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มาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

จดัทําข้ึนโดย คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นการสอบบญัชี  

ซ่ึงไดผ่้านขั้นตอนการพจิารณาทุกขั้นตอนแลว้ 
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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 620 
 

การใชผ้ลงานของผูเ้ช่ียวชาญของผูส้อบบญัชี 

 

สารบญั 

 
 

 

ย่อหนา้ที่ 

คํานาํ  

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี 1-2 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีในการแสดงความเหน็จากการตรวจสอบ 3 

วันถอืปฏบิัติ 4 

วตัถุประสงค ์ 5 

คําจํากดัความ 6 

ขอ้กาํหนด  

การพิจารณาความจาํเป็นในการใช้ผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี 7 

ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบ 8 

ความรู้ ความสามารถ และความเที่ยงธรรมของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี 9 

การได้มาซ่ึงความเข้าใจในด้านความเช่ียวชาญของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี 10 

ข้อตกลงกบัผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี 11 

การประเมินความเพียงพอของผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี 12-13 

การอ้างองิถงึผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีในรายงานของผู้สอบบัญชี 14-15 

การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน  

คาํจาํกดัความของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี ก1-ก3 

การพิจารณาความจาํเป็นในการใช้ผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี ก4-ก9 

ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบ ก10-ก13 

ความรู้ ความสามารถ และความเที่ยงธรรมของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี ก14-ก20 

การได้มาซ่ึงความเข้าใจในด้านความเช่ียวชาญของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี ก21-ก22 

ข้อตกลงกบัผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี ก23-ก31 

การประเมินความเพียงพอของผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี ก32-ก40 

การอ้างองิถงึผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีในรายงานของผู้สอบบัญชี ก41-ก42 

ภาคผนวก  ข้อพิจารณาสาํหรับข้อตกลงระหว่างผู้สอบบัญชีกบัผู้เช่ียวชาญภายนอก 

  ของผู้สอบบัญชี 

 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620 “การใช้ผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี” ควรอ่านร่วมกบั 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบิัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 
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คํานาํ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ

ผลงานของบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือองค์กรใดองค์กรหน่ึงที่มีความเช่ียวชาญในด้านอื่น

นอกเหนือจากการบัญชีหรือการสอบบัญชี เม่ือผลงานน้ันถูกนาํมาใช้เพ่ือช่วยผู้สอบบัญชีใน

การได้มาซ่ึงหลักฐานการบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ไม่เกี่ยวข้องกบั 

(ก) สถานการณ์ที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบมีสมาชิกคนใดคนหน่ึงหรือปรึกษาหารือกับ

บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือองค์กรใดองค์กรหน่ึง ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะในด้านการบัญชี

หรือการสอบบัญชี ซ่ึงมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220
1
 เกี่ยวข้องกับสถานการณ์

ดังกล่าว หรือ 

(ข) การที่ผู้สอบบัญชีใช้ผลงานของบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือองค์กรใดองค์กรหน่ึงที่มีความ

เช่ียวชาญในด้านอื่นนอกเหนือจากการบัญชีหรือการสอบบัญชี ซ่ึงผลงานในด้านน้ันของ 

ผู้น้ันถูกนาํมาใช้โดยกิจการเพ่ือช่วยกิจการในการจัดทาํงบการเงิน (ผู้เช่ียวชาญของ

ผู้บริหาร) ซ่ึงมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500
2
 เกี่ยวข้องกบัสถานการณด์ังกล่าว 

 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีในการแสดงความเห็นจากการตรวจสอบ 

 

3. ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบต่อความเห็นจากการตรวจสอบที่ได้แสดงไว้เพียงอย่างเดียว 

และความรับผิดชอบดังกล่าวไม่ได้ลดลงจากการที่ผู้สอบบัญชีใช้ผลงานของผู้เช่ียวชาญของ

ผู้สอบบัญชี อย่างไรกต็าม หากผู้สอบบัญชีที่ใช้ผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีและที่ได้

ปฏบิัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี สรุปว่าผลงานของผู้เช่ียวชาญผู้น้ันเพียงพอสาํหรับ

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีอาจยอมรับว่าสิ่งที่พบหรือข้อสรุปในด้านความ

เช่ียวชาญของผู้เช่ียวชาญผู้น้ันเป็นหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม 

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

4. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏบิัติกบัการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

 

 

 

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

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

 

5. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ 

(ก) เพ่ีอพิจารณาว่าจะใช้ผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีหรือไม่ และ 

(ข) เพ่ือพิจารณาว่าผลงานน้ันเพียงพอสาํหรับวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีหรือไม่ หากมีการ

ใช้ผลงานน้ันของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี 

 

คําจํากดัความ 

 

6. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาํศัพทต่์อไปน้ีมีความหมายดังน้ี 

(ก) ผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี หมายถึง บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือองค์กรใดองค์กรหน่ึงที่มี

ความเช่ียวชาญในด้านอื่นนอกเหนือจากการบัญชีหรือการสอบบัญชี ผู้ซ่ึงผลงานในด้าน

ความเช่ียวชาญน้ันถูกนาํมาใช้โดยผู้สอบบัญชีเพ่ือช่วยผู้สอบบัญชีในการได้มาซ่ึงหลักฐาน

การสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีอาจเป็นได้ทั้ง

ผู้เช่ียวชาญภายในของผู้สอบบัญชี (บุคคลที่เป็นหุ้นส่วน
3
 หรือพนักงาน ซ่ึงรวมถงึพนักงาน

ช่ัวคราวของสาํนักงานหรือสาํนักงานเครือข่ายของผู้สอบบัญชี) หรือเป็นผู้เช่ียวชาญภายนอก

ของผู้สอบบัญชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก1-ก3) 

(ข) ความเช่ียวชาญ หมายถึง ทกัษะ ความรู้ และประสบการณใ์นด้านใดด้านหน่ึงโดยเฉพาะ 

(ค) ผู้เช่ียวชาญของผู้บริหาร หมายถึง บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือองค์กรใดองค์กรหน่ึงที่มีความ

เช่ียวชาญในด้านอื่นนอกเหนือจากการบัญชีหรือการสอบบัญชี ผู้ซ่ึงผลงานในด้านความ

เช่ียวชาญน้ันถูกนาํมาใช้โดยกจิการเพ่ือช่วยกจิการในการจัดทาํงบการเงิน 

 

ขอ้กาํหนด 

การพจิารณาความจําเป็นในการใชผู้เ้ช่ียวชาญของผูส้อบบญัชี 

 

7. หากจาํเป็นต้องใช้ความเช่ียวชาญในด้านอื่นนอกเหนือจากการบัญชีและการสอบบัญชีเพ่ือให้

ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าจะใช้

ผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีหรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก4-ก9) 

 

ลกัษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ 

 

8. ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกบัข้อกาํหนด

ในย่อหน้าที่ 10-13 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานการณ ์

ในการพิจารณาถึงลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบดังกล่าว ผู้สอบบัญชี

ต้องพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ รวมถงึ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก10) 

                                                 
3
 “หุ้นส่วน” และ  “สาํนักงาน” ควรอ่านโดยอ้างองิคาํศัพทท์ี่เทยีบเท่าในหน่วยงานภาครัฐ ในกรณทีี่เกี่ยวข้อง 
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(ก) ลักษณะของเร่ืองที่ผลงานของผู้เช่ียวชาญเข้าไปเกี่ยวข้อง 

(ข) ความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญของเร่ืองที่ผลงาน

ของผู้เช่ียวชาญเข้าไปเกี่ยวข้อง 

(ค) ความสาํคัญของผลงานน้ันของผู้เช่ียวชาญต่อบริบทของการตรวจสอบ 

(ง) ความรู้และประสบการณข์องผู้สอบบัญชีต่อผลงานในอดีตของผู้เช่ียวชาญผู้น้ัน และ 

(จ) การที่ผู้เช่ียวชาญผู้น้ันอยู่ภายใต้นโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของ

สาํนักงานของผู้สอบบัญชีหรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก11-ก13) 

 

ความรู ้ความสามารถ และความเทีย่งธรรมของผูเ้ช่ียวชาญของผูส้อบบญัชี 

 

9. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ และความเที่ยง

ธรรมที่จาํเป็นสาํหรับวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีหรือไม่ ในกรณขีองผู้เช่ียวชาญภายนอกของ

ผู้สอบบัญชี การประเมินความเที่ยงธรรมต้องรวมถึงการสอบถามเกี่ยวกบัส่วนได้ส่วนเสยีและ

ความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อความเที่ยงธรรมของผู้เช่ียวชาญผู้น้ัน (อ้างถึงย่อ

หน้าที่ ก14-ก20) 

 

การไดม้าซ่ึงความเขา้ใจในดา้นความเช่ียวชาญของผูเ้ช่ียวชาญของผูส้อบบญัชี 

 

10. ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซ่ึงความเข้าใจอย่างเพียงพอในด้านความเช่ียวชาญของผู้เช่ียวชาญของ

ผู้สอบบัญชี เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสามารถ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก21-ก22) 

(ก) พิจารณาลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของผลงานของผู้เช่ียวชาญผู้น้ันสาํหรับ

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีได้ และ 

(ข) ประเมินความเพียงพอของผลงานดังกล่าวสาํหรับวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีได้ 

 

ขอ้ตกลงกบัผูเ้ช่ียวชาญของผูส้อบบญัชี 

 

11. ผู้สอบบัญชีต้องตกลงเป็นลายลักษณ์อกัษรในกรณีที่เหมาะสม กบัผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี

ในเร่ืองต่าง ๆ ต่อไปน้ี (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก23-ก26) 

(ก) ลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของผลงานของผู้เช่ียวชาญผู้น้ัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก

27) 

(ข) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและผู้เช่ียวชาญผู้น้ัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก28-ก

29) 

(ค) ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการสื่อสารระหว่างผู้สอบบัญชีกบัผู้เช่ียวชาญผู้น้ัน 

รวมถึงรูปแบบของรายงานต่าง ๆ ซ่ึงจะจัดทาํขึ้นโดยผู้เช่ียวชาญผู้น้ัน และ (อ้างถึงย่อ

หน้าที่ ก30) 

(ง) ความจําเป็นที่ ต้องให้ผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับ       

การรักษาความลับของลูกค้า (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก31) 
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การประเมินความเพยีงพอของผลงานของผูเ้ช่ียวชาญของผูส้อบบญัชี 

 

12. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินความเพียงพอของผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีสาํหรับ

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี รวมถงึ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก32) 

(ก) ความเกี่ยวข้องและความสมเหตุสมผลของสิ่งที่พบหรือข้อสรุปของผู้เช่ียวชาญผู้น้ัน 

และความสอดคล้องกันของเร่ืองดังกล่าวกับหลักฐานการสอบบัญชีอื่น (อ้างถึงย่อ

หน้าที่ ก33-ก34) 

(ข) ความเกี่ยวข้องและความสมเหตุสมผลของข้อสมมติและวิธีการที่สาํคัญในสถานการณ์

ต่าง ๆ  หากผลงานของผู้เช่ียวชาญผู้น้ันเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อสมมติและวิธีการดังกล่าว 

และ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก35-ก37) 

(ค) ความเกี่ยวข้อง ความครบถ้วน และความถูกต้องของข้อมูลเร่ิมต้นที่มีความสาํคัญต่อ

ผลงานของผู้เช่ียวชาญผู้น้ัน หากผลงานของผู้เช่ียวชาญผู้น้ันเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูล

เร่ิมต้นดังกล่าว (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก38-ก39) 

 

13. หากผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีไม่เพียงพอสาํหรับวัตถุประสงค์

ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้อง (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก40) 

(ก) ตกลงกบัผู้เช่ียวชาญผู้น้ันเกี่ยวกบัลักษณะและขอบเขตของงานที่ผู้เช่ียวชาญผู้น้ันต้องทาํ

เพ่ิมเติม หรือ 

(ข) ใช้วิธกีารตรวจสอบเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมแก่สถานการณ ์

 

การอา้งอิงถงึผูเ้ช่ียวชาญของผูส้อบบญัชีในรายงานของผูส้อบบญัชี 

 

14. ผู้สอบบัญชีต้องไม่อ้างองิถงึผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีในรายงานของผู้สอบบัญชีที่

มีการแสดงความเหน็แบบไม่มีเง่ือนไข เว้นแต่มีกฎหมายหรือข้อบังคับกาํหนดให้ทาํเช่นน้ัน 

หากมีกฎหมายหรือข้อบังคับกาํหนดให้มีการอ้างอิงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องระบุในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีว่าการอ้างองิดังกล่าวไม่ได้ทาํให้ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการแสดง

ความเหน็ของผู้สอบบัญชีลดลง (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก41) 

 

15. หากผู้สอบบัญชีอ้างอิงถึงผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีในรายงานของผู้สอบบัญชี

เน่ืองจากการอ้างองิดังกล่าวเกี่ยวข้องกบัการทาํความเข้าใจเกี่ยวกบัการแสดงความเหน็แบบที่

เปล่ียนแปลงไปของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องระบุในรายงานของผู้สอบบัญชีว่าการอ้างอิง

ดังกล่าวไม่ได้ทาํให้ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

ลดลง (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก42) 

 

 

 

 

 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 8 TSA 620 

การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน 

คําจํากดัความของผูเ้ช่ียวชาญของผูส้อบบญัชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ 6(ก)) 

 

ก1. ความเช่ียวชาญในด้านอื่นนอกเหนือจากการบัญชีหรือการสอบบัญชี อาจรวมถึงความเช่ียวชาญ

ที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองต่าง ๆ เช่น 

• การกาํหนดมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน ที่ดินและอาคาร โรงงานและเคร่ืองจักร 

เคร่ืองประดับ งานศิลปะ ของโบราณ สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน สนิทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสนิที่

รับมาจากการรวมธุรกจิ และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิการด้อยค่า 

• การคาํนวณโดยใช้คณิตศาสตร์ประกนัภัยสาํหรับหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกบัสญัญาประกนัภัย

หรือโครงการผลประโยชน์พนักงาน 

• การประมาณปริมาณสาํรองของนํา้มันและแกส๊ 

• การกาํหนดมูลค่าหน้ีสนิเกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อมและต้นทุนในการทาํความสะอาดพ้ืนที่ 

• การตีความสญัญา กฎหมาย และข้อบังคับ 

• การวิเคราะห์ประเดน็การปฏบิัติทางภาษีที่ซับซ้อนหรือไม่ปกติ 

 

ก2. ในหลายกรณ ีการแยกความแตกต่างระหว่างความเช่ียวชาญในด้านการบัญชีหรือการสอบบัญชี

กับความเช่ียวชาญในด้านอื่นกระทาํได้ไม่ยาก แม้ในกรณีที่ความเช่ียวชาญน้ันเกี่ยวข้องกับ

ความชาํนาญเฉพาะด้านการบัญชีหรือการสอบบัญชี ตัวอย่างเช่น บุคคลที่มีความเช่ียวชาญใน

การนําวิธีการทางบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดไปปฏิบัติมักจะสามารถแยกออกจาก

ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมายภาษีอากรได้ง่าย บุคคลแรกไม่ถอืว่าเป็นผู้เช่ียวชาญตามวัตถุประสงค์

ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีเน่ืองจากเป็นความเช่ียวชาญในด้านการบัญชี ส่วนบุคคล

หลังถือว่าเป็นผู้เช่ียวชาญตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีเน่ืองจากเป็น

ความเช่ียวชาญในด้านกฎหมาย การแยกความแตกต่างในทาํนองเดียวกันน้ีอาจสามารถกระทาํ

ได้กบัความชาํนาญด้านอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ระหว่างความเช่ียวชาญในวิธีการทางบัญชีสาํหรับ

เคร่ืองมือทางการเงินกับความเช่ียวชาญในการสร้างแบบจาํลองที่ซับซ้อนเพ่ือกาํหนดมูลค่า

ของเคร่ืองมือทางการเงิน อย่างไรกต็าม ในบางกรณี โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีที่เกี่ยวข้องกบั

ความเช่ียวชาญด้านการบัญชีหรือการสอบบัญชีที่เพ่ิงเกิดขึ้น การแยกความแตกต่างระหว่าง

ความเช่ียวชาญในด้านการบัญชีหรือการสอบบัญชีกบัความเช่ียวชาญในด้านอื่นเป็นเร่ืองของ

การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ กฎเกณฑแ์ละมาตรฐานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในเร่ือง

ข้อกาํหนดด้านการศึกษาและความสามารถของนักบัญชีและผู้สอบบัญชีอาจช่วยผู้สอบบัญชีใน

การใช้ดุลยพินิจน้ัน 

 

 

 

 

 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 9 TSA 620 

ก3. ผู้สอบบัญชีจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่า ข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับน้ีได้รับผลกระทบอย่างไรจากข้อเทจ็จริงที่ว่าผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีอาจเป็นได้ทั้ง

บุคคลหรือองค์กร ตัวอย่างเช่น ในการประเมินความรู้  ความสามารถ และความเที่ยงธรรม

ของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี ผู้เช่ียวชาญน้ันอาจเป็นองค์กรที่ผู้สอบบัญชีเคยใช้มาก่อน 

แต่ผู้สอบบัญชีไม่เคยมีประสบการณก์บัผู้เช่ียวชาญที่เป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรน้ัน

ในงานสอบบัญชีน้ัน หรือในกรณีตรงกนัข้าม ผู้สอบบัญชีอาจมีความคุ้นเคยกบัผลงานของ

ผู้เช่ียวชาญที่เป็นบุคคล แต่ไม่มีความคุ้นเคยกบัองค์กรที่ผู้เช่ียวชาญที่เป็นบุคคลน้ันทาํงานอยู่ 

ไม่ว่าจะเป็นกรณใีดกต็าม ทั้งลักษณะส่วนบุคคลของบุคคลน้ันและลักษณะด้านการจัดการของ

องค์กรน้ัน (เช่น ระบบการควบคุมคุณภาพที่องค์กรใช้) อาจเกี่ยวข้องกับการประเมินของ

ผู้สอบบัญชี 

 

การพจิารณาความจําเป็นในการใชผู้เ้ช่ียวชาญของผูส้อบบญัชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ 7) 

 

ก4. ผู้สอบบัญชีอาจจาํเป็นต้องใช้ผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี เพ่ือช่วยผู้สอบบัญชีในข้อใดข้อหน่ึง

หรือหลายข้อต่อไปน้ี 

• การได้มาซ่ึงความเข้าใจในกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ รวมถึงการควบคุม

ภายใน 

• การระบุและการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระสาํคัญ 

• การพิจารณาและการนาํการตอบสนองโดยรวมต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ในระดับ

ของงบการเงินไปปฏบิัติ 

• การออกแบบและการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้

ประเมินไว้ในระดับที่เกี่ยวกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ ซ่ึงรวมถึงการทดสอบ  

การควบคุมและการตรวจสอบเน้ือหาสาระ 

• การประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ       

ในการแสดงความเหน็ต่องบการเงิน 

 

ก5. ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญอาจเพ่ิมขึ้นหากผู้บริหาร

ต้องการความเช่ียวชาญในด้านอื่นนอกเหนือจากการบัญชีในการจัดทาํงบการเงิน เน่ืองจาก

กรณีเช่นน้ีอาจช้ีให้เห็นถึงความซับซ้อนในระดับหน่ึง หรือผู้บริหารอาจไม่มีความรู้ ในด้าน

ความเช่ียวชาญน้ัน หากในการจัดทาํงบการเงิน ผู้บริหารไม่มีความเช่ียวชาญที่จาํเป็น ผู้บริหาร

อาจใช้ผู้เช่ียวชาญของผู้บริหารในการระบุความเสี่ยงดังกล่าว การควบคุมที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงรวมถึง

การควบคุมที่เกี่ยวข้องกับผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้บริหารอาจช่วยลดความเสี่ยงจากการ

แสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ 
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ก6. หากการจัดทาํงบการเงินเกี่ยวข้องกับการใช้ผู้เช่ียวชาญในด้านอื่นนอกเหนือจากการบัญชี 

ผู้สอบบัญชีซ่ึงมีทกัษะด้านการบัญชีและการสอบบัญชีอาจไม่มีความเช่ียวชาญที่จาํเป็นในการ

ตรวจสอบงบการเงินน้ัน ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบต้องพอใจว่ากลุ่มผู้ปฏบิัติงาน

ตรวจสอบและผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีที่ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ 

รวมกันแล้วมีทักษะความรู้ และความสามารถที่เหมาะสมในการที่จะปฏิบัติงานตรวจสอบ
4
 

นอกจากน้ี ผู้สอบบัญชียังต้องม่ันใจเกี่ยวกบัลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของทรัพยากรที่

จําเป็นในการที่จะปฏิบัติงานตรวจสอบ
5
 การพิจารณาของผู้สอบบัญชีว่าจะใช้ผลงานของ

ผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีหรือไม่ และหากมีการใช้จะใช้เม่ือใดและมีขอบเขตเพียงใด จะช่วย

ผู้สอบบัญชีในการปฏบิัติตามข้อกาํหนดเหล่าน้ี ในขณะที่การตรวจสอบกาํลังคืบหน้าหรือใน

ขณะที่สถานการณ์ต่าง ๆ เปล่ียนแปลงไป ผู้สอบบัญชีอาจต้องทบทวนการตัดสนิใจที่ได้ทาํไป

แล้วเกี่ยวกบัการใช้ผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี 

 

ก7. อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีที่ไม่ได้เป็นผู้เช่ียวชาญในด้านอื่นที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากการบัญชี

หรือการสอบบัญชี ยังสามารถได้มาซ่ึงความเข้าใจที่เพียงพอเกี่ยวกับความเช่ียวชาญในด้าน

น้ันเพ่ือที่จะปฏิบัติงานตรวจสอบได้โดยไม่ต้องใช้ผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี ความเข้าใจ

ดังกล่าวอาจได้มาจาก ตัวอย่างเช่น 

• ประสบการณ์จากการตรวจสอบกิจการซ่ึงต้องการความเช่ียวชาญน้ันในการจัดทาํงบ

การเงิน 

• การศึกษาหรือการพัฒนาทางวิชาชีพเฉพาะด้าน ซ่ึงอาจรวมถึงหลักสูตรที่เป็นทางการ

หรือการปรึกษาหารือกบับุคคลซ่ึงมีความเช่ียวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวัตถุประสงค์

ในการเพ่ิมความสามารถของผู้สอบบัญชีเองในการจัดการกบัเร่ืองต่าง ๆ ในด้านความ

เช่ียวชาญน้ัน การปรึกษาหารือดังกล่าวแตกต่างจากการปรึกษาหารือกบัผู้เช่ียวชาญของ

ผู้สอบบัญชีในเร่ืองเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะที่พบในการตรวจสอบเม่ือ

ผู้เช่ียวชาญน้ันได้รับข้อเทจ็จริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซ่ึงจะทาํให้ผู้เช่ียวชาญผู้น้ันสามารถ

ให้คาํปรึกษาที่เหมาะสมเกี่ยวกบัเร่ืองที่เกี่ยวข้องได้
6
 

• การปรึกษาหารือกบัผู้สอบบัญชีที่เคยปฏบิัติงานตรวจสอบที่คล้ายคลึงกนัมาก่อน 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที่ 14 

5
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 8(จ) 

6
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที่ ก21 
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ก8. ในกรณีอื่น ๆ ผู้สอบบัญชีอาจประเมินว่ามีความจาํเป็นหรืออาจเลือกที่จะใช้ผู้เช่ียวชาญของ

ผู้สอบบัญชีเพ่ือช่วยในการได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

ข้อพิจารณาในการตัดสนิใจว่าจะใช้ผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีหรือไม่ อาจรวมถงึ 

• การที่ผู้บริหารได้ใช้ผู้เช่ียวชาญของผู้บริหารในการจัดทาํงบการเงินหรือไม่ (ดูย่อหน้าที่ 

ก9) 

• ลักษณะและความสาํคัญของเร่ืองน้ัน รวมถงึความซับซ้อนของเร่ืองน้ัน 

• ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญของเร่ืองน้ัน 

• ลักษณะที่คาดการณ์ไว้ของวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ระบุได้      

ซ่ึงรวมถึงความรู้ของผู้สอบบัญชีและประสบการณ์เกี่ยวกับผลงานของผู้เช่ียวชาญใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองดังกล่าว และการมีอยู่ของแหล่งอื่นของหลักฐานการสอบบัญชี 

 

ก9. หากผู้บริหารใช้ผู้เช่ียวชาญของผู้บริหารในการจัดทาํงบการเงิน การตัดสินใจของผู้สอบบัญชี

ว่าจะใช้ผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีหรือไม่ อาจได้รับอทิธพิลจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น 

• ลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้บริหาร 

• การที่ผู้เช่ียวชาญของผู้บริหารเป็นพนักงานของกจิการหรือเป็นผู้ที่ได้รับการว่าจ้างโดย

กจิการเพ่ือให้บริการที่เกี่ยวข้อง 

• ขอบเขตที่ผู้บริหารสามารถควบคุมหรือมีอทิธพิลต่อผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้บริหาร 

• ความรู้และความสามารถของผู้เช่ียวชาญของผู้บริหาร 

• การที่ ผู้เช่ียวชาญของผู้บริหารอยู่ภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านเทคนิคหรือ

ข้อกาํหนดอื่นทางวิชาชีพหรือของอตุสาหกรรมหรือไม่ 

• การควบคุมใด ๆ ภายในกจิการที่มีต่อผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้บริหาร 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500
7
 มีข้อกาํหนดและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผลกระทบของ

ความรู้ ความสามารถ และความเที่ยงธรรมของผู้เช่ียวชาญของผู้บริหารที่มีต่อความน่าเช่ือถือ

ของหลักฐานการสอบบัญชี 

 

ลกัษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 8) 

 

ก10. ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกบัข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 9-13 

ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีจะแตกต่างกันขึ้ นอยู่กับสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น ปัจจัย

ต่อไปน้ีอาจช้ีให้เห็นถึงความจาํเป็นที่ต้องใช้วิธีการตรวจสอบที่แตกต่างไปหรือมีขอบเขตที่

กว้างกว่าเดิม 

• ผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีเกี่ยวข้องกับเร่ืองที่สาํคัญซ่ีงเกี่ยวกับการใช้    

ดุลยพินิจที่ขึ้นอยู่กบัความเหน็ส่วนบุคคลและซับซ้อน 

                                                 
7
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ย่อหน้าที่ 8 
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• ผู้สอบบัญชีไม่เคยใช้ผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีและไม่มีความรู้ เกี่ยวกับ

ความรู้ ความสามารถ และความเที่ยงธรรมของผู้เช่ียวชาญผู้น้ันมาก่อน 

• ผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีได้ปฏบิัติงานซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของงานตรวจสอบ ไม่ใช่เพียง

แค่รับปรึกษาหารือเพ่ือให้คาํแนะนาํเกี่ยวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

• ผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีเป็นผู้เช่ียวชาญภายนอก ดังน้ัน จึงไม่อยู่ภายใต้นโยบายและ

วิธปีฏบิัติเกี่ยวกบัการควบคุมคุณภาพของสาํนักงานของผู้สอบบัญชี 

 

นโยบายและวธีิการควบคมุคณุภาพของสาํนกังานของผูส้อบบญัช ี(อ้างถงึย่อหน้าที่ 8(จ)) 

 

ก11. ผู้เช่ียวชาญภายในของผู้สอบบัญชีอาจเป็นหุ้นส่วนหรือพนักงานซ่ึงรวมถึงพนักงานช่ัวคราว

ของสาํนักงานของผู้สอบบัญชี ซ่ึงอยู่ภายใต้นโยบายและวิธปีฏบิัติเกี่ยวกบัการควบคุมคุณภาพ

ของสาํนักงานน้ันตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1
8 
ผู้เช่ียวชาญภายในของผู้สอบ

บัญชีอาจเป็นหุ้นส่วนหรือพนักงานซ่ึงรวมถึงพนักงานช่ัวคราวของสาํนักงานเครือข่าย ซ่ึงอาจ

ใช้นโยบายและวิธปีฏบิัติเกี่ยวกบัการควบคุมคุณภาพร่วมกบัสาํนักงานของผู้สอบบัญชี 

 

ก12. ผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบและไม่

อยู่ภายใต้นโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานการควบคุม

คุณภาพ ฉบับที่ 1
9
 อย่างไรกต็าม ในบางประเทศ กฎหมายหรือข้อบังคับอาจกาํหนดว่า

ผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีต้องได้รับการปฏบิัติเสมือนว่าเป็นสมาชิกคนหน่ึงในกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังน้ัน จึงอาจอยู่ภายใต้ข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ซ่ึง

รวมถึงข้อกาํหนดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและข้อกาํหนดทางวิชาชีพอื่นที่กาํหนดโดย

กฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าว 

 

ก13. กลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบมีสิทธิเช่ือถือระบบการควบคุมคุณภาพของสาํนักงาน หากข้อมูล

จากสาํนักงานหรือแหล่งอื่นจะช้ีแนะไว้เป็นอย่างอื่น
10

 ขอบเขตของความเช่ือถือดังกล่าวจะ

แตกต่างกนัตามสถานการณ์และอาจมีผลกระทบต่อลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธกีาร

ตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ตัวอย่างของเร่ืองต่าง ๆ เช่น 

• ความรู้และความสามารถ ผ่านแผนงานการว่าจ้างและการฝึกอบรม 

• ความเที่ยงธรรม ผู้เช่ียวชาญภายในของผู้สอบบัญชีอยู่ภายใต้ข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณ

ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงรวมถงึข้อกาํหนดเร่ืองความเป็นอสิระ 

 

                                                 
8
 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 “การควบคุมคุณภาพสาํหรับสาํนักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบ

และการสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเช่ือม่ันอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเน่ือง” ย่อหน้าที่ 12(ฉ) 

9
 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ย่อหน้าที่ 12(ฉ) 

10
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที่ 4 
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• การประเมินของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความเพียงพอของผลงานของผู้เช่ียวชาญของ

ผู้สอบบัญชี ตัวอย่างเช่น แผนงานการฝึกอบรมของสาํนักงานอาจทาํให้ผู้เช่ียวชาญ

ภายในของผู้สอบบัญชีมีความเข้าใจที่เหมาะสมเกี่ยวกบัความสมัพันธข์องความเช่ียวชาญ

ของตนเองกบักระบวนการตรวจสอบ การเช่ือถอืในการฝึกอบรมดังกล่าวและกระบวนการ

อื่นของสาํนักงาน เช่น วิธปีฏบิัติในการกาํหนดขอบเขตของผลงานของผู้เช่ียวชาญภายใน

ของผู้สอบบัญชี อาจมีผลกระทบต่อลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบ

ของผู้สอบบัญชีในการประเมินความเพียงพอของผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี 

• การปฏบิัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย ผ่านกระบวนการการติดตามผล 

• ข้อตกลงกบัผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี 

การเช่ือถือระบบการควบคุมคุณภาพของสาํนักงานดังกล่าวไม่ได้ทาํให้ความรับผิดชอบของ

ผู้สอบบัญชีในการปฏบิัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีลดลง 

 

ความรู ้ความสามารถ และความเทีย่งธรรมของผูเ้ช่ียวชาญของผูส้อบบญัชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ 9) 

 

ก14. ความรู้  ความสามารถ และความเที่ยงธรรมของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีเป็นปัจจัยที่มี

ผลกระทบที่สําคัญต่อการที่ผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีจะเพียงพอสําหรับ

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีหรือไม่ ความรู้ เกี่ยวข้องกบัลักษณะและระดับของความเช่ียวชาญ

ของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี ความสามารถเกี่ยวข้องกับความสามารถของผู้เช่ียวชาญของ

ผู้สอบบัญชีในการใช้ความรู้ น้ันในสถานการณ์ต่าง ๆ ของงานตรวจสอบ ปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อ

ความสามารถอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น ทาํเลที่ตั้งทางภมิูศาสตร์และการมีเวลาและทรัพยากร 

ความเที่ยงธรรมเกี่ยวข้องกับการที่ความลาํเอียง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออทิธิพล

จากสิ่งอื่น ๆ อาจมีผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพหรือการใช้ดุลยพินิจ

ทางธุรกจิของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี 

 

ก15. สารสนเทศเกี่ยวกบัความรู้ ความสามารถ และความเที่ยงธรรมของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี

อาจมาจากแหล่งที่มาที่หลากหลาย เช่น 

• ประสบการณส่์วนตัวจากผลงานในอดีตของผู้เช่ียวชาญผู้น้ัน 

• การปรึกษาหารือกบัผู้เช่ียวชาญผู้น้ัน 

• การปรึกษาหารือกบัผู้สอบบญัชีอื่นหรือบุคคลอื่นที่มีความคุ้นเคยกบัผลงานของ

ผู้เช่ียวชาญผู้น้ัน 

• ความรู้ เกี่ยวกับคุณสมบัติ การเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพหรือสมาคมอุตสาหกรรม 

ใบอนุญาตในการปฏบิัติงาน หรือการได้รับการยอมรับจากภายนอกในรูปแบบอื่นของ

ผู้เช่ียวชาญผู้น้ัน 

• บทความที่ได้รับการตีพิมพ์หรือหนังสอืที่เขยีนโดยผู้เช่ียวชาญผู้น้ัน 

• นโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของสาํนักงานของผู้สอบบัญชี       

(ดูย่อหน้าที่ ก11-ก13) 
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ก16. เร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความรู้  ความสามารถ และความเที่ยงธรรมของ

ผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีรวมถึงการที่ผลงานของผู้เช่ียวชาญผู้น้ันอยู่ภายใต้มาตรฐาน     

การปฏิบัติงานด้านเทคนิคหรือข้อกําหนดอื่นทางวิชาชีพหรือของอุตสาหกรรมหรือไม่ 

ตัวอย่างเช่น ข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณและข้อกาํหนดในการเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพ

หรือสมาคมอุตสาหกรรม มาตรฐานการให้ความเหน็ชอบขององค์กรที่ออกใบอนุญาตใน    

การปฏบิัติงาน หรือข้อกาํหนดที่มีการบังคับใช้โดยกฎหมายหรือข้อบังคับ 

 

ก17. เร่ืองอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง รวมถงึ 

• ความเกี่ยวข้องของความรู้ของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีกบัเร่ืองที่ผลงานของผู้เช่ียวชาญ

ผู้น้ันจะถูกนาํมาใช้ ซ่ึงรวมถึงความชาํนาญในด้านต่าง ๆ ภายใต้ความเช่ียวชาญของ

ผู้เช่ียวชาญผู้น้ัน ตัวอย่างเช่น นักคณิตศาสตร์ประกนัภัยอาจมีความชาํนาญในเร่ืองการ

ประกนัทรัพย์สนิและวินาศภัย แต่มีความเช่ียวชาญที่จาํกดัเกี่ยวกบัการคาํนวณเงินบาํนาญ 

• ความรู้ของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัข้อกาํหนดทางการบัญชีและการสอบบัญชี

ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ความรู้ เกี่ยวกบัข้อสมมตแิละวิธกีาร ซ่ึงรวมถงึแบบจาํลองต่าง ๆ 

ที่สอดคล้องกบัแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

• การที่เหตุการณท์ี่ไม่ได้คาดการณไ์ว้ การเปล่ียนแปลงเง่ือนไข หรือหลักฐานการสอบบัญชี

ที่ได้รับจากการใช้วิธีการตรวจสอบช้ีให้เห็นว่าอาจมีความจําเป็นที่จะต้องพิจารณา    

การประเมินความรู้ ความสามารถ และความเที่ยงธรรมของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี

ที่ได้ทาํไปแล้วในคร้ังแรกใหม่ในขณะที่การตรวจสอบกาํลังคืบหน้าหรือไม่ 

 

ก18. มีสถานการณ์หลากหลายที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการรักษาความเที่ยงธรรม ตัวอย่างเช่น 

อปุสรรคจากการมีส่วนได้เสยี อปุสรรคจากการเป็นผู้ให้การสนับสนุน อุปสรรคจากความคุ้นเคย 

อปุสรรคจากการตรวจสอบหรือสอบทานงานที่ตนเองมีส่วนร่วม และอุปสรรคจากการคุกคาม

โดยตรง มาตรการการป้องกนัอาจกาํจัดหรือลดอุปสรรคดังกล่าวได้และอาจถูกกาํหนดขึ้นจาก

โครงสร้างภายนอก (ตัวอย่างเช่น วิชาชีพของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี กฎหมายหรือข้อบังคับ) 

หรือจากสภาพแวดล้อมในการทาํงานของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี (ตัวอย่างเช่น นโยบาย

และวิธีปฏบิัติเกี่ยวกบัการควบคุมคุณภาพ) นอกจากน้ีอาจมีมาตรการการป้องกนัโดยเฉพาะ

สาํหรับงานตรวจสอบ 

 

ก19. การประเมินความสาํคัญของอปุสรรคต่อการรักษาความเที่ยงธรรมและความจาํเป็นที่จะต้องมี

มาตรการการป้องกันหรือไม่น้ันอาจขึ้ นอยู่กับบทบาทของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีและ

ความสาํคัญของผลงานของผู้เช่ียวชาญในบริบทของการตรวจสอบ อาจมีบางสถานการณ์ที่

มาตรการการป้องกนัไม่สามารถลดอปุสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่

ผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นบุคคลที่มีบทบาทสาํคัญในการจัดทาํ

สารสนเทศที่จะกาํลังถูกตรวจสอบ น่ันหมายความว่า ผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีคือผู้เช่ียวชาญ

ของผู้บริหาร 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 15 TSA 620 

ก20. ในการประเมินความเที่ยงธรรมของผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี อาจเกี่ยวข้องกบั 

(ก) การสอบถามกจิการเกี่ยวกบัผลประโยชน์หรือความสมัพันธใ์ด ๆ ที่ทราบที่กจิการมีกบั

ผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี ที่อาจกระทบต่อความเที่ยงธรรมของผู้เช่ียวชาญ  

ผู้น้ัน 

(ข) การปรึกษาหารือกับผู้เช่ียวชาญผู้น้ันถึงมาตรการการป้องกันที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงรวมถึง

ข้อกาํหนดทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่ียวชาญผู้น้ัน และการประเมินว่ามาตรการ

การป้องกันเพียงพอหรือไม่ที่จะลดอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ผลประโยชน์

และความสัมพันธ์ที่อาจปรึกษาหารือกับผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีรวมถึง 

• ผลประโยชน์ทางการเงิน 

• ความสมัพันธท์างธุรกจิและส่วนตัว 

• การให้บริการทางด้านอื่นโดยผู้เช่ียวชาญ รวมถึงโดยองค์กรหากผู้เช่ียวชาญ

ภายนอกเป็นองค์กร 

ในบางกรณี อาจเหมาะสมที่ผู้สอบบัญชีจะได้มาซ่ึงคาํรับรองที่เป็นลายลักษณ์อกัษรจาก

ผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับกิจการ 

ที่ผู้เช่ียวชาญผู้น้ันทราบ 

 

การไดม้าซ่ึงความเขา้ใจในดา้นความเช่ียวชาญของผูเ้ช่ียวชาญของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

10) 

 

ก21. ผู้สอบบัญชีอาจได้มาซ่ึงความเข้าใจในด้านความเช่ียวชาญของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีจาก

หลายแหล่งตามที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ ก7 หรือจากการปรึกษาหารือกบัผู้เช่ียวชาญผู้น้ัน 

 

ก22. เร่ืองต่าง ๆ เกี่ยวกบัด้านความเช่ียวชาญของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกบัการทาํ

ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีอาจรวมถงึ 

• การที่ด้านความเช่ียวชาญของผู้เช่ียวชาญผู้น้ันครอบคลุมถึงความชาํนาญที่เกี่ยวข้องกบั

การตรวจสอบหรือไม่ (ดูย่อหน้าที่ ก17) 

• การที่มีมาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานอื่น และข้อบังคับหรือข้อกาํหนดทางกฎหมายที่

มีการบังคับใช้หรือไม่ 

• ข้อสมมติและวิธีการใด (รวมถึงแบบจาํลองต่าง ๆ ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) ที่นาํมาใช้โดย

ผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี และการที่ข้อสมมติและวิธีการดังกล่าวได้รับการยอมรับ

โดยทั่วไปในด้านความเช่ียวชาญของผู้เช่ียวชาญผู้น้ันและเหมาะสมสาํหรับวัตถุประสงค์

ในการรายงานทางการเงินหรือไม่ 

• ลักษณะของข้อมูลหรือสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอกที่ผู้เช่ียวชาญของผู้สอบ

บัญชีใช้ 
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ขอ้ตกลงกบัผูเ้ช่ียวชาญของผูส้อบบญัชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ 11) 

 

ก23. ลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีอาจแตกต่างกนั

อย่างมากในแต่ละสถานการณ์ เช่นเดียวกบับทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและ

ผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี และลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการสื่อสารระหว่างผู้สอบ

บัญชีและผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี ดังน้ัน จึงมีข้อกาํหนดว่าเร่ืองต่าง ๆ ดังกล่าวต้องมีการ

ตกลงกันระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี ไม่ว่าผู้เช่ียวชาญน้ันจะเป็น

ผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีหรือผู้เช่ียวชาญภายในของผู้สอบบัญชี 

 

ก24. เร่ืองต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 8 อาจกระทบต่อระดับของรายละเอยีดและความเป็นทางการ

ของข้อตกลงระหว่างผู้สอบบัญชีกับผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงเร่ืองที่ว่าเหมาะสม

หรือไม่ที่ข้อตกลงน้ันต้องเป็นลายลักษณ์อกัษร ตัวอย่างเช่น ปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปน้ีอาจช้ีให้เหน็

ถงึความจาํเป็นที่จะต้องมีข้อตกลงที่มีรายละเอยีดมากขึ้น หรือความจาํเป็นที่ข้อตกลงต้องเป็น

ลายลักษณอ์กัษร 

• ผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีจะสามารถเข้าถึงสารสนเทศของกจิการที่ละเอยีดอ่อนหรือที่

เป็นความลับ 

• บทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีแตกต่าง

จากบทบาทและหน้าที่ตามปกติ 

• ข้อกาํหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับของหลาย ๆ เขตอาํนาจกฎหมายมีผลบังคับใช้ 

• เร่ืองที่ผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีเกี่ยวข้องน้ันมีความซับซ้อนสงู 

• ผู้สอบบัญชีไม่เคยใช้ผลงานของผู้เช่ียวชาญผู้น้ันมาก่อน 

• ขอบเขตของผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีและความสาํคัญของผลงานน้ันใน

บริบทของการตรวจสอบมีมากขึ้น 

 

ก25. ข้อตกลงระหว่างผู้สอบบัญชีกับผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีมักอยู่ในรูปแบบของ

หนังสือตอบรับงาน ภาคผนวกได้แสดงเร่ืองต่าง ๆ ที่ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาให้รวมอยู่ใน

หนังสอืตอบรับงานดังกล่าว หรือในรปูแบบอื่นของข้อตกลงกบัผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้สอบ

บัญชี 

 

ก26. หากไม่มีข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้สอบบัญชีกับผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี 

หลักฐานของการมีข้อตกลงอาจรวมอยู่ใน ตัวอย่างเช่น 

• บันทกึการวางแผน หรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวการสอบบัญชี 

• นโยบายและวิธปีฏบิัติของสาํนักงานของผู้สอบบัญชี ในกรณีของผู้เช่ียวชาญภายในของ

ผู้สอบบัญชี นโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่มีอยู่และที่ใช้กาํกับผู้เช่ียวชาญผู้น้ันอาจรวมถึง

นโยบายและวิธีปฏิบัติโดยเฉพาะซ่ึงเกี่ยวข้องกับผลงานของผู้เช่ียวชาญผู้น้ัน ขอบเขต

ของการจดบันทกึในเอกสารหลักฐานของผู้สอบบัญชีขึ้นอยู่กบัลักษณะของนโยบายและ
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วิธปีฏบิัติดังกล่าว ตัวอย่างเช่น อาจไม่มีการกาํหนดให้ต้องจดบันทกึในเอกสารหลักฐาน

ของผู้สอบบัญชีหากสํานักงานของผู้สอบบัญชีมีวิธีปฏิบัติโดยละเอียดครอบคลุม

สถานการณต่์าง ๆ ที่มีการใช้ผลงานของผู้เช่ียวชาญผู้น้ัน 

 

ลกัษณะ ขอบเขต และจดุประสงค์ของผลงาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 11(ก)) 

 

ก27. ในการตกลงเกี่ยวกบัลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบ

บัญชีให้รวมถึงการปรึกษาหารือเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏบิัติงานด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องหรือ

ข้อกาํหนดอื่นทางวิชาชีพหรือของอตุสาหกรรมที่ผู้เช่ียวชาญจะปฏบิัติตาม 

 

บทบาทและความรบัผิดชอบ (อ้างองิถงึย่อหน้าที่ 11(ข)) 

 

ก28. ข้อตกลงเกี่ยวกบับทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี 

อาจรวมถงึ 

• การที่ผู้สอบบัญชีหรือผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีจะเป็นผู้ทดสอบรายละเอยีดของข้อมูล

เร่ิมต้น 

• การยินยอมให้ผู้สอบบัญชีปรึกษาหารือกบักจิการและผู้อื่นเกี่ยวกบัสิ่งที่พบหรือข้อสรุป

ของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี และให้ผู้สอบบัญชีกล่าวถึงรายละเอยีดของสิ่งที่พบหรือ

ข้อสรุปของผู้เช่ียวชาญผู้น้ันไว้ในเกณฑใ์นการแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปใน

รายงานของผู้สอบบัญชี ในกรณทีี่จาํเป็น (ดูย่อหน้าที่ ก42) 

• ข้อตกลงใด ๆ เพ่ือแจ้งให้ผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีทราบถึงข้อสรุปของผู้สอบบัญชี

เกี่ยวกบัผลงานของผู้เช่ียวชาญผู้น้ัน 

 

เอกสารหลักฐาน 

 

ก29. ข้อตกลงเกี่ยวกบับทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี 

อาจรวมถึงข้อตกลงเกี่ยวกับการเข้าถึงและการเกบ็รักษาเอกสารหลักฐานของแต่ละฝ่าย     

เม่ือผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีเป็นสมาชิกคนหน่ึงในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน

ของผู้เช่ียวชาญผู้น้ันจะเป็นส่วนหน่ึงของเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ เว้นแต่จะมีการระบุ

ไว้ในข้อตกลงเป็นอย่างอื่นเอกสารหลักฐานของผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีเป็น 

กรรมสทิธิ์ของผู้เช่ียวชาญผู้น้ันและไม่ถอืเป็นส่วนหน่ึงของเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ  
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การสือ่สาร (อ้างถงึย่อหน้าที่ 11(ค)) 

 

ก30. การสื่อสารสองทางที่มีประสทิธผิลช่วยส่งเสริมให้เกดิการประสานที่เหมาะสมระหว่างลักษณะ 

ระยะเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีกบังานอื่นของการ

ตรวจสอบ ตลอดจนการปรับเปล่ียนที่เหมาะสมของวัตถุประสงค์ของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี

ในระหว่างการปฏบิัติงานตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น เม่ือผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี

เกี่ยวข้องกับข้อสรุปของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญ ทั้งการรายงานเป็นลาย

ลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการเม่ือสิ้นสุดงานของผู้เช่ียวชาญผู้น้ันและการรายงานด้วยวาจา

ระหว่างที่การตรวจสอบกาํลังคืบหน้าอาจเป็นการเหมาะสม การระบุหุ้นส่วนหรือพนักงานที่จะ

เป็นผู้ประสานงานกบัผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี ตลอดจนวิธีการในการสื่อสารระหว่างผู้เช่ียวชาญ

ผู้น้ันกับกิจการ จะช่วยให้เกิดการสื่อสารที่ทันท่วงทีและมีประสิทธิผลโดยเฉพาะอย่างย่ิงใน

งานตรวจสอบขนาดใหญ่ 

 

การรกัษาความลบั (อ้างถงึย่อหน้าที่ 11(ง)) 

 

ก31. ข้อกาํหนดที่เกี่ยวข้องกบัการรักษาความลับภายใต้ข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้

กบัผู้สอบบัญชีจาํเป็นต้องใช้กับผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีด้วย อาจมีการกาํหนดข้อกาํหนด

เพ่ิมเติมโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ กิจการอาจร้องขอให้มีการตกลงเกี่ยวกับข้อกาํหนดที่

เกี่ยวข้องกบัการรักษาความลับโดยเฉพาะเจาะจงกบัผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี 

 

การประเมินความเพยีงพอของผลงานของผูเ้ช่ียวชาญของผูส้อบบญัชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ 12) 

 

ก32. การประเมินของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความรู้  ความสามารถ และความเที่ยงธรรมของ

ผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี ความคุ้นเคยของผู้สอบบัญชีที่มีต่อด้านความเช่ียวชาญของ

ผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี และลักษณะของงานที่ทาํโดยผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี มี

ผลกระทบต่อลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบเพ่ือประเมินความเพียงพอ

ของผลงานของผู้เช่ียวชาญผู้น้ันสาํหรับวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี 

 

ส่ิงทีพ่บและขอ้สรุปทีไ่ดจ้ากผูเ้ชีย่วชาญของผูส้อบบญัช ี(อ้างถงึย่อหน้าที่ 12(ก)) 

 

ก33. วิธีการตรวจสอบโดยเฉพาะที่ใช้เพ่ือประเมินความเพียงพอของผลงานของผู้เช่ียวชาญของ

ผู้สอบบัญชีเพ่ือวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี อาจรวมถงึ 

• การสอบถามผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี 

• การสอบทานเอกสารหลักฐานและรายงานของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี 

• การใช้วิธกีารตรวจสอบหลายวิธร่ีวมกนั เช่น 
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o การสงัเกตการณก์ารปฏบิัติงานของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี 

o การตรวจสอบข้อมูลที่ตีพิมพ์ เช่น รายงานทางสถิติจากแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ

และมีช่ือเสยีง 

o การขอคาํยืนยันในเร่ืองที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่สาม 

o การวิเคราะห์เปรียบเทยีบโดยละเอยีด และ 

o การทดสอบการคาํนวณใหม่ 

• การปรึกษาหารือกบัผู้เช่ียวชาญอื่นที่มีความชาํนาญที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น เม่ือสิ่งที่พบ

หรือข้อสรปุของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีไม่สอดคล้องกบัหลักฐานการสอบบัญชีอื่น 

• การปรึกษาหารือกบัผู้บริหารเกี่ยวกบัรายงานของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี 

 

ก34. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการประเมินความเกี่ยวเน่ืองและความสมเหตุผลของสิ่งที่พบหรือข้อสรุป

ของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี ไม่ว่าจะอยู่ในรายงานหรือในรูปแบบอื่น อาจรวมถึงการที่สิ่งที่

พบหรือข้อสรปุดังกล่าว 

• มีการนาํเสนอในรูปแบบที่เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพหรือของอุตสาหกรรมของ

ผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีหรือไม่ 

• มีการแสดงขอบเขตของงานที่ทาํและมาตรฐานที่ใช้ ซ่ึงรวมถงึการอ้างองิถึงวัตถุประสงค์

ที่ได้ตกลงไว้กบัผู้สอบบัญชี ไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 

• เกิดขึ้ นบนพ้ืนฐานของช่วงเวลาที่เหมาะสมและได้พิจารณาถึงเหตุการณ์ภายหลังรอบ

ระยะเวลารายงานในกรณทีี่เกี่ยวข้อง หรือไม่ 

• อยู่ภายใต้เง่ือนไขหรือข้อจาํกดัในการใช้หรือไม่ และหากเป็นเช่นน้ัน จะมีผลกระทบต่อ

ผู้สอบบัญชีหรือไม่ และ 

• เกดิขึ้นบนพ้ืนฐานของการพิจารณาที่เหมาะสมถึงข้อผิดพลาดหรือความเบี่ยงเบนที่พบ

โดยผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีหรือไม่ 

 

ขอ้สมมติ วธีิการ และขอ้มลูเร่ิมตน้ 

ข้อสมมติ วิธกีาร และข้อมูลเร่ิมต้น (อ้างถงึย่อหน้าที่ 12(ข)) 

 

ก35. เม่ืองานของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีคือเพ่ือประเมินข้อสมมติและวิธีการซ่ึงรวมถึง

แบบจาํลองต่าง ๆ ในกรณทีี่เหมาะสม ที่ผู้บริหารใช้ในการจัดทาํประมาณการทางบัญชี วิธกีาร

ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีมักจะมุ่งไปที่การประเมินว่าผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีได้สอบทาน

ข้อสมมติและวิธีการเหล่าน้ันอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่ เม่ืองานของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบ

บัญชีคือเพ่ือหาค่าประมาณแบบจุดของผู้สอบบัญชีหรือค่าประมาณแบบช่วงของผู้สอบบัญชี

เพ่ือใช้เปรียบเทยีบกบัค่าประมาณแบบจุดของผู้บริหาร วิธกีารตรวจสอบของผู้สอบบัญชีอาจ

มุ่งไปที่การประเมินข้อสมมติและวิธีการซ่ึงรวมถึงแบบจาํลองต่าง ๆ ในกรณีที่เหมาะสม ที่ใช้

โดยผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี 
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ก36. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540
11

 อธิบายถึงข้อสมมติและวิธกีารที่ผู้บริหารใช้ในการจัดทาํ

ประมาณการทางบัญชี ซ่ึงในบางกรณีรวมถึงการใช้แบบจาํลองที่มีลักษณะเฉพาะสูงซ่ึงพัฒนา 

ขึ้นเองโดยกจิการ แม้ว่าคาํอธิบายดังกล่าวถูกเขียนขึ้นในบริบทของการที่ผู้สอบบัญชีได้มาซ่ึง

หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อสมมติและวิธีการของผู้บริหาร 

คาํอธิบายดังกล่าวยังอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการประเมินข้อสมมติและวิธีการของผู้เช่ียวชาญ

ของผู้สอบบัญชี 

 

ก37. เม่ือผลงานของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวข้องกบัการใช้ข้อสมมติและวิธกีารที่สาํคัญ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องใน

การประเมินข้อสมมติและวิธีการดังกล่าวของผู้สอบบัญชีรวมถึงการที่ข้อสมมติและวิธีการ

ดังกล่าว 

• ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปในด้านความเช่ียวชาญของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี

หรือไม่ 

• สอดคล้องกบัข้อกาํหนดต่าง ๆ ของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 

• ขึ้นอยู่กบัการใช้แบบจาํลองที่มีลักษณะเฉพาะหรือไม่ และ 

• สอดคล้องกบัข้อสมมติและวิธกีารของผู้บริหารหรือไม่ และหากไม่สอดคล้อง ความแตกต่าง

น้ันมาจากสาเหตุใดและมีผลกระทบอย่างไร 

 

ข้อมูลเร่ิมต้นที่ใช้โดยผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ 12(ค)) 

 

ก38. เม่ือผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีเกี่ยวข้องกบัการใช้ข้อมูลเร่ิมต้นที่สาํคัญต่อผลงาน

ของผู้เช่ียวชาญผู้น้ัน วิธกีารตรวจสอบต่อไปน้ีอาจนาํมาใช้ในการทดสอบข้อมูลดังกล่าว 

• การตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล ซ่ึงรวมถึงการได้มาซ่ึงความเข้าใจและการทดสอบ 

(ในกรณทีี่เกี่ยวข้อง) การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูลและการส่งผ่านข้อมูลไปยัง

ผู้เช่ียวชาญ (ในกรณทีี่เกี่ยวข้อง) 

• การสอบทานข้อมูลเพ่ือความครบถ้วนและความสอดคล้องภายใน 

 

ก39. ในหลายกรณผู้ีสอบบัญชีอาจทดสอบข้อมูลเร่ิมต้น อย่างไรกต็าม ในกรณีอื่น ๆ ที่ลักษณะของ

ข้อมูลเร่ิมต้นที่ใช้โดยผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีมีลักษณะเชิงเทคนิคสูงเม่ือเทียบกับด้าน

ความเช่ียวชาญของผู้เช่ียวชาญ ผู้เช่ียวชาญผู้น้ันอาจทดสอบข้อมูลน้ัน หากผู้เช่ียวชาญของ

ผู้สอบบัญชีได้ทดสอบข้อมูลเร่ิมต้นแล้ว การสอบถามผู้เช่ียวชาญผู้น้ันโดยผู้สอบบัญชี หรือ

การควบคุมดูแลหรือการสอบทานการทดสอบของผู้เช่ียวชาญผู้น้ันอาจเป็นวิธีที่เหมาะสม

สาํหรับผู้สอบบัญชีในการประเมินความเกี่ยวข้องกัน ความครบถ้วน และความถูกต้องของ

ข้อมูลน้ัน  
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง” 

ย่อหน้าที่ 8, 13 และ 15 
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ผลงานที่ไม่เพียงพอ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 13) 

 

ก40. หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีไม่เพียงพอสาํหรับวัตถุประสงค์

ของผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่สามารถแก้ไขเร่ืองน้ีได้ด้วยการใช้วิธกีารตรวจสอบเพ่ิมเติม

ตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 13 ซ่ึงอาจรวมถึงการปฏบิัติงานเพ่ิมเติมโดยทั้งผู้เช่ียวชาญและ

ผู้สอบบัญชี หรือรวมถึงการว่าจ้างผู้เช่ียวชาญอกีผู้หน่ึง กรณีเช่นน้ีอาจจาํเป็นต้องแสดงความเหน็

แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 

เน่ืองจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ
12

 

 

การอา้งอิงถงึผูเ้ช่ียวชาญของผูส้อบบญัชีในรายงานของผูส้อบบญัชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ 14-15) 

 

ก41. ในบางกรณี กฎหมายหรือข้อบังคับอาจกาํหนดให้มีการอ้างอิงถึงผลงานของผู้เช่ียวชาญของ

ผู้สอบบัญชี ตัวอย่างเช่น เพ่ือวัตถุประสงค์เกี่ยวกบัความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ 

 

ก42. ในบางสถานการณ์ อาจเหมาะสมที่จะอ้างอิงถึงผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีที่มีการแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป เพ่ืออธิบายถึงลักษณะของการ

เปล่ียนแปลงน้ัน ในสถานการณด์ังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจต้องขอคาํยินยอมจากผู้เช่ียวชาญของ

ผู้สอบบัญชีก่อนที่จะทาํการอ้างองิ 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 “การแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชี

 รับอนุญาต” ย่อหน้าที่ 6(ข) 
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 ภาคผนวก 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก45) 

 

ขอ้พจิารณาสาํหรบัขอ้ตกลงระหว่างผูส้อบบญัชีกบัผูเ้ช่ียวชาญภายนอกของ 

ผูส้อบบญัชี 

 

ภาคผนวกน้ีกล่าวถึงเร่ืองต่าง ๆ ที่ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาให้รวมอยู่ในข้อตกลงใด ๆ กบัผู้เช่ียวชาญ

ภายนอกของผู้สอบบัญชี รายการต่อไปน้ีเป็นเพียงตัวอย่างซ่ึงไม่ได้รวบรวมทุกเร่ืองเอาไว้ และมี

วัตถุประสงค์เพียงเพ่ือเป็นแนวทางที่อาจนาํไปใช้ร่วมกบัข้อพิจารณาต่าง ๆ ที่ได้แสดงไว้ในมาตรฐาน

การสอบบัญชีฉบับน้ี การตัดสนิใจว่าจะรวมเร่ืองบางเร่ืองไว้ในข้อตกลงหรือไม่ ขึ้นอยู่กบัสถานการณ์

ต่าง ๆ ของงานตรวจสอบ รายการต่อไปน้ีอาจช่วยในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่จะรวมอยู่ในข้อตกลง

กบัผู้เช่ียวชาญภายในของผู้สอบบัญชีได้ด้วย 

 

ลกัษณะ ขอบเขต และวตัถุประสงคข์องผลงานของผูเ้ช่ียวชาญภายนอกของผูส้อบบญัชี 

• ลักษณะและขอบเขตของวิธกีารที่จะใช้โดยผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี 

• วัตถุประสงค์ของผลงานของผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้สอบบญัชี ในบริบทของความมีสาระสาํคญั

และการพิจารณาความเสี่ยงเกี่ยวกบัเร่ืองที่ผลงานของผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้สอบบญัชีเข้า

ไปเกี่ยวข้อง และแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องในกรณเีกี่ยวข้อง 

• มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง หรือข้อกําหนดอื่นทางวิชาชีพหรือของ

อตุสาหกรรม ที่ผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีจะปฏบิัติตาม 

• ข้อสมมติและวิธกีาร รวมถงึแบบจาํลองต่าง ๆ ที่ผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีจะใช้และ

ขอบเขตการใช้ 

• วันที่มีผลบังคับใช้ หรือระยะเวลาที่ใช้ทดสอบ ของเร่ืองของผลงานของผู้เช่ียวชาญภายนอก

ของผู้สอบบัญชี และข้อกาํหนดเกี่ยวกบัเหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

บทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีและผูเ้ช่ียวชาญภายนอกของผูส้อบบญัชี 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง และข้อกาํหนดทาง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

• ความเหน็ชอบจากผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัการใช้รายงานของผู้เช่ียวชาญ 

ผู้น้ันตามความตั้งใจของผู้สอบบัญชี รวมถึงการอ้างองิใด ๆ ถึงรายงานน้ัน หรือการเปิดเผย

รายงานน้ันต่อผู้อื่น ตัวอย่างเช่น การอ้างองิถงึรายงานน้ันในเกณฑใ์นการแสดงความเหน็แบบ

ที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชี (ในกรณีที่จาํเป็น) หรือการเปิดเผยรายงานน้ัน

ต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

• ลักษณะและขอบเขตของการสอบทานผลงานของผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีโดย

ผู้สอบบัญชี 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 23 TSA 620 

• การที่ผู้สอบบัญชีหรือผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีจะทดสอบข้อมูลเร่ิมต้นหรือไม่ 

• การเข้าถึงระเบียน แฟ้มข้อมูล และบุคลากรของกิจการและผู้เช่ียวชาญของกิจการ โดย

ผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี 

• วิธกีารในการสื่อสารระหว่างผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีกบักจิการ 

• การเข้าถงึเอกสารหลักฐานของแต่ละฝ่ายโดยผู้สอบบัญชีและผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี 

• ความเป็นเจ้าของและการควบคุมเอกสารหลักฐานระหว่างและภายหลังงานตรวจสอบ รวมถึง

ข้อกาํหนดใด ๆ ในการเกบ็รักษาเอกสาร 

• ความรับผิดชอบของผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงานด้วยทักษะและ

ความระมัดระวัง 

• ความรู้และความสามารถของผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีที่จะปฏบิัติงาน 

• ความคาดหวังที่ว่าผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีจะใช้ความรู้ทั้งหมดที่ผู้เช่ียวชาญผู้น้ันมี

ที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ หรือมิฉะน้ันจะแจ้งให้ผู้สอบบัญชีทราบ 

• ข้อจาํกดัใด ๆ ที่ห้ามผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีเกี่ยวข้องกบัรายงานของผู้สอบบัญชี 

• ข้อตกลงใด ๆ ที่จะแจ้งผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีถึงข้อสรุปของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบั

ผลงานของผู้เช่ียวชาญผู้น้ัน 

 

การสือ่สารและการรายงาน 

• วิธกีารและความถี่ในการสื่อสาร รวมถงึ 

o วิธกีารรายงานสิ่งที่พบหรือข้อสรปุของผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี (ตัวอย่างเช่น 

รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานด้วยวาจา การให้ข้อมูลอย่างต่อเน่ืองกับกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ) 

o การระบุถงึบุคคลในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบโดยเฉพาะเจาะจงที่มีหน้าที่ประสานงาน

กบัผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี 

• ผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีจะปฏบิัติงานเสรจ็สิ้นและรายงานสิ่งที่พบหรือข้อสรุปต่อ

ผู้สอบบัญชีเม่ือใด 

• ความรับผิดชอบของผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีที่จะสื่อสารในทันทีเกี่ยวกับความ

ล่าช้าใด ๆ ที่อาจเกดิขึ้นในการที่จะปฏบิัติงานให้เสรจ็สิ้น และเง่ือนไขหรือข้อจาํกดัใด ๆ ที่อาจ

มีขึ้นเกี่ยวกบัสิ่งที่พบหรือข้อสรปุของผู้เช่ียวชาญผู้น้ัน 

• ความรับผิดชอบของผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีที่จะสื่อสารในทันทีเกี่ยวกับกรณ ี 

ต่าง ๆ ที่กจิการจาํกดัผู้เช่ียวชาญผู้น้ันไม่ให้เข้าถึงระเบียน แฟ้มข้อมูล บุคลากรหรือผู้เช่ียวชาญ

ของกจิการ 

• ความรับผิดชอบของผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีที่จะสื่อสารกับผู้สอบบัญชีถึงข้อมูล

ทั้งหมดที่ผู้เช่ียวชาญผู้น้ันเช่ือว่าอาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ซ่ึงรวมถึงการเปล่ียนแปลง  

ใด ๆ ของสถานการณต่์าง ๆ ที่ได้สื่อสารไปแล้วก่อนหน้าน้ัน 
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• ความรับผิดชอบของผู้เช่ียวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชีที่จะสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ ์  

ต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อความเที่ยงธรรมของผู้เช่ียวชาญผู้น้ัน และมาตรการ     

การป้องกนัใด ๆ ที่เกี่ยวข้องที่อาจกาํจัดหรือลดอปุสรรคดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 

การรกัษาความลบั 

• ความจาํเป็นที่ผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติตามข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการรักษาความลับ 

รวมถงึ 

o ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการรักษาความลับในข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่มีผล

บังคับใช้กบัผู้สอบบัญชี 

o ข้อกาํหนดเพ่ิมเติมที่อาจมีการบังคับใช้โดยกฎหมายหรือข้อบังคับ (ถ้ามี) 

o ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการรักษาความลับโดยเฉพาะเจาะจงที่กาํหนดโดยกจิการ (ถ้ามี) 


