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ที่ได้ ประเมินไว้
รายงานประเภท 1 และรายงานประเภท 2 ที่ไม่ได้ รวมถึงบริการขององค์กรที่ให้ บริการช่วง
การทุจริต การไม่ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อกําหนดทางกฎหมาย และการแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริงซึ่งยังไม่ได้ รับการแก้ ไขที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรม ณ องค์กรที่ให้ บริการ
การรายงานโดยผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการ

ก1-ก23
ก24-ก39
ก40
ก41
ก42-ก44

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 402 “ข้ อพิจารณาในกรณีท่กี ิจการใช้ บริการขององค์กรอื่น” ควรอ่าน
ร่วมกับ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้ สอบบัญชีรับอนุ ญาตและ
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี”
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คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
1.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้เกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้
บริการในการได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่ างเพี ยงพอในกรณีท่ีกิจการใช้
บริการจากองค์กรที่ให้ บริการแห่ งหนึ่งหรือหลายแห่ ง โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง มาตรฐานฉบับนี้
ได้ อธิบายอย่างละเอียดถึงวิธีการที่ผ้ ูสอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการจะนํามาตรฐานการสอบ
บัญชี รหัส 3151 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3302 ไปใช้ ในการได้ มาซึ่งความเข้ าใจใน
กิจการที่ใช้ บริการ รวมถึงการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะระบุ
และประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ และออกแบบ
และปฏิบัติการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น

2.

กิ จการหลายแห่ งได้ มี การโอนส่ วนงานทางธุ รกิ จให้ แก่ องค์ กรที่ให้ บริ การซึ่ งให้ บริ การใน
ด้ านต่าง ๆ ตั้งแต่การปฏิบัติเฉพาะงานภายใต้ ข้อกําหนดของกิจการจนถึงการทํางานทดแทน
หน่วยงานหรือทําหน้ าที่ทางธุรกิจทั้งหมดให้ แก่กจิ การ เช่น หน้ าที่ในการปฏิบัติตามข้ อกฎหมาย
เป็ นต้ น ซึ่งการบริการหลาย ๆ อย่างที่องค์กรดังกล่าวจัดให้ น้ัน เป็ นส่วนประกอบสําคัญของ
การดําเนินงานทางธุรกิจของกิจการ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่การบริการทุกประเภทจะเกี่ยวข้ องกับ
การตรวจสอบบัญชี

3.

การบริการที่องค์กรที่ให้ บริการจัดให้ น้ันจะเกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงินของกิจการ
ที่ใช้ บริการก็ต่อเมื่อการบริการและการควบคุมที่เกี่ยวข้ องกับการบริการเหล่านั้นเป็ นส่วนหนึ่ง
ของระบบสารสนเทศของกิจ การที่ใ ช้ บ ริ ก าร (รวมถึง กระบวนการทางธุ รกิจ ที่เ กี่ย วข้ อง)
ที่เกี่ยวข้ องกับการรายงานทางการเงิน แม้ ว่าการควบคุม ณ องค์กรที่ให้ บริการโดยส่วนใหญ่
จะเกี่ยวข้ องกับการรายงานทางการเงิน แต่กอ็ าจมีการควบคุมอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบบัญชี
ด้ วย เช่ น การควบคุมเกี่ยวกับการดูแลทรัพย์สิน เป็ นต้ น การบริการขององค์กรที่ให้ บริการ
จะถือเป็ นส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศของกิจการที่ใช้ บริการ (รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้ อง) ที่เกี่ยวข้ องกับการรายงานทางการเงิน หากการบริการดังกล่ าวมีผลกระทบต่ อ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้

1

2

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญ โดยการทําความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธปี ฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้ ”
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(ก) ประเภทของรายการทางการค้ า ที่อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารดํา เนิ น งานของกิจ การที่ใ ช้ บ ริ ก าร
มีความสําคัญต่องบการเงินของกิจการที่ใช้ บริการ
(ข) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ทั้งที่อยู่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบที่ปฏิบัติงาน
ด้ วยมือ) เมื่อมีรายการทางการค้ าของกิจการที่ใช้ บริการเกิดขึ้น มีการบันทึก ประมวลผล
แก้ ไขในกรณีท่จี าํ เป็ น รวมถึงการผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และ
การรายงานในงบการเงิน
(ค) บันทึกทางการบัญชีท่เี กี่ยวข้ อง (ไม่ ว่าจะอยู่ในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการเขียน)
ข้ อมูลที่ใช้ ประกอบ และบัญชีในงบการเงินของกิจการที่ใช้ บริการที่เกิดขึ้นมีการบันทึก
การประมวลผล และการรายงานรายการทางการค้ าของกิจการที่ใช้ บริการ ทั้งนี้รวมถึง
การแก้ ไขข้ อมูลที่ไม่ถูกต้ องและการผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
(ง) วิ ธีก ารที่ร ะบบสารสนเทศของกิจ การที่ใ ช้ บ ริ ก ารใช้ ใ นการตรวจจั บ เหตุ ก ารณ์ แ ละ
เงื่อนไขต่าง ๆ (นอกเหนือจากรายการทางการค้ า) ที่มีความสําคัญต่องบการเงิน
(จ) กระบวนการรายงานทางการเงินที่ใช้ ในการจัดเตรียมงบการเงินของกิจการที่ใช้ บริการ
รวมถึงการประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาํ คัญ
(ฉ) การควบคุมเกี่ยวกับการจัดทําสมุดรายวันทั่วไป รวมถึงสมุดรายวันที่ไม่ได้ อยู่ในรูปแบบ
มาตรฐานที่ใช้ บันทึกรายการที่ไม่ได้ เกิดขึ้นเป็ นประจํา รายการทางการค้ าที่ไม่ปกติหรือ
การปรับปรุงรายการ
4.

ลักษณะและขอบเขตของงานที่ผ้ ูสอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการต้ องปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การบริการที่องค์กรที่ให้ บริการจัดให้ น้ันขึ้นอยู่กับลักษณะและความสําคัญของบริการเหล่านั้น
ที่มีต่อกิจการที่ใช้ บริการ และความเกี่ยวข้ องของบริการเหล่านั้นที่มีต่อการตรวจสอบบัญชี

5.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ ครอบคลุมถึงการบริการของสถาบันการเงินที่ให้ บริการ
ในการประมวลผลบัญชีของกิจการที่มีกับสถาบันการเงินนั้น หรือรายการทางการค้ าที่ได้ รับ
คําสั่งอนุ มัติเป็ นการเฉพาะจากกิจการ เช่ น การประมวลผลตามคําสั่งจ่ ายเช็คของธนาคาร
หรือ การประมวลผลรายการที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์โดยนายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์ เป็ นต้ น
นอกจากนี้ มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ไม่ ได้ ครอบคลุมถึงการตรวจสอบรายการที่เกิดจาก
ส่วนได้ เสียทางการเงินในฐานะเจ้ าของในกิจการอื่น เช่น ห้ างหุ้นส่วน นิติบุคคล และการร่วมค้ า
เป็ นต้ น ซึ่งสิทธิการเป็ นเจ้ าของในส่วนได้ เสียดังกล่ าวถูกบันทึกบัญชีและรายงานไว้ ในส่วนของ
ผู้เป็ นเจ้ าของส่วนได้ เสียนั้น

วันถือปฏิบตั ิ
6.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ให้ ถอื ปฏิบัติกบั การตรวจสอบงบการเงินสําหรับรอบบัญชีท่เี ริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
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วัตถุประสงค์
7.

ในกรณีท่กี จิ การที่ใช้ บริการใช้ บริการจากองค์กรที่ให้ บริการ วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีของ
กิจการที่ใช้ บริการ คือ
(ก) เพื่อให้ ได้ มาซึ่งความเข้ าใจในลักษณะและความสําคัญของการบริการที่องค์กรที่ให้ บริการ
จัดให้ และผลกระทบของการบริการดังกล่าวที่มีต่อการควบคุมภายในของกิจการที่ใช้
บริการในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบบัญชีอย่างเพียงพอต่อการระบุและประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ และ
(ข) เพื่อออกแบบและปฏิบัติตามวิธกี ารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น

คําจํ ากัดความ
8.

เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คําศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
(ก) การควบคุมส่วนเสริมของกิจการที่ใช้ บริการ หมายถึง การควบคุมที่องค์กรที่ให้ บริการ
ได้ สนั นิษฐานไว้ ในขณะออกแบบการให้ บริการ ว่าจะมีการนําไปปฏิบัติใช้ จริงโดยกิจการ
ที่ใช้ บริการ และถูกกําหนดไว้ ในคําอธิบายระบบงาน
(ข) รายงานที่เกี่ยวกับคําอธิบาย และการออกแบบการควบคุม ณ องค์กรที่ให้ บริการ (อ้ างถึง
ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ว่า “รายงานประเภท 1”) หมายถึง รายงานที่ประกอบด้ วย
(1) คําอธิ บายระบบงานขององค์ กรที่ให้ บริ การ วั ตถุ ประสงค์ ในการควบคุ ม และ
การควบคุมที่เกี่ยวข้ องซึ่งได้ มีการออกแบบและนําไปปฏิบัติใช้ จริ งตามวันที่ระบุไว้
ซึ่งจัดทําโดยผู้บริหารขององค์กรที่ให้ บริการ และ
(2) รายงานของผู้สอบบัญชี ขององค์กรที่ให้ บริ การ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อแสดง
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งประกอบด้ วยความเห็นของผู้สอบบัญชีของ
องค์กรที่ให้ บริการที่มีต่อคําอธิบายระบบงานขององค์กรที่ให้ บริการ วัตถุประสงค์
ในการควบคุม รวมถึงการควบคุมที่เกี่ยวข้ อง และความเหมาะสมของการออกแบบ
การควบคุมเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ในการควบคุมตามที่กาํ หนดไว้
(ค) รายงานเกี่ยวกับคําอธิบาย การออกแบบการควบคุม และความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติ
ตามการควบคุม ณ องค์กรที่ให้ บริการ (อ้ างถึงในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ว่า
“รายงานประเภท 2”) หมายถึง รายงานที่ประกอบด้ วย
(1) คําอธิบายระบบงานขององค์กรที่ให้ บ ริ การ วั ตถุ ประสงค์ในการควบคุ มและ
การควบคุมที่เกี่ยวข้ อง การออกแบบและการนําไปปฏิบัติตามวันที่ระบุไว้ หรือ
ตลอดระยะเวลาที่ระบุไว้ และความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม
ดังกล่ าวตลอดระยะเวลาที่ระบุไว้ (ในบางกรณี) ซึ่งจัดทําโดยผู้บริหารขององค์กร
ที่ให้ บริการ และ
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(ง)
(จ)

(ฉ)

(ช)

(ซ)
(ฌ)

(2) รายงานของผู้สอบบัญชี ขององค์กรที่ให้ บริ การ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อแสดง
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ประกอบด้ วย
ก. ความเห็นของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้ บริการที่มีต่อคําอธิบายระบบงาน
ขององค์กรที่ให้ บริการ วัตถุประสงค์ในการควบคุมรวมถึงการควบคุ มที่
เกี่ยวข้ องและความเหมาะสมของการออกแบบการควบคุ มเพื่อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการควบคุมตามที่กาํ หนดไว้ และความมีประสิทธิผลของ
การปฏิบัติการควบคุม และ
ข. คํา อธิบ ายการทดสอบการควบคุม และผลที่ไ ด้ จ ากการทดสอบของ
ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้ บริการ
ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้ บริการ หมายถึง ผู้สอบบัญชีท่เี สนอรายงานความเชื่อมั่นต่อ
การควบคุมขององค์กรที่ให้ บริการตามคําร้ องขอขององค์กรที่ให้ บริการ
องค์กรที่ให้ บริการ หมายถึง องค์กรอื่น (หรือส่วนงานขององค์กรอื่น) ที่ให้ บริการแก่
กิจการที่ใช้ บริการ ซึ่งการบริการนั้นเป็ นส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศของกิจการที่ใช้
บริการในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการรายงานทางการเงินของกิจการที่ใช้ บริการ
ระบบงานขององค์กรที่ให้ บริการ หมายถึง นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้ ถูก
ออกแบบไว้ และมีการปฏิบัติใช้ จริง รวมถึงมีการดํารงไว้ โดยองค์กรที่ให้ บริการ เพื่อ
การบริ ก ารให้ กับ กิจการที่ใ ช้ บ ริ ก ารตามที่ไ ด้ ระบุ ไ ว้ ใ นรายงานของผู้ ส อบบัญ ชี ของ
องค์กรที่ให้ บริการ
องค์กรที่ให้ บริการช่ วง หมายถึง องค์กรที่ให้ บริการที่ได้ รับมอบหมายจากองค์กรที่
ให้ บริการอีกแห่งหนึ่งในการปฏิบัติงานบริการอันเป็ นส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศใน
ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการรายงานทางการเงินของกิจการที่ใช้ บริการ
ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการ หมายถึง ผู้สอบบัญชีท่ตี รวจสอบและเสนอรายงาน
ต่องบการเงินของกิจการที่ใช้ บริการ
กิจการที่ใช้ บริการ หมายถึง กิจการที่ใช้ บริการจากองค์กรที่ให้ บริการและงบการเงิน
ของกิจการดังกล่าวถูกตรวจสอบ

ข้อกําหนด
การได้มาซึ่งความเข้าใจในบริการทีอ่ งค์กรทีใ่ ห้บริการจัดให้ รวมถึงการควบคุมภายใน
9.

3

ในการให้ ได้ มาซึ่งความเข้ าใจในกิจการที่ใช้ บริการตามที่กล่ าวไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 3153 ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการต้ องได้ มาซึ่งความเข้ าใจว่ากิจการที่ใช้ บริการได้
ใช้ บริการขององค์กรที่ให้ บริการในการดําเนินงานของกิจการที่ใช้ บริการอย่ างไร ซึ่งรวมถึง
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก1-ก2)
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(ก) ลั กษณะของการบริ การที่องค์กรที่ให้ บ ริ การจัดให้ และความสํา คั ญของการบริ ก าร
ดัง กล่ า วที่มี ต่ อกิจ การที่ใ ช้ บ ริ ก าร รวมถึง ผลกระทบที่มี ต่ อ การควบคุ ม ภายในของ
กิจการที่ใช้ บริการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก3-ก5)
(ข) ลักษณะและสาระสําคัญของรายการทางการค้ าที่ถูกประมวลผลหรือกระบวนการทางบัญชี
หรือรายงานทางการเงิน ซึ่งได้ รับผลกระทบจากองค์กรที่ให้ บริการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก6)
(ค) ระดับของการมีปฏิสัมพั นธ์ระหว่ างกิจกรรมขององค์กรที่ให้ บริ การกับกิจกรรมของ
กิจการที่ใช้ บริการ และ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก7)
(ง) ลักษณะของความสัมพั นธ์ระหว่ างกิจการที่ใช้ บริการและองค์กรที่ให้ บริการ รวมถึง
ข้ อ กํา หนดของสัญ ญาที่เกี่ย วข้ อ งกับ กิจ กรรมต่ า ง ๆ ที่อ งค์ก รที่ใ ห้ บ ริ ก ารรั บ ทํา ให้
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก8-ก11)
10. ในการให้ ได้ มาซึ่งความเข้ าใจในการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบตามที่กล่าวไว้
ในมาตรฐานการสอบบัญ ชี รหั ส 3154 ผู้ สอบบัญ ชี ของกิจการที่ใ ช้ บ ริ การควรประเมินถึง
การออกแบบและการนําไปปฏิบัติของการควบคุมที่เกี่ยวข้ อง ณ กิจการที่ใช้ บริการในส่วนที่
เกี่ยวข้ องกับบริการที่องค์กรที่ให้ บริ การจัดทํา รวมถึงการนําการควบคุมดังกล่ าวไปใช้ กับ
รายการทางการค้ าที่ประมวลผลโดยองค์กรที่ให้ บริการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก12-ก14)
11. ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องกิจ การที่ใ ช้ บ ริ ก ารต้ อ งพิ จ ารณาการได้ ม าซึ่ ง ความเข้ า ใจในลั ก ษณะและ
ความสําคัญของบริการที่องค์กรที่ให้ บริการจัดทํา และผลกระทบของบริการดังกล่ าวที่มีต่อ
การควบคุ ม ภายในของกิจ การที่ใ ช้ บ ริ ก ารที่เกี่ย วข้ อ งกับ การตรวจสอบอย่ า งเพี ย งพอต่ อ
การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
หรือไม่
12. หากผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการไม่สามารถได้ มาซึ่งความเข้ าใจอย่างเพียงพอจากกิจการ
ที่ใช้ บริการ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการควรดําเนินการเพื่อให้ ได้ มาซึ่งความเข้ าใจจาก
วิธกี ารใดวิธกี ารหนึ่งหรือหลายวิธดี ังต่อไปนี้
(ก) การได้ รับรายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 (กรณีท่สี ามารถหาได้ )
(ข) การติดต่อองค์กรที่ให้ บริการผ่านทางกิจการที่ใช้ บริการเพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลเฉพาะอย่าง
(ค) การเข้ าตรวจเยี่ยมองค์กรที่ให้ บริการ และการปฏิบัติตามวิธีการต่ าง ๆ เพื่อให้ ได้ มา
ซึ่งข้ อมูลที่จาํ เป็ นเกี่ยวกับการควบคุมที่เกี่ยวข้ อง ณ องค์กรที่ให้ บริการ หรือ
(ง) การให้ ผ้ ูสอบบัญชีอ่นื ปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อได้ มาซึ่งข้ อมูลที่จาํ เป็ นเกี่ยวกับ
การควบคุมที่เกี่ยวข้ อง ณ องค์กรที่ให้ บริการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก15-ก20)

4
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การใช้รายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 เพือ่ สนับสนุ นความเข้าใจในองค์กรทีใ่ ห้บริการ
ของผูส้ อบบัญชีของกิจการทีใ่ ช้บริการ
13. ในการพิจารณาถึงความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีจากรายงาน
ประเภท 1 หรือ รายงานประเภท 2 นั้น ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการควรได้ รับความพึง
พอใจเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้
(ก) ความสามารถและความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีกบั องค์กรที่ให้ บริการ และ
(ข) ความเพียงพอของมาตรฐานที่รองรับการออกรายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก21)
14. หากผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการวางแผนที่จะใช้ รายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2
เป็ นหลั กฐานการสอบบัญชีเพื่ อสนับสนุ นความเข้ าใจเกี่ยวกับการออกแบบและการนําไป
ปฏิบัติของการควบคุม ณ องค์กรที่ให้ บริการ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการควรปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
(ก) ประเมินถึงคําอธิบายและการออกแบบการควบคุม ณ องค์กรที่ให้ บริการว่ าตรงตาม
วันที่หรือช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการ
หรือไม่
(ข) ประเมินถึงความเพี ยงพอและความเหมาะสมของหลักฐานจากรายงานความเข้ าใจ
ในการควบคุมภายในของกิจการที่ใช้ บริการในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ และ
(ค) พิจารณาว่าการควบคุมส่วนเสริมของกิจการที่ใช้ บริการที่ระบุโดยองค์กรที่ให้ บริการนั้น
เกี่ย วข้ องกับ กิจ การที่ใ ช้ บ ริ ก ารหรื อ ไม่ และหากเป็ นเช่ น นั้ น ผู้ ส อบบัญ ชี ค วรได้ ม า
ซึ่งความเข้ าใจว่ากิจการที่ใช้ บริการได้ มีการออกแบบและการนําการควบคุมดังกล่าวไป
ปฏิบัติหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก22-ก23)
การตอบสนองต่ อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมู ลที่ขดั ต่ อข้อเท็ จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่ได้
ประเมินไว้
15. ในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330
ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการควรปฏิบัติ ดังนี้
(ก) พิ จ ารณาว่ า สามารถหาหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ีเ หมาะสมอย่ า งเพี ย งพอในส่ ว นที่
เกี่ยวข้ องกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ ท่มี ีต่องบการเงินได้ จากบันทึกต่าง ๆ ที่เก็บไว้
ณ กิจการที่ใช้ บริการหรือไม่ และถ้ าไม่ใช่ควรกระทํา ดังนี้
(ข) ปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสม
อย่างเพียงพอ หรือให้ ผ้ ู สอบบัญชีอ่ืนปฏิบัติหน้ า ที่ตามวิธีการตรวจสอบดังกล่ า ว ณ
องค์กรที่ให้ บริการในนามของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก24ก28)
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การทดสอบการควบคุม
16. เมื่อการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ว่า
การควบคุม ณ องค์กรที่ให้ บริการนั้นได้ มีการปฏิบัติอย่ างมีประสิทธิผล ผู้สอบบัญชีของกิจการ
ที่ใช้ บริการควรได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม
การควบคุมเหล่านั้นจากวิธกี ารใดวิธกี ารหนึ่งหรือหลายวิธดี ังต่อไปนี้
(ก) การได้ มาซึ่งรายงานประเภท 2 (กรณีท่สี ามารถหาได้ )
(ข) การทดสอบการควบคุมที่เหมาะสม ณ องค์กรที่ให้ บริการ หรือ
(ค) การให้ ผ้ ู สอบบัญชี อ่ืนทําการทดสอบการควบคุ ม ณ องค์กรที่ให้ บริ การในนามของ
ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก29-ก30)
การใช้ รายงานประเภท 2 เป็ นหลักฐานการสอบบัญชีว่าการควบคุม ณ องค์กรที่ให้ บริการนั้นได้ มี
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล
17. ตามที่กล่ า วไว้ ในย่ อหน้ าที่ 16(ก) หากผู้ สอบบัญ ชีของกิจการที่ใช้ บริ การวางแผนที่จะใช้
รายงานประเภท 2 เป็ นหลักฐานการสอบบัญชีว่า การควบคุม ณ องค์กรที่ให้ บริการนั้นได้ มี
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการควรพิจารณาว่ารายงานของ
ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้ บริการนั้นได้ แสดงให้ เห็นถึงหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสม
อย่างเพียงพอเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการควบคุมเพื่อสนับสนุ นการประเมินความเสี่ยง
ของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการหรือไม่ โดยคํานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
(ก) การประเมินต่อคําอธิบาย การออกแบบ และการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลของการควบคุม
ณ องค์กรที่ให้ บริการว่าตรงตามวันที่หรือช่วงเวลาที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี
ของกิจการที่ใช้ บริการหรือไม่
(ข) การพิจารณาว่ าการควบคุมส่วนเสริมของกิจการที่ใช้ บริ การที่ระบุโดยองค์กรที่ให้ บริการนั้น
เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ใช้ บริการหรือไม่ และหากเป็ นเช่นนั้น ควรได้ มาซึ่งความเข้ าใจว่า
กิจการที่ใช้ บริการได้ มีการออกแบบและมีการนําไปปฏิบัติหรือไม่ และถ้ านําไปปฏิบัติ
ใช้ จริงควรทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมเหล่านั้น
(ค) การประเมินถึงความเพียงพอของช่ วงระยะเวลาที่ใช้ ในการทดสอบการควบคุม และ
ช่วงเวลาที่ผ่านพ้ นไปนับตั้งแต่เวลาที่ทาํ การทดสอบการควบคุมดังกล่าว และ
(ง) การประเมินว่าการทดสอบการควบคุมที่ปฏิบัติโดยผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้ บริการ
และผลจากการทดสอบที่ได้ อธิบายไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้ บริการนั้น
เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ ในงบการเงินของกิจการที่ใช้ บริการหรือไม่
และได้ แสดงให้ เห็นถึงหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุ น
ผลการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก31-ก39)
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รายงานประเภท 1 และรายงานประเภท 2 ทีไ่ ม่ได้รวมถึงบริการขององค์กรทีใ่ ห้บริการช่วง
18. หากผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการประสงค์ท่จี ะใช้ รายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2
เป็ นหลักฐานการสอบบัญชี แต่ไม่รวมถึงการบริการที่องค์กรที่ให้ บริการช่วงจัดทําและการบริการ
เหล่านั้นเกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงินของกิจการที่ใช้ บริการด้ วย ผู้สอบบัญชีของกิจการ
ที่ใช้ บริการควรปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการ
ที่องค์กรที่ให้ บริการช่วงจัดทํา (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก40)
การทุจริต การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดทางกฎหมาย และการแสดงข้อมู ลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริงซึ่งยังไม่ได้รบั การแก้ไขทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรม ณ องค์กรทีใ่ ห้บริการ
19. ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการต้ องสอบถามผู้บริ หารของกิจการที่ใช้ บริการว่ าองค์กรที่
ให้ บริการได้ มีการรายงานต่อกิจการที่ใช้ บริการ หรือกิจการที่ใช้ บริการได้ รับทราบถึงเรื่องการทุจริต
การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ กํา หนดทางกฎหมาย หรื อ การแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ
ข้ อเท็จจริงซึ่งยังไม่ได้ รับการแก้ ไขที่มีผลกระทบต่องบการเงินของกิจการที่ใช้ บริการหรือไม่
นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการควรประเมินว่าประเด็นดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้
บริ การอย่ างไร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อข้ อสรุปของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการและ
รายงานของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก41)
การรายงานโดยผูส้ อบบัญชีของกิจการทีใ่ ช้บริการ
20. ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องกิ จ การที่ ใ ช้ บริ ก ารควรแสดงความเห็ น อย่ า งมี เ งื่ อ นไขในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 7055 หากผู้สอบบัญชี
ของกิจการที่ใช้ บริการไม่ สามารถได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่ างเพียงพอ
เกี่ยวกับบริการที่องค์กรที่ให้ บริการจัดทําในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงินของ
กิจการที่ใช้ บริการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก42)
21. ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องกิ จ การที่ใ ช้ บ ริ ก ารไม่ ค วรอ้ า งอิง ถึ ง ผลงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ข ององค์ ก รที่
ให้ บริการไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการที่แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข
เว้ นแต่จะกําหนดโดยกฎหมายหรือข้ อกําหนดทางกฎหมายให้ สามารถทําได้ หากการอ้ างอิง
ดังกล่าวสามารถทําได้ ตามกฎหมายหรือข้ อกําหนดทางกฎหมาย รายงานของผู้สอบบัญชีของ
กิจการที่ใช้ บริการควรระบุว่า การอ้ างอิงดังกล่าวไม่ได้ ทาํ ให้ ภาระความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ของกิจการที่ใช้ บริการในการแสดงความเห็นต่องบการเงินลดน้ อยลง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก43)
5

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 “การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต” ย่อหน้ าที่ 6
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22. หากการอ้ า งอิงถึง ผลงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ข ององค์ก รที่ใ ห้ บ ริ ก ารเป็ นส่ ว นที่เกี่ยวเนื่ องกับ
ความเข้ า ใจที่ส่ ง ผลให้ ผ้ ู ส อบบั ญ ชี ข องกิจ การที่ใ ช้ บ ริ ก ารแสดงความเห็น อย่ า งมี เ งื่ อ นไข
ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการควรระบุว่าการอ้ างอิงดังกล่ าวไม่ได้ ทาํ ให้ ความรับผิดชอบ
ของผู้ ส อบบัญ ชีข องกิจ การที่ใ ช้ บ ริก ารในการแสดงความเห็น ต่ อ งบการเงิน ลดน้ อ ยลง
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก44)
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การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอื่น
การได้มาซึ่งความเข้าใจในบริการทีอ่ งค์กรทีใ่ ห้บริการจัดให้ รวมถึงการควบคุมภายใน
แหล่งข้อมูล (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 9)
ก1. ข้ อมูลที่เกี่ยวกับลักษณะของบริการที่องค์กรที่ให้ บริการจัดให้ ซึ่งสามารถหาได้ จากแหล่งต่าง ๆ
เช่น
•
คู่มือการใช้ งาน
•
ภาพรวมของระบบงาน
•
คู่มือทางเทคนิค
•
สัญญาหรือข้ อตกลงเกี่ยวกับระดับของการบริการระหว่างกิจการผู้ใช้ งานและองค์กรที่
ให้ บริการ
•
รายงานที่จั ดทําโดยองค์ กรที่ให้ บริ การ ผู้ ตรวจสอบภายในหรื อหน่ วยงานกํากับดู แล
เกี่ยวกับการควบคุม ณ องค์กรที่ให้ บริการ
•
รายงานที่จัด ทํา โดยผู้ ส อบบัญ ชีข ององค์ก รที่ใ ห้ บ ริ ก าร รวมถึง ข้ อ เสนอแนะที่เ ป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรไปยังผู้บริหาร (ถ้ ามี)
ก2. ความรู้ท่ไี ด้ รับจากประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการที่มีต่อองค์กรที่ให้ บริการ
เช่น จากประสบการณ์ในการรับงานสอบบัญชีอ่นื อาจช่วยให้ ได้ มาซึ่งความเข้ าใจในลักษณะของ
การบริการที่องค์กรที่ให้ บริการจัดให้ หากการบริการและการควบคุม ณ องค์กรที่ให้ บริการ
สําหรับบริการเหล่านั้นมีมาตรฐานสูงก็อาจจะเป็ นประโยชน์มากขึ้น
ลักษณะของบริการทีอ่ งค์กรทีใ่ ห้บริการจัดทํา (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 9(ก))
ก3. กิจการที่ใช้ บริการอาจใช้ บริการจากองค์กรที่ให้ บริการในลักษณะต่าง ๆ เช่น ประมวลผลรายการ
ทางการค้ าและดํารงไว้ ซ่ึงรายการบัญชีท่ีเกี่ยวข้ อง หรือการบันทึกรายการทางการค้ าและการ
ประมวลผลข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง ตัวอย่างของบริการที่องค์กรที่ให้ บริการจัดให้ เช่ น แผนกดูแล
ทรัพย์สนิ ที่ดูแลเกี่ยวกับการลงทุนและให้ บริการด้ านสินทรัพย์สาํ หรับผลประโยชน์พนักงานหรือ
ด้ านอื่น ๆ ธนาคารผู้รับจํานองที่ให้ บริการรับจํานองแก่บุคคลอื่น และผู้ให้ บริการด้ านโปรแกรม
ประยุกต์ท่จี ัดหาโปรแกรมประยุกต์สาํ เร็จรูปและสภาพแวดล้ อมทางเทคโนโลยีท่ชี ่ วยให้ ลูกค้ า
สามารถประมวลผลรายการทางการเงินและการดําเนินงานได้ เป็ นต้ น
ก4. ตัวอย่างบริการขององค์กรที่ให้ บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบ รวมถึง
•
การดํารงไว้ ซ่ึงบันทึกทางการบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการ
•
การบริหารสินทรัพย์
•
การดําเนินการ การบันทึก หรือการประมวลผลรายการทางการค้ าแทนกิจการที่ใช้ บริการ
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ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับกิจการขนาดเล็ก
ก5. กิจการขนาดเล็กอาจใช้ บริการจัดทําบัญชีจากบุคคลภายนอก ตั้งแต่ การประมวลผลรายการ
ทางการค้ า (ยกตัวอย่างเช่น การจ่ายภาษีท่เี กี่ยวข้ องกับเงินเดือน) และการดํารงไว้ ซ่ึงบันทึก
ทางการบัญชีของกิจการไปถึงจนการจัดทํางบการเงินของกิจการ ซึ่งการให้ องค์กรที่ให้ บริการ
จัดทํางบการเงินของกิจการให้ น้ันไม่ได้ ลดภาระความรับผิดชอบของผู้บริหารของกิจการขนาดเล็ก
และหน่วยงานที่มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลที่มีต่องบการเงิน6
ลักษณะและความมีสาระสําคัญของรายการทางการค้าทีถ่ กู ประมวลผลโดยองค์กรทีใ่ ห้บริการ (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ 9(ข))
ก6. องค์กรที่ให้ บริการอาจกําหนดนโยบายและวิธกี ารปฏิบัติซ่ึงส่งผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
ของกิจการที่ใช้ บริ การ โดยนโยบายและวิ ธีป ฏิบัติการเหล่ า นั้ น มีส่วนหนึ่งซึ่งแยกต่ า งหาก
จากกิจการที่ใช้ บริการทั้งทางกายภาพและทางการดําเนินงาน ความสําคัญของการควบคุมของ
องค์กรที่ให้ บริการที่มีต่อการควบคุมของกิจการที่ใช้ บริการนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของบริการ
ที่องค์กรที่ให้ บริ การจัดให้ รวมถึงลักษณะและความมีสาระสําคัญของรายการทางการค้ าที่
ประมวลผลให้ แก่กิจการที่ใช้ บริการ ในบางสถานการณ์รายการทางการค้ าที่ถูกประมวลผล
และบันทึกบัญชีซ่ึงได้ รับผลกระทบจากองค์กรที่ให้ บริการอาจไม่มีสาระสําคัญต่ องบการเงิน
ของกิจการที่ใช้ บริการ แต่ ลักษณะของรายการทางการค้ าที่ถูกประมวลผลอาจมีความสําคัญ
และผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการอาจพิจารณาถึงความจําเป็ นในการทําเข้ าใจต่อการควบคุม
ที่เกี่ยวข้ องเหล่านั้นภายใต้ สถานการณ์ต่าง ๆ
ระดับของการมีปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างกิจกรรมขององค์กรทีใ่ ห้บริการและกิจการทีใ่ ช้บริการ (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ 9(ค))
ก7. ความสําคัญของการควบคุมขององค์กรที่ให้ บริการที่มีต่อการควบคุมของกิจการที่ใช้ บริการ
ยังขึ้นอยู่กบั ระดับของการมีปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างกิจกรรมขององค์กรที่ให้ บริการกับกิจกรรม
ของกิจการที่ใช้ บริการ ระดับของการมีปฏิสัมพันธ์กัน หมายถึง ขอบเขตที่กิจการที่ใช้ บริการ
สามารถจัดและเลื อกให้ มีการควบคุ มที่มีประสิทธิผ ลสํา หรั บการประมวลผลที่ดํา เนิน การ
โดยองค์กรที่ให้ บริการ เช่ น ระดับของการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่ างกิจกรรมของกิจการที่ใช้
บริ ก ารกับ กิจ กรรมขององค์ ก รที่ใ ห้ บ ริ ก ารอยู่ ใ นระดั บ สูง ก็ต่ อ เมื่ อ กิจ การที่ใ ช้ บ ริ ก ารเป็ น
ผู้อนุ มัติรายการทางการค้ าและองค์กรที่ให้ บริการเป็ นผู้ประมวลผลและบันทึกบัญชีสาํ หรับ
รายการเหล่านั้น เป็ นต้ น ในบางสถานการณ์อาจมีความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบัติท่กี ิจการที่ใช้
บริการจะจัดให้ มีการควบคุมที่มีประสิทธิผลสําหรับรายการเหล่านั้น ในทางตรงกันข้ าม เมื่อใด
ที่องค์กรที่ให้ บริการเป็ นผู้ทาํ ธุรกรรม หรือเริ่มบันทึกรายการ ประมวลผล และบันทึกบัญชี
6

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้ าที่ 4 และ ก2–ก3
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สําหรับรายการทางการค้ าของกิจการที่ใช้ บริการ นั่นหมายความว่าระดับของการมีปฏิสมั พันธ์
กันระหว่าง 2 องค์กรอยู่ในระดับตํ่า ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ กิจการที่ใช้ บริการอาจไม่สามารถ
หรืออาจไม่เลือกที่จะจัดให้ มีการควบคุมที่มีประสิทธิผลสําหรับรายการเหล่านี้ ณ กิจการของ
ผู้ใช้ บริการและอาจต้ องพึ่งพิงการควบคุม ณ องค์กรที่ให้ บริการ
ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างกิจการทีใ่ ช้บริการและองค์กรทีใ่ ห้บริการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 9(ง))
ก8. สัญญาหรื อข้ อตกลงเกี่ยวกับระดับของการบริ การระหว่ างกิจการที่ใ ช้ บริ การและองค์กรที่
ให้ บริการอาจครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น
•
ข้ อมูลที่ต้องให้ กับกิจการที่ใช้ บริการและความรับผิดชอบในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งองค์กรที่ให้ บริการจัดให้
•
การดําเนินการตามข้ อกําหนดของหน่ วยงานกํากับดูแลในส่วนที่เกี่ยวกับรูปแบบของ
การบันทึกรายการต่าง ๆ ที่ควรดํารงไว้ หรือการเข้ าถึงบันทึกดังกล่าว
•
เงินชดเชยค่าเสียหายที่ต้องให้ กับกิจการที่ใช้ บริการในกรณีเกิดความล้ มเหลวในการ
ปฏิบัติงาน (ถ้ ามี)
•
องค์กรที่ให้ บริการจัดให้ มีรายงานที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมหรือไม่ และถ้ ามี รายงาน
ดังกล่าวเป็ นรายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2
•
ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการมีสทิ ธิท่จี ะเข้ าถึงรายการบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการที่
เก็บรักษาไว้ โดยองค์กรที่ให้ บริการ รวมถึงข้ อมูลอื่นที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ
หรือไม่ และ
•
ข้ อตกลงการอนุ ญาตให้ มีการติดต่ อกันโดยตรงระหว่ า งผู้ สอบบัญชี ของกิจการที่ใ ช้
บริการและผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้ บริการหรือไม่
ก9. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่ให้ บริการกับกิจการที่ใช้ บริการ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ที่ใ ห้ บ ริก ารกับ ผู้ ส อบบัญ ชีข ององค์ก รที่ใ ห้ บ ริก ารนั้ น ควรเป็ น ความสัม พัน ธ์โ ดยตรง
อย่ างไรก็ตามความสัมพันธ์โดยตรงนี้ไม่จาํ เป็ นต้ องก่อให้ เกิดความสัมพันธ์โดยตรงระหว่าง
ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการกับผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้ บริการ ซึ่งหากผู้สอบบัญชี
ของกิจการที่ใช้ บริการกับผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้ บริการไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงแล้ ว
โดยทั่ว ไปผู้ สอบบั ญ ชี ของกิจการที่ใ ช้ บริ การและผู้ ส อบบัญ ชี ขององค์ กรที่ใ ห้ บ ริ การควรมี
การติดต่ อสื่อสารกันผ่านทางกิจการที่ใช้ บริการและองค์กรที่ให้ บริการ อนึ่ง หากมีการสร้ าง
ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่ างผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการกับผู้สอบบัญชีขององค์กรที่
ให้ บริการต้ องคํานึงถึงเรื่องจรรยาบรรณและการรักษาความลับที่เกี่ยวข้ อง เช่ น ผู้สอบบัญชี
ของกิจการที่ใช้ บริการอาจใช้ ผ้ ูสอบบัญชีขององค์กรที่ให้ บริการให้ ปฏิบัติวิธกี ารต่าง ๆ ในนาม
ของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการ เช่น
(ก) การทดสอบการควบคุม ณ องค์กรที่ให้ บริการ หรือ
(ข) การตรวจสอบเนื้อหาสาระของรายการทางการค้ าและยอดคงเหลือในงบการเงินของ
กิจการที่ใช้ บริการที่ดาํ รงไว้ ณ องค์กรที่ให้ บริการ
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ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
ก10. โดยทั่วไปผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐมีสิทธิในการเข้ าถึงอย่างไม่มีข้อจํากัดตามที่กฎหมาย
กําหนด อย่างไรก็ตาม อาจมีบางสถานการณ์ท่สี ทิ ธิในการเข้ าถึงดังกล่ าวอาจไม่สามารถใช้ ได้
เช่ น หากองค์กรที่ให้ บริการตั้งอยู่ในอาณาเขตที่มีข้อกําหนดทางกฎหมายที่แตกต่างกัน เป็ นต้ น
ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐอาจจําเป็ นต้ องทําความเข้ าใจในกฎหมาย
ที่บังคับใช้ ในแต่ละอาณาเขตเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของสิทธิในการเข้ าถึงที่สามารถทํา
ได้ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐอาจได้ มาหรือร้ องขอไปยังกิจการที่ใช้ บริการ
ถึงสิทธิในการเข้ าถึงข้ อตกลงในสัญญาใด ๆ ระหว่างกิจการที่ใช้ บริการและองค์กรที่ให้ บริการ
ก11. นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐอาจให้ ผู้ สอบบัญชีอ่ืนทําหน้ าที่ในการทดสอบ
การควบคุมหรือวิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้ อกําหนด
ทางกฎหมาย หรือหน่วยงานกํากับอื่นจากภาครัฐ
ความเข้าใจในการควบคุมทีเ่ กีย่ วข้องกับบริการทีอ่ งค์กรทีใ่ ห้บริการจัดให้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 10)
ก12. กิจการที่ใช้ บริการอาจกําหนดให้ มีการควบคุมสําหรับบริการที่องค์กรที่ให้ บริการจัดให้ ซึ่งอาจ
มีการทดสอบการควบคุมนั้นโดยผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการ และอาจช่วยให้ ผ้ ูสอบบัญชี
ของกิจการที่ใช้ บริ การสรุปได้ ว่า การควบคุ มของกิจการที่ใช้ บริการนั้นได้ ถูกปฏิบัติอย่ างมี
ประสิทธิผลตามสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ ในงบการเงินเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด โดย
ไม่คาํ นึงถึงว่าการควบคุมนั้นอยู่ ณ องค์กรที่ให้ บริการ เช่น หากกิจการที่ใช้ บริการให้ องค์กร
ที่ให้ บริการทําการประมวลรายการเงินเดือน กิจการที่ใช้ บริการอาจกําหนดการควบคุมสําหรับ
การส่งมอบและการรับข้ อมูลเงินเดือนเพื่อป้ องกันและค้ นพบการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญ เป็ นต้ น ซึ่งการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถึง
•
การเปรียบเทียบข้ อมูลที่ส่งมอบให้ กบั องค์กรที่ให้ บริการกับรายงานที่ได้ รับจากองค์กร
ที่ให้ บริการหลังจากที่ข้อมูลได้ รับการประมวลผล
•
สุ่มตัวอย่ างเงินเดือนเพื่อทดสอบการคํานวณ ตรวจสอบความถูกต้ องและสอบทาน
ความสมเหตุสมผลของยอดเงินเดือนโดยรวม
ก13. ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการอาจต้ องทดสอบการควบคุมของกิจการ
ที่ใช้ บริการเกี่ยวกับการประมวลผลเงินเดือนเพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลพื้นฐานสําหรับผู้สอบบัญชี
ของกิจการที่ใช้ บริ การในการสรุปว่ าการควบคุ มของกิจการที่ใช้ บริ การนั้นได้ มีการปฏิบัติอย่ างมี
ประสิทธิผลตามสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ ในงบการเงินสําหรับรายการที่เกี่ยวข้ องกับรายการ
เงินเดือน
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ก14. ตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 เกี่ยวกับความเสี่ยงบางประเภท ผู้สอบบัญชี
ของกิจการที่ใช้ บริการอาจพิจารณาว่าไม่สามารถที่จะได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสม
อย่างเพียงพอจากวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระเพียงอย่างเดียว ซึ่งความเสี่ยงประเภทนี้อาจ
เกี่ยวเนื่องกับการบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้ อง หรือความไม่ครบถ้ วนของประเภทรายการทาง
การค้ าที่เกิดขึ้นเป็ นประจําและมียอดคงเหลือทางบัญชีท่สี าํ คัญ ซึ่งเป็ นลักษณะพิเศษที่มักเกิดขึ้น
จากการประมวลผลแบบอัตโนมัติโดยไม่มีบุคคลากรเข้ าไปเกี่ยวข้ องด้ วยหรือเกี่ยวข้ องเพียง
เล็กน้ อย โดยลักษณะพิเศษของการประมวลผลแบบอัตโนมัติดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อกิจการที่ใช้ บริการใช้ บริการจากองค์กรที่ให้ บริการ ซึ่งในกรณีดังกล่าว การควบคุม
ของกิจการที่ใ ช้ บริการที่มีต่อความเสี่ยงดังกล่ า วจะเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบบัญชี และ
ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการต้ องได้ มาซึ่งความเข้ าใจในการควบคุมดังกล่าวตามที่กาํ หนด
ไว้ ในย่อหน้ าที่ 9 และย่อหน้ าที่ 10 ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
วิธีปฏิบตั ิเพิ่มเติมในกรณีทีไ่ ม่สามารถได้มาซึง่ ความเข้าใจอย่างเพียงพอจากกิจการทีใ่ ช้บริการ (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ 12)
ก15. การตัดสินใจของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการว่าจะใช้ วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี
รวมกันตามที่ย่อหน้ าที่ 12 ระบุไว้ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลพื้นฐานที่จาํ เป็ นต่อการระบุและประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญของกิจการที่ใช้ บริการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริการจากองค์กรที่ให้ บริการ อาจได้ รับอิทธิพลจากประเด็นต่าง ๆ
เช่น
•
ขนาดของกิจการที่ใช้ บริการและองค์กรที่ให้ บริการ
•
ความซับซ้ อนของรายการทางการค้ า ณ กิจการที่ใช้ บริการและความซับซ้ อนของการ
บริการที่องค์กรที่ให้ บริการจัดให้
•
สถานที่ต้งั ขององค์กรที่ให้ บริการ (เช่น ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการอาจตัดสินใจให้
ผู้สอบบัญชีอ่นื ปฏิบัติหน้ าที่ตามวิธกี ารต่าง ๆ ณ องค์กรที่ให้ บริการในนามของผู้สอบบัญชี
ของกิจการที่ใช้ บริการ หากองค์กรที่ให้ บริการตั้งอยู่ในสถานที่ห่างไกล)
•
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ถูกคาดหวังว่าได้ มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลนั้น ได้ แสดงให้ เห็นถึง
หลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอแก่ผ้ ูสอบบัญชีหรือไม่ และ
•
ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่ใช้ บริการและองค์กรที่ให้ บริการ
ก16. องค์กรที่ให้ บริการอาจให้ ผ้ ูสอบบัญชีขององค์กรที่ให้ บริการจัดทํารายงานเกี่ยวกับคําอธิบายและ
การออกแบบการควบคุม (รายงานประเภท 1) หรือเกี่ยวกับคําอธิบาย การออกแบบการควบคุม
และความมีป ระสิทธิผ ลของการปฏิบัติต ามการควบคุม (รายงานประเภท 2) โดยรายงาน
ประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 อาจถูกจัด ทํา ขึ้น ภายใต้ มาตรฐานงานที่ให้ ความเชื่ อมั่น
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รหัส 34027 หรือ ภายใต้ มาตรฐานที่กาํ หนดขึ้นโดยผู้มีอาํ นาจหรือองค์กรผู้มีหน้ าที่กาํ หนด
มาตรฐานที่รับรองทั่วไป (ซึ่งอาจเรียกชื่อรายงานดังกล่าวแตกต่างกัน เช่น รายงานประเภท ก
หรือรายงานประเภท ข)
ก17. โดยปกติการได้ มาซึ่งรายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 นั้นขึ้นอยู่กบั สัญญาระหว่าง
องค์กรที่ให้ บริการและกิจการที่ใช้ บริการ ซึ่งรวมถึง การจัดเตรียมรายงานดังกล่าวโดยองค์กร
ที่ให้ บริการ นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติองค์กรที่ให้ บริการอาจเลือกที่จะจัดทํารายงานประเภท 1
หรือรายงานประเภท 2 ให้ แก่กจิ การที่ใช้ บริการได้ อย่างไรก็ตามในบางกรณี รายงานประเภท
1 หรือรายงานประเภท 2 อาจไม่ได้ มีการจัดทําให้ แก่กจิ การที่ใช้ บริการ
ก18. ในบางสถานการณ์ กิจการที่ใช้ บริการอาจโอนหน่วยงานหรือหน้ าที่ทางธุรกิจส่วนใดส่วนหนึ่ง
หรื อหลายส่วน เช่ น การวางแผนภาษี และหน้ า ที่ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย หรื อหน้ า ที่
ด้ านการเงินและการบัญชีหรือด้ านการควบคุม ให้ แก่องค์กรที่ให้ บริการองค์กรใดองค์กรหนึ่ง
หรือหลายองค์กรได้ ซึ่งอาจทําให้ ไม่สามารถที่จะหารายงานเกี่ยวกับการควบคุม ณ องค์กร
ที่ให้ บริการได้ ภายใต้ สถานการณ์ดังกล่าว การเข้ าตรวจเยี่ยมองค์กรที่ให้ บริการอาจเป็ นวิธกี าร
ที่มีประสิทธิผลที่สุดสําหรับผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการในการได้ มาซึ่งความเข้ าใจใน
การควบคุ ม ณ องค์กรที่ให้ บริ การ เนื่องจากมีความเป็ นไปได้ ว่า ผู้ บ ริ หารของกิจการที่ใ ช้
บริการน่าจะมีปฏิสมั พันธ์โดยตรงกับผู้บริหารขององค์กรที่ให้ บริการ
ก19. ผู้สอบบัญชีอ่นื อาจได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบัติตามวิธีการต่าง ๆ ที่กาํ หนดขึ้น เพื่อให้ ได้ มาซึ่ง
ข้ อมูลที่จาํ เป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุม ณ องค์กรที่ให้ บริการ หากมีการจัดทํารายงานประเภท
1 หรือ รายงานประเภท 2 ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการอาจให้ ผ้ ูสอบบัญชีขององค์กรที่
ให้ บริการปฏิบัติตามวิธกี ารต่าง ๆ เนื่องจากผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้ บริการนั้นมีความสัมพันธ์
กับองค์กรที่ให้ บริการอยู่แล้ ว ซึ่งการใช้ ผลงานของผู้สอบบัญชีอ่นื โดยผู้สอบบัญชีของกิจการที่
ใช้ บริการนั้นต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 6008 ซึ่งเกี่ยวกับการทําความเข้ าใจ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้ องของผู้สอบบัญชีอ่ นื (รวมถึงความเป็ นอิสระและความสามารถทางวิชาชีพ
ของผู้สอบบัญชี) ความเกี่ยวข้ องกับงานของผู้สอบบัญชีอ่นื ทั้งในการวางแผนลักษณะ ขอบเขต
และช่ว งเวลาในการทํา งานดัง กล่าว รวมถึงการประเมิน ความเพีย งพอและเหมาะสมของ
หลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับมา

7
8

มาตรฐานงานที่ให้ ความเชื่อมั่น รหัส 3402 “รายงานที่ให้ ความเชื่อมั่นต่อการควบคุมขององค์กรที่ให้ บริการ”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 “ข้ อควรพิจารณา-การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของ
ผู้สอบบัญชีอ่นื ” ย่อหน้ าที่ 2 กล่าวว่า “ผู้ ส อบบัญ ชี อ าจพบว่ า มาตรฐานการสอบบัญ ชี ฉ บับ นี้ เป็ นประโยชน์
เมื่อผู้ สอบบัญชี ต้องเกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีอ่ืนในการตรวจสอบงบการเงิ นที่ไม่ ใช่ งบการเงินของกลุ่มกิจการ
โดยการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เท่าที่จาํ เป็ น” ดูย่อหน้ าที่ 19 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 เพิ่มเติม
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ก20. กิจการที่ใช้ บริการอาจใช้ องค์กรที่ให้ บริการที่ใช้ องค์กรที่ให้ บริการช่ วงอีกแห่ งหนึ่งทํางานบริการ
บางอย่างให้ กบั กิจการที่ใช้ บริการซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับการรายงาน
ทางการเงินของกิจการที่ใช้ บริการ ซึ่งองค์กรที่ให้ บริการช่วงดังกล่าวอาจเป็ นองค์กรที่แยกต่างหากจาก
หรือมีความเกี่ยวข้ องกับองค์กรที่ให้ บริการ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการอาจจําเป็ นต้ อง
พิ จารณาถึงการควบคุ ม ณ องค์กรที่ให้ บริ การช่ วงในกรณีท่ีมีการใช้ องค์กรที่ให้ บริ การช่ วง
องค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือหลายองค์กร การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกิจกรรมของกิจการที่ใช้
บริการและกิจกรรมขององค์กรที่ให้ บริการอาจต้ องขยายความรวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างกิจการที่ใช้ บริการ องค์กรที่ให้ บริการ และองค์กรที่ให้ บริการช่วง ซึ่งระดับของการมี
ปฏิสัมพันธ์กันดังกล่ าว รวมทั้งลักษณะและความมีสาระสําคัญของรายการที่ถูกประมวลผลโดย
องค์กรที่ให้ บริการและองค์กรที่ให้ บริการช่ วงจะถือเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญที่สุดสําหรับผู้สอบบัญชี
ของกิจการที่ใช้ บริการในการพิจารณาถึงความสําคัญของการควบคุมขององค์กรที่ให้ บริการ
และขององค์กรที่ให้ บริการช่วงที่มีต่อการควบคุมของกิจการที่ใช้ บริการ
การใช้รายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 เพือ่ สนับสนุนความเข้าใจในองค์กรทีใ่ ห้บริการของ
ผูส้ อบบัญชีของกิจการทีใ่ ช้บริการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 13-14)
ก21. ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการอาจสอบถามไปยังสภาวิชาชีพสอบบัญชีหรือสถาบันวิชาชีพ
อื่นเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้ บริการ ว่าผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้ บริการดังกล่ าว
เคยมีการละเลยไม่ ปฏิบัติหน้ าที่ตามข้ อกําหนดทางกฎหมายหรือไม่ ผู้สอบบัญชีขององค์กร
ที่ให้ บริการอาจปฏิบัติงานในอาณาเขตที่มาตรฐานในการรายงานเกี่ยวกับการควบคุม ณ องค์กร
ที่ให้ บริการนั้นมีความแตกต่ างกัน ซึ่งผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการอาจได้ มาซึ่งข้ อมูล
เกี่ย วกับ มาตรฐานของผู้ ส อบบัญ ชี ท่ีอ งค์ก รที่ใ ห้ บ ริ ก ารนํา มาปฏิบัติ จ ากองค์ ก รที่มี หน้ า ที่
ในการกําหนดมาตรฐานดังกล่าว
ก22. รายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 พร้ อมด้ วยข้ อมูลเกี่ยวกับกิจการที่ใช้ บริการอาจช่วยให้
ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการได้ มาซึ่งความเข้ าใจในสิ่งต่อไปนี้
(ก) แง่ มุมของการควบคุม ณ องค์กรที่ให้ บริการซึ่งอาจส่งผลต่อการประมวลผลรายการ
ทางการค้ าของกิจการที่ใช้ บริการ รวมถึงการใช้ องค์กรที่ให้ บริการช่วง
(ข) ขั้นตอนที่สาํ คัญของรายการทางการค้ าที่ดาํ เนินการผ่านองค์กรที่ให้ บริการ เพื่อพิจารณา
ถึงจุดต่าง ๆ ในขั้นตอนการดําเนินรายการทางการค้ านั้น อาจก่อให้ เกิดการแสดงข้ อมูล
ที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินของกิจการที่ใช้ บริการ
(ค) วัตถุประสงค์ของการควบคุม ณ องค์กรที่ให้ บริการซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้
การรับรองไว้ ในงบการเงินของกิจการที่ใช้ บริการ และ
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(ง) การควบคุม ณ องค์กรที่ให้ บริการได้ มีการออกแบบและนําไปปฏิบัติใช้ จริงอย่างเหมาะสม
เพื่อการป้ องกันหรือตรวจพบข้ อผิดพลาดในการประมวลผลที่อาจก่อให้ เกิดการแสดง
ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินของกิจการที่ใช้ บริการหรือไม่
รายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 อาจช่วยให้ ผ้ ูสอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการได้ มา
ซึ่งความเข้ าใจอย่ างเพี ยงพอที่จะระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมู ลที่ขัดต่ อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ อย่างไรก็ตาม รายงานประเภท 1 ไม่ได้ แสดงให้ เห็นถึงหลักฐาน
ใด ๆ ที่เกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมที่เกี่ยวข้ อง
ก23. รายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2 ซึ่งลงวันที่หรืออยู่ในช่วงเวลาที่นอกเหนือจากรอบ
ระยะเวลาการรายงานของกิจการที่ใช้ บริการอาจช่วยผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการให้ ได้ มา
ซึ่งความเข้ าใจในเบื้องต้ นของการนําการควบคุมไปปฏิบัติใช้ จริง ณ องค์กรที่ให้ บริการหาก
รายงานดังกล่าวมีข้อมูลที่เป็ นปัจจุบันจากแหล่งอื่นเพิ่มเติม หากคําอธิบายเกี่ยวกับการควบคุม
ขององค์กรที่ให้ บริการลงวันที่หรือช่วงเวลาก่อนวันที่เริ่มรอบระยะเวลาการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี
ของกิจการที่ใช้ บริการอาจปฏิบัติตามวิธีการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงข้ อมูลในรายงานประเภท 1
หรือรายงานประเภท 2 ให้ เป็ นปัจจุบัน เช่น
•
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ณ องค์กรที่ให้ บริการกับบุคลากรของกิจการที่
ใช้ บริการที่อยู่ในตําแหน่งที่รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
•
สอบทานจากเอกสารที่เป็ นปั จจุ บันและจดหมายโต้ ตอบที่ออกโดยองค์กรที่ให้ บริการ
หรือ
•
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกับบุคลากรขององค์กรที่ให้ บริการ
การตอบสนองต่ อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมู ลที่ขดั ต่ อข้อเท็ จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่ได้
ประเมินไว้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 15)
ก24. การใช้ บ ริ ก ารจากองค์ ก รที่ใ ห้ บ ริ ก ารเป็ นการเพิ่ ม ความเสี่ย งจากการแสดงข้ อมู ลที่ขัด ต่ อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญของกิจการที่ใช้ บริการหรือไม่น้ันขึ้นอยู่กับลักษณะของการบริการ
และการควบคุมเกี่ยวกับบริการดังกล่าว ในบางกรณีการใช้ บริการจากองค์กรที่ให้ บริการอาจลด
ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญของกิจการที่ใช้ บริการได้
โดยเฉพาะอย่ างยิ่งหากกิจการที่ใช้ บ ริ การเองนั้ นไม่ มีค วามชํา นาญที่จํา เป็ นต่ อการปฏิบัติ
กิจกรรมเฉพาะอย่าง เช่ น การเริ่มต้ นทําธุรกรรม การประมวลผล และการบันทึกรายการทาง
การค้ า เป็ นต้ น หรืออาจมีทรัพยากรไม่เพียงพอ (ยกตัวอย่างเช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
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ก25. หากองค์กรที่ให้ บริการดํารงไว้ ซ่ึงองค์ประกอบที่มีสาระสําคัญต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบันทึก
ทางการบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการ การเข้ าถึงข้ อมูลทางบัญชีเหล่ านั้นได้ โดยตรงอาจเป็ น
สิ่งจําเป็ นสําหรับผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการต่ อการได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการปฏิบัติตามการควบคุมสําหรับข้ อมูลเหล่านั้น หรือเนื้อหา
สาระที่แท้ จริงของรายการทางการค้ าและยอดคงเหลือของการบันทึกรายการเหล่ านั้นหรื อ
ทั้งสองประการ การเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงการตรวจสอบบันทึกทางกายภาพ ณ องค์กร
ที่ให้ บริการหรือการซักถามในเรื่องการเก็บบันทึกข้ อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากกิจการ
ที่ใช้ บริการหรือสถานที่อ่นื อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง หากการเข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยตรง
สามารถทําในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการอาจใช้ วิธีดังกล่ าว
เพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานในเรื่องความเพียงพอของการควบคุมที่ปฏิบัติโดยองค์กรที่ให้ บริการ
ในเรื่องความครบถ้ วนและความน่าเชื่อถือของข้ อมูลของกิจการที่ใช้ บริการที่อยู่ในความรับผิด
ขององค์กรที่ให้ บริการ
ก26. ในการพิจารณาลักษณะและขอบเขตของหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ มาในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับ
ยอดคงเหลือที่แสดงให้ เห็นถึงสินทรัพย์ท่อี งค์กรที่ให้ บริการถือแทนไว้ หรือรายการทางการค้ า
ที่องค์กรที่ให้ บริการรับผิดชอบแทนกิจการที่ใช้ บริการ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการอาจ
พิจารณาดําเนินการดังต่อไปนี้
(ก) การตรวจสอบบันทึกและเอกสารที่ถือไว้ โดยกิจการที่ใช้ บริการ ซึ่งความน่าเชื่อถือของ
แหล่งที่มาของหลักฐานพิจารณาจากลักษณะและขอบเขตของบันทึกทางการบัญชีและ
เอกสารหลักฐานสนับสนุนที่เก็บไว้ โดยกิจการที่ใช้ บริการ ในบางกรณี กิจการที่ใช้ บริการ
อาจไม่ได้ เก็บรายละเอียดของบันทึกหรือมีเอกสารหลักฐานของรายการทางการค้ าไว้
ในนามของกิจการที่ใช้ บริการเอง
(ข) การตรวจสอบบันทึกและเอกสารที่เก็บไว้ โดยองค์กรที่ให้ บริการ ซึ่งความสามารถใน
การเข้ าถึงข้ อมูลเหล่ านั้นของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการอาจถูกกําหนดขึ้นเป็ น
ส่ ว นหนึ่ ง ของสัญ ญาระหว่ างกิจการที่ใช้ บริการและองค์กรที่ให้ บริการ นอกจากนี้
ผู้ สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการอาจใช้ ผ้ ูสอบบัญชีอ่นื ในการเข้ าถึงข้ อมูลของกิจการที่
ใช้ บริการที่เก็บไว้ โดยองค์กรที่ให้ บริการในนามของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการ
(ค) การได้ มาซึ่งหนังสือยืนยันยอดคงเหลือและรายการทางการค้ าจากองค์กรที่ให้ บริการ
ซึ่งหากกิจการที่ใช้ บริการเป็ นผู้เก็บรายการบันทึกของยอดคงเหลือและรายการทางการค้ า
หนั งสือยื นยันจากองค์กรที่ให้ บ ริ การที่ช่วยสนั บ สนุ นรายการบันทึกของกิจการที่ใ ช้
บริการอาจใช้ เป็ นหลักฐานการสอบบัญชีท่เี ชื่อถือได้ เกี่ยวกับความมีตัวตนของรายการ
ทางการค้ าและสินทรัพย์ท่เี กี่ยวข้ อง ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการใช้ องค์กรที่ให้ บริการหลายแห่ง
เช่ น ผู้จัดการด้ านการลงทุนและผู้เก็บรักษาสินทรัพย์ เป็ นต้ น และองค์กรที่ให้ บริการ
เหล่ านั้ นเก็บบันทึกต่ าง ๆ ไว้ เอง ผู้ สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริ การอาจยืนยันยอด
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คงเหลือกับองค์กรที่ให้ บริการเหล่านั้นเพื่อนําข้ อมูลดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับบันทึก
ของกิจการที่ใช้ บริการที่เก็บไว้ เอง
หากกิจการที่ใช้ บริ การไม่ ได้ เก็บรักษารายการบันทึกไว้ เอง ข้ อมูลที่ได้ รับจากหนังสือ
ยืนยันจากองค์กรที่ให้ บริการจะเป็ นเพียงแค่รายงานที่แสดงถึงรายการบันทึกที่เก็บไว้ โดย
องค์กรที่ให้ บริ การเท่านั้น ดังนั้น หนังสือยืนยันดังกล่ า วเพี ยงลําพั งจะไม่ ถือว่ าเป็ น
หลักฐานการสอบบัญชีท่เี ชื่อถือได้ ซึ่งในสถานการณ์เช่ นนี้ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้
บริการอาจต้ องพิจารณาว่าสามารถระบุแหล่งข้ อมูลอิสระที่เป็ นทางเลือกอื่นได้ หรือไม่
(ง) การดําเนินการตามวิธีการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบรายการบันทึกที่เก็บไว้ โดยกิจการ
ที่ใช้ บริการหรือรายงานที่ได้ รับจากองค์กรที่ให้ บริการ ซึ่งความมีประสิทธิผลของวิธกี าร
วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบนั้นจะขึ้นอยู่กบั สิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ ในงบการเงิน
และจะได้ รับผลกระทบจากขอบเขตและรายละเอียดข้ อมูลที่สามารถหามาได้
ก27. ผู้สอบบัญชีอ่ นื อาจปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระเพื่อประโยชน์ของผู้สอบบัญชีของ
กิจการที่ใช้ บริการ ซึ่งในสัญญาการรับงานดังกล่าวกําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีอ่นื ดําเนินการตามขั้นตอน
ที่เ ป็ นข้ อ ตกลงร่ ว มกัน ระหว่ า งกิจ การที่ใ ช้ บ ริ ก ารและผู้ ส อบบัญ ชีข องกิจ การที่ใ ช้ บ ริ ก าร
โดยข้ อเท็จจริงที่ได้ รับจากการปฏิบัติหน้ าที่โดยผู้สอบบัญชีอ่นื ต้ องถูกสอบทานโดยผู้สอบบัญชี
ของกิจการที่ใช้ บริการเพื่อพิ จารณาว่ าข้ อเท็จจริงดังกล่ าวถือว่ าเป็ นหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
เหมาะสมอย่ างเพียงพอหรือไม่ นอกจากนี้ อาจมีข้อบังคับที่กาํ หนดโดยหน่ วยงานกํากับจาก
ภาครั ฐ หรื อข้ อตกลงร่ วมกันที่กาํ หนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีขององค์กรที่ให้ บริการต้ องปฏิบัติตาม
วิธีการที่กาํ หนดไว้ ในวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระ โดยผลจากการดําเนินการตามที่กาํ หนดกับ
ยอดคงเหลือและรายการที่ถูกประมวลผลโดยองค์กรที่ให้ บริ การอาจถูกใช้ เป็ นส่วนหนึ่งของ
หลั กฐานการตรวจสอบที่จําเป็ นต่ อการสนับสนุ นความเห็นของผู้ สอบบัญชีของกิจการที่ใช้
บริการ ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ การทําข้ อตกลงก่อนที่จะมีการปฏิบัติตามวิธกี ารดังกล่าวในส่วน
ที่เกี่ยวข้ องกับเอกสารหลักฐานการตรวจสอบหรือการเข้ าถึงเอกสารหลักฐานการตรวจสอบที่
จะต้ องดําเนินการให้ แก่ผ้ ูสอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการนั้น จะเป็ นประโยชน์แก่ท้งั ผู้สอบบัญชี
ของกิจการที่ใช้ บริการและผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้ บริการ
ก28. ในบางสถานการณ์ เมื่อกิจการที่ใช้ บริการได้ มีการโอนส่วนงานทางการเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
ให้ แก่ องค์ กรที่ให้ บริ การ ผู้ สอบบั ญชี ของกิจการที่ใช้ บริ การอาจเผชิ ญกับสถานการณ์ ท่ีว่ า
ส่วนสําคัญของหลั กฐานการตรวจสอบเก็บอยู่ ท่ีองค์กรที่ให้ บริ การ ดังนั้ นวิธีการตรวจสอบ
เนื้อหาสาระอาจจําเป็ นต้ องดําเนินการ ณ องค์กรที่ให้ บริการโดยผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้
บริการหรือผู้สอบบัญชีอ่นื ในนามของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการ ผู้สอบบัญชีขององค์กร
ที่ให้ บริการอาจจัดให้ มีรายงานประเภท 2 ได้ นอกจากนี้ อาจดําเนินการตามวิธีการตรวจสอบ
เนื้อหาสาระในนามของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการ ซึ่งการเข้ ามามีส่วนเกี่ยวข้ องของ
ผู้สอบบัญชีอ่ืนไม่ ได้ ลดภาระความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการในการได้ มา
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ซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอต่อการใช้ เป็ นข้ อมูลพื้นฐานอย่างมีเหตุผล
ในการสนับสนุนความเห็นของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีของกิจการ
ที่ใช้ บริการยังคงต้ องพิจารณาว่าได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่
และผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการจําเป็ นต้ องดําเนินการตามวิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระอื่น
อีกหรื อไม่ รวมถึงการเข้ าไปมี ส่วนเกี่ยวข้ องของผู้ สอบบั ญชี ของกิจการที่ใช้ บริ การในส่ วนที่
เกี่ยวข้ องกับหลักฐาน การกําหนดการกํากับดูแลควบคุม และการปฏิบัติวิธกี ารตรวจสอบเนื้อหา
สาระของผู้สอบบัญชีอ่นื
การทดสอบการควบคุม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16)
ก29. ผู้ ส อบบัญ ชี ข องกิจ การที่ใ ช้ บ ริ การถู กกํา หนดโดยมาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 3309 ให้
ออกแบบและดํา เนิ น การทดสอบการควบคุ ม เพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ ง หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ี
เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมที่เกี่ยวข้ อง
ในบางสถานการณ์ โดยในส่วนขององค์กรที่ให้ บริการ ต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดดังกล่าว เมื่อ
(ก) การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญของ
ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการได้ รวมถึงการคาดการณ์ว่าการควบคุม ณ องค์กรที่
ให้ บริการนั้นได้ มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล (นั่นคือผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการ
ตั้งใจจะพึ่งพิงความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม ณ องค์กรที่ให้ บริการ
ในการพิจารณาลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระ) หรือ
(ข) การตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพี ยงอย่ างเดียวหรื อการดํา เนิ น การร่ วมกับการทดสอบ
ความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม ณ กิจการที่ใช้ บริการนั้นไม่สามารถ
ให้ หลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอได้ ในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหาร
ได้ ให้ การรับรองไว้ ในงบการเงิน
ก30. หากไม่สามารถได้ มาซึ่งรายงานประเภท 2 ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการอาจต้ องติดต่อ
กับองค์กรที่ให้ บริการผ่านทางกิจการที่ใช้ บริการเพื่อร้ องขอให้ ทาํ การว่าจ้ างผู้สอบบัญชีของ
องค์กรที่ให้ บริการจัดทํารายงานประเภท 2 ซึ่งรวมถึงการทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติ
ตามการควบคุมที่เกี่ยวข้ องหรือผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการอาจให้ ผ้ ูสอบบัญชีอ่นื ปฏิบัติ
ตามวิธกี ารต่าง ๆ ณ องค์กรที่ให้ บริการ เพื่อเป็ นการทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติ
ตามการควบคุมเหล่านั้น นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการอาจเข้ าไปตรวจเยี่ยม
องค์กรที่ให้ บริการและทําการทดสอบการควบคุมที่เกี่ยวข้ องหากองค์กรที่ให้ บริการยินยอมให้
ดําเนินการได้ การประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการจะอยู่บนพื้นฐาน
ของหลักฐานที่ได้ จากผลงานของผู้สอบบัญชีอ่ ืนและวิธีการของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้
บริการที่ทาํ ด้ วยตนเองประกอบกัน

9

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้ าที่ 8
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การใช้ รายงานประเภท 2 เป็ นหลักฐานการสอบบัญชีว่าการควบคุม ณ องค์กรที่ให้ บริการนั้นได้ มี
การปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผล (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 17)
ก31. รายงานประเภท 2 อาจมีเ จตนาเพื่ อให้ บรรลุค วามต้ อ งการที่ห ลากหลายแตกต่ า งกัน ของ
ผู้ ส อบบั ญ ชี ของกิจการที่ใช้ บริการ ดังนั้น การทดสอบการควบคุมและผลที่ได้ จากการทดสอบ
ที่อธิบายอยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้ บริการอาจไม่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่ผ้ ูบริหาร
ได้ ให้ การรับรองไว้ ในงบการเงินของกิจการที่ใช้ บริการที่สาํ คัญ ซึ่งการทดสอบการควบคุมที่
เกี่ยวข้ องและผลที่ได้ จากการทดสอบดังกล่าวจะถูกนํามาประเมินเพื่อประกอบการพิจารณาว่า
รายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้ บริการนั้นแสดงถึงหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสม
อย่างเพียงพอเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมเพื่อสนับสนุ นการ
ประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการ ซึ่งในการประเมินดังกล่าว ผู้สอบบัญชี
ของกิจการที่ใช้ บริการอาจพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้
(ก) ช่วงเวลาที่ใช้ ในการทดสอบการควบคุม และช่วงเวลาที่ผ่านพ้ นไปนับตั้งแต่การทดสอบ
การควบคุมดังกล่าว
(ข) ขอบเขตงานของผู้ สอบบั ญ ชี ข ององค์ ก รที่ ใ ห้ บริ ก ารและขอบเขตของบริ ก ารและ
การประมวลผลที่เกี่ยวข้ อง การควบคุมที่ถูกทดสอบและการทดสอบที่ได้ ถูกดําเนินการ
และช่องทางในการทดสอบการควบคุมที่สมั พันธ์กบั การควบคุมของกิจการที่ใช้ บริการ และ
(ค) ผลที่ไ ด้ รั บ จากการทดสอบการควบคุ มเหล่ า นั้ น และความเห็น ของผู้ ส อบบัญ ชี ของ
องค์กรที่ให้ บริการที่มีต่อความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมเหล่านั้น
ก32. สําหรับบางประเด็นที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ ในงบการเงิน หากช่วงระยะเวลาที่ใช้ ในการทดสอบ
การควบคุ มนั้ นสั้น และช่ วงเวลาที่ได้ ท าํ การทดสอบการควบคุ มนั้ นได้ ผ่ านพ้ นไปนานแล้ ว
หลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับจากการทดสอบดังกล่าวจะมีความสําคัญน้ อยลง ในการเปรียบเทียบ
ช่ วงระยะเวลาที่ครอบคลุมอยู่ ในรายงานประเภท 2 กับรอบระยะเวลาบัญชีในงบการเงินของ
กิจการที่ใช้ บริการ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการอาจสรุปว่ ารายงานประเภท 2 ได้ แสดงถึง
หลักฐานการสอบบัญชีท่นี ้ อย หากช่ วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันระหว่างช่ วงระยะเวลาที่ครอบคลุมอยู่
ในรายงานประเภท 2 และช่วงเวลาที่ผ้ ูสอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการอ้ างอิงรายงานดังกล่าวนั้น
ค่อนข้ างน้ อย ในกรณีน้ ี รายงานประเภท 2 ที่ครอบคลุมก่อนและหลังช่วงเวลาดังกล่าวอาจให้
หลักฐานการสอบบัญ ชีท่ีเพิ่ มขึ้น สําหรับในกรณีอ่นื ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการอาจ
พิจารณาถึงความจําเป็ นในการปฏิบัติหรือใช้ ผ้ ูสอบบัญชีอ่นื ให้ ทาํ การทดสอบการควบคุม ณ
องค์กรที่ให้ บริการเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ
ความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมเหล่านั้น
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ก33. นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริ การมีความจําเป็ นต้ องได้ มาซึ่งหลักฐานเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของการควบคุมที่เกี่ยวข้ อง ณ องค์กรที่ให้ บริการ ซึ่งอยู่
นอกเหนื อจากช่ วงระยะเวลาที่ค รอบคลุ มในรายงานประเภท 2 หรื อต้ องพิ จารณาวิธีก าร
ตรวจสอบเพิ่มเติม โดยปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีต้องได้ มาซึ่งหลักฐาน
การสอบบัญชีเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุม ณ องค์กรที่ให้ บริการที่ปฏิบัติอยู่
นอกเหนือจากช่วงระยะเวลาที่ครอบคลุมโดยรายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้ บริการ
อาจรวมถึง
•
ความสําคัญของความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
สําหรับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ ในงบการเงินที่ได้ ประเมินไว้
•
การควบคุ ม เฉพาะอย่ า งที่ ถู ก ทดสอบในขณะที่ ท ํา การตรวจสอบระหว่ า งกาล
และการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของการควบคุมดังกล่ าวนับตั้งแต่ การควบคุมดังกล่ าว
ถูกทดสอบ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในระบบข้ อมูล กระบวนการ และ บุคลากร
•
ระดั บของหลั กฐานการสอบบัญชี ท่ีได้ รับ ในส่ วนที่เกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของ
การปฏิบัติตามการควบคุม
•
ความยาวนานของช่วงระยะเวลาที่เหลือ
•
ขอบเขตที่ผ้ ูสอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการดําเนินการเพื่อลดการใช้ วิธีการตรวจสอบ
เนื้อหาสาระโดยอาศัยการเชื่อถือการควบคุม และ
•
ความมีประสิทธิผลของสภาพแวดล้ อมการควบคุมและการติดตามผลการควบคุม ณ
กิจการที่ใช้ บริการ
ก34. หลักฐานการสอบบัญชีเพิ่ มเติมที่อาจได้ รับ เช่ น การขยายการทดสอบการควบคุ มในช่ วง
ระยะเวลาที่เหลือ หรือการทดสอบการติดตามผลการควบคุมของกิจการที่ใช้ บริการ
ก35. หากช่ วงระยะเวลาในการทดสอบของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้ บริการอยู่นอกเหนือจากรอบ
ระยะเวลาบั ญชี ในงบการเงิ น ของกิจการที่ใ ช้ บริ การ ผู้ สอบบั ญชี ของกิจการที่ใช้ บริ การไม่
สามารถพึ่งพิงการทดสอบดังกล่าวได้ และไม่สามารถสรุปว่าการควบคุมของกิจการที่ใช้ บริการ
ได้ มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล เนื่องจากการทดสอบเหล่านั้นไม่ได้ แสดงถึงหลักฐานความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมในรอบระยะเวลาการตรวจสอบปัจจุบัน เว้ นแต่ได้ มีการปฏิบัติตาม
วิธกี ารอื่น
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ก36. ในบางสถานการณ์ การบริการที่องค์กรที่ให้ บริการจัดให้ อาจถูกออกแบบอยู่บนสมมติฐานที่ว่า
การควบคุ มบางอย่ างจะต้ องมีการนําไปปฏิบัติใช้ จริงโดยกิจการที่ใช้ บริ การ เช่ น การบริ การ
ดังกล่ าวอาจได้ รับการออกแบบอยู่บนสมมติฐานที่ว่ากิจการที่ใช้ บริการจะต้ องมีการควบคุม
สําหรับการอนุมัติรายการทางการค้ าก่อนที่รายการเหล่านั้นจะถูกส่งไปที่องค์กรที่ให้ บริการเพื่อ
ทําการประมวลผล ในสถานการณ์ดังกล่าว คําอธิบายถึงการควบคุมขององค์กรที่ให้ บริการอาจ
รวมถึงคําอธิบายของการควบคุมส่วนเสริมของกิจการที่ใช้ บริ การเหล่ านั้น ผู้สอบบัญชีของ
กิจการที่ใช้ บริการควรพิจารณาว่าการควบคุมส่วนเสริมของกิจการที่ใช้ บริการเหล่านั้นเกี่ยวข้ อง
กับบริการที่ให้ กบั กิจการที่ใช้ บริการหรือไม่
ก37. หากผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการเชื่อว่ารายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้ บริการไม่
แสดงถึงหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่ างเพียงพอ เช่ น หากผู้สอบบัญชีขององค์กรที่
ให้ บริการไม่ได้ รวมถึงคําอธิบายการทดสอบการควบคุมและผลที่ได้ จากการทดสอบของผู้สอบ
บัญชีขององค์กรที่ให้ บริการ เป็ นต้ น ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการอาจต้ องได้ มาซึ่งความ
เข้ าใจในวิธีการและข้ อสรุปของผู้ สอบบัญชีขององค์กรที่ให้ บริ การเพิ่ มเติมโดยการติดต่ อ
องค์กรที่ให้ บริ การผ่ านกิจการที่ใช้ บริการเพื่อขอปรึกษาหารื อกับผู้สอบบัญชีขององค์กรที่
ให้ บ ริ การเกี่ยวกับขอบเขตและผลที่ไ ด้ รับ จากงานของผู้ สอบบั ญ ชี ขององค์กรที่ใ ห้ บ ริ ก าร
นอกจากนี้ หากผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการเชื่อว่ามีความจําเป็ นที่ผ้ ูสอบบัญชีของกิจการ
ที่ใช้ บริการอาจต้ องติดต่อกับองค์กรที่ให้ บริการผ่านกิจการที่ใช้ บริการเพื่อร้ องขอให้ ผ้ ูสอบบัญชี
ขององค์กรที่ให้ บริการปฏิบัติตามวิธกี ารตรวจสอบ ณ องค์กรที่ให้ บริการ หรืออีกทางหนึ่งคือ
ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการหรือผู้สอบบัญชีอ่นื ตามคําร้ องขอของผู้สอบบัญชีของกิจการ
ที่ใช้ บริการอาจปฏิบัติตามวิธกี ารตรวจสอบดังกล่าวเอง
ก38. รายงานประเภท 2 ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้ บริการระบุถึงผลที่ได้ รับจากการทดสอบ
รวมถึงข้ อยกเว้ นและข้ อมูลอื่นซึ่งส่งผลต่ อข้ อสรุปของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการได้
ข้ อยกเว้ นที่บันทึกไว้ โดยผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้ บริ การ หรือความเห็นแบบมีเงื่อนไขใน
รายงานประเภท 2 ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้ บริการไม่ได้ หมายความโดยทันทีว่ารายงาน
ประเภท 2 ของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้ บริการดังกล่าวจะไม่มีประโยชน์ต่อการตรวจสอบ
งบการเงินของกิจการที่ใช้ บริการในด้ านการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ในทางตรงกันข้ าม ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการจะต้ องนํา
ข้ อยกเว้ นและประเด็นที่ทาํ ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงความเห็นในรายงานประเภท 2 ของผู้สอบ
บัญชีขององค์กรที่ให้ บริการดังกล่าวมาพิจารณาเพื่อประเมินการทดสอบการควบคุมที่ทาํ โดย
ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้ บริการ ในการพิจารณาข้ อยกเว้ นและประเด็นที่ทาํ ให้ เกิดการแสดง
ความเห็นแบบมีเงื่อนไข ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการอาจปรึกษาหารือประเด็นดังกล่าว
กับผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้ บริการ การติดต่อดังกล่าวขึ้นอยู่กบั การติดต่อระหว่างองค์กรที่
ให้ บริการและกิจการที่ใช้ บริการ และต้ องได้ รับการอนุมัติจากองค์กรที่ให้ บริการให้ มีการติดต่อ
ดังกล่าวเกิดขึ้นได้
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การสื่อสารข้ อบกพร่องของการควบคุมภายในที่พบระหว่างการตรวจสอบ
ก39. ผู้สอบบัญชี ของกิจการที่ใช้ บริการถูกกําหนดให้ แจ้ งเป็ นลายลักษณ์อักษรถึงข้ อบกพร่ องที่
มีนัยสําคัญที่พบระหว่ างการตรวจสอบให้ ผ้ ู บริ หารและหน่ วยงานที่มีหน้ าที่ในการกํากับดู แ ล
ทราบอย่างทันท่วงที10 นอกจากนี้ผ้ ูสอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการยังถูกกําหนดให้ แจ้ งแก่
ผู้ บ ริ ห ารที่ รั บ ผิด ชอบในระดับ ที่ เ หมาะสมทราบอย่ า งทัน ท่ว งทีถึง ข้ อ บกพร่ อ งของการ
ควบคุ มภายในอื่นที่พบระหว่ างการตรวจสอบซึ่งตามดุลยพิ นิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชี พของ
ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการเห็นว่ามีความสําคัญเพียงพอที่สมควรได้ รับความสนใจจาก
ผู้บริหาร11 โดยประเด็นที่ผ้ ูสอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการอาจพบระหว่างการตรวจสอบและ
อาจแจ้ งต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลของกิจการที่ใช้ บริการ รวมถึง
•
การติดตามการควบคุมใดก็ตามที่สามารถนําไปปฏิบัติใช้ จริงโดยกิจการที่ใช้ บริการ
รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในผลที่ได้ รับจากรายงานประเภท 1 หรือรายงานประเภท 2
•
ตัวอย่างของการควบคุมส่วนเสริมของกิจการที่ใช้ บริการที่ได้ กล่าวไว้ ในรายงานประเภท 1
หรือรายงานประเภท 2 แต่ไม่มีการนําไปปฏิบัติใช้ จริง ณ กิจการที่ใช้ บริการ และ
•
การควบคุมที่อาจจําเป็ นต้ องมี ณ องค์กรที่ให้ บริการ แต่ปรากฏว่าไม่มีการนําไปปฏิบัติ
ใช้ จริง หรือไม่ได้ ถูกครอบคลุมไว้ ในรายงานประเภท 2 เป็ นการเฉพาะ
รายงานประเภท 1 และรายงานประเภท 2 ที่ไม่ได้รวมถึงบริการขององค์กรที่ให้บริการช่ วง
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 18)
ก40. หากองค์กรที่ให้ บริการใช้ บริการจากองค์กรที่ให้ บริการช่ วงอื่น รายงานของผู้สอบบัญชีของ
องค์ กรที่ใ ห้ บ ริ การอาจรวมหรื อ ไม่ รวมถึงวัตถุ ประสงค์ ของการควบคุ มและการควบคุ มที่
เกี่ยวข้ องขององค์กรที่ให้ บริการช่วงไว้ ในคําอธิบายระบบงานขององค์กรที่ให้ บริการ และใน
ขอบเขตของการรับงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้ บริการ ซึ่งวิธใี นการรายงานทั้ง 2 วิธนี ้ัน
เรียกว่าวิธกี ารแบบรวบเข้ าด้ วยกัน และวิธกี ารแบบแบ่งแยก ตามลําดับ หากรายงานประเภท 1
หรือรายงานประเภท 2 ไม่ได้ รายงานถึงการควบคุม ณ องค์กรที่ให้ บริการช่วง และบริการที่
องค์กรที่ให้ บริการช่วงจัดให้ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงินของกิจการที่ใช้ บริการ
ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์กรที่ให้ บริการช่วง ซึ่งลักษณะและขอบเขตของงานที่เกี่ยวข้ องกับบริการ
ที่องค์ กรที่ให้ บริ การช่ วงจั ดให้ ท่ีผ้ ู สอบบั ญชี ของกิจการที่ใช้ บริ การต้ องปฏิบั ติ น้ั นขึ้ นอยู่ กับ
ลักษณะและความสําคัญของการบริการเหล่านั้นที่มีต่อกิจการที่ใช้ บริการและความเกี่ยวข้ องของ
บริการดังกล่าวที่มีต่อการตรวจสอบ การปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 9 จะช่วยผู้สอบบัญชี
ของกิจการที่ใช้ บริการพิจารณาถึงผลกระทบขององค์กรที่ให้ บริการช่วงและลักษณะและขอบเขต
ของงานที่ต้องปฏิบัติ
10

11

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 “การสื่อสารข้ อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล
และผู้บริหารของกิจการ” ย่อหน้ าที่ 9-10
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 ย่อหน้ าที่ 10
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การทุจริต การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดทางกฎหมาย และการแสดงข้อมู ลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริงซึ่งยังไม่ได้รบั การแก้ไขทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรม ณ องค์กรทีใ่ ห้บริการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 19)
ก41. องค์กรที่ให้ บริการอาจถูกกําหนดภายใต้ เงื่อนไขของสัญญาที่ทาํ ไว้ กับกิจการที่ใช้ บริการให้
เปิ ดเผยถึงผลกระทบที่มีต่อกิจการที่ใช้ บริการสําหรับการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้ อกําหนดทางกฎหมาย และการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงซึ่งยังไม่ได้ รับการแก้ ไขที่เกิดจาก
ผู้บริหารหรือพนักงานขององค์กรที่ให้ บริการ ตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 19 ผู้สอบบัญชีของ
กิจการที่ใช้ บริการต้ องทําการสอบถามผู้บริหารของกิจการที่ใช้ บริการว่าองค์กรที่ให้ บริการได้ มี
การรายงานถึงประเด็นดังกล่าวหรือไม่ และทําการประเมินว่าประเด็นที่ถูกรายงานโดยองค์กรที่
ให้ บริการนั้นมีผลกระทบต่อลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตวิธกี ารตรวจสอบอื่นของผู้สอบบัญชี
ของกิจการที่ใช้ บริการหรือไม่ ในบางสถานการณ์ผ้ ูสอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการอาจจําเป็ น
ต้ องได้ รับข้ อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ ในการประเมินผลกระทบดังกล่าว และอาจร้ องขอกิจการที่ใช้
บริการให้ ทาํ การติดต่อไปยังองค์กรที่ให้ บริการเพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลที่จาํ เป็ นเหล่านั้น
การรายงานโดยผูส้ อบบัญชีของกิจการทีใ่ ช้บริการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 20)
ก42. หากผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการไม่สามารถได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสม
อย่างเพียงพอเกี่ยวกับการบริการที่องค์กรที่ให้ บริการจัดให้ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ
งบการเงินของกิจการที่ใช้ บริการ ผู้สอบบัญชีอาจพบว่ามีข้อจํากัดทางด้ านขอบเขตการตรวจสอบ
ซึ่งจะปรากฏอยู่ เมื่อ
•
ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการไม่ สามารถได้ มาซึ่งความเข้ าใจที่เพียงพอเกี่ยวกับ
บริการที่องค์กรที่ให้ บริการจัดให้ และไม่มีข้อมูลพื้นฐานในการระบุและประเมินความเสี่ยง
จากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
•
การประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการได้ รวมถึงการคาดการณ์ว่า
การควบคุม ณ องค์กรที่ให้ บริการนั้นได้ มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลและผู้สอบบัญชี
ไม่ สามารถได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่ างเพียงพอเกี่ยวกับความมี
ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมเหล่านั้น หรือ
•
หลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอสามารถหาได้ จากบันทึกที่เก็บรักษาไว้
ณ องค์กรที่ให้ บริการเท่านั้น และผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการไม่สามารถได้ มาซึ่ง
การเข้ าถึงบันทึกเหล่านั้นได้ โดยตรง
ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริ การจะแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขหรือไม่ แสดงความเห็น
หรือไม่น้ันขึ้นอยู่กบั ข้ อสรุปของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการว่าผลกระทบที่มีต่องบการเงินนั้น
มีสาระสําคัญหรือเป็ นผลกระทบที่ขยายเป็ นวงกว้ างหรือไม่
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การอ้างอิงถึงงานของผูส้ อบบัญชีขององค์กรทีใ่ ห้บริการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 21-22)
ก43. ในบางกรณี กฎหมายหรือข้ อกําหนดทางกฎหมายอาจกําหนดให้ อ้างอิงถึงผลงานของผู้สอบบัญชี
ขององค์กรที่ให้ บริ การไว้ ในรายงานของผู้ สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริ การ ยกตัวอย่ างเช่ น
เพื่อวัตถุประสงค์เรื่องความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ เป็ นต้ น ในสถานการณ์ดังกล่ าว ผู้สอบบัญชี
ของกิจการที่ใช้ บริ การอาจจําเป็ นต้ องได้ รับอนุ ญาตจากผู้ สอบบั ญชี ขององค์กรที่ให้ บริ การ
ก่อนที่จะอ้ างอิงถึงงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้ บริการดังกล่าว
ก44. ข้ อเท็จจริงที่ว่ากิจการที่ใช้ บริการใช้ บริ การจากองค์กรที่ให้ บริการนั้นไม่ ได้ เปลี่ยนแปลงภาระ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการภายใต้ มาตรฐานการสอบบัญชีในการได้ มา
ซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่ างเพียงพอต่ อการใช้ เป็ นข้ อมูลพื้นฐานอย่ างมีเหตุผล
ในการสนับสนุนความเห็นของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการ ดังนั้น โดยหลักขั้นพื้นฐาน
ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการไม่ ควรทําการอ้ างอิงถึงรายงานของผู้ สอบบัญชีขององค์กร
ที่ให้ บริการไว้ ในส่วนของความเห็นของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการที่มีต่องบการเงินของ
กิจการที่ใช้ บริการ อย่ างไรก็ตาม หากผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการแสดงความเห็นแบบมี
เงื่อนไข เนื่องจากความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้ บริการเป็ นแบบมีเงื่อนไข
ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการอาจอ้ างอิงถึงรายงานของผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้ บริการ
หากการอ้ างอิงดังกล่ าวช่ วยในการอธิบายถึงเหตุผลสําหรั บการแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข
ของผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการ ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้ บริการ
จําเป็ นต้ องได้ รับอนุญาตจากผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้ บริการก่อนที่จะอ้ างอิงถึงผลงานของ
ผู้สอบบัญชีขององค์กรที่ให้ บริการดังกล่าว
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