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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620
การใช้ผลงานของผูเ้ ชี่ยวชาญของผูส้ อบบัญชี

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
จัดทําขึ้ นโดย คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดา้ นการสอบบัญชี
ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาทุกขั้นตอนแล้ว
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620
การใช้ผลงานของผูเ้ ชี่ยวชาญของผูส้ อบบัญชี
สารบัญ
ย่อหน้าที่

คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการแสดงความเห็นจากการตรวจสอบ
วันถือปฏิบัติ

วัตถุประสงค์
คําจํ ากัดความ
ข้อกําหนด
การพิจารณาความจําเป็ นในการใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี
ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธกี ารตรวจสอบ
ความรู้ ความสามารถ และความเที่ยงธรรมของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี
การได้ มาซึ่งความเข้ าใจในด้ านความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี
ข้ อตกลงกับผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี
การประเมินความเพียงพอของผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี
การอ้ างอิงถึงผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีในรายงานของผู้สอบบัญชี
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การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอื่น
คําจํากัดความของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี
การพิจารณาความจําเป็ นในการใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี
ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธกี ารตรวจสอบ
ความรู้ ความสามารถ และความเที่ยงธรรมของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี
การได้ มาซึ่งความเข้ าใจในด้ านความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี
ข้ อตกลงกับผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี
การประเมินความเพียงพอของผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี
การอ้ างอิงถึงผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีในรายงานของผู้สอบบัญชี
ภาคผนวก ข้ อพิจารณาสําหรับข้ อตกลงระหว่างผู้สอบบัญชีกบั ผู้เชี่ยวชาญภายนอก
ของผู้สอบบัญชี

ก1-ก3
ก4-ก9
ก10-ก13
ก14-ก20
ก21-ก22
ก23-ก31
ก32-ก40
ก41-ก42

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620 “การใช้ ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี” ควรอ่านร่วมกับ
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี”
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คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
1.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้เกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีท่ีเกี่ยวข้ องกับ
ผลงานของบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง หรื อ องค์ ก รใดองค์ ก รหนึ่ ง ที่มี ค วามเชี่ ย วชาญในด้ า นอื่น
นอกเหนือจากการบัญชีหรือการสอบบัญชี เมื่อผลงานนั้นถูกนํามาใช้ เพื่อช่ วยผู้สอบบัญชีใน
การได้ มาซึ่งหลักฐานการบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอ

2.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ไม่เกี่ยวข้ องกับ
(ก) สถานการณ์ท่กี ลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบมีสมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือปรึกษาหารือกับ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้ านการบัญชี
หรือการสอบบัญชี ซึ่งมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2201 เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์
ดังกล่ าว หรือ
(ข) การที่ผ้ ูสอบบัญชีใช้ ผลงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่มีความ
เชี่ยวชาญในด้ านอื่นนอกเหนือจากการบัญชีหรือการสอบบัญชี ซึ่งผลงานในด้ านนั้นของ
ผู้ น้ั นถูกนํามาใช้ โดยกิจการเพื่ อช่ วยกิจการในการจัดทํางบการเงิน (ผู้เชี่ยวชาญของ
ผู้บริหาร) ซึ่งมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5002 เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ดังกล่าว

ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีในการแสดงความเห็นจากการตรวจสอบ
3.

ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบต่ อความเห็นจากการตรวจสอบที่ได้ แสดงไว้ เพียงอย่ างเดียว
และความรับผิดชอบดังกล่ าวไม่ได้ ลดลงจากการที่ผ้ ูสอบบัญชีใช้ ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของ
ผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม หากผู้สอบบัญชีท่ใี ช้ ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีและที่ได้
ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ สรุปว่าผลงานของผู้เชี่ยวชาญผู้น้ันเพียงพอสําหรับ
วัต ถุ ประสงค์ของผู้ สอบบั ญชี ผู้ สอบบัญ ชี อาจยอมรั บว่ า สิ่งที่พบหรื อข้ อสรุป ในด้ า นความ
เชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญผู้น้ันเป็ นหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสม

วันถือปฏิบตั ิ
4.

1
2

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ให้ ถือปฏิบัติกบั การตรวจสอบงบการเงินสําหรับรอบบัญชีท่เี ริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้ าที่ ก10 และ ก20-ก22
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 “หลักฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้ าที่ ก34-ก48
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วัตถุประสงค์
5.

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ
(ก) เพี่อพิจารณาว่าจะใช้ ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีหรือไม่ และ
(ข) เพื่อพิจารณาว่าผลงานนั้นเพียงพอสําหรับวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีหรือไม่ หากมีการ
ใช้ ผลงานนั้นของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี

คําจํ ากัดความ
6.

เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คําศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
(ก) ผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่มี
ความเชี่ยวชาญในด้ านอื่นนอกเหนือจากการบัญชีหรือการสอบบัญชี ผู้ซ่ึงผลงานในด้ าน
ความเชี่ยวชาญนั้นถูกนํามาใช้ โดยผู้สอบบัญชีเพื่อช่วยผู้สอบบัญชีในการได้ มาซึ่งหลักฐาน
การสอบบัญ ชี ท่ีเ หมาะสมอย่ า งเพี ย งพอ ผู้ เชี่ ย วชาญของผู้ ส อบบัญ ชีอ าจเป็ นได้ ท้ัง
ผู้เชี่ยวชาญภายในของผู้สอบบัญชี (บุคคลที่เป็ นหุ้นส่วน3 หรือพนักงาน ซึ่งรวมถึงพนักงาน
ชั่วคราวของสํานักงานหรือสํานักงานเครือข่ายของผู้สอบบัญชี) หรือเป็ นผู้เชี่ยวชาญภายนอก
ของผู้สอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก1-ก3)
(ข) ความเชี่ยวชาญ หมายถึง ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในด้ านใดด้ านหนึ่งโดยเฉพาะ
(ค) ผู้เชี่ยวชาญของผู้บริหาร หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่มีความ
เชี่ยวชาญในด้ านอื่นนอกเหนือจากการบัญชีหรือการสอบบัญชี ผู้ซ่ึงผลงานในด้ านความ
เชี่ยวชาญนั้นถูกนํามาใช้ โดยกิจการเพื่อช่วยกิจการในการจัดทํางบการเงิน

ข้อกําหนด
การพิจารณาความจํ าเป็ นในการใช้ผูเ้ ชี่ยวชาญของผูส้ อบบัญชี
7.

หากจําเป็ นต้ องใช้ ความเชี่ยวชาญในด้ านอื่นนอกเหนือจากการบัญชีและการสอบบัญชีเพื่อให้
ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่ างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่ าจะใช้
ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก4-ก9)

ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ
8.

3

ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธกี ารตรวจสอบของผู้สอบบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับข้ อกําหนด
ในย่ อหน้ าที่ 10-13 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ในการพิจารณาถึงลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบดังกล่าว ผู้สอบบัญชี
ต้ องพิจารณาเรื่องต่าง ๆ รวมถึง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก10)
“หุ้นส่วน” และ “สํานักงาน” ควรอ่านโดยอ้ างอิงคําศัพท์ท่เี ทียบเท่าในหน่วยงานภาครัฐ ในกรณีท่เี กี่ยวข้ อง
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(ก) ลักษณะของเรื่องที่ผลงานของผู้เชี่ยวชาญเข้ าไปเกี่ยวข้ อง
(ข) ความเสี่ยงของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญของเรื่องที่ผลงาน
ของผู้เชี่ยวชาญเข้ าไปเกี่ยวข้ อง
(ค) ความสําคัญของผลงานนั้นของผู้เชี่ยวชาญต่อบริบทของการตรวจสอบ
(ง) ความรู้และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีต่อผลงานในอดีตของผู้เชี่ยวชาญผู้น้ัน และ
(จ) การที่ผ้ ูเชี่ยวชาญผู้น้ันอยู่ภายใต้ นโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุ มคุ ณภาพของ
สํานักงานของผู้สอบบัญชีหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก11-ก13)
ความรู ้ ความสามารถ และความเทีย่ งธรรมของผูเ้ ชี่ยวชาญของผูส้ อบบัญชี
9.

ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ และความเที่ยง
ธรรมที่จาํ เป็ นสําหรับวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีหรือไม่ ในกรณีของผู้เชี่ยวชาญภายนอกของ
ผู้สอบบัญชี การประเมินความเที่ยงธรรมต้ องรวมถึงการสอบถามเกี่ยวกับส่วนได้ ส่วนเสียและ
ความสัมพันธ์ท่ีอาจก่อให้ เกิดอุปสรรคต่ อความเที่ยงธรรมของผู้เชี่ยวชาญผู้น้ัน (อ้ างถึงย่ อ
หน้ าที่ ก14-ก20)

การได้มาซึ่งความเข้าใจในด้านความเชี่ยวชาญของผูเ้ ชี่ยวชาญของผูส้ อบบัญชี
10. ผู้สอบบัญชีต้องได้ มาซึ่งความเข้ าใจอย่างเพียงพอในด้ านความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญของ
ผู้สอบบัญชี เพื่อให้ ผ้ ูสอบบัญชีสามารถ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก21-ก22)
(ก) พิจารณาลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของผลงานของผู้เชี่ยวชาญผู้น้ันสําหรั บ
วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีได้ และ
(ข) ประเมินความเพียงพอของผลงานดังกล่าวสําหรับวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีได้
ข้อตกลงกับผูเ้ ชี่ยวชาญของผูส้ อบบัญชี
11. ผู้สอบบัญชีต้องตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในกรณีท่เี หมาะสม กับผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี
ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก23-ก26)
(ก) ลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของผลงานของผู้เชี่ยวชาญผู้น้ัน (อ้ างถึงย่ อหน้ าที่ ก
27)
(ข) หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและผู้เชี่ยวชาญผู้น้ัน (อ้ างถึงย่ อหน้ าที่ ก28-ก
29)
(ค) ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการสื่อสารระหว่างผู้สอบบัญชีกบั ผู้เชี่ยวชาญผู้น้ัน
รวมถึงรูปแบบของรายงานต่าง ๆ ซึ่งจะจัดทําขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญผู้น้ัน และ (อ้ างถึงย่อ
หน้ าที่ ก30)
(ง) ความจํา เป็ นที่ ต้ อ งให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญของผู้ ส อบบั ญ ชี ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ กํา หนดเกี่ ย วกั บ
การรักษาความลับของลูกค้ า (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก31)
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การประเมินความเพียงพอของผลงานของผูเ้ ชี่ยวชาญของผูส้ อบบัญชี
12. ผู้ สอบบัญชี ต้องประเมินความเพี ยงพอของผลงานของผู้ เชี่ยวชาญของผู้ สอบบัญชี สาํ หรั บ
วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี รวมถึง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก32)
(ก) ความเกี่ยวข้ องและความสมเหตุสมผลของสิ่งที่พบหรื อข้ อสรุปของผู้ เชี่ยวชาญผู้น้ั น
และความสอดคล้ องกันของเรื่ องดังกล่ า วกับ หลั กฐานการสอบบัญ ชี อ่ ืน (อ้ า งถึงย่ อ
หน้ าที่ ก33-ก34)
(ข) ความเกี่ยวข้ องและความสมเหตุสมผลของข้ อสมมติและวิธีการที่สาํ คัญในสถานการณ์
ต่าง ๆ หากผลงานของผู้เชี่ยวชาญผู้น้ันเกี่ยวข้ องกับการใช้ ข้อสมมติและวิธีการดังกล่าว
และ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก35-ก37)
(ค) ความเกี่ยวข้ อง ความครบถ้ วน และความถูกต้ องของข้ อมูลเริ่มต้ นที่มีความสําคัญต่ อ
ผลงานของผู้เชี่ยวชาญผู้น้ัน หากผลงานของผู้เชี่ยวชาญผู้น้ันเกี่ยวข้ องกับการใช้ ข้อมูล
เริ่มต้ นดังกล่าว (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก38-ก39)
13. หากผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีไม่เพียงพอสําหรับวัตถุประสงค์
ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก40)
(ก) ตกลงกับผู้เชี่ยวชาญผู้น้ันเกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตของงานที่ผ้ ูเชี่ยวชาญผู้น้ันต้ องทํา
เพิ่มเติม หรือ
(ข) ใช้ วิธกี ารตรวจสอบเพิ่มเติมตามความเหมาะสมแก่สถานการณ์
การอ้างอิงถึงผูเ้ ชี่ยวชาญของผูส้ อบบัญชีในรายงานของผูส้ อบบัญชี
14. ผู้สอบบัญชีต้องไม่อ้างอิงถึงผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีในรายงานของผู้สอบบัญชีท่ี
มีการแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข เว้ นแต่มีกฎหมายหรือข้ อบังคับกําหนดให้ ทาํ เช่ นนั้น
หากมีกฎหมายหรือข้ อบังคับกําหนดให้ มีการอ้ างอิงดังกล่ าว ผู้สอบบัญชีต้องระบุในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีว่าการอ้ างอิงดังกล่าวไม่ได้ ทาํ ให้ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการแสดง
ความเห็นของผู้สอบบัญชีลดลง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก41)
15. หากผู้สอบบัญชีอ้างอิงถึงผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีในรายงานของผู้สอบบัญชี
เนื่องจากการอ้ างอิงดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับการทําความเข้ าใจเกี่ยวกับการแสดงความเห็นแบบที่
เปลี่ยนแปลงไปของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องระบุในรายงานของผู้สอบบัญชีว่าการอ้ างอิง
ดังกล่ าวไม่ ได้ ทาํ ให้ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
ลดลง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก42)
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การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอื่น
คําจํ ากัดความของผูเ้ ชี่ยวชาญของผูส้ อบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 6(ก))
ก1. ความเชี่ยวชาญในด้ านอื่นนอกเหนือจากการบัญชีหรือการสอบบัญชี อาจรวมถึงความเชี่ยวชาญ
ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่องต่าง ๆ เช่น
•
การกําหนดมูลค่ าของเครื่องมือทางการเงิน ที่ดินและอาคาร โรงงานและเครื่องจักร
เครื่องประดับ งานศิลปะ ของโบราณ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ท่ไี ด้ มาและหนี้สนิ ที่
รับมาจากการรวมธุรกิจ และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดการด้ อยค่า
•
การคํานวณโดยใช้ คณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาประกันภัย
หรือโครงการผลประโยชน์พนักงาน
•
การประมาณปริมาณสํารองของนํา้ มันและแก๊ส
•
การกําหนดมูลค่าหนี้สนิ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมและต้ นทุนในการทําความสะอาดพื้นที่
•
การตีความสัญญา กฎหมาย และข้ อบังคับ
•
การวิเคราะห์ประเด็นการปฏิบัติทางภาษีท่ซี ับซ้ อนหรือไม่ปกติ
ก2. ในหลายกรณี การแยกความแตกต่างระหว่างความเชี่ยวชาญในด้ านการบัญชีหรือการสอบบัญชี
กับความเชี่ยวชาญในด้ านอื่นกระทําได้ ไม่ ยาก แม้ ในกรณีท่ีความเชี่ยวชาญนั้นเกี่ยวข้ องกับ
ความชํานาญเฉพาะด้ านการบัญชีหรือการสอบบัญชี ตัวอย่างเช่น บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญใน
การนําวิธีการทางบัญชี เกี่ยวกับภาษีเงินได้ รอการตัดไปปฏิบัติมักจะสามารถแยกออกจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้ านกฎหมายภาษีอากรได้ ง่าย บุคคลแรกไม่ถอื ว่าเป็ นผู้เชี่ยวชาญตามวัตถุประสงค์
ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้เนื่องจากเป็ นความเชี่ยวชาญในด้ านการบัญชี ส่วนบุคคล
หลังถือว่าเป็ นผู้เชี่ยวชาญตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้เนื่องจากเป็ น
ความเชี่ยวชาญในด้ านกฎหมาย การแยกความแตกต่างในทํานองเดียวกันนี้อาจสามารถกระทํา
ได้ กบั ความชํานาญด้ านอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ระหว่างความเชี่ยวชาญในวิธีการทางบัญชีสาํ หรับ
เครื่องมือทางการเงินกับความเชี่ยวชาญในการสร้ างแบบจําลองที่ซับซ้ อนเพื่อกําหนดมูลค่า
ของเครื่องมือทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่เี กี่ยวข้ องกับ
ความเชี่ยวชาญด้ านการบัญชีหรือการสอบบัญชีท่เี พิ่งเกิดขึ้น การแยกความแตกต่างระหว่าง
ความเชี่ยวชาญในด้ านการบัญชีหรือการสอบบัญชีกบั ความเชี่ยวชาญในด้ านอื่นเป็ นเรื่องของ
การใช้ ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ กฎเกณฑ์และมาตรฐานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องในเรื่อง
ข้ อกําหนดด้ านการศึกษาและความสามารถของนักบัญชีและผู้สอบบัญชีอาจช่วยผู้สอบบัญชีใน
การใช้ ดุลยพินิจนั้น
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ก3. ผู้สอบบัญชีจาํ เป็ นต้ องใช้ ดุลยพินิจในการพิจารณาว่า ข้ อกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี
ฉบับนี้ได้ รับผลกระทบอย่ างไรจากข้ อเท็จจริงที่ว่าผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีอาจเป็ นได้ ท้ัง
บุคคลหรือองค์กร ตัวอย่างเช่ น ในการประเมินความรู้ ความสามารถ และความเที่ยงธรรม
ของผู้ เชี่ยวชาญของผู้ สอบบัญชี ผู้เชี่ยวชาญนั้นอาจเป็ นองค์กรที่ผู้สอบบัญชีเคยใช้ มาก่อน
แต่ผ้ ูสอบบัญชีไม่เคยมีประสบการณ์กบั ผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากองค์กรนั้น
ในงานสอบบัญชีน้ัน หรือในกรณีตรงกันข้ าม ผู้สอบบัญชีอาจมีความคุ้นเคยกับผลงานของ
ผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นบุคคล แต่ไม่มีความคุ้นเคยกับองค์กรที่ผ้ ูเชี่ยวชาญที่เป็ นบุคคลนั้นทํางานอยู่
ไม่ว่าจะเป็ นกรณีใดก็ตาม ทั้งลักษณะส่วนบุคคลของบุคคลนั้นและลักษณะด้ านการจัดการของ
องค์กรนั้น (เช่น ระบบการควบคุมคุณภาพที่องค์กรใช้ ) อาจเกี่ยวข้ องกับการประเมินของ
ผู้สอบบัญชี
การพิจารณาความจํ าเป็ นในการใช้ผูเ้ ชี่ยวชาญของผูส้ อบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 7)
ก4. ผู้สอบบัญชีอาจจําเป็ นต้ องใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี เพื่อช่วยผู้สอบบัญชีในข้ อใดข้ อหนึ่ง
หรือหลายข้ อต่อไปนี้
•
การได้ มาซึ่งความเข้ าใจในกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ รวมถึงการควบคุม
ภายใน
•
การระบุ และการประเมิน ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมู ลที่ขัด ต่ อข้ อเท็จ จริ งอัน เป็ น
สาระสําคัญ
•
การพิจารณาและการนําการตอบสนองโดยรวมต่อความเสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้ ในระดับ
ของงบการเงินไปปฏิบัติ
•
การออกแบบและการใช้ วิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองต่ อความเสี่ยงที่ได้
ประเมินไว้ ในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ ให้ การรับรองไว้ ซึ่งรวมถึงการทดสอบ
การควบคุมและการตรวจสอบเนื้อหาสาระ
•
การประเมิ น ความเพี ย งพอและความเหมาะสมของหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ีไ ด้ รั บ
ในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ก5. ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญอาจเพิ่มขึ้นหากผู้บริหาร
ต้ องการความเชี่ยวชาญในด้ านอื่นนอกเหนือจากการบัญชีในการจัดทํางบการเงิน เนื่องจาก
กรณีเช่ นนี้อาจชี้ให้ เห็นถึงความซับซ้ อนในระดับหนึ่ง หรือผู้ บริ หารอาจไม่ มีความรู้ในด้ าน
ความเชี่ยวชาญนั้น หากในการจัดทํางบการเงิน ผู้บริหารไม่มีความเชี่ยวชาญที่จาํ เป็ น ผู้บริหาร
อาจใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญของผู้บริหารในการระบุความเสี่ยงดังกล่าว การควบคุมที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งรวมถึง
การควบคุมที่เกี่ยวข้ องกับผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้บริหารอาจช่วยลดความเสี่ยงจากการ
แสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
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ก6. หากการจัดทํางบการเงินเกี่ยวข้ องกับการใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญในด้ านอื่นนอกเหนือจากการบัญชี
ผู้สอบบัญชีซ่ึงมีทกั ษะด้ านการบัญชีและการสอบบัญชีอาจไม่มีความเชี่ยวชาญที่จาํ เป็ นในการ
ตรวจสอบงบการเงินนั้น ผู้สอบบัญชีท่รี ับผิดชอบงานตรวจสอบต้ องพอใจว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบและผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีท่ไี ม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
รวมกันแล้ วมีทักษะความรู้และความสามารถที่เหมาะสมในการที่จะปฏิบัติงานตรวจสอบ4
นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชียังต้ องมั่นใจเกี่ยวกับลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของทรัพยากรที่
จํา เป็ นในการที่จะปฏิบั ติงานตรวจสอบ5 การพิ จารณาของผู้ สอบบัญชี ว่า จะใช้ ผลงานของ
ผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีหรือไม่ และหากมีการใช้ จะใช้ เมื่อใดและมีขอบเขตเพียงใด จะช่วย
ผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติตามข้ อกําหนดเหล่ านี้ ในขณะที่การตรวจสอบกําลังคืบหน้ าหรือใน
ขณะที่สถานการณ์ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป ผู้สอบบัญชีอาจต้ องทบทวนการตัดสินใจที่ได้ ทาํ ไป
แล้ วเกี่ยวกับการใช้ ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี
ก7. อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีท่ไี ม่ได้ เป็ นผู้เชี่ยวชาญในด้ านอื่นที่เกี่ยวข้ องนอกเหนือจากการบัญชี
หรือการสอบบัญชี ยังสามารถได้ มาซึ่งความเข้ าใจที่เพียงพอเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในด้ าน
นั้นเพื่อที่จะปฏิบัติงานตรวจสอบได้ โดยไม่ ต้องใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี ความเข้ าใจ
ดังกล่าวอาจได้ มาจาก ตัวอย่างเช่น
•
ประสบการณ์จากการตรวจสอบกิจการซึ่งต้ องการความเชี่ยวชาญนั้นในการจัดทํางบ
การเงิน
•
การศึกษาหรือการพัฒนาทางวิชาชีพเฉพาะด้ าน ซึ่งอาจรวมถึงหลักสูตรที่เป็ นทางการ
หรือการปรึกษาหารือกับบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้ านที่เกี่ยวข้ อง เพื่อวัตถุประสงค์
ในการเพิ่มความสามารถของผู้สอบบัญชีเองในการจัดการกับเรื่องต่าง ๆ ในด้ านความ
เชี่ยวชาญนั้น การปรึกษาหารือดังกล่าวแตกต่างจากการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญของ
ผู้สอบบัญชีในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะที่พบในการตรวจสอบเมื่อ
ผู้เชี่ยวชาญนั้นได้ รับข้ อเท็จจริงที่เกี่ยวข้ องทั้งหมดซึ่งจะทําให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญผู้น้ันสามารถ
ให้ คาํ ปรึกษาที่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้ องได้ 6
•
การปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีท่เี คยปฏิบัติงานตรวจสอบที่คล้ ายคลึงกันมาก่อน

4
5
6

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้ าที่ 14
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้ าที่ 8(จ)
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้ าที่ ก21
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ก8. ในกรณีอ่ นื ๆ ผู้สอบบัญชีอาจประเมินว่ามีความจําเป็ นหรืออาจเลือกที่จะใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญของ
ผู้ ส อบบั ญ ชี เ พื่ อ ช่ ว ยในการได้ มาซึ่ ง หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ี เ หมาะสมอย่ า งเพี ย งพอ
ข้ อพิจารณาในการตัดสินใจว่าจะใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีหรือไม่ อาจรวมถึง
•
การที่ผ้ ูบริหารได้ ใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญของผู้บริหารในการจัดทํางบการเงินหรือไม่ (ดูย่อหน้ าที่
ก9)
•
ลักษณะและความสําคัญของเรื่องนั้น รวมถึงความซับซ้ อนของเรื่องนั้น
•
ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญของเรื่องนั้น
•
ลั ก ษณะที่ค าดการณ์ไ ว้ ข องวิ ธีก ารตรวจสอบเพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความเสี่ย งที่ระบุ ไ ด้
ซึ่งรวมถึงความรู้ของผู้สอบบัญชีและประสบการณ์เกี่ยวกับผลงานของผู้เชี่ยวชาญใน
ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับเรื่องดังกล่าว และการมีอยู่ของแหล่งอื่นของหลักฐานการสอบบัญชี
ก9. หากผู้บริหารใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญของผู้บริหารในการจัดทํางบการเงิน การตัดสินใจของผู้สอบบัญชี
ว่าจะใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีหรือไม่ อาจได้ รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น
•
ลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้บริหาร
•
การที่ผ้ ูเชี่ยวชาญของผู้บริหารเป็ นพนักงานของกิจการหรือเป็ นผู้ท่ไี ด้ รับการว่าจ้ างโดย
กิจการเพื่อให้ บริการที่เกี่ยวข้ อง
•
ขอบเขตที่ผ้ ูบริหารสามารถควบคุมหรือมีอทิ ธิพลต่อผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้บริหาร
•
ความรู้และความสามารถของผู้เชี่ยวชาญของผู้บริหาร
•
การที่ผ้ ู เ ชี่ ย วชาญของผู้ บ ริ ห ารอยู่ ภ ายใต้ ม าตรฐานการปฏิบั ติ ง านด้ า นเทคนิ ค หรื อ
ข้ อกําหนดอื่นทางวิชาชีพหรือของอุตสาหกรรมหรือไม่
•
การควบคุมใด ๆ ภายในกิจการที่มีต่อผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้บริหาร
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5007 มีข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผลกระทบของ
ความรู้ ความสามารถ และความเที่ยงธรรมของผู้เชี่ยวชาญของผู้บริหารที่มีต่อความน่าเชื่อถือ
ของหลักฐานการสอบบัญชี
ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 8)
ก10. ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธกี ารตรวจสอบที่เกี่ยวข้ องกับข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 9-13
ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้จะแตกต่ างกันขึ้นอยู่ กับสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น ปัจจัย
ต่อไปนี้อาจชี้ให้ เห็นถึงความจําเป็ นที่ต้องใช้ วิธีการตรวจสอบที่แตกต่างไปหรือมีขอบเขตที่
กว้ างกว่าเดิม
•
ผลงานของผู้ เ ชี่ ย วชาญของผู้ ส อบบั ญ ชี เ กี่ย วข้ อ งกับ เรื่ อ งที่ส าํ คั ญ ซี่ ง เกี่ย วกับ การใช้
ดุลยพินิจที่ข้ นึ อยู่กบั ความเห็นส่วนบุคคลและซับซ้ อน

7

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ย่อหน้ าที่ 8
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•
•
•

ผู้สอบบัญชีไม่ เคยใช้ ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี และไม่ มีความรู้เกี่ยวกับ
ความรู้ ความสามารถ และความเที่ยงธรรมของผู้เชี่ยวชาญผู้น้ันมาก่อน
ผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีได้ ปฏิบัติงานซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของงานตรวจสอบ ไม่ใช่เพียง
แค่รับปรึกษาหารือเพื่อให้ คาํ แนะนําเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีเป็ นผู้เชี่ยวชาญภายนอก ดังนั้น จึงไม่อยู่ภายใต้ นโยบายและ
วิธปี ฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของสํานักงานของผู้สอบบัญชี

นโยบายและวิธีการควบคุมคุณภาพของสํานักงานของผูส้ อบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 8(จ))
ก11. ผู้เชี่ยวชาญภายในของผู้สอบบัญชีอาจเป็ นหุ้นส่วนหรือพนักงานซึ่งรวมถึงพนักงานชั่วคราว
ของสํานักงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งอยู่ภายใต้ นโยบายและวิธปี ฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
ของสํานักงานนั้นตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 18 ผู้เชี่ยวชาญภายในของผู้สอบ
บัญชีอาจเป็ นหุ้นส่วนหรือพนักงานซึ่งรวมถึงพนักงานชั่วคราวของสํานักงานเครือข่าย ซึ่งอาจ
ใช้ นโยบายและวิธปี ฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพร่วมกับสํานักงานของผู้สอบบัญชี
ก12. ผู้เชี่ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีไม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและไม่
อยู่ ภ ายใต้ น โยบายและวิ ธีปฏิบั ติ เกี่ยวกับการควบคุ ม คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการควบคุ ม
คุ ณ ภาพ ฉบั บ ที่ 19 อย่ า งไรก็ต าม ในบางประเทศ กฎหมายหรื อข้ อบั งคั บ อาจกํา หนดว่ า
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีต้องได้ รับการปฏิบัติเสมือนว่าเป็ นสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนั้น จึงอาจอยู่ ภายใต้ ข้อกําหนดด้ านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ อง ซึ่ง
รวมถึงข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องกับความเป็ นอิสระและข้ อกําหนดทางวิชาชีพอื่นที่กาํ หนดโดย
กฎหมายหรือข้ อบังคับดังกล่าว
ก13. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบมีสิทธิเชื่อถือระบบการควบคุมคุณภาพของสํานักงาน หากข้ อมูล
จากสํานักงานหรือแหล่ งอื่นจะชี้แนะไว้ เป็ นอย่ างอื่น10 ขอบเขตของความเชื่อถือดังกล่าวจะ
แตกต่างกันตามสถานการณ์และอาจมีผลกระทบต่อลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธกี าร
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ตัวอย่างของเรื่องต่าง ๆ เช่น
•
ความรู้และความสามารถ ผ่านแผนงานการว่าจ้ างและการฝึ กอบรม
•
ความเที่ยงธรรม ผู้เชี่ยวชาญภายในของผู้สอบบัญชีอยู่ภายใต้ ข้อกําหนดด้ านจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งรวมถึงข้ อกําหนดเรื่องความเป็ นอิสระ

8

9
10

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 “การควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานที่ให้ บริการด้ านการตรวจสอบ
และการสอบทานงบการเงิน และงานให้ ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง” ย่อหน้ าที่ 12(ฉ)
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้ าที่ 12(ฉ)
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้ าที่ 4
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•

การประเมินของผู้ สอบบั ญ ชี เกี่ยวกับ ความเพี ยงพอของผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญของ
ผู้สอบบัญชี ตัวอย่ างเช่ น แผนงานการฝึ กอบรมของสํานักงานอาจทําให้ ผ้ ู เชี่ยวชาญ
ภายในของผู้สอบบัญชีมีความเข้ าใจที่เหมาะสมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความเชี่ยวชาญ
ของตนเองกับกระบวนการตรวจสอบ การเชื่อถือในการฝึ กอบรมดังกล่าวและกระบวนการ
อื่นของสํานักงาน เช่น วิธปี ฏิบัติในการกําหนดขอบเขตของผลงานของผู้เชี่ยวชาญภายใน
ของผู้สอบบัญชี อาจมีผลกระทบต่อลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธกี ารตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชีในการประเมินความเพียงพอของผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี
•
การปฏิบัติตามข้ อบังคับทางกฎหมาย ผ่านกระบวนการการติดตามผล
•
ข้ อตกลงกับผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี
การเชื่อถือระบบการควบคุมคุณภาพของสํานักงานดังกล่าวไม่ได้ ทาํ ให้ ความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ลดลง
ความรู ้ ความสามารถ และความเทีย่ งธรรมของผูเ้ ชี่ยวชาญของผูส้ อบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 9)
ก14. ความรู้ ความสามารถ และความเที่ยงธรรมของผู้ เชี่ยวชาญของผู้ สอบบัญ ชี เป็ นปั จจัยที่มี
ผลกระทบที่ ส ํา คั ญ ต่ อ การที่ ผ ลงานของผู้ เ ชี่ ย วชาญของผู้ ส อบบั ญ ชี จ ะเพี ย งพอสํา หรั บ
วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีหรือไม่ ความรู้เกี่ยวข้ องกับลักษณะและระดับของความเชี่ยวชาญ
ของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี ความสามารถเกี่ยวข้ องกับความสามารถของผู้เชี่ยวชาญของ
ผู้สอบบัญชีในการใช้ ความรู้น้ันในสถานการณ์ต่าง ๆ ของงานตรวจสอบ ปั จจัยที่มีอทิ ธิพลต่อ
ความสามารถอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น ทําเลที่ต้ังทางภูมิศาสตร์และการมีเวลาและทรัพยากร
ความเที่ยงธรรมเกี่ยวข้ องกับการที่ความลําเอียง ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรืออิทธิพล
จากสิ่งอื่น ๆ อาจมีผลกระทบต่อการใช้ ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพหรือการใช้ ดุลยพินิจ
ทางธุรกิจของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี
ก15. สารสนเทศเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ และความเที่ยงธรรมของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี
อาจมาจากแหล่งที่มาที่หลากหลาย เช่น
•
ประสบการณ์ส่วนตัวจากผลงานในอดีตของผู้เชี่ยวชาญผู้น้ัน
•
การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญผู้น้ัน
•
การปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีอ่นื หรือบุคคลอื่นที่มีความคุ้นเคยกับผลงานของ
ผู้เชี่ยวชาญผู้น้ัน
•
ความรู้เกี่ยวกับ คุ ณ สมบั ติ การเป็ นสมาชิ กองค์กรวิ ชาชี พหรื อ สมาคมอุต สาหกรรม
ใบอนุญาตในการปฏิบัติงาน หรือการได้ รับการยอมรับจากภายนอกในรูปแบบอื่นของ
ผู้เชี่ยวชาญผู้น้ัน
•
บทความที่ได้ รับการตีพิมพ์หรือหนังสือที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญผู้น้นั
•
นโยบายและวิ ธีป ฏิบั ติ เ กี่ย วกับ การควบคุ ม คุ ณ ภาพของสํา นั ก งานของผู้ ส อบบั ญ ชี
(ดูย่อหน้ าที่ ก11-ก13)
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ก16. เรื่ อ งต่ า ง ๆ ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การประเมิ น ความรู้ ความสามารถ และความเที่ย งธรรมของ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญของผู้ ส อบบั ญ ชี ร วมถึง การที่ผ ลงานของผู้ เ ชี่ ย วชาญผู้ น้ั น อยู่ ภ ายใต้ ม าตรฐาน
การปฏิ บั ติ ง านด้ า นเทคนิ ค หรื อ ข้ อ กํา หนดอื่น ทางวิ ช าชี พ หรื อ ของอุ ต สาหกรรมหรื อ ไม่
ตัวอย่างเช่น ข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณและข้ อกําหนดในการเป็ นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพ
หรือสมาคมอุตสาหกรรม มาตรฐานการให้ ความเห็นชอบขององค์กรที่ออกใบอนุญาตใน
การปฏิบัติงาน หรือข้ อกําหนดที่มีการบังคับใช้ โดยกฎหมายหรือข้ อบังคับ
ก17. เรื่องอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้ อง รวมถึง
•
ความเกี่ยวข้ องของความรู้ของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีกบั เรื่องที่ผลงานของผู้เชี่ยวชาญ
ผู้น้ันจะถูกนํามาใช้ ซึ่งรวมถึงความชํานาญในด้ านต่าง ๆ ภายใต้ ความเชี่ยวชาญของ
ผู้เชี่ยวชาญผู้น้ัน ตัวอย่างเช่น นักคณิตศาสตร์ประกันภัยอาจมีความชํานาญในเรื่องการ
ประกันทรัพย์สนิ และวินาศภัย แต่มีความเชี่ยวชาญที่จาํ กัดเกี่ยวกับการคํานวณเงินบํานาญ
•
ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้ อกําหนดทางการบัญชีและการสอบบัญชี
ที่เกี่ยวข้ อง ตัวอย่างเช่น ความรู้เกี่ยวกับข้ อสมมติและวิธกี าร ซึ่งรวมถึงแบบจําลองต่าง ๆ
ที่สอดคล้ องกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
•
การที่เหตุการณ์ท่ไี ม่ได้ คาดการณ์ไว้ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ไ ด้ รับ จากการใช้ วิธีการตรวจสอบชี้ ให้ เห็น ว่ า อาจมีค วามจําเป็ นที่จ ะต้ องพิ จารณา
การประเมินความรู้ ความสามารถ และความเที่ยงธรรมของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี
ที่ได้ ทาํ ไปแล้ วในครั้งแรกใหม่ในขณะที่การตรวจสอบกําลังคืบหน้ าหรือไม่
ก18. มีส ถานการณ์ห ลากหลายที่ อ าจเป็ นอุป สรรคต่ อ การรัก ษาความเที่ย งธรรม ตัวอย่างเช่ น
อุปสรรคจากการมีส่วนได้ เสีย อุปสรรคจากการเป็ นผู้ให้ การสนับสนุน อุปสรรคจากความคุ้นเคย
อุปสรรคจากการตรวจสอบหรือสอบทานงานที่ตนเองมีส่วนร่วม และอุปสรรคจากการคุกคาม
โดยตรง มาตรการการป้ องกันอาจกําจัดหรือลดอุปสรรคดังกล่าวได้ และอาจถูกกําหนดขึ้นจาก
โครงสร้ างภายนอก (ตัวอย่างเช่น วิชาชีพของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี กฎหมายหรือข้ อบังคับ)
หรือจากสภาพแวดล้ อมในการทํางานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี (ตัวอย่างเช่น นโยบาย
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ) นอกจากนี้อาจมีมาตรการการป้ องกันโดยเฉพาะ
สําหรับงานตรวจสอบ
ก19. การประเมินความสําคัญของอุปสรรคต่อการรักษาความเที่ยงธรรมและความจําเป็ นที่จะต้ องมี
มาตรการการป้ องกันหรื อไม่ น้ั นอาจขึ้นอยู่ กับบทบาทของผู้ เชี่ยวชาญของผู้ สอบบัญชีและ
ความสําคัญของผลงานของผู้เชี่ยวชาญในบริบทของการตรวจสอบ อาจมีบางสถานการณ์ท่ี
มาตรการการป้ องกันไม่สามารถลดอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่างเช่น ในกรณีท่ี
ผู้ เชี่ ย วชาญของผู้ ส อบบั ญ ชี ท่ีไ ด้ รับ การเสนอชื่ อเป็ นบุ ค คลที่มีบ ทบาทสํา คัญ ในการจัด ทํา
สารสนเทศที่จะกําลังถูกตรวจสอบ นั่นหมายความว่า ผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีคือผู้เชี่ยวชาญ
ของผู้บริหาร
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ก20. ในการประเมินความเที่ยงธรรมของผู้เชี่ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี อาจเกี่ยวข้ องกับ
(ก) การสอบถามกิจการเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือความสัมพันธ์ใด ๆ ที่ทราบที่กจิ การมีกบั
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี ที่อาจกระทบต่อความเที่ยงธรรมของผู้เชี่ยวชาญ
ผู้น้ัน
(ข) การปรึ ก ษาหารื อกับ ผู้ เชี่ยวชาญผู้ น้ัน ถึงมาตรการการป้ องกัน ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่ งรวมถึง
ข้ อกําหนดทางวิช าชีพที่เกี่ยวข้ องกับ ผู้ เชี่ ยวชาญผู้ น้ั น และการประเมิน ว่ ามาตรการ
การป้ องกันเพียงพอหรือไม่ ท่ีจะลดอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ผลประโยชน์
และความสัมพันธ์ท่ีอาจปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีรวมถึง
•
ผลประโยชน์ทางการเงิน
•
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและส่วนตัว
•
การให้ บริ การทางด้ านอื่นโดยผู้ เชี่ยวชาญ รวมถึงโดยองค์กรหากผู้ เชี่ยวชาญ
ภายนอกเป็ นองค์กร
ในบางกรณี อาจเหมาะสมที่ผ้ ูสอบบัญชีจะได้ มาซึ่งคํารับรองที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับกิจการ
ที่ผ้ ูเชี่ยวชาญผู้น้ันทราบ
การได้มาซึ่งความเข้าใจในด้านความเชี่ยวชาญของผูเ้ ชี่ยวชาญของผูส้ อบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
10)
ก21. ผู้สอบบัญชีอาจได้ มาซึ่งความเข้ าใจในด้ านความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีจาก
หลายแหล่งตามที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ ก7 หรือจากการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญผู้น้ัน
ก22. เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับด้ านความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับการทํา
ความเข้ าใจของผู้สอบบัญชีอาจรวมถึง
•
การที่ด้านความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญผู้น้ันครอบคลุมถึงความชํานาญที่เกี่ยวข้ องกับ
การตรวจสอบหรือไม่ (ดูย่อหน้ าที่ ก17)
•
การที่มีมาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานอื่น และข้ อบังคับหรือข้ อกําหนดทางกฎหมายที่
มีการบังคับใช้ หรือไม่
•
ข้ อสมมติและวิธีการใด (รวมถึงแบบจําลองต่าง ๆ ในกรณีท่เี กี่ยวข้ อง) ที่นาํ มาใช้ โดย
ผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี และการที่ข้อสมมติและวิธีการดังกล่ าวได้ รับการยอมรั บ
โดยทั่วไปในด้ านความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญผู้น้ันและเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์
ในการรายงานทางการเงินหรือไม่
•
ลักษณะของข้ อมูลหรือสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอกที่ผ้ ูเชี่ยวชาญของผู้สอบ
บัญชีใช้
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ข้อตกลงกับผูเ้ ชี่ยวชาญของผูส้ อบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 11)
ก23. ลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีอาจแตกต่างกัน
อย่างมากในแต่ละสถานการณ์ เช่นเดียวกับบทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและ
ผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี และลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการสื่อสารระหว่างผู้สอบ
บัญชีและผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี ดังนั้น จึงมีข้อกําหนดว่าเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวต้ องมีการ
ตกลงกัน ระหว่ า งผู้ ส อบบัญ ชีแ ละผู้ เ ชี่ ย วชาญของผู้ ส อบบัญ ชี ไม่ ว่าผู้เชี่ยวชาญนั้นจะเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีหรือผู้เชี่ยวชาญภายในของผู้สอบบัญชี
ก24. เรื่องต่าง ๆ ที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 8 อาจกระทบต่อระดับของรายละเอียดและความเป็ นทางการ
ของข้ อตกลงระหว่างผู้สอบบัญชีกับผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงเรื่องที่ว่าเหมาะสม
หรือไม่ท่ขี ้ อตกลงนั้นต้ องเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตัวอย่างเช่น ปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้อาจชี้ให้ เห็น
ถึงความจําเป็ นที่จะต้ องมีข้อตกลงที่มีรายละเอียดมากขึ้น หรือความจําเป็ นที่ข้อตกลงต้ องเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
•
ผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีจะสามารถเข้ าถึงสารสนเทศของกิจการที่ละเอียดอ่อนหรือที่
เป็ นความลับ
•
บทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีแตกต่าง
จากบทบาทและหน้ าที่ตามปกติ
•
ข้ อกําหนดทางกฎหมายหรือข้ อบังคับของหลาย ๆ เขตอํานาจกฎหมายมีผลบังคับใช้
•
เรื่องที่ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีเกี่ยวข้ องนั้นมีความซับซ้ อนสูง
•
ผู้สอบบัญชีไม่เคยใช้ ผลงานของผู้เชี่ยวชาญผู้น้ันมาก่อน
•
ขอบเขตของผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีและความสําคัญของผลงานนั้นใน
บริบทของการตรวจสอบมีมากขึ้น
ก25. ข้ อตกลงระหว่ างผู้ สอบบัญชีกับผู้ เชี่ยวชาญภายนอกของผู้ สอบบัญชี มักอยู่ ในรูปแบบของ
หนังสือตอบรับงาน ภาคผนวกได้ แสดงเรื่องต่าง ๆ ที่ผ้ ูสอบบัญชีอาจพิจารณาให้ รวมอยู่ใน
หนังสือตอบรับงานดังกล่าว หรือในรูปแบบอื่นของข้ อตกลงกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกของผู้สอบ
บัญชี
ก26. หากไม่ มีข้อตกลงที่เป็ นลายลักษณ์อักษรระหว่ างผู้สอบบัญชีกับผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี
หลักฐานของการมีข้อตกลงอาจรวมอยู่ใน ตัวอย่างเช่น
•
บันทึกการวางแผน หรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ อง เช่น แนวการสอบบัญชี
•
นโยบายและวิธปี ฏิบัติของสํานักงานของผู้สอบบัญชี ในกรณีของผู้เชี่ยวชาญภายในของ
ผู้สอบบัญชี นโยบายหรื อวิธีปฏิบัติท่ีมีอยู่ และที่ใช้ กาํ กับผู้ เชี่ยวชาญผู้ น้ันอาจรวมถึง
นโยบายและวิธีปฏิบัติโดยเฉพาะซึ่งเกี่ยวข้ องกับผลงานของผู้เชี่ยวชาญผู้น้ัน ขอบเขต
ของการจดบันทึกในเอกสารหลักฐานของผู้สอบบัญชีข้ นึ อยู่กบั ลักษณะของนโยบายและ
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วิธปี ฏิบัติดังกล่าว ตัวอย่างเช่น อาจไม่มีการกําหนดให้ ต้องจดบันทึกในเอกสารหลักฐาน
ของผู้ ส อบบั ญ ชี ห ากสํา นั ก งานของผู้ ส อบบั ญ ชี มี วิ ธี ป ฏิบั ติ โ ดยละเอี ย ดครอบคลุ ม
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีการใช้ ผลงานของผู้เชี่ยวชาญผู้น้ัน
ลักษณะ ขอบเขต และจุดประสงค์ของผลงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 11(ก))
ก27. ในการตกลงเกี่ยวกับลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบ
บัญชีให้ รวมถึงการปรึกษาหารือเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้ านเทคนิคที่เกี่ยวข้ องหรือ
ข้ อกําหนดอื่นทางวิชาชีพหรือของอุตสาหกรรมที่ผ้ ูเชี่ยวชาญจะปฏิบัติตาม
บทบาทและความรับผิดชอบ (อ้ างอิงถึงย่อหน้ าที่ 11(ข))
ก28. ข้ อตกลงเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี
อาจรวมถึง
•
การที่ผ้ ูสอบบัญชีหรือผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีจะเป็ นผู้ทดสอบรายละเอียดของข้ อมูล
เริ่มต้ น
•
การยินยอมให้ ผ้ ูสอบบัญชีปรึกษาหารือกับกิจการและผู้อ่นื เกี่ยวกับสิ่งที่พบหรือข้ อสรุป
ของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี และให้ ผ้ ูสอบบัญชีกล่าวถึงรายละเอียดของสิ่งที่พบหรือ
ข้ อสรุปของผู้เชี่ยวชาญผู้น้ันไว้ ในเกณฑ์ในการแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปใน
รายงานของผู้สอบบัญชี ในกรณีท่จี าํ เป็ น (ดูย่อหน้ าที่ ก42)
•
ข้ อตกลงใด ๆ เพื่อแจ้ งให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีทราบถึงข้ อสรุปของผู้สอบบัญชี
เกี่ยวกับผลงานของผู้เชี่ยวชาญผู้น้ัน
เอกสารหลักฐาน
ก29. ข้ อตกลงเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี
อาจรวมถึงข้ อ ตกลงเกี่ยวกับ การเข้ า ถึงและการเก็บ รั ก ษาเอกสารหลั กฐานของแต่ ละฝ่ าย
เมื่อผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีเป็ นสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน
ของผู้เชี่ยวชาญผู้น้ันจะเป็ นส่วนหนึ่งของเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ เว้ นแต่จะมีการระบุ
ไว้ ในข้ อตกลงเป็ นอย่ างอื่นเอกสารหลักฐานของผู้ เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้ สอบบั ญชี เป็ น
กรรมสิทธิ์ของผู้เชี่ยวชาญผู้น้ันและไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ
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การสือ่ สาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 11(ค))
ก30. การสื่อสารสองทางที่มีประสิทธิผลช่วยส่งเสริมให้ เกิดการประสานที่เหมาะสมระหว่างลักษณะ
ระยะเวลา และขอบเขตของวิธกี ารตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีกบั งานอื่นของการ
ตรวจสอบ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนที่เหมาะสมของวัตถุประสงค์ของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี
ในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตัวอย่างเช่ น เมื่อผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี
เกี่ยวข้ องกับข้ อสรุปของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ ทั้งการรายงานเป็ นลาย
ลักษณ์อักษรอย่ างเป็ นทางการเมื่อสิ้นสุดงานของผู้เชี่ยวชาญผู้น้ันและการรายงานด้ วยวาจา
ระหว่างที่การตรวจสอบกําลังคืบหน้ าอาจเป็ นการเหมาะสม การระบุห้ ุนส่วนหรือพนักงานที่จะ
เป็ นผู้ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี ตลอดจนวิธีการในการสื่อสารระหว่างผู้เชี่ยวชาญ
ผู้น้ันกับกิจการ จะช่ วยให้ เกิดการสื่อสารที่ทันท่วงทีและมีประสิทธิผลโดยเฉพาะอย่ างยิ่งใน
งานตรวจสอบขนาดใหญ่
การรักษาความลับ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 11(ง))
ก31. ข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องกับการรักษาความลับภายใต้ ข้อกําหนดด้ านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องที่ใช้
กับผู้สอบบัญชีจาํ เป็ นต้ องใช้ กับผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีด้วย อาจมีการกําหนดข้ อกําหนด
เพิ่มเติมโดยกฎหมายหรือข้ อบังคับ กิจการอาจร้ องขอให้ มีการตกลงเกี่ยวกับข้ อกําหนดที่
เกี่ยวข้ องกับการรักษาความลับโดยเฉพาะเจาะจงกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี
การประเมินความเพียงพอของผลงานของผูเ้ ชี่ยวชาญของผูส้ อบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 12)
ก32. การประเมิ น ของผู้ ส อบบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ ความรู้ ความสามารถ และความเที่ย งธรรมของ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญของผู้ ส อบบั ญ ชี ความคุ้ น เคยของผู้ ส อบบั ญ ชี ท่ีมี ต่ อ ด้ า นความเชี่ ย วชาญของ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญของผู้ ส อบบั ญ ชี และลั ก ษณะของงานที่ท าํ โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญของผู้ ส อบบั ญ ชี มี
ผลกระทบต่อลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธกี ารตรวจสอบเพื่อประเมินความเพียงพอ
ของผลงานของผู้เชี่ยวชาญผู้น้ันสําหรับวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี
สิ่งทีพ่ บและข้อสรุปทีไ่ ด้จากผูเ้ ชีย่ วชาญของผูส้ อบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 12(ก))
ก33. วิธีการตรวจสอบโดยเฉพาะที่ใช้ เพื่อประเมินความเพียงพอของผลงานของผู้เชี่ยวชาญของ
ผู้สอบบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี อาจรวมถึง
•
การสอบถามผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี
•
การสอบทานเอกสารหลักฐานและรายงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี
•
การใช้ วิธกี ารตรวจสอบหลายวิธรี ่วมกัน เช่น
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o
o

•
•

การสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี
การตรวจสอบข้ อมูลที่ตีพิมพ์ เช่ น รายงานทางสถิติจากแหล่ งข้ อมูลที่น่าเชื่อถือ
และมีช่ ือเสียง
o การขอคํายืนยันในเรื่องที่เกี่ยวข้ องจากบุคคลที่สาม
o การวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยละเอียด และ
o การทดสอบการคํานวณใหม่
การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญอื่นที่มีความชํานาญที่เกี่ยวข้ อง ตัวอย่างเช่น เมื่อสิ่งที่พบ
หรือข้ อสรุปของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีไม่สอดคล้ องกับหลักฐานการสอบบัญชีอ่นื
การปรึกษาหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับรายงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี

ก34. ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องในการประเมินความเกี่ยวเนื่องและความสมเหตุผลของสิ่งที่พบหรือข้ อสรุป
ของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี ไม่ว่าจะอยู่ในรายงานหรือในรูปแบบอื่น อาจรวมถึงการที่ส่งิ ที่
พบหรือข้ อสรุปดังกล่าว
•
มีการนําเสนอในรูปแบบที่เป็ นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพหรือของอุตสาหกรรมของ
ผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีหรือไม่
•
มีการแสดงขอบเขตของงานที่ทาํ และมาตรฐานที่ใช้ ซึ่งรวมถึงการอ้ างอิงถึงวัตถุประสงค์
ที่ได้ ตกลงไว้ กบั ผู้สอบบัญชี ไว้ อย่างชัดเจนหรือไม่
•
เกิดขึ้นบนพื้นฐานของช่ วงเวลาที่เหมาะสมและได้ พิจารณาถึงเหตุการณ์ภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงานในกรณีท่เี กี่ยวข้ อง หรือไม่
•
อยู่ภายใต้ เงื่อนไขหรือข้ อจํากัดในการใช้ หรือไม่ และหากเป็ นเช่นนั้น จะมีผลกระทบต่อ
ผู้สอบบัญชีหรือไม่ และ
•
เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการพิจารณาที่เหมาะสมถึงข้ อผิดพลาดหรือความเบี่ยงเบนที่พบ
โดยผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีหรือไม่
ข้อสมมติ วิธีการ และข้อมูลเริ่มต้น
ข้ อสมมติ วิธกี าร และข้ อมูลเริ่มต้ น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 12(ข))
ก35. เมื่ อ งานของผู้ เ ชี่ ย วชาญของผู้ ส อบบั ญ ชี คื อ เพื่ อ ประเมิ น ข้ อ สมมติ แ ละวิ ธี ก ารซึ่ ง รวมถึ ง
แบบจําลองต่าง ๆ ในกรณีท่เี หมาะสม ที่ผ้ ูบริหารใช้ ในการจัดทําประมาณการทางบัญชี วิธกี าร
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีมักจะมุ่งไปที่การประเมินว่าผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีได้ สอบทาน
ข้ อสมมติและวิธีการเหล่ านั้นอย่ างเพียงพอแล้ วหรือไม่ เมื่องานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบ
บัญชีคือเพื่อหาค่าประมาณแบบจุ ดของผู้สอบบัญชีหรือค่าประมาณแบบช่วงของผู้สอบบัญชี
เพื่อใช้ เปรียบเทียบกับค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร วิธกี ารตรวจสอบของผู้สอบบัญชีอาจ
มุ่งไปที่การประเมินข้ อสมมติและวิธีการซึ่งรวมถึงแบบจําลองต่าง ๆ ในกรณีท่เี หมาะสม ที่ใช้
โดยผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี
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ก36. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 54011 อธิบายถึงข้ อสมมติและวิธกี ารที่ผ้ ูบริหารใช้ ในการจัดทํา
ประมาณการทางบัญชี ซึ่งในบางกรณีรวมถึงการใช้ แบบจําลองที่มีลักษณะเฉพาะสูงซึ่งพัฒนา
ขึ้นเองโดยกิจการ แม้ ว่าคําอธิบายดังกล่าวถูกเขียนขึ้นในบริบทของการที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ มาซึ่ง
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่ างเพียงพอเกี่ยวกับข้ อสมมติและวิธีการของผู้บริหาร
คําอธิบายดังกล่ าวยังอาจช่ วยผู้สอบบัญชีในการประเมินข้ อสมมติและวิธีการของผู้เชี่ยวชาญ
ของผู้สอบบัญชี
ก37. เมื่อผลงานของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้ องกับการใช้ ข้อสมมติและวิธกี ารที่สาํ คัญ ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องใน
การประเมินข้ อสมมติและวิธีการดังกล่ าวของผู้สอบบัญชีรวมถึงการที่ข้อสมมติและวิธีการ
ดังกล่าว
•
ได้ รั บ การยอมรั บ โดยทั่ว ไปในด้ า นความเชี่ ย วชาญของผู้ เ ชี่ ย วชาญของผู้ ส อบบั ญ ชี
หรือไม่
•
สอดคล้ องกับข้ อกําหนดต่าง ๆ ของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องหรือไม่
•
ขึ้นอยู่กบั การใช้ แบบจําลองที่มีลักษณะเฉพาะหรือไม่ และ
•
สอดคล้ องกับข้ อสมมติและวิธกี ารของผู้บริหารหรือไม่ และหากไม่สอดคล้ อง ความแตกต่าง
นั้นมาจากสาเหตุใดและมีผลกระทบอย่างไร
ข้ อมูลเริ่มต้ นที่ใช้ โดยผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 12(ค))
ก38. เมื่อผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีเกี่ยวข้ องกับการใช้ ข้อมูลเริ่มต้ นที่สาํ คัญต่อผลงาน
ของผู้เชี่ยวชาญผู้น้ัน วิธกี ารตรวจสอบต่อไปนี้อาจนํามาใช้ ในการทดสอบข้ อมูลดังกล่าว
•
การตรวจสอบแหล่ งที่มาของข้ อมูล ซึ่งรวมถึงการได้ มาซึ่งความเข้ าใจและการทดสอบ
(ในกรณีท่เี กี่ยวข้ อง) การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลและการส่งผ่านข้ อมูลไปยัง
ผู้เชี่ยวชาญ (ในกรณีท่เี กี่ยวข้ อง)
•
การสอบทานข้ อมูลเพื่อความครบถ้ วนและความสอดคล้ องภายใน
ก39. ในหลายกรณีผ้ ูสอบบัญชีอาจทดสอบข้ อมูลเริ่มต้ น อย่างไรก็ตาม ในกรณีอ่นื ๆ ที่ลักษณะของ
ข้ อมูลเริ่ มต้ นที่ใช้ โดยผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีมีลักษณะเชิงเทคนิคสูงเมื่อเทียบกับด้ าน
ความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญผู้น้ันอาจทดสอบข้ อมูลนั้น หากผู้เชี่ยวชาญของ
ผู้สอบบัญชีได้ ทดสอบข้ อมูลเริ่มต้ นแล้ ว การสอบถามผู้เชี่ยวชาญผู้น้ันโดยผู้สอบบัญชี หรือ
การควบคุ มดู แลหรื อการสอบทานการทดสอบของผู้เชี่ยวชาญผู้น้ันอาจเป็ นวิธีท่ีเหมาะสม
สําหรับผู้สอบบัญชีในการประเมินความเกี่ยวข้ องกัน ความครบถ้ วน และความถูกต้ องของ
ข้ อมูลนั้น

11

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง”
ย่อหน้ าที่ 8, 13 และ 15
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ผลงานที่ไม่เพียงพอ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 13)
ก40. หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีไม่เพียงพอสําหรับวัตถุประสงค์
ของผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่สามารถแก้ ไขเรื่องนี้ได้ ด้วยการใช้ วิธกี ารตรวจสอบเพิ่มเติม
ตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 13 ซึ่งอาจรวมถึงการปฏิบัติงานเพิ่มเติมโดยทั้งผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้สอบบัญชี หรือรวมถึงการว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญอีกผู้หนึ่ง กรณีเช่นนี้อาจจําเป็ นต้ องแสดงความเห็น
แบบที่เปลี่ ยนแปลงไปในรายงานของผู้ สอบบัญ ชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหั ส 705
เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอ12
การอ้างอิงถึงผูเ้ ชี่ยวชาญของผูส้ อบบัญชีในรายงานของผูส้ อบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 14-15)
ก41. ในบางกรณี กฎหมายหรือข้ อบังคับอาจกําหนดให้ มีการอ้ างอิงถึงผลงานของผู้เชี่ยวชาญของ
ผู้สอบบัญชี ตัวอย่างเช่น เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ
ก42. ในบางสถานการณ์ อาจเหมาะสมที่จะอ้ างอิงถึงผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีในรายงานของ
ผู้ สอบบัญชี ท่ีมีการแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่ ออธิบายถึงลั กษณะของการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจต้ องขอคํายินยอมจากผู้เชี่ยวชาญของ
ผู้สอบบัญชีก่อนที่จะทําการอ้ างอิง

12

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 “การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้ สอบบัญชี
รับอนุญาต” ย่อหน้ าที่ 6(ข)
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ภาคผนวก
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก45)

ข้อพิจารณาสําหรับข้อตกลงระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั ผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกของ
ผูส้ อบบัญชี
ภาคผนวกนี้กล่าวถึงเรื่องต่าง ๆ ที่ผ้ ูสอบบัญชีอาจพิจารณาให้ รวมอยู่ในข้ อตกลงใด ๆ กับผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกของผู้สอบบัญชี รายการต่ อไปนี้เป็ นเพียงตัวอย่ างซึ่งไม่ ได้ รวบรวมทุกเรื่องเอาไว้ และมี
วัตถุประสงค์เพียงเพื่อเป็ นแนวทางที่อาจนําไปใช้ ร่วมกับข้ อพิจารณาต่าง ๆ ที่ได้ แสดงไว้ ในมาตรฐาน
การสอบบัญชีฉบับนี้ การตัดสินใจว่าจะรวมเรื่องบางเรื่องไว้ ในข้ อตกลงหรือไม่ ขึ้นอยู่กบั สถานการณ์
ต่าง ๆ ของงานตรวจสอบ รายการต่อไปนี้อาจช่วยในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่จะรวมอยู่ในข้ อตกลง
กับผู้เชี่ยวชาญภายในของผู้สอบบัญชีได้ ด้วย
ลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของผลงานของผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกของผูส้ อบบัญชี
•
ลักษณะและขอบเขตของวิธกี ารที่จะใช้ โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี
•
วัตถุประสงค์ของผลงานของผู้เชี่ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี ในบริบทของความมีสาระสําคัญ
และการพิจารณาความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องที่ผลงานของผู้เชี่ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีเข้ า
ไปเกี่ยวข้ อง และแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องในกรณีเกี่ยวข้ อง
•
มาตรฐานการปฏิบั ติ ง านด้ า นเทคนิ ค ที่เ กี่ย วข้ อ ง หรื อ ข้ อ กํา หนดอื่น ทางวิ ช าชี พ หรื อ ของ
อุตสาหกรรม ที่ผ้ ูเชี่ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีจะปฏิบัติตาม
•
ข้ อสมมติและวิธกี าร รวมถึงแบบจําลองต่าง ๆ ที่ผ้ ูเชี่ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีจะใช้ และ
ขอบเขตการใช้
•
วันที่มีผลบังคับใช้ หรือระยะเวลาที่ใช้ ทดสอบ ของเรื่องของผลงานของผู้เชี่ยวชาญภายนอก
ของผู้สอบบัญชี และข้ อกําหนดเกี่ยวกับเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีและผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกของผูส้ อบบัญชี
•
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชีท่เี กี่ยวข้ อง และข้ อกําหนดทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
•
ความเห็นชอบจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการใช้ รายงานของผู้เชี่ยวชาญ
ผู้น้ันตามความตั้งใจของผู้สอบบัญชี รวมถึงการอ้ างอิงใด ๆ ถึงรายงานนั้น หรือการเปิ ดเผย
รายงานนั้นต่อผู้อ่นื ตัวอย่างเช่น การอ้ างอิงถึงรายงานนั้นในเกณฑ์ในการแสดงความเห็นแบบ
ที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชี (ในกรณีท่จี าํ เป็ น) หรือการเปิ ดเผยรายงานนั้น
ต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
•
ลักษณะและขอบเขตของการสอบทานผลงานของผู้เชี่ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีโดย
ผู้สอบบัญชี
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การที่ผ้ ูสอบบัญชีหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีจะทดสอบข้ อมูลเริ่มต้ นหรือไม่
การเข้ า ถึง ระเบีย น แฟ้ มข้ อ มู ล และบุ ค ลากรของกิจ การและผู้ เ ชี่ ย วชาญของกิจ การ โดย
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี
วิธกี ารในการสื่อสารระหว่างผู้เชี่ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีกบั กิจการ
การเข้ าถึงเอกสารหลักฐานของแต่ละฝ่ ายโดยผู้สอบบัญชีและผู้เชี่ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี
ความเป็ นเจ้ าของและการควบคุมเอกสารหลักฐานระหว่างและภายหลังงานตรวจสอบ รวมถึง
ข้ อกําหนดใด ๆ ในการเก็บรักษาเอกสาร
ความรั บผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงานด้ วยทักษะและ
ความระมัดระวัง
ความรู้และความสามารถของผู้เชี่ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีท่จี ะปฏิบัติงาน
ความคาดหวังที่ว่าผู้เชี่ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีจะใช้ ความรู้ท้งั หมดที่ผ้ ูเชี่ยวชาญผู้น้ันมี
ที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ หรือมิฉะนั้นจะแจ้ งให้ ผ้ ูสอบบัญชีทราบ
ข้ อจํากัดใด ๆ ที่ห้ามผู้เชี่ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีเกี่ยวข้ องกับรายงานของผู้สอบบัญชี
ข้ อตกลงใด ๆ ที่จะแจ้ งผู้เชี่ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีถึงข้ อสรุปของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ
ผลงานของผู้เชี่ยวชาญผู้น้ัน

การสือ่ สารและการรายงาน
•
วิธกี ารและความถี่ในการสื่อสาร รวมถึง
o วิธกี ารรายงานสิ่งที่พบหรือข้ อสรุปของผู้เชี่ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี (ตัวอย่างเช่น
รายงานเป็ นลายลักษณ์อักษร รายงานด้ วยวาจา การให้ ข้อมูลอย่ างต่ อเนื่องกับกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ)
o การระบุถงึ บุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยเฉพาะเจาะจงที่มีหน้ าที่ประสานงาน
กับผู้เชี่ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี
•
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีจะปฏิบัติงานเสร็จสิ้นและรายงานสิ่งที่พบหรือข้ อสรุปต่อ
ผู้สอบบัญชีเมื่อใด
•
ความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีท่ีจะสื่อสารในทันทีเกี่ยวกับความ
ล่าช้ าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการที่จะปฏิบัติงานให้ เสร็จสิ้น และเงื่อนไขหรือข้ อจํากัดใด ๆ ที่อาจ
มีข้ นึ เกี่ยวกับสิ่งที่พบหรือข้ อสรุปของผู้เชี่ยวชาญผู้น้ัน
•
ความรั บผิดชอบของผู้ เชี่ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีท่ีจะสื่อสารในทันทีเกี่ยวกับกรณี
ต่าง ๆ ที่กจิ การจํากัดผู้เชี่ยวชาญผู้น้ันไม่ให้ เข้ าถึงระเบียน แฟ้ มข้ อมูล บุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญ
ของกิจการ
•
ความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีท่จี ะสื่อสารกับผู้สอบบัญชีถึงข้ อมูล
ทั้งหมดที่ผ้ ูเชี่ยวชาญผู้น้ันเชื่อว่าอาจเกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ใด ๆ ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ได้ ส่อื สารไปแล้ วก่อนหน้ านั้น
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•

ความรั บผิดชอบของผู้ เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้ สอบบัญ ชีท่ีจะสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์
ต่ า ง ๆ ที่อ าจก่ อให้ เ กิด อุ ป สรรคต่ อ ความเที่ย งธรรมของผู้ เชี่ ย วชาญผู้ น้ั น และมาตรการ
การป้ องกันใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องที่อาจกําจัดหรือลดอุปสรรคดังกล่าวให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การรักษาความลับ
•
ความจําเป็ นที่ผ้ ูเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการรักษาความลับ
รวมถึง
o ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการรักษาความลับในข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องที่มีผล
บังคับใช้ กบั ผู้สอบบัญชี
o ข้ อกําหนดเพิ่มเติมที่อาจมีการบังคับใช้ โดยกฎหมายหรือข้ อบังคับ (ถ้ ามี)
o ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการรักษาความลับโดยเฉพาะเจาะจงที่กาํ หนดโดยกิจการ (ถ้ ามี)
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