สอบบัญชีต้องวางแผนการใช้ ผลงานของ
หน่ วยงานตรวจสอบภายในน้ อยกว่าผลงานที-ได้ จากการปฏิบัติงานตรวจสอบด้ วยตนเองในกรณี
ดังต่ อไปนีR (อ้ างถึงย่อหน้ าที- ก15-ก17)
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(ก)

(ข)

(ค)
(ง)

การใช้ ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีมากขึRนเมื-อเกี-ยวข้ องกับ
(1) การวางแผนและการปฏิบัติวิธกี ารตรวจสอบที-เกี-ยวข้ อง และ
(2) การประเมินหลักฐานการสอบบัญชีท-ีรวบรวมได้ (อ้ างถึงย่ อหน้ าที- ก18-ก19)
ความเสี-ยงจากการแสดงข้ อมูลที-ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที-ประเมินไว้ ใน
ระดับของสิ-งที-ผ้ ูบริหารให้ การรับรองไว้ สงู ขึRน และต้ องพิจารณาเป็ นพิเศษต่ อความเสี-ยง
ที-ระบุเป็ นความเสี-ยงที-มีนัยสําคัญ (อ้างถึงย่อหน้ าที- ก20-ก22)
สถานะภายในองค์กรของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน นโยบายและวิธีการที-เกี-ยวข้ องที-จะ
สนับสนุนความเที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอมีน้อย
ระดับความรู้ความสามารถของหน่ วยงานตรวจสอบภายในตํ-า

19.

ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ องประเมิ น ในภาพรวมว่ า การใช้ ผ ลงานของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในตาม
ขอบเขตที-ได้ วางแผนไว้ ยังคงมีผลทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีได้ มีส่วนร่ วมในการตรวจสอบอย่างเพียงพอ
หรื อไม่ โดยคํานึงว่ าผู้ สอบบั ญชีมีความรั บผิดชอบต่ อการแสดงความเห็น จากการตรวจสอบ
เพียงผู้เดียว (อ้ างถึงย่อหน้ าที- ก15-ก22)

20.

ในการติดต่ อสื-อสารกับผู้ มีหน้ าที-ในการกํากับดูแลถึงเรื-องภาพรวมของขอบเขตและระยะเวลา
การตรวจสอบที-ได้ วางแผนตามที-กล่าวไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2607 ผู้สอบบัญชีต้อง
ติด ต่ อสื-อสารว่ าผู้ สอบบั ญชีได้ วางแผนที-จะใช้ ผลงานของหน่ วยงานตรวจสอบภายในอย่ างไร
(อ้างถึงย่อหน้ าที- ก23)

การใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
21.

หากผู้ สอบบั ญ ชี ว างแผนจะใช้ ผลงานของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ผู้ สอบบั ญ ชี ต้ อง
ปรึ กษาหารื อการวางแผนกับหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในในการนํา เอาผลงานของหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในนัRนมาใช้ โดยใช้ หลักการการร่ วมมือในกิจกรรมที-เกี-ยวข้ องต่ าง ๆ (อ้ างถึงย่ อ
หน้ าที- ก24-ก26)

22.

ผู้สอบบั ญชี ต้ องอ่ านรายงานของหน่ วยงานตรวจสอบภายในที- เกี-ยวกับการทํางานของหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในซึ-งผู้ สอบบั ญชีวางแผนจะใช้ เพื-อให้ ได้ มาซึ- งความเข้ าใจในลั กษณะและขอบเขต
ของวิธกี ารตรวจสอบที-หน่ วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติและสิ-งที-ตรวจพบที-เกี-ยวข้ อง

7 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 เรื-อง “การสื-อสารกับผู้มหี น้ าที-ในการกํากับดูแล” ย่อหน้ าที- 15
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23.

ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ องปฏิ บั ติ วิ ธีการตรวจสอบอย่ า งเพี ย งพอต่ อเนืR อหาของผลงานของหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในโดยรวมซึ- ง ผู้ ส อบบั ญ ชี ว างแผนจะใช้ เ พื- อ กํา หนดความเพี ย งพอสํา หรั บ
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ รวมถึงการประเมินว่า
(ก) ผลงานนัRนมีการวางแผน การปฏิบัติ การควบคุมดูแล การสอบทาน และการจัดทําเอกสาร
หลักฐานอย่างเหมาะสมหรือไม่
(ข) หลักฐานการสอบบัญชีท-ีเหมาะสมอย่างเพียงพอที-ถูกรวบรวมโดยหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในสามารถได้ มาซึ-งข้ อสรุปที-สมเหตุสมผลได้ หรือไม่
(ค) ข้ อสรุปที-ได้ เหมาะสมกับสถานการณ์นRั น ๆ และรายงานต่ าง ๆ ที-จัดทําขึRนโดยหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในสอดคล้ องกับผลของงานที-ทาํ หรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที- ก27-ก30)

24.

ลั กษณะและขอบเขตของวิ ธีการตรวจสอบของผู้ สอบบั ญชี ต้ องตอบสนองต่ อการประเมิ นของ
ผู้สอบบัญชีในเรื-องต่ อไปนีR
(ก) ระดับการใช้ ดุลยพินิจที-เกี-ยวข้ อง
(ข) ความเสี-ยงจากการแสดงข้ อมูลที-ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที-ได้ ประเมินไว้
(ค)
ขอบเขตสถานะภายในองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และนโยบายและวิธีการทีเกี-ยวข้ องที-สนับสนุนความเที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในและ
(ง)
ระดับความรู้ความสามารถของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน8 (อ้ างถึงย่อหน้ าที- ก27-ก29)
และต้ องรวมถึงการปฏิบัติซาํR สําหรับผลงานบางส่วน (อ้ างถึงย่อหน้ าที- ก30)

25.

ผู้ สอบบั ญ ชี ต้ องประเมิ นว่ า ข้ อสรุ ปของผู้ สอบบั ญชี เกี- ยวกั บหน่ วยงานตรวจสอบภายในตาม
ย่ อหน้ าที- 15 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีR และการกําหนดลักษณะและขอบเขตของการใช้
ผลงานของหน่ วยงานตรวจสอบภายในสําหรั บวั ตถุ ประสงค์ การตรวจสอบในย่ อหน้ าที- 18-19
ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีRมีความเหมาะสมหรือไม่

การพิ จารณาว่ า จะขอความช่ วยเหลือ โดยตรงจากผู ต้ รวจสอบภายในหรื อ ไม่
มีขอบเขตเพียงใด

ในเรื0องใด และ

การพิ จารณาว่าจะขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผูต้ รวจสอบภายในสําหรับวัตถุประสงค์การตรวจสอบ
หรือไม่
8 โปรดดูย่อหน้ าที- 18
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26.

ผู้ ส อบบั ญ ชี อ าจถู ก ห้ ามโดยกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ในการรั บ ความช่ ว ยเหลื อ โดยตรงจาก
ผู้ตรวจสอบภายใน หากเป็ นเช่นนัRนย่อหน้ าที- 27-35 และ 37 ไม่ถูกนํามาใช้ (อ้ างถึงย่ อหน้ าทีก31)

27.

ในกรณีท-ีการขอความช่ วยเหลื อโดยตรงจากผู้ ตรวจสอบภายในไม่ ถูกห้ ามโดยกฎหมายหรื อ
ข้ อบังคับ และผู้สอบบัญชีวางแผนจะขอความช่ วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในในการ
ตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องประเมินอุปสรรคที-มีนัยสําคั ญที-มีอยู่ ต่อความเที-ยงธรรมและระดับ
ความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในผู้ซ-ึงให้ ความช่วยเหลือนัRน การประเมินอุปสรรคที-มี
นัยสําคัญที-มีอยู่ต่อความเที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในต้ องรวมถึงการสอบถามผู้ตรวจสอบ
ภายในเกี-ยวกับส่วนได้ เสียและความสัมพันธ์ซ-ึงอาจสร้ างอุปสรรคต่ อความเที-ยงธรรม (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที- ก32-ก34)

28.

ผู้สอบบัญชีต้องไม่ ขอความช่ วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในในกรณีท-ี
(ก) มีอปุ สรรคที-มีนัยสําคัญต่ อความเที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน หรือ
(ข)
ผู้ตรวจสอบภายในขาดความรู้ความสามารถที-เพี ยงพอที-จะปฏิบัติงานที-ได้ รับ (อ้ างถึงย่ อ
หน้ าที- ก32-ก34)

การพิจารณาลักษณะและขอบเขตงานทีส ามารถขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผูต้ รวจสอบภายใน
29.

ในการกําหนดลั กษณะและขอบเขตของงานที-อาจมอบหมายให้ ผ้ ู ตรวจสอบภายใน และลักษณะ
ระยะเวลาและขอบเขตของทิศทาง การควบคุ มดู แลแลการสอบทานซึ-งเหมาะสมกับสถานการณ์
ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึง
(ก) ระดับการใช้ ดุลยพินิจที-เกี-ยวข้ องกับ
(1) การวางแผนและการปฏิบัติวิธกี ารตรวจสอบที-เกี-ยวข้ อง และ
(2) การประเมินหลักฐานการสอบบัญชีท-ีรวบรวมได้
(ข) ความเสี-ยงจากการแสดงข้ อมูลที-ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที-ได้ ประเมินไว้ และ
(ค) การประเมินอุปสรรคที-มีนัยสําคัญที-มีอยู่ต่อความเที-ยงธรรมและระดับความรู้ความสามารถ
ของผู้ตรวจสอบภายในผู้ซ-ึงให้ ความช่ วยเหลือโดยตรงนัRนกับผู้สอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าทีก35-ก39)
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30.

ผู้สอบบัญชีต้องไม่ ขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในในการปฏิบัติวิธกี ารที(ก) เกี-ยวข้ องกับการใช้ ดุลยพินิจที-สาํ คัญในการตรวจสอบ (อ้ างอิงถึงย่อหน้ าที- ก19)
(ข) เกี-ยวข้ องกับ ความเสี-ยงจากการแสดงข้ อมู ลที-ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคั ญที-ได้
ประเมิ นไว้ ท-ี สูงขึR น ซึ- งต้ องใช้ ดุ ลยพิ นิ จในการปฏิบั ติ วิ ธีการตรวจสอบที- เกี-ยวข้ องและ
การประเมินหลักฐานการตรวจสอบที-รวบรวมมีมากกว่าปกติ (อ้ างถึงย่อหน้ าที- ก38)
(ค) เกี-ยวข้ องกับงานที-ผ้ ู ตรวจสอบภายในมี ส่ วนเกี-ยวข้ องซึ- งรายงาน หรื อจะถู กรายงานต่ อ
ผู้บริหารหรือผู้มีหน้ าที-กาํ กับดูแลโดยหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
(ง) เกี-ยวกับการตั ดสินใจของผู้ สอบบั ญชี ตามที-กล่ าวไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี ฉบั บนีR ใน
ส่วนที-เกี-ยวกับหน่ วยงานตรวจสอบภายในและการใช้ ผลงานของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
หรือความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายใน (อ้ างถึงย่ อหน้ าที- ก35-ก39)

31.

เมื- อ ผู้ ส อบบั ญ ชี ป ระเมิ น อย่ า งเหมาะสมแล้ ว ว่ า จะขอความช่ ว ยเหลื อ โดยตรงหรื อ ไม่ แ ละ
ในขอบเขตใด ผู้สอบบัญชีต้องติดต่ อสื-อสารกับผู้มีหน้ าที-ในการกํากับดูแลเกี-ยวกับภาพรวมของ
ขอบเขตและระยะเวลาของการตรวจสอบที-ได้ วางแผนไว้ ให้ เป็ นไปตามที-กล่ าวไว้ ในมาตรฐาน
การสอบบั ญ ชี รหั ส 2609 และติ ด ต่ อสื-อสารเกี-ยวกับ ลั กษณะและขอบเขตของการขอความ
ช่ วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในที-ได้ วางแผนไว้ เพื-อให้ มีความเข้ าใจร่วมกันว่ าการขอ
ความช่วยเหลือดังกล่าวไม่เกินไปกว่าสถานการณ์ของงานตรวจสอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที- ก39)

32.

ผู้สอบบัญชีต้องประเมินในภาพรวมว่าการขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในตาม
ขอบเขตที-ได้ วางแผนไว้ ร่วมกับการใช้ ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามที-ได้ วางแผนไว้
นัRนยังให้ ผลที-ทาํ ให้ ผ้ ูสอบบัญชีมีส่วนร่ วมอย่ างเพียงพอในการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชียังมี
ความรับผิดชอบต่ อการแสดงความเห็นจากการตรวจสอบเพียงผู้เดียว

การขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผูต้ รวจสอบภายใน
33.

ก่อนการขอความช่ วยเหลือโดยตรงจากผู้ ตรวจสอบภายในเพื- อวัตถุประสงค์ ในการตรวจสอบ
ผู้สอบบัญชีต้อง
(ก) ได้ รั บ ข้ อ ตกลงที- เ ป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรจากผู้ แทนที- ไ ด้ รั บ มอบหมายของกิ จ การว่ า
ผู้ตรวจสอบภายในได้ รับการอนุญาตให้ ปฏิบัติตามคําสั-งของผู้สอบบัญชี และกิจการจะ
ไม่เข้ าแทรกแซงงานที-ผ้ ูตรวจสอบภายในปฏิบัติสาํ หรับผู้สอบบัญชี และ

9 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 ย่อหน้ าที- 15
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(ข)

ได้ รับข้ อตกลงที-เป็ นลายลักษณ์อักษรจากผู้ ตรวจสอบภายในว่ า ผู้ตรวจสอบภายในจะ
รั กษาความลั บเฉพาะเรื- อง ตามที-ได้ รับ คําสั-งของผู้ สอบบัญ ชีและแจ้ งให้ ผ้ ู สอบบัญ ชี
ทราบหากมีอปุ สรรคต่อความเที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน

34.

ผู้สอบบัญชีต้องกําหนดทิศทาง ควบคุมดูแลและสอบทานผลงานที-ปฏิบัติโดยผู้ตรวจสอบภายใน
สําหรับงานตรวจสอบนัRนให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี รหัส 220 ย่ อหน้ าที- 1010
โดย
(ก) ลั ก ษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของการกํา หนดทิ ศ ทาง การควบคุ ม ดู แ ลและ
การสอบทาน ต้ องรับรู้ว่าผู้ตรวจสอบภายในไม่ อิสระจากกิจการและต้ องตอบสนองต่ อ
ผลของการประเมินปั จจัยต่ าง ๆ ตามย่ อหน้ าที- 29 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีR
และ
(ข) วิ ธีการสอบทานต้ องรวมถึงการที- ผ้ ู ส อบบั ญ ชี ต รวจสอบหลั กฐานการสอบบั ญ ชี ท-ีใ ช้
ประกอบในการปฏิบัติงานบางส่วนของผู้ตรวจสอบภายใน
การกําหนดทิศทาง การควบคุมดู แลและการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีสาํ หรับงานที-ปฏิบัติโดย
ผู้ตรวจสอบภายในต้ องมี ความเพี ยงพอที-จะให้ ผ้ ู สอบบัญชีพอใจว่ าผู้ตรวจสอบภายในได้ มาซึ-ง
หลักฐานการสอบบัญชีท-เี หมาะสมอย่างเพียงพอเพื-อสนับสนุนข้ อสรุปในผลงานนัRน

35.

ในการกําหนดทิศทาง การควบคุมดูแลและการสอบทานงานที-ปฏิบัติโดยผู้ตรวจสอบภายในนัRน
ผู้สอบบัญชีต้องระมัดระวังต่ อข้ อบ่ งชีRท-ีว่า การประเมินผลของผู้สอบบัญชีตามย่ อหน้ าที- 27
ไม่เหมาะสมอีกต่ อไป

เอกสารหลักฐาน
36.

หากผู้สอบบัญชีใช้ ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องรวมเรื-องเหล่านีR
ในเอกสารการหลักฐานของงานตรวจสอบ
(ก) การประเมินผลว่า
(1) สถานะภายในองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายในและ นโยบายและวิธีการ
ที-เกี-ยวข้ องสนับสนุนความเที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ
หรือไม่
(2) ระดับความรู้ความสามารถของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน และ

10 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 เรื-อง “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน”
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หน่ วยงานตรวจสอบภายในใช้ วิธีการที-เป็ นระบบและเป็ นระเบียบแบบแผน
รวมถึงการควบคุมคุณภาพ หรือไม่
ลักษณะและขอบเขตของผลงานที-นาํ มาใช้ และเกณฑ์สาํ หรับการตัดสินใจนัRน และ
วิ ธี การตรวจสอบที- ป ฏิ บั ติ โ ดยผู้ สอบบั ญ ชี เพื- อประเมิ น ความเพี ย งพอของผลงานทีนํามาใช้
(3)

(ข)
(ค)

37.

หากผู้ ส อบบั ญ ชี ข อความช่ ว ยเหลื อ โดยตรงจากผู้ ตรวจสอบภายในสํา หรั บ การตรวจสอบ
ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบดังนีR
(ก) การประเมิ น อุป สรรคที-มี นัยสําคั ญที-มีอยู่ ต่ อความเที-ยงธรรมของผู้ ตรวจสอบภายใน
และระดับความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในผู้ซ-ึงให้ ความช่วยเหลือโดยตรง
(ข) หลักการในการตัดสินใจเกี-ยวกับลักษณะและขอบเขตของงานที-ปฏิบัติโดยผู้ตรวจสอบ
ภายใน
(ค) ผู้ใดสอบทานงานที-ปฏิบัติและ วันที-และขอบเขตของการสอบทานให้ เป็ นไปตามที-กล่ าว
ไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 23011
(ง) ข้ อตกลงที-เป็ นลายลักษณ์อักษรที-ได้ รับจากผู้ แทนที-ได้ รับ มอบหมายของกิจการและ
ผู้ตรวจสอบภายในของกิจการตามย่ อหน้ าที- 33 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีR
และ
(จ) กระดาษทํา การที-จัดทําโดยผู้ ต รวจสอบภายในซึ- งให้ ความช่ วยเหลื อโดยตรงต่ องาน
ตรวจสอบนัRน

การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอืน0
คําจํ ากัดความของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (อ้างถึงย่อหน้าที0 2, 14 (ก))
ก1.

วัตถุประสงค์และขอบเขตของหน่ วยงานตรวจสอบภายในโดยทั-วไปรวมถึงการให้ ความเชื-อมั-น
และกิจกรรมการให้ คําปรึกษาที-ถูกออกแบบเพื-อประเมิ นและปรับปรุงประสิทธิผลของวิธีการ
กํากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี-ยงและการควบคุมภายใน ดังตัวอย่างต่อไปนีR

11 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 เรื-อง “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ”

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
กิจกรรมทีเ กีย วข้องกับการกํากับดูแล
• หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในอาจประเมิ น วิ ธี ก ารกํา กั บ ดู แ ลในส่ ว นที- เ กี- ย วกั บ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ในด้ านจริยธรรมและค่ านิ ยม การบริหารการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบ
ความเสี-ยงในการติดต่ อสื-อสารและข้ อมูลเกี-ยวกับการควบคุมไปยังส่วนงานที-เหมาะสมของ
องค์ กรและความมี ป ระสิท ธิผ ลของการสื-อสารระหว่ างผู้ มี ห น้ า ที-กํา กับ ดู แล ผู้ สอบบั ญ ชี
ผู้ตรวจสอบภายใน และ ผู้บริหาร
กิจกรรมทีเ กีย วข้องกับการบริหารความเสีย ง
• หน่ วยงานตรวจสอบภายในอาจช่วยกิจการในการระบุและประเมิ นสถานการณ์ท- ีสาํ คั ญที-อาจ
ก่ อ ให้ เกิด ความเสี-ย ง และมี ส่ ว นร่ ว มในการปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห ารความเสี- ย งและ
การควบคุมภายใน (รวมถึงประสิทธิผลของวิธีการจัดทํารายงานทางการเงิน)
• หน่ วยงานตรวจสอบภายในอาจปฏิบัติวิธก
ี ารเพื-อช่วยกิจการในการตรวจจับการทุจริต
กิจกรรมทีเ กีย วข้องกับการควบคุมภายใน
• การประเมิ นผลการควบคุ ม ภายใน หน่ วยงานตรวจสอบภายในอาจได้ รับมอบหมายความ
รับผิด ชอบโดยเฉพาะเจาะจงให้ สอบทานการควบคุม ประเมิ น ผลการดําเนิ นงานและให้
คําแนะนําเพื-อปรับปรุง โดยหน่ วยงานตรวจสอบภายในจะให้ ความเชื-อมั-นกับการควบคุม
เช่ น หน่ วยงานตรวจสอบภายในอาจวางแผนหรือ ปฏิ บั ติ ก ารทดสอบหรื อวิ ธีการอื- น ๆ
เพื-อให้ ได้ ความเชื-อมั-นแก่ผ้ ูบริหารและผู้มีหน้ าที-กาํ กับดูแลเกี-ยวกับการออกแบบ การนําไป
ปฏิบั ติและความมี ป ระสิท ธิผลในทางปฏิบัติ ของการควบคุ มภายใน รวมถึงการควบคุ ม
ภายในที-เกี-ยวข้ องกับการตรวจสอบ
• การตรวจสอบข้ อมู ลทางการเงินและการดําเนิ นงาน หน่ วยงานตรวจสอบภายในอาจได้ รับ
มอบหมายให้ สอบทานวิธีการที-ใช้ เพื-อระบุ รับรู้ วัดค่ า จัดประเภท และรายงานข้ อมูลทาง
การเงินและการดําเนินงาน และสอบถามโดยเฉพาะเจาะจงในแต่ ละรายการ รวมถึงการ
ทดสอบรายละเอียดของรายการ ยอดคงเหลือ และวิธกี ารปฏิบัติงาน
• การสอบทานกิ จ กรรมดํ า เนิ น งาน หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในอาจได้ รั บ มอบหมายให้
สอบทานความคุ้ ม ค่ า ประสิท ธิภ าพ และประสิท ธิ ผ ลของกิ จ กรรมดํา เนิ น งาน รวมถึ ง
กิจกรรมที-มิใช่กจิ กรรมทางการเงินของกิจการ
• การสอบทานการปฏิ บั ติ ตามกฎหมายและข้ อบั งคั บ หน่ วยงานตรวจสอบภายในอาจได้ รับ
มอบหมายให้ สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้ อบั งคั บ และข้ อกําหนดภายนอกอื-น และ
การปฏิบัติตามนโยบายและคําสั-งของฝ่ ายบริหาร และข้ อกําหนดภายในอื-น
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ก2.

กิจกรรมที-คล้ ายกับกิจกรรมที-ทาํ โดยหน่ วยงานตรวจสอบภายในอาจปฏิบัติโดยหน่ วยงานที-ใช้ ช- ือ
อื-นภายในกิจการ กิจกรรมบางส่วนหรือทัRงหมดของหน่ วยงานตรวจสอบภายในอาจจะโอนให้ กับ
ผู้ ให้ บริ การซึ- งเป็ นเป็ นบุ คคลที-สาม ผู้ สอบบัญชี จะใช้ ผลงานของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
หรือไม่ นRั น ไม่ ได้ ขR ึนอยู่ กับปั จจัยอย่ างใดอย่างหนึ-ง ไม่ ว่าจะเป็ นเรื-องชื-อของหน่ วยงานหรืองาน
นัRนถูกปฏิบัติโดยกิจการหรื อผู้ ให้ บริการที-เป็ นบุ คคลที-สาม แต่ ขR ึนอยู่ กับลั กษณะของกิจกรรม
ขอบเขตของสถานะภายในกิจการของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน และนโยบายและวิธีการทีเกี-ยวข้ องที-สนับสนุ นความเที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ความรู้ความสามารถ และวิธีการ
ปฏิ บั ติ ง านที-เ ป็ นระบบและเป็ นระเบี ย บแบบแผนของหน่ วยงานที- เกี- ยวข้ อง ส่ วนอ้ า งอิ งใน
มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีRเกี-ยวกับผลงานของหน่ วยงานตรวจสอบภายในรวมถึงกิจกรรมทีเกี-ยวข้ องของหน่วยงานอื-นหรือผู้ให้ บริการซึ-งเป็ นบุคคลที-สามซึ-งมีลักษณะข้ างต้ นนีR

ก3.

นอกจากนัRน บุคคลของกิจการผู้มีหน้ าที-เกี-ยวข้ องกับการปฏิบัติงานและการบริหารและมีความ
รับผิดชอบนอกหน่วยงานการตรวจสอบภายใน โดยปกติอาจพบอุปสรรคต่ อความเที-ยงธรรมซึ-ง
ทําให้ ต้องแยกบุคคลเหล่านัRนออกจากส่วนหนึ-งของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามวัตถุประสงค์
ของมาตรฐานการสอบบัญชีนR ี ถึงแม้ ว่าบุคคลเหล่ านีRอาจปฏิบัติกิจกรรมการควบคุมที-อาจได้ รับ
การทดสอบตามที-กล่ าวในมาตรฐานการสอบบัญชี รหั ส 30012 ด้ วยเหตุ ผลนีRการควบคุมที-ใช้
ติดตามผลที-ได้ ปฏิบัติโดยเจ้ าของที-มีอาํ นาจการจัดการอาจไม่ เทียบเท่ากับหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน

ก4.

แม้ ว่าวัตถุประสงค์ของหน่ วยงานตรวจสอบภายในของกิจการและการสอบบัญชีมีความแตกต่ าง
กัน หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในอาจปฏิบั ติ วิ ธี การตรวจสอบที-ค ล้ า ยกับ วิ ธีก ารที-ป ฏิ บั ติ โ ดย
ผู้สอบบัญชีในส่วนที-เกี-ยวกับการตรวจสอบงบการเงิน หากเป็ นเช่ นนัRนผู้สอบบัญชีอาจใช้ ผลงาน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในสําหรับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบดังต่อไปนีR
• เพื- อให้ ไ ด้ ม าซึ- งข้ อมู ลที-เกี-ยวข้ องกับการประเมิ นของผู้ สอบบัญชี เกี-ยวกับความเสี-ยงของการ
แสดงข้ อมูลอันขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญอันเนื-องมาจากข้ อผิดพลาดหรือการทุจริต
ตามที-กล่าวนีRมาตรฐานการสอบบัญชี รหั ส 315 (ปรับปรุง)13 กําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีได้ มาซึ-ง
ความเข้ าใจเกี-ยวกับลักษณะของความรับผิดชอบของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน สถานะของ
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในภายในองค์ ก ร และกิ จ กรรมที- ป ฏิ บั ติ หรื อที- จะปฏิบั ติ และ
สอบถามบุ ค คลต่ า ง ๆ ภายในหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในที- เ หมาะสม (หากกิ จ การมี
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน) หรือ

12 โปรดดูย่อหน้ าที- 10
13 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที- 6 (ก)
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•

หลังจากการประเมินอย่างเหมาะสมผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจใช้ ผลงานซึ-งได้ รับการปฏิบัติโดย
หน่ วยงานตรวจสอบภายในระหว่ างงวดเวลาเพื-อทดแทนหลักฐานการสอบบัญชีบางส่วนที-จะ
ได้ รับโดยตรงโดยผู้สอบบัญชีเอง14 หากการกระทําดังกล่ าวไม่ ถูกห้ ามหรือจํากัดขอบเขตโดย
กฎหมายและข้ อบังคับ

นอกจากนัRนผู้สอบบัญชีอาจใช้ ผ้ ูตรวจสอบภายในให้ ปฏิบัติวิธีการตรวจสอบภายใต้ การกําหนด
ทิศทาง การควบคุ มดู แลและการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี (อ้ างถึง “การช่ วยเหลือโดยตรง”
ในมาตรฐานการสอบบัญ ชีนR ี )15 เว้ น แต่ การกระทําดั งกล่ าวถู กห้ ามหรื อถูกจํากัดขอบเขตโดย
กฎหมายและข้ อบังคับ
การพิจารณาว่าจะใช้ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือไม่ ในเรือ0 งใด และมีขอบเขตเพียงใด
การประเมินหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ความเที-ยงธรรมและความรู้ความสามารถ (อ้ างถึงย่ อหน้ าที- 15 (ก)-(ข))
ก5.

ผู้ สอบบั ญ ชีใช้ ดุลยพิ นิ จเยี- ย งผู้ ประกอบวิ ชาชีพ ในการพิ จารณาว่ าจะใช้ ผ ลงานของหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในเพื-อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ และพิจารณาถึงลักษณะและขอบเขตของ
ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที-จะนํามาใช้ ในสถานการณ์ต่าง ๆ

ก6.

ขอบเขตของสถานะของหน่ วยงานตรวจสอบภายในภายในกิจการ รวมถึงนโยบายและวิธีการทีเกี-ยวข้ องที-สนับสนุนความเที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในและระดับของความรู้ความสามารถ
ของหน่ วยงานตรวจสอบภายในมีความสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ-งในการพิจารณาว่าจะใช้ ผลงาน
ดั งกล่ าวหรื อไม่ และถ้ าพิ จารณาว่ า จะใช้ ผ ลงานลั กษณะและขอบเขตของการใช้ ผ ลงานของ
หน่ วยงานตรวจสอบภายในเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ

ก7.

ความเที-ยงธรรม หมายถึง ความสามารถที-จะปฏิบัติงานต่ าง ๆ ได้ โดยไม่ มีความลําเอียง
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรืออิทธิพลที-ไม่ เหมาะสมจากผู้อ- ืนในการครอบงําดุลยพินิจเยี-ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพ ปั จจัยที-อาจมีผลกระทบต่ อการประเมินของผู้สอบบัญชีมีดังนีR

14 โปรดดูย่อหน้ าที- 15-25
15 โปรดดูย่อหน้ าที- 26-35
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ก8.

สถานะของหน่วยงานตรวจสอบภายในภายในกิจการ รวมถึงอํานาจหน้ าที-และความรับผิดชอบ
ของหน่ วยงานตรวจสอบภายในสนั บสนุ นให้ หน่ วยงานปราศจากความลําเอียง ความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ห รื อ อิ ท ธิ พ ลที- ไ ม่ เ หมาะสมจากผู้ อื- น ในการครอบงํ า ดุ ล ยพิ นิ จ เยี- ย ง
ผู้ประกอบวิชาชีพ ตัวอย่ างเช่ น หน่ วยงานตรวจสอบภายในรายงานต่ อผู้มีหน้ าที-กาํ กับดูแล
หรือเจ้ าพนักงานที-มีอาํ นาจหน้ าที-ท-เี หมาะสม หรือถ้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายในรายงานต่ อ
ผู้บริหาร หน่ วยงานสามารถเข้ าถึงผู้มีหน้ าที-กาํ กับดูแลได้ โดยตรงหรือไม่
หน่ วยงานตรวจสอบภายในปราศจากความรับผิดชอบใด ๆ ที-ขัดแย้ งกันหรือไม่ ตัวอย่างเช่ น
การมี หน้ าที-ในการบริ หารหรื อปฏิบัติ การหรื อความรั บผิ ดชอบที-นอกเหนื อจากหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน
ผู้มีหน้ าที-ในการกํากับดู แลควบคุมดู แลการตั ด สินใจเกี-ยวกับการว่ าจ้ างงานที-เกี-ยวข้ องกับ
หน่ วยงานตรวจสอบภายในหรือไม่ ตัวอย่างเช่ น การพิจารณานโยบายเกี-ยวกับผลตอบแทน
ที-เหมาะสม
หน่ วยงานตรวจสอบภายในมี ข้อจํากัดหรือการกีดกันใด ๆ โดยผู้ บริหารหรือผู้มีหน้ าที-ในการ
กํากับดูแลหรือไม่ ตัวอย่ างเช่น ในการติดต่ อสื-อสารสิ-งที-ตรวจพบโดยหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในไปยังผู้สอบบัญชี
ผู้ตรวจสอบภายในเป็ นสมาชิ กขององค์ กรวิ ชาชี พที-เกี-ยวข้ อง และการเป็ นสมาชิ กทํา ให้ มี
ภาระหน้ าที-ในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิ ชาชีพที-เกี-ยวข้ องกับความเที-ยงธรรมหรือไม่
หรือนโยบายภายในขององค์กรวิชาชีพทําให้ บรรลุความเที-ยงธรรมหรือไม่

ความรู้ความสามารถของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หมายถึง การบรรลุผลและการดํารงไว้ ซ-ึง
ความรู้และทักษะของหน่ วยงานในภาพรวมในระดับที-ถูกกําหนดไว้ เพื-อให้ การปฏิบัติงานตามทีได้ รับมอบหมายนัR น เป็ นไปอย่ า งพากเพี ยรและเป็ นไปตามมาตรฐานทางวิ ชาชี พที- เกี-ยวข้ อง
ปั จจัยที-อาจมีผลกระทบต่อการพิจารณาของผู้สอบบัญชีมีดังนีR
• หน่ วยงานตรวจสอบภายในมี ท รั พ ยากรเพี ยงพอและเหมาะสมเมื- อเปรี ยบเทียบกับ ขนาด
ของกิจการและลักษณะของการดําเนินการหรือไม่
•

มี น โยบายที- กํา หนดไว้ เกี- ย วกั บ การว่ าจ้ า งงาน การฝึ กอบรมและการมอบหมายงานแก่
ผู้ตรวจสอบภายในในงานตรวจสอบภายในหรือไม่

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ก9.

ผู้ ตรวจสอบภายในได้ รั บการฝึ กอบรมทางเทคนิ คที-เพี ยงพอและมี ความเชี- ยวชาญในการ
ตรวจสอบหรือไม่ เกณฑ์ท-ีเกี-ยวข้ องสําหรับผู้สอบบัญชีในการพิจารณาเพื-อประเมินอาจรวมถึง
การมีตาํ แหน่ งและประสบการณ์ทางวิชาชีพที-เกี-ยวข้ อง
ผู้ ตรวจสอบภายในมี ความรู้ท-ีจําเป็ นเกี-ยวกับรายงานทางการเงินของกิจการและแม่ บทการ
รายงานทางการเงินที-เกี-ยวข้ องหรือไม่ และหน่ วยงานตรวจสอบภายในมี ทักษะที-จาํ เป็ นเพื- อ
ปฏิบัติงานที-เกี-ยวข้ องกับงบการเงินของกิจการหรือไม่ (ตั วอย่ างเช่ น ความรู้เรื-องเฉพาะของ
อุตสาหกรรม)
ผู้ต รวจสอบภายในเป็ นสมาชิกขององค์ กรวิ ชาชี พที-เกี-ยวข้ อง และการเป็ นสมาชิกทํา ให้ มี
ภาระหน้ าที-ใ นการปฏิ บัติต ามมาตรฐานทางวิชาชีพ ที-เกี-ยวข้ อง รวมถึงข้ อกําหนดในการ
พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื-องหรือไม่

ความเที-ยงธรรมและความรู้ความสามารถอาจถูกมองในลักษณะของความต่ อเนื- อง ยิ-งสถานะ
ภายในกิจการของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงนโยบายและวิธีการที-เกี-ยวข้ องที-สนับสนุน
ความเที-ยงธรรมของผู้ ต รวจสอบภายในและระดั บ ของความรู้ ค วามสามารถของหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในเพิ- ม สูงขึR น ทํา ให้ มี ค วามเป็ นไปได้ ม ากขึR นที- ผ้ ู สอบบั ญ ชี อาจใช้ ผ ลงานของ
หน่ วยงานตรวจสอบในส่วนต่ าง ๆ มากขึRน อย่างไรก็ตามสถานะภายในกิจการ และนโยบายและ
วิธกี ารที-เกี-ยวข้ องที-สนับสนุนอย่างเข้ มแข็งในความเที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในไม่ สามารถ
ชดเชยการขาดความรู้ ค วามสามารถที- เพี ยงพอของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในได้ ความรู้
ความสามารถในระดับสูงของหน่ วยงานตรวจสอบไม่ สามารถชดเชยสถานะภายในกิจการ และ
นโยบายและวิธกี ารที-เกี-ยวข้ องที-สนับสนุนความเที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในได้ เช่นกัน

การนําวิธกี ารที-เป็ นระบบและเป็ นระเบียบแบบแผนมาใช้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที- 15 (ค))
ก10. การนําวิธกี ารที-เป็ นระบบและเป็ นระเบียบแบบแผนมาใช้ ในการวางแผน ปฏิบัติงานควบคุมดูแล
สอบทานและการจัด ทํา เอกสารหลั กฐานในกิจกรรมต่ าง ๆ จะแบ่ งแยกกิจกรรมต่ าง ๆ ของ
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน จากกิจกรรมการควบคุม ที-ใช้ ติดตามผลซึ-งอาจถู กปฏิบัติ ภายใน
กิจการ
ก11. ปั จจัยที-อาจมี ผ ลกระทบต่ อการพิจารณาของผู้ สอบบัญชี ว่ าหน่ วยงานตรวจสอบภายในได้ นํา
วิธกี ารที-เป็ นระบบและเป็ นระเบียบแบบแผนมาใช้ ในการวางแผนมาใช้ หรือไม่มี ดังนีR
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การมี อยู่ ความเพี ย งพอ และการใช้ วิ ธีการตรวจสอบภายในที- ไ ด้ บั น ทึ กไว้ เป็ นเอกสาร
หลั กฐาน หรื อแนวทางปฏิ บั ติ ท-ีค รอบคลุ ม ถึง เรื- องต่ า ง ๆ เช่ น การประเมิ น ความเสี-ย ง
แนวการปฏิบัติงาน การจัดทําเอกสารหลักฐานและการรายงาน ลักษณะและขอบเขตซึ-งเป็ น
สัดส่วนกับขนาดและสถานการณ์ของกิจการ
หน่ วยงานตรวจสอบภายในได้ นาํ นโยบายและวิธีการการควบคุ มคุณภาพที-เหมาะสมมาใช้
หรือไม่ ตัวอย่ างเช่ น นโยบายหรือวิธีการตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที- 116 ซึ-ง
อาจนํามาใช้ ในหน่ วยงานตรวจสอบภายใน (เช่ น ส่วนที-เกี-ยวกับความเป็ นผู้ นํา ทรัพยากร
บุคคล และการปฏิบัติงาน) หรือข้ อกําหนดด้ านการควบคุ มคุณภาพในมาตรฐานที-กาํ หนด
โดยองค์กรวิชาชีพที-เกี-ยวข้ องสําหรับผู้ตรวจสอบภายใน องค์กรวิชาชีพเหล่ านีR อาจกําหนด
ข้ อกําหนดที-เหมาะสมเช่นการประเมินคุณภาพเป็ นระยะจากภายนอก

สถานการณ์ท-ผี ลงานของหน่ วยงานตรวจสอบภายในไม่ สามารถนํามาใช้ ได้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที- 16)
ก12. การประเมิ น ของผู้ สอบบัญชี ว่าสถานะภายในกิจการของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึง
นโยบายและวิธกี ารที-เกี-ยวข้ องที-สนับสนุ นความเที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในและระดับของ
ความรู้ความสามารถของหน่ วยงานตรวจสอบภายในหรือไม่ และหน่ วยงานตรวจสอบภายในใช้
วิธกี ารที-เป็ นระบบและเป็ นระเบียบแบบแผนหรือไม่ อาจบ่งชีRถงึ ความเสี-ยงเกี-ยวกับคุณภาพของ
ผลงานของหน่ วยงานตรวจสอบภายในว่ ามีนัยสําคัญมากเกินกว่ าความเหมาะสมที-จะใช้ ผลงาน
ดังกล่าวของหน่วยงานเป็ นหลักฐานการสอบบัญชี
ก13. การพิจารณาปั จจัยในย่ อหน้ าที- ก7 ย่ อหน้ า ก8 และย่ อหน้ า ก11 ของมาตรฐานการสอบบัญชี
ฉบับนีRโดยพิจารณาแยกจากกันหรือพิจารณารวมกันมีความสําคัญ เนื-องจากหลายครัRงที-ปัจจัย
ใดปั จจัยเดี ยวอาจไม่ พ อเพี ย งที-จะสรุปได้ ว่า ผลงานของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในสามารถ
นํามาใช้ เพื- อวัต ถุป ระสงค์ การตรวจสอบได้ ตั วอย่ างเช่ น สถานะภายในกิจการของหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในมีความสําคัญเป็ นการเฉพาะในการประเมินอุปสรรคต่ อความเที-ยงธรรมของ
ผู้ตรวจสอบภายใน หากหน่ วยงานตรวจสอบภายในรายงานต่ อผู้ บริ หาร อาจพิจารณาได้ ว่ามี
อุปสรรคอย่างมีนัยสําคัญต่ อความเที-ยงธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เว้ นแต่ ว่าปั จจัยอื-น
ๆ ตามที-อธิบายไว้ ในย่ อหน้ าที- ก7 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีRโดยรวมให้ การป้ องกันทีเพียงพอเพื-อลดอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที-ยอมรับได้
16 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที- 1 เรื-อง “การควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานที-ให้ บริการด้ านการ
ตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน และงานให้ ความเชื-อมั-นอื-นตลอดจนบริการเกี-ยวเนื-อง”
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ก14. นอกจากนัRนจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ17 ระบุว่าอุปสรรคที-ตนเองมีส่วนร่ วมเกิดขึRนเมื-อ
ผู้สอบบัญ ชีรับงานการให้ บริ การตรวจสอบภายในกับลูกค้ า และผลของงานบริการตรวจสอบ
ภายในดั ง กล่ า วจะใช้ ในการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ ทัR ง นีR เนื- องจากความเป็ นไปได้ ที- ก ลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบจะใช้ ผลจากบริการตรวจสอบภายในโดยไม่ทาํ การประเมินอย่างเหมาะสม
หรื อไม่ ใ ช้ การสังเกตและสงสัย เยี- ย งผู้ ป ระกอบวิ ชาชี พ ในระดั บ ที-เท่ ากัน กับ เมื- อจะใช้ ผ ลงาน
ตรวจสอบภายในซึ-งปฏิบัติ โดยกลุ่มบุ ค คลอื-นที-ไม่ ได้ เป็ นสมาชิกของสํานั กงานตรวจสอบนัR น
จรรยาบรรณของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ 18กํา หนดข้ อห้ า มซึ- ง นํา มาใช้ ใ นสถานการณ์ เฉพาะ และ
อุป สรรค์ และการป้ องกัน ที-ส ามารถนํา มาใช้ เ พื- อลดอุป สรรคน้ น ให้ อยู่ ใ นระดั บ ที- ย อมรั บ ได้
ในสถานการณ์อ-นื ๆ
การพิจารณาลักษณะและขอบเขตของผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในทีส ามารถนํามาใช้
ปั จจัยที-มีผลกระทบต่ อการพิจารณาลักษณะและขอบเขตของผลงานของหน่ วยงานตรวจสอบภายในทีสามารถนํามาใช้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที- 17-19)
ก15. เมื- อ ผู้ สอบบั ญ ชี พิ จ ารณาว่ า ผลงานของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในสามารถนํ า มาใช้ เ พื- อ
วัตถุ ประสงค์ การตรวจสอบ ข้ อพิ จารณาประการแรกคื อลั กษณะและขอบเขตของผลงานของ
หน่ วยงานตรวจสอบภายในที-วางแผนไว้ ถูกปฏิบัติหรือวางแผนที-จะปฏิบัติเกี-ยวข้ องกับกลยุทธ์
การตรวจสอบโดยรวมและแผนการตรวจสอบซึ-งผู้สอบบัญชีจัดทําขึRนตามที-กล่ าวในมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 30019 หรือไม่
ก16. ตัวอย่างของผลงานของหน่ วยงานตรวจสอบภายในที-ผ้ ูสอบบัญชีสามารถนํามาใช้ รวมถึงผลงาน
ต่อไปนีR
• การทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม
• วิธกี ารตรวจสอบเนืRอหาสาระที-เกี-ยวข้ องกับการใช้ ดุลยพินิจที-จาํ กัด
• การสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้ าคงหลือ
• การติดตามรายการผ่านระบบสารสนเทศที-เกี-ยวข้ องกับการรายงานทางการเงิน
• การทดสอบการปฏิบัติตามข้ อบังคับต่ าง ๆ
17 คู่มอื ประมวลจรรยาบรรณสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (2012 Edition) ย่อหน้ า 290.199
18 คู่มอื ประมวลจรรยาบรรณสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (2012 Edition) ย่อหน้ า 290.195-200
19 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 เรื-อง “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน”
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• ในบางสถานการณ์ การตรวจสอบหรือการสอบทานข้ อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยซึ-งเป็ น
กิจการที-ไ ม่ มี นั ย สํา คั ญสํา หรั บ กลุ่ ม กิจการ (โดยไม่ ขั ด แย้ งกับ ข้ อกําหนดตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 600)20
ก17. การพิ จารณาของผู้ ส อบบั ญ ชีเ กี-ย วกับ ลั กษณะและขอบเขตของการใช้ ผ ลงานของหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในที-วางแผนไว้ อาจได้ รับอิทธิผลจากการประเมินขอบเขตของสถานะภายใน
กิจการของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงนโยบายและวิธีการที-เกี-ยวข้ องที-สนับสนุ นความ
เที- ยงธรรมของผู้ ต รวจสอบภายในและระดั บ ความรู้ค วามสามารถของหน่ ว ยงานตรวจสอบ
ภายในตามย่ อหน้ าที- 18 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีR นอกจากนัRนระดั บของดุลยพินิจทีจําเป็ นในการวางแผน การปฏิบัติและการประเมินผลงานดังกล่าว และความเสี-ยงจากการแสดง
ข้ อมู ลที-ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที-ป ระเมินได้ ท-ีระดั บสิ-งที-ผ้ ู บริหารให้ การรับรองไว้
เป็ นข้ อ มู ล สํา คั ญ ที- ใ ช้ ในการพิ จ ารณาของผู้ สอบบั ญ ชี นอกจากนัR น ยั ง มี บ างสถานการณ์ ท-ี
ผู้สอบบัญชีไม่ สามารถใช้ ผลงานของหน่ วยงานตรวจสอบภายในเพื-อวัตถุประสงค์การตรวจสอบ
ตามที-กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที- 16 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีR
ดุลยพินิจที-ใช้ ในการวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบและการประเมินผล (อ้ างถึงย่ อหน้ าที- 18 (ก)
และ 30 (ก))
ก18. การใช้ ดุลยพินิจที-มากขึRนในการวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบ และการประเมินหลักฐาน
การสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีจําเป็ นต้ องปฏิบัติงานตรวจสอบด้ วยตนเองมากขึRนตามที-กล่าวไว้ ใน
ย่ อหน้ า ที- 18 ของมาตรฐานการสอบบั ญ ชีฉ บั บ นีR เนื- องจากการใช้ ผ ลงานของหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้ หลักฐานการตรวจสอบที-เหมาะสมอย่ างเพียงพอ
แก่ผ้ ูสอบบัญชีได้
ก19. เนื- องจากผู้ สอบบัญชี มีความรับผิดชอบต่ อการแสดงความเห็นจากการตรวจสอบเพียงผู้เดียว
ผู้สอบบัญชีจาํ เป็ นต้ องใช้ ดุลยพินิจที-มีนัยสําคัญในงานตรวจสอบตามที-กล่ าวไว้ ในย่ อหน้ าที- 18
ดุลยพินิจที-มีนัยสําคัญรวมถึงเรื-องดังนีR
• การประเมินความเสี-ยงจากการแสดงข้ อมูลที-ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
• การประเมินความเพียงพอของการทดสอบที-ปฏิบัติ
20 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 เรื-อง “ข้ อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึง
งานของผู้สอบบัญชีอ-นื ”
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• การประเมินความเหมาะสมของการใช้ ข้อสมมติเรื-องการดําเนินงานต่อเนื-องของผู้บริหาร
• การประเมินประมาณการทางบัญชีท-นี ัยสําคัญ และ
• การประเมินความเพี ยงพอของการเปิ ดเผยข้ อมู ลในงบการเงิน และเรื-องอื-นที-มีผลกระทบ
ต่อรายงานของผู้สอบบัญชี
ความเสี-ยงจากการแสดงข้ อมูลที-ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที-ประเมินไว้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที- 18
(ข))
ก20. สํา หรั บ ยอดคงเหลื อ ของบั ญ ชี ประเภทของรายการหรื อ การเปิ ดเผยข้ อมู ล บางรายการ
ความเสี-ยงจากการแสดงข้ อมูลที-ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที-ได้ ประเมินไว้ ในระดับสิ-งทีผู้บริหารให้ การรับรองไว้ ในระดับที-สูงขึRน การใช้ ดุลยพินิจในระดับที-สูงขึRนในการวางแผน และ
การปฏิบัติงานตรวจสอบและการประเมิ น ผลที-เกี-ยวข้ อง ในสถานการณ์เหล่ านีR ผู้ สอบบั ญชีมี
ความจําเป็ นต้ องปฏิบัติงานด้ วยตนเองมากขึRนตามที-กล่าวในย่ อหน้ าที- 18 ของมาตรฐานการ
สอบบัญชีฉบับนีR และลดการใช้ ผลงานของหน่ วยงานตรวจสอบภายในเพื-อให้ ได้ มาซึ-งหลักฐาน
การสอบบัญชี ท-ีเหมาะสมอย่ างเพี ยงพอ นอกจากนัR น ดั งที-ได้ อธิบายไว้ ในมาตรฐานการสอบ
บัญชีรหั ส 20021 ความเสี-ยงจากการแสดงข้ อมู ลที-ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอัน เป็ นสาระสําคั ญที-ได้
ประเมิ น ไว้ ในระดับที-สูงขึRน ผู้ สอบบัญชีต้องการหลักฐานการสอบบัญชีท-ีน่าเชื-อถือในระดั บทีสูงขึRนด้ วย ดังนัRนผู้สอบบัญชีมีความจําเป็ นที-จะต้ องปฏิบัติงานด้ วยตนเอง
ก21. มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 315 (ปรับปรุง)22 อธิบายเกี-ยวกับความเสี-ยงที-มีนัยสําคัญที-ทาํ ให้
ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาเรื-องการตรวจสอบเป็ นพิเศษ และความสามารถของผู้สอบบัญชีในการ
ใช้ ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที-เกี-ยวข้ องกับความเสี-ยงที-มีนัยสําคัญจะถูกจํากัดเพียง
วิธีการตรวจสอบที-เกี-ยวข้ องกับ การดุ ลยพินิจอย่ างจํากัด นอกจากนัR นในกรณีท-ีค วามเสี-ยงจาก
การแสดงข้ อมู ลที-ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญไม่ ได้ อยู่ ในระดั บตํ-า การนําผลงานของ
หน่ วยงานตรวจสอบภายในมาใช้ แต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถลดความเสี-ยงในการสอบบัญชีให้
อยู่ในระดับตํ-าที-ยอมรับได้ และไม่ สามารถหักล้ างความต้ องการของผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงาน
ทดสอบบางส่วนด้ วยตนเองได้

21
22

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้ าที- ก29
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที- 4 (ง)
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ก22. การปฏิบัติ ตามวิ ธีการตรวจสอบตามที-ได้ กล่ าวไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีR อาจทําให้
ผู้สอบบัญชีต้องประเมินความเสี-ยงจากการแสดงข้ อมูลที-ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญทีประเมินได้ ซาํR ดังนัRนอาจส่งผลให้ ผ้ ูสอบบัญชีมีความจําเป็ นต้ องพิจารณาว่ าจะนําเอาผลงานของ
หน่ วยงานตรวจสอบภายในมาใช้ หรือไม่ และนํามาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีRไปใช้ หรือไม่
การติดต่ อสื-อสารกับผู้มีหน้ าที-กาํ กับดูแล (อ้ างถึงย่อหน้ าที- 20)
ก23. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 26023 กําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้องติดต่ อสื-อสารกับผู้มีหน้ าที-กาํ กับ
ดูแลเกี-ยวกับภาพรวมของขอบเขต และระยะเวลาการตรวจสอบที-วางแผนไว้ การวางแผนในการ
ใช้ ผลงานของหน่ วยงานตรวจสอบภายในเป็ น ส่วนหนึ-งของกลยุ ทธ์การตรวจสอบโดยรวมของ
ผู้สอบบัญชีและเกี-ยวข้ องกับผู้มีหน้ าที-กาํ กับดูแลที-จะต้ องเข้ าใจวิธีการตรวจสอบที-นาํ เสนอ
การใช้ ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
การปรึกษาหารือและการร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน (อ้ างถึงย่ อหน้ าที- 21)
ก24. ในการปรึกษาหารือกับหน่ วยงานตรวจสอบภายในเกี-ยวกับการใช้ ผลงานตามที-วางแผนไว้ ต าม
หลักการความร่วมมือในกิจกรรม อาจมีประโยชน์ท-จี ะระบุถงึ เรื-องดังนีR
•
ระยะเวลาของงานดังกล่าว
•
ลักษณะของงานที-ปฏิบัติ
•
ขอบเขตที-ครอบคลุมโดยการตรวจสอบ
•
ความมีสาระสําคัญสําหรับงบการเงินโดยรวม (และในกรณีท-ีเกี-ยวข้ อง ระดับสาระสําคั ญของ
ประเภทของรายการ ยอดคงเหลื อ ของบั ญ ชี หรื อ การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ) และความมี
สาระสําคัญในระดับปฏิบัติการ
•
วิธกี ารที-จะใช้ ในการเลือกรายการและการกําหนดจํานวนตัวอย่าง
•
เอกสารหลักฐานของงานที-ทาํ
•
วิธปี ฏิบัติในการสอบทานและการรายงาน
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ก25. การร่วมมือระหว่างผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิผลเมื-อ ตัวอย่างเช่น
• มีการปรึกษาหารือในรอบระยะเวลาที-เหมาะสมตลอดระยะเวลาของการตรวจสอบ
• ผู้สอบบัญชีแจ้ งหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี-ยวกับเรื-องที-สาํ คัญใด ๆ ที-อาจมีผลกระทบต่ อ
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน
• ผู้สอบบัญชีได้ รับแจ้ งให้ ทราบถึงและสามารถเข้ าถึงรายงานการตรวจสอบภายในที-เกี-ยวข้ อง
และได้ รับแจ้ งเกี-ยวกับเรื-องที-สาํ คัญใด ๆ ที-ผ้ ูตรวจสอบภายในทราบเมื-อเรื-องเหล่ านัRนอาจมี
ผลกระทบต่ องานของผู้สอบบัญชี เพื-อให้ ผ้ ูสอบบัญชีสามารถพิจารณาสิ-งที-เกี-ยวข้ องกับเรื-อง
ที-กล่าวในงานตรวจสอบ
ก26. มาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 20024 ให้ ความสํา คั ญ กั บ การวางแผนและการปฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบของผู้ ส อบบั ญ ชี โ ดยใช้ ก ารสั ง เกตและสงสั ย เยี- ย งผู้ ป ระกอบวิ ชาชี พ รวมถึ ง การ
เตรี ยมพร้ อมสําหรับ ข้ อมู ลที-อาจนํามาสู่คํา ถามเกี-ยวกับ ความน่ าเชื- อถือของเอกสารหลักฐาน
และการตอบสนองต่ อการสอบถามที-ถูกใช้ เป็ นหลักฐานการสอบบัญชี ดังนัRนการติ ดต่ อสื-อสาร
กับหน่ วยงานตรวจสอบภายในตลอดงานตรวจสอบ อาจจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูตรวจสอบภายในนํา
เรื- อ งต่ า ง ๆ ที- อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ งานของผู้ สอบบั ญ ชี ม าสู่ ค วามสนใจของผู้ ส อบบั ญ ชี25
ผู้สอบบัญ ชีจึงสามารถที-จะคํานึ งถึงข้ อมูลดั งกล่ าวในการระบุ และประเมิ นความเสี-ยงจากการ
แสดงข้ อมู ลที-ขัด ต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคั ญ นอกจากนัR นหากข้ อมูลดั งกล่ าวเป็ นข้ อบ่ งชีR
ความเสี-ยงที-สงู ขึRนจากการแสดงข้ อมูลที-ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงิน หรือ
อาจถูกพิ จารณาว่ าเป็ นการทุ จริ ต จริ งหรือเป็ นข้ อกล่ า วหาหรื อข้ อสงสัย ว่ า ทุ จริ ต ผู้ สอบบั ญ ชี
สามารถคํานึงถึงข้ อมูลดังกล่าวในการระบุความเสี-ยงจากการแสดงข้ อมู ลที-ขัดต่อข้ อเท็จจริงอัน
เป็ นสาระสําคัญตามที-กล่าวในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 24026

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้ าที- 15 และ ก18
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที- ก116
26 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่ อหน้ า ที- ก11 ซึ- งเกี-ยวเนื-อ งกับ มาตรฐานการสอบบัญ ชี รหั ส
240 เรื-อง “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี-ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน”
24
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วิธีการในการพิจารณาความเพียงพอของผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (อ้ างถึงย่อหน้ าที- 2324)
ก27. วิธีการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีท-ใี ช้ สาํ หรับเนืRองานของหน่ วยงานตรวจสอบภายในโดยรวมซึ-ง
ผู้ สอบบั ญ ชีวางแผนจะใช้ เป็ นหลั กเกณฑ์ในการประเมิ น ผลคุ ณ ภาพโดยรวมของผลงานของ
หน่ วยงานตรวจสอบภายในและความเที-ยงธรรมของการปฏิบัติงาน
ก28. วิธกี ารตรวจสอบที-ผ้ ูสอบบัญชีอาจปฏิบัติ เพื-อประเมินคุณภาพของผลงานที-ทาํ และข้ อสรุปที-ได้
จากหน่วยงานตรวจสอบภายในอื-นเพิ-มเติมจากการปฏิบัติซาํR ตามที-กล่าวไว้ ในย่อหน้ า 24 มีดังนีR
• การสอบถามบุคคลที-เหมาะสมภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน
• การสังเกตการณ์วิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
• การสอบทานแนวการสอบบัญชีและกระดาษทําการของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ก29. ดุลยพินิจในระดับที-สงู ขึRน ความเสี-ยงจากการแสดงข้ อมูลที-ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญทีประเมินได้ ระดับที-สงู ขึRน สถานะภายในองค์กรของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน และนโยบายและ
วิธกี ารที-เกี-ยวข้ องสนับสนุนความเที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในระดับที-ต- าํ ลง หรือระดับของ
ความรู้ความสามารถของหน่ วยงานตรวจสอบภายในระดั บที-ต- ําลง ผู้ สอบบัญชี ต้องใช้ วิธีการ
ตรวจสอบมากขึRนในการตรวจสอบเนืR องานของหน่ วยงานตรวจสอบภายในที-ใช้ สนั บสนุ น การ
ตั ด สิน ใจที-จะใช้ ผ ลงานของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ให้ ไ ด้ ม าซึ- งหลั กฐานการสอบบั ญชี ท-ี
เหมาะสมอย่างเพียงพออันเป็ นพืRนฐานของความเห็นของผู้สอบบัญชี
การปฏิบัติซาํR (อ้ างถึงย่อหน้ าที- 24)
ก30. เพื-อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีR การปฏิบัติซาํR เกี-ยวข้ องกับการที-ผ้ ูสอบบัญชี
ปฏิ บั ติ ต ามวิ ธี ก ารอย่ า งอิ ส ระเพื- อยื น ยั น ข้ อสรุ ป ที- ไ ด้ โดยหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์นR ีอาจสามารถบรรลุได้ โดยการตรวจสอบรายการที-ได้ ตรวจสอบแล้ วโดยหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือกรณีท-ีเป็ นไปไม่ ได้ การตรวจสอบรายการที-คล้ ายกันที-ไม่ ได้ ตรวจสอบ
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในในจํานวนที-พอเพียงก็สามารถบรรลุวัตถุประสงค์นR ีได้ การปฏิบัติ
ซําR ให้ หลักฐานที-น่าเชื-อถือเกี-ยวกับความเพียงพอของผลงานของหน่ วยงานตรวจสอบภายในเมื-อ
เปรียบเทียบกับวิธีการอื-นที-ผ้ ูสอบบัญชีอาจปฏิบัติในย่ อหน้ าที- ก28 ถึงแม้ ว่าผู้สอบบัญชีอาจไม่
มีความจําเป็ นที-จะปฏิบัติซาํR ในส่วนของงานที-หน่ วยงานตรจสอบภายในใช้ การตรวจสอบโดยการ
ปฏิบัติซํRา แต่ การปฏิบัติซํRาในบางงานนัR น จําเป็ นสําหรับการเนืR องานของหน่ วยงานตรวจสอบ
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ภายในโดยภาพรวมที-ผ้ ูสอบบัญชีวางแผนจะนําผลงานมาใช้ ตามที-กล่าวในย่ อหน้ าที- 24 โดย
ผู้สอบบัญชีอาจเน้ นการปฏิบัติซาํR ในเรื-องที-หน่วยงานตรวจสอบภายในต้ องใช้ ดุลยพินิจอย่ างมาก
ในการวางแผน การปฏิบัติงานและการประเมินผลของวิธีการตรวจสอบในเรื-องที-มีความเสี-ยง
จากการแสดงข้ อมูลที-ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญสูง
การพิจารณาว่ าจะขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู ต้ รวจสอบภายในหรือไม่ ในเรื0องใด และมีขอบเขต
เพียงใด
การพิ จารณาว่าจะขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผูต้ รวจสอบภายในเพื อวัตถุประสงค์ การตรวจสอบหรือไม่
(อ้างถึงย่อหน้าที  5 และ 26-28)
ก31. ในประเทศที-ผ้ ูสอบบัญชีถูกห้ ามโดยกฎหมายหรือข้ อบังคับในการขอความช่วยเหลือโดยตรงจาก
ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ สอบบัญชีของกลุ่มกิจการต้ องพิจารณาว่ าการห้ ามดังกล่ าวครอบคลุมถึง
ผู้สอบบัญ ชีของกิจการภายในกลุ่ มหรื อไม่ หากครอบคลุ มถึงจะต้ องระบุ เรื- องดั งกล่ าวในการ
ติดต่อสื-อสารถึงผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม27
ก32. ตามที-ระบุไว้ ในย่อหน้ าที- ก7 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีR ความเที-ยงธรรม หมายถึง
ความสามารถที-จะปฏิบัติงานต่ าง ๆ ได้ โดยไม่ มีความลําเอียง ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หรืออิทธิพลที-ไม่ เหมาะสมจากผู้ อ- ืนในการครอบงําดุลยพิ นิจเยี- ยงผู้ ประกอบวิ ชาชีพ ในการ
ประเมินอุปสรรคที-มีนัยสําคั ญที-มีอยู่ ต่อความเที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ปั จจัยต่ อไปนีR
อาจมีส่วนเกี-ยวข้ อง
• ขอบเขตของสถานะของหน่ วยงานตรวจสอบภายในภายในองค์กร และนโยบายและวิธีการทีเกี-ยวข้ องสนับสนุนความเที-ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน28
• ครอบครั วและความสัมพั นธ์ส่วนตั วกับบุ คคลที-ทาํ งาน หรือมี ความรับผิดต่ อสิ-งที-เกิด ขึRน
ภายในกิจการที-งานนัRนเกี-ยวข้ อง
• ความเกี-ยวข้ องกับหน่ วยงานหรือแผนกภายในกิจการที-งานนัRนเกี-ยวข้ อง
• ผลประโยชน์ทางการเงินที-มีนัยสําคัญภายในกิจการนอกเหนื อจากค่ าตอบแทนบนเงื-อนไข
เดียวกันกับที-นาํ มาใช้ กบั พนักงานคนอื-นในระดับตําแหน่งหน้ าที-ท-ีคล้ ายกัน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 ย่อหน้ าที- 40(ข)
28 โปรดดูย่อหน้ าที- ก7
27
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ข้ อมู ลหรื อเนืR อหาที-ออกโดยองค์ กรวิ ชาชีพ ที-เกี-ยวข้ องกับผู้ ต รวจสอบภายในอาจให้ แนวทาง
เพิ-มเติมที-เป็ นประโยชน์
ก33. ในบางสถานการณ์ ซ-ึงความมี นั ยสําคั ญ ของอุปสรรคที- มีต่ อความเที-ย งธรรมของผู้ ตรวจสอบ
ภายในอยู่ ในลักษณะที-ไม่ มีส-ิงป้ องกันเพื- อลดอุป สรรคให้ อยู่ในระดับที-ยอมรับได้ ตัวอย่ างเช่ น
เนื-องจากความเพียงพอของสิ-งป้ องกันได้ รับอิทธิพลจากความมีนัยสําคัญของงานในบริบทของ
การตรวจสอบ ย่ อหน้ าที- 30 (ก) และ (ข) ห้ ามขอความช่ วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบ
ภายในที-เกี-ยวกับการปฏิบัติงานที-เกี-ยวกับการใช้ ดุลยพินิจที-มีนัยสําคัญในการตรวจสอบ หรือทีเกี-ยวข้ องกับ ส่ ว นที- มี ค วามเสี-ยงจากการแสดงข้ อมู ลที-ขั ด ต่ อข้ อเท็จจริ งอัน เป็ นสาระสํา คั ญ ทีประเมินไว้ สูงซึ-งต้ องใช้ ดุลยพิ นิจในการปฏิบัติงานตรวจสอบที-เกี-ยวข้ อง หรือประเมินหลักฐาน
การสอบบัญชี ท-ีรวบรวมได้ มีเกินกว่ าจะถูกจํากัดได้ กรณีนR ี ทําให้ ผ ลงานที-เกี-ยวข้ องก่ อให้ เกิด
อุ ป สรรคจากการตรวจสอบหรื อ สอบทานงานที- ต นเองมี ส่ ว นร่ ว ม ซึ- ง เป็ นเหตุ ผ ลทํ า ให้
ผู้ตรวจสอบภายในถูกห้ ามมิ ให้ ปฏิบัติงานในสถานการณ์ตามที-กล่ าวไว้ ในย่อหน้ าที- 30 (ค)
และ (ง)
ก34. ในการประเมินระดับความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน ปั จจัยหลายปั จจัยในย่ อหน้ าทีก8 ของมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ฉบั บ นีR อาจมี ส่ วนเกี-ย วข้ อง และถูกนํามาใช้ ในบริ บทของ
ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคนและงานที-ผ้ ูตรวจสอบภายในแต่ ละคนได้ รับมอบหมาย
การพิจารณาลักษณะและขอบเขตของการขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผูต้ รวจสอบภายใน (อ้างถึงย่อหน้าที 
29-31)
ก35. ย่ อหน้ าที- ก15-ก22 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีR ให้ แนวทางที-เกี-ยวข้ องในการพิจารณา
ลักษณะและขอบเขตของงานที-อาจจะมอบหมายให้ ผ้ ูตรวจสอบภายในปฏิบัติ
ก36. ในการพิ จ ารณาลั ก ษณะของงานที- อ าจมอบหมายให้ ผู้ ตรวจสอบภายใน ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ อง
ระมัดระวังในการจํากัดงานดังกล่าวในส่วนที-เหมาะสมที-จะมอบหมาย ตัวอย่างของกิจกรรมหรือ
งานที-อาจไม่เหมาะสมที-จะขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในรวมถึงงานดังนีR
• การปรึ กษาหารื อเกี-ยวกับ ความเสี-ยงของการทุ จริ ต อย่ า งไรก็ดี ผ้ ู สอบบั ญชี อาจสอบถาม
ผู้ ต รวจสอบภายในเกี-ยวกับ ความเสี-ยงของการทุ จริ ตในองค์ กรตามที-กล่ าวในมาตรฐาน
การสอบบัญชีรหัส 315 (ปรับปรุง)29
29

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที- 6 (ก)
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• การพิจารณาเกี-ยวกับวิธีการตรวจสอบที-ไม่สามารถคาดเดาได้ ตามที-กาํ หนดโดยมาตรฐาน
การสอบบัญชีรหัส 240
ก37. ตามที-กล่ า วไว้ ใ นมาตรฐานการสอบบัญชี รหั ส 50530 ผู้ สอบบั ญชี ต้ องมี การควบคุ ม การขอ
คํายืนยันจากบุคคลภายนอกและประเมินผลการขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอกนัRน ดังนัRนจึงไม่
เหมาะสมที-จะมอบหมายความรับผิดชอบนีRแก่ผ้ ูตรวจสอบภายใน อย่างไรก็ดีผ้ ูตรวจสอบภายใน
อาจช่ วยในการให้ ข้อมูลที-จาํ เป็ นกับผู้สอบบัญชีในการแก้ ปัญหาเกี-ยวกับข้ อยกเว้ นที-เกิดขึRนจาก
คํายืนยันที-ตอบกลับมา
ก38. ระดั บ ของดุลยพิ นิจที-เกี-ยวข้ องและความเสี-ยงจากการแสดงข้ อมู ลที-ขัด ต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญมีส่วนเกี-ยวเนื-องในการพิจารณางานที-อาจมอบหมายให้ กบั ผู้ตรวจสอบภายในเพื-อให้
ความช่วยเหลือทางตรง ตัวอย่ างเช่น ในสถานการณ์ท-ีการประเมินมู ลค่ าของลูกหนีRถูกประเมิน
ว่ าเป็ นเรื- องที-มีค วามเสี-ยงสูง ผู้ สอบบัญชี สามารถมอบหมายการตรวจสอบความถูกต้ องของ
การจัดอายุหนีRให้ กับผู้ตรวจสอบภายในเพื-อให้ ความช่ วยเหลือโดยตรงได้ อย่ างไรก็ดีเนื- องจาก
การประเมินความเพียงพอของค่ าเผื-อหนีRสงสัยจะสูญจากเกณฑ์การจัดอายุ หนีRอาจเกี-ยวข้ องกับ
การใช้ ดุลยพินิจที-เกินกว่ าปกติ จึงไม่ เหมาะสมที-จะมอบหมายส่ วนงานหลังให้ กับผู้ตรวจสอบ
ภายในเพื-อให้ ความช่วยเหลือโดยตรง
ก39. ถึงแม้ ว่ามีการกําหนดทิศทาง การควบคุมดูแลและการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี แต่ การขอความ
ช่ วยเหลือโดยตรงจากผู้ต รวจสอบภายในมากเกิน ไปอาจส่ งผลกระทบต่ อการรับ รู้ ท-ีเกี-ยวกับ
ความเป็ นอิสระของงานของผู้สอบบัญชี
การขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผูต้ รวจสอบภายใน (อ้างถึงย่อหน้าที0 34)
ก40. ผู้ต รวจสอบแต่ ล ะคนในหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในไม่ เป็ นอิส ระจากกิจการเช่ น เดี ยวกัน กับ
ผู้สอบบัญชีซ-ึงมีข้อกําหนดให้ เป็ นอิสระในการแสดงความเห็นต่ องบการเงิน การกําหนดทิศทาง
การควบคุมดูแลและการสอบทานโดยผู้ สอบบัญชีกับงานที-ปฏิบัติโดยผู้ ตรวจสอบภายในที-ให้
ความช่วยหลือโดยตรงจึงมี ลักษณะที-ความแตกต่างและกว้ างกว่ าที-สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบปฏิบัติงานนัRนด้ วยตนเอง
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 505 เรื-อง “การขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอก” ย่อหน้ าที- 7 และ 16
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ก41. ในการกําหนดทิศทางให้ ผ้ ูตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชีอาจเตือนผู้ ตรวจสอบภายในให้
ระบุประเด็นทางบัญชีและประเด็นการตรวจสอบระหว่างการตรวจสอบต่ อผู้สอบบัญชี ในการ
สอบทานงานที-ป ฏิบัติ โดยผู้ ตรวจสอบภายใน ข้ อพิ จารณาของผู้ สอบบัญชี รวมถึง หลั กฐานทีได้ รับเพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์หรือไม่ และ หลักฐานนัRนสนับสนุนข้ อสรุปหรือไม่
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การปรับปรุงมาตรฐานทีเ0 กีย0 วข้องให้สอดคล้องกัน
หมายเหตุ: ส่วนต่ อไปนีRป็นการแก้ ไขมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที- 1 และมาตรฐานการสอบ
บัญชีอ-ืน ๆ อันเนื-องมาจากการปรั บปรุงมาตรฐานการสอบบัญชี รหั ส 610 (ปรับปรุง) เรื-อง “การใช้
ผลงานของผูต้ รวจสอบภายใน” การแก้ ไขปรับปรุงนีRให้ ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินสําหรับรอบ
บัญชีท-ีเริ-มในหรือหลังวันที- 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ลําดับเลขที-ของหมายเหตุข้างท้ ายในข้ อที-ปรับปรุง
เหล่ า นีR ไม่ เ ป็ นลํา ดั บ เลขที- เ ดี ย วกัน กับ มาตรฐานการสอบบั ญ ชี ท-ี จะถู ก แก้ ไ ข ดั งนัR น ควรอ้ า งอิง กั บ
มาตรฐานการสอบบัญชีนRัน ๆ
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที0 1 เรือ0 ง การควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานที0ให้บริการด้าน
การตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเชือ0 มัน0 อื0นตลอดจนบริการเกีย0 วเนือ0 ง
คําจํ ากัดความ
12.

31

ในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับนีR คําศัพท์ต่อไปนีRมีความหมายดังนีR
(ฉ) กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง หุ้ นส่วนและบุคลากรทุกคนที-ปฏิบัติงาน รวมถึงบุคคลอื-นทีได้ รับการว่ าจ้ างโดยสํานักงานหรือสํานักงานเครือข่ายให้ ปฏิบัติงานในงานที-ให้ บริการ
นัRนทัRงนีR ไม่ รวมถึงผู้เชี- ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีท-ีได้ รับการว่ าจ้ างโดยสํานั กงาน
หรือสํานั กงานเครือข่าย คําว่ า “กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน” ไม่ รวมถึงบุคคลภายในหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในของลู กค้ า ผู้ ซ-ึ งให้ ค วามช่ ว ยเหลื อโดยตรงต่ องานตรวจสอบกรณี ท-ี
ผู้สอบบัญชีปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง )31

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) เรื-อง “การใช้ ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน” กําหนดข้ อจํากัดใน
การใช้ ความเชื-อช่วยโดยตรง มาตรฐานการสอบบัญชียงั ตระหนักถึงการที-ผ้ ูสอบบัญชีอาจถูกห้ ามโดยกฎหมายและ
ข้ อบังคับในการได้ รับความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายใน ดังนัRนการขอความช่วยเหลือโดยตรงอาจถูก
จํากัดในสถานการณ์ท-ไี ด้ รับอนุญาตเท่านัRน
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 - การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน
คําจํ ากัดความ
7.

เพื-อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คําศัพท์ต่อไปนีRมีความหมายดังนีR
(ง)
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ หมายถึง หุ้ นส่วนและพนักงานทุกคนที-ปฏิบัติงานตรวจสอบ
รวมถึงบุคคลอื-นที-ได้ รับการว่ าจ้ างโดยสํานักงานหรือสํานักงานเครือข่ายซึ-งปฏิบัติงานตรวจสอบใน
งานตรวจสอบนัRน ทัRงนีR ไม่ รวมถึงผู้เชี-ยวชาญภายนอกสํานักงานของผู้สอบบัญชี ที-ได้ รับการว่ าจ้ างโดย
สํานักงานหรือสํานักงานเครือข่าย32 คําว่ า “กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน” ไม่ รวมถึงบุคคลภายในหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในของลู กค้ าผู้ซ-ึ งให้ ความช่ วยเหลือโดยตรงต่ องานตรวจสอบกรณีท-ีผ้ ู สอบบั ญชี
ปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง)33

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 – การสือ0 สารกับผูม้ ีหน้าที0ในการกํากับดู แล
ก14. เรื- องการวางแผนอื-น ๆ ที-อาจจะเหมาะสมที-จะนํามาหารื อร่ วมกับผู้ มี หน้ าที-ในการกํากับดู แล
รวมถึง
• กรณีท-ีกิจการมีหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ขอบเขตของผู้สอบบัญชีท-ีจะใช้ ผลงานของการ
ตรวจสอบภายใน และวิธีการที-ผ้ ูสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในจะสามารถทํางานร่ วมกัน
อย่ างดีท-ีสุดในลักษณะที-เป็ นประโยชน์และส่งเสริมซึ-งกันและกัน และลักษณะและขอบเขต
ของขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในตามที-ได้ วางแผนไว้ 34

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620 “การใช้ ผลงานของผู้เชี-ยวชาญของผู้สอบบัญชี” ย่อหน้ าที- 6(ก) ให้ คาํ นิยาม ของ
คําว่า “ผู้เชี-ยวชาญของผู้สอบบัญชี”
33 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) เรื-อง “การใช้ ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน” กําหนดข้ อจํากัดในการ
ใช้ ความช่วยเหลือโดยตรง มาตรฐานการสอบบัญชียังตระหนักถึงการที-ผ้ ูสอบบัญชีอาจถูกห้ ามโดยกฎหมายและ
ข้ อบังคับในการได้ รับความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายใน ดังนัRนการขอความช่วยเหลือโดยตรงอาจถูก
จํากัดในสถานการณ์ท-ไี ด้ รับอนุญาตเท่านัRน
34 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) ย่ อหน้ าที- 20 และ 31
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 - การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน
ภาคผนวก
ลักษณะของงานสอบบัญชี
…
•

กิจการมี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในหรื อไม่ ถ้ า ใช่ ผ ลงานของหน่ ว ยงานตรวจสอบ
ภายในส่วนใดหรือขอบเขตใดที-สามารถนํามาใช้ ได้ หรือผู้ตรวจสอบภายในสามารถให้
ความช่วยเหลือโดยตรงต่อผู้สอบบัญชีสาํ หรับวัตถุประสงค์การตรวจสอบได้ หรือไม่

…

มาตรฐานการสอบบัญชี ระหว่ างประเทศ รหัส 600 - ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบ
งบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผูส้ อบบัญชีอื0น
ภาคผนวก 5
ข้อกําหนดและข้อมู ลเพิ0มเติมทีร0 วมอยูใ่ นหนังสือคําสังงานของกลุ
0
่มผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ
ข้อมูลทีก าํ หนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนีทีแ จ้งไปยังผูส้ อบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม แสดงไว้
เป็ นตัวอักษรเอียง
ข้ อมูลที-เกี-ยวกับการวางแผนงานของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
• ข้ อกํา หนดทางจรรยาบรรณซึ- ง เกี-ยวข้ องกับ การตรวจสอบกลุ่ มกิจการ โดยเฉพาะข้ อกํา หนด
เรื-องความเป็ นอิสระ ตัวอย่างเช่น ในกรณีท-ีผ้ ู สอบบัญชีของกลุ่มกิจการถูกห้ ามโดยกฎหมาย
หรื อข้ อบังคั บไม่ ให้ ขอความช่ วยเหลือโดยตรงจากผู้ ตรวจสอบภายใน ผู้ สอบบัญชี ของกลุ่ม
กิจการพิจารณาว่ าการห้ ามดั งกล่ าวครอบคลุมถึงผู้ สอบบัญชี ของกิจการภายในกลุ่มหรือไม่
หากใช่ จะต้ องระบุเรื-องดังกล่าวในการติดต่อสื-อสารกับผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม35
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) เรื-อง “การใช้ ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน” ย่อหน้ าที- ก31

