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ความเปนอิสระในการสอบบัญชี : คุณภาพในการสอบบัญชี
Auditing Independence : Audit Quality
ประภัสสร สมอออน1
1. บทนํา
ความเปนอิสระในการสอบบัญชีนนั้ มีความสําคัญ
ตอวิชาชีพและชื่อเสียงของผู สอบบัญชีเปนอยางมาก
เพราะหากผูสอบบัญชี บกพรอง หรือขาดความเปนอิสระ
ในการสอบแลวมักจะทําใหเกิดคําถามทีต่ ามมาถึงความโปรงใส
และการตรวจสอบในการปฏิบัติงานได ผูสอบบัญชีควร
ปฏิบัติงานสอบบัญชีดวยความระมัดระวังรอบครอบและ
ใหมีการวางแผนการตรวจสอบใหรัดกุมและมีประสิทธิภาพ
มีความเปนอิสระ ในการปฏิบตั งิ านในทุกขัน้ ตอนของงาน
ตรวจสอบบัญชี การตระหนักตอตนเอง เปนความสามารถ
ทีจ่ ะพิจารณาวา ตนเองสามารถจัดการกับตนเองไดดีเพียงใด
การตระหนักในจุดแข็งและจุดออนของตนเองและความ
มัน่ ใจตนเองจะเห็นไดวา ความผิดพลาดในการทํางานสวนใหญ
เกิดจากการสื่อสารทั้งทางดานรางกายและการใชคําพูด
จะทําใหเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และเปนอิสระ
ในการทํางานไดอยางดีที่สุด (กุหลาบ ปุริสาร, 2558)
จากการศึกษาองคประกอบของความเปนอิสระ
ในการสอบบัญชีแบงออกเปน 5 ดาน ดังนี้ (พระราช
บัญญัติผูสอบบัญชี พ.ศ. 2505)
1. ดานการสรางทัศนคติทเี่ ปนกลาง (Neutral
Attitude) การทีผ่ สอบบั
ู
ญชี มีสวนเกีย่ วของทางดานการ
เงิน ทางดานการงาน หรือตําแหนงหนาที่ในกิจการของ
ลูกคาทัง้ โดยตรงและ โดยออม ถือวาผูสอบบัญชีขาดความ
เปนกลาง ผูสอบบัญชีจะตองมีความเปนกลางในสวนที่
เกี่ ย วของกั บ ลู ก คา ตลอดจนละเวนความสั ม พั น ธ
ในลักษณะที่จะทําใหบุคคลภายนอกเชื่อวาผู สอบบัญชี
ไมอาจปฏิบัติงานไดโดยขาดความเปนกลาง กรณีตอไปนี้
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ถือวาผูสอบบัญชีขาดความเปนกลาง
1.1 มีหุ นสวนในสํานักงานสอบบัญชีหรือ
สํานักงานของผูสอบบัญชีเปนผูถือหุน
1.2 มีการลงทุนในกิจการอืน่ รวมกันกับลูกคา
หรือเจาหนาที่ระดับบริหาร
1.3 คูสมรส บุตร ผูชวยผูสอบบัญชีที่มีสวน
สําคัญตอการตัดสินใจในการแสดงความเห็นของผูสอบ
บัญชี
1.4 ผูสอบบัญชีมสี วนเกีย่ วของทางดานการ
เงินกับลูกคา
1.5 ใหเชา หรือเชาทรัพยสินกับลูกคา โดยมี
คาเชาเงื่อนไขที่ผิดปกติอยางชดแจน
1.6 ประกอบธุรกิจหรือประกอบอาชีพอืน่ ใด
ที่ทําไปพรอมกับการเปนผู สอบบัญชี ซึ่งกอใหเกิดการ
ขัดผลประโยชนหรือขัดแยงกับการรักษาความเปนกลาง
2. ดานการปราศจากอคติและความลําเอียง
ในการปฏิบัติงาน (Perform without Prejudice and
Bias) หมายถึง การดําเนินไปในแนวทางที่สมควรหรือไป
ในทางที่ไมควรปฏิบัติ ที่ทําใหเกิดความเอนเอียงเขาขาง
ความยุติธรรม ความไมเปนกลางแกบุคคลที่เกี่ยวของ
ทุกฝาย โดยไมเห็นแกประโยชนของบุคคลเพียงกลุมใด
กลุมหนึ่ง
3. ดานหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชนขัดแยง
(Avoidance a Conﬂict of Interest) หมายถึง ผูสอบ
บัญชีตองไมใหหรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนใดๆ
เชน คาตอบแทน คาบริการ หรือรางวัลใดๆ ใหแกบุคคล
อืน่ เพือ่ เปนการตอบแทนจากการทีบ่ คุ คลอืน่ นัน้ ไดรับงาน
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จากกิจการ ที่ตนเปนผูสอบบัญชีและการไดรับงานของ
บุคคลอื่นนั้นเปนเพราะการแนะนําของตน
4. ดานความสามารถในการปฏิบัติงานดวย
ความเที่ยงธรรมและสุจริต (Perform with Fairness
and Honesty) หมายถึง การใชดุลยพินิจโดยปราศจาก
ความลําเอียง และการพิจารณา ขอเท็จจริงตางๆ อยาง
ยุติธรรมและเปนกลาง การประพฤติตรงจริงใจ ไมคดโกง
ไมหลอกลวงไมแสดงตนวาไดตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐาน
และกฎเกณฑการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
5. ดานการไมปกปดขอเท็จจริงและบิดเบือน
ความจริงอันเปนสาระสําคัญ (Disclose the Fact and
Distort the Substantial) หมายถึง การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ทีร่ บั รองทัว่ ไป ผูสอบบัญชีมคี วาม
รับผิดชอบทีจ่ ะตองตรวจสอบความถูกตอง และเพียงพอของ
การเปดเผยขอมู ล และรายการตางๆ อยางเพี ย งพอ
เพือ่ ใหเปนไปตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป ซึง่ เปนการ
ป องกั น มิ ใ ห เกิ ด การหลงผิ ด หรื อ เสี ย หายแก บุ ค คล
ทีเ่ กีย่ วของหรือผูใชประโยชนจากงบการเงิน ในการตัดสินใจ
ทางธุรกิจหรืองบการเงิน แมวาการเปดเผยขอมูลไมเพียงพอ
หรือมีการปกปด เพือ่ บิดเบือนขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
ผูสอบบัญชีจาํ เปนตองเปดเผยไวในรายงานการสอบบัญชี
พรอมทัง้ แสดงความเห็นตองบการเงินอยางมีเงือ่ นไข หรือ
แสดงความเห็นวางบการเงินไมถูกตองแลวตามกรณี
สรุปความเปนอิสระในสระในการสอบบัญชีของ
ผู ตรวจสอบบัญชีเปน การวางแผนการตรวจสอบและ
ใชวิธีการตรวจสอบตางๆ ของผูสอบบัญชี เพื่อใหไดมา
ซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสม ตลอดจน
แสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีโดยไมตกอยูภาย
ใตอิทธิพลใดเพือ่ ใหผลงานของผูสอบบัญชีเปนทีเ่ ชือ่ ถือได
และเปนประโยชนตอผูถือหุน เจาหนี้ นักลงทุน และผูอื่น
ทีใ่ ชงบการเงินนัน้ เพือ่ การตัดสินใจ ผูสอบบัญชีจะตองไมมี
สวนไดเสียในธุรกิจทีต่ นรับสอบบัญชีและมีความเปนอิสระ
ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตยในการปฏิบัติหนาที่
ของตน
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2. ผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระไดมากเทาใด
จากการศึกษาความเปนอิสระคือ การปฏิบตั หิ นาที่
โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอืน่ ทีท่ าํ ใหเกิดความสงสัย
ในความเปนกลาง หรือความเทีย่ งธรรมผูประกอบวิชาชีพ
บัญชี ความเปนอิสระจะตองเปนทีป่ ระจักษ เพือ่ ใหผลงาน
เปนทีเ่ ชือ่ ถือได ในการประเมินความนาเชือ่ ถือไดของหลักฐาน
จากการใชวิ ธี ก ารวิ เ คราะหเปรี ย บเที ย บ ผู สอบบั ญ ชี
ควรตระหนักวาการวิเคราะหเปรียบเทียบเปนเทคนิคที่มี
ประโยชนในการตรวจสอบการแสดงขอมู ล อั น เปน
สาระสําคัญ ซึ่งตามมรรยาทของผูสอบบัญชีไดกําหนด
หลักการพื้นฐาน ไว 5 หมวด คือ (มรรยาทผูสอบบัญชี)
1. ความเปนอิสระ ความเทีย่ งธรรม และความ
ซือ่ สัตยสุจริต การทีผ่ สอบบั
ู ญชีสามารถวางแผนการตรวจสอบ
และใชวิธีการตรวจสอบตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐาน
ทีเ่ พียงพอ แมผูสอบบัญชีจะไมมีผลประโยชนใดๆ ไมวาจะเปน
ทรัพยสินหรือตําแหนงหนาที่ ผู สอบบัญชี ก็อาจขาด
ความเปนอิสระในการปฏิบตั งิ านหรือในการรายงานการสอบ
บัญชีก็ไดหากมีบุคคลใดที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน
มาบีบบังคับใหผู สอบบัญชีไมสามารถปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปได ผูสอบบัญชีควร
ใชความเปนอิสระในการปฏิบัติงานหรือการรายงานการ
สอบบัญชี การบริการเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาแกลูกคา
โดยทีก่ ารใหคําปรึกษานัน้ เปนงานทีผ่ สอบบั
ู
ญชีใหบริการ
เปนอิสระไมขึ้นกับผู ใด และไมมีส วนในการตัดสินใจ
ทางดานการบริหาร ถือวาไมกระทบความเปนกลาง
แตอยางไรก็ตามผูสอบบัญชีตองระมัดระวัง ไมปฏิบตั หิ นาที่
เกินกวาการใหคําปรึกษาหรือลงไปถึงการปฏิบัติหนาที่
ของผูบริหาร
2. ความรูความสามารถ และมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน ผูสอบบัญชีตองใชความรูความสามารถและ
ความชํานาญในวิชาชีพเปนพิเศษ เพื่อที่จะปฏิบัติหนาที่
ไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซึง่ จะทําใหผลงาน
ของผูสอบบัญชีเปนทีเ่ ชือ่ ถือได การปฏิบตั หิ นาทีใ่ นฐานะ
ผูสอบบัญชี นอกจากการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็น
ตองบการเงินตามปกติดงั กลาวแลว ยังรวมถึงการตรวจสอบ
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ในกรณี อืน่ ๆ เชน การตรวจสอบเปนกรณีพเิ ศษการสอบ
ทานงบการเงินระหวางกาล และการสอบทานประมาณ
การงบการเงิน ในการปฏิบตั หิ นาทีเ่ หลานี้ ผูสอบบัญชีตอง
ใชความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
เชนกัน
3. มรรยาทตอลูกคา ผูสอบบัญชีจะตองปฏิบตั ิ
งานดวยความรู ความสามารถ และตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานเหมือนผูประกอบวิชาชีพและจะตองไมละทิ้ง
งานที่รับตรวจสอบโดยไมมีเหตุอันสมควร ผูสอบบัญชีจะ
ตองไมนําขอมูลนั้นไปเปดเผยรวมถึงการที่ผู สอบบัญชี
ผูรวมสํานักงานหรือผูชวยผูสอบบัญชีจะตองไมนําขอมูล
ทีไ่ ดมาในระหวางการปฏิบตั งิ านสอบบัญชีไปใช หรือเปน
ที่ประจักษชัดวาไดใชเพื่อประโยชนของตนเอง หรือเพื่อ
ประโยชนของบุคคลภายนอก ไมเปดเผยความลับของ
กิจการทีต่ นไดรูมาในหนาทีจ่ ากการสอบบัญชีเวนแตกรณี
ทีต่ องใหถอยคําในฐานะพยานตามกฎหมาย ไมละทิง้ การ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีที่รับไวแลวโดยไมมีเหตุอันสมควร
ในกรณีที่ผู สอบบัญชีไดตกลงรับงานสอบบัญชีไวแลว
ไมปฏิบัติงานใหสําเร็จตามที่ตกลงไว และไดละทิ้งงาน
สอบบัญชีไปโดยไมมีเหตุผลสมควร และไมไดแจงใหลูกคา
ทราบถือวาผู สอบบัญชีขาดความรับผิดชอบตอลูกคา
เพราะอาจทําใหเกิดความเสียหายแกลูกคาได
4. มรรยาทตอเพื่อนรวมวิชาชีพ ผูสอบบัญชี
ควรใหความรวมมือซึง่ กันและกันสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางผู ประกอบวิชาชีพเดียวกัน ผู สอบบัญชีต องไม
ทํางานเกินขอบเขตที่ตนไดรับมอบหมาย เวนแตจะไดรับ
อนุญาต ไมแยงงานสอบบัญชีจากผูสอบบัญชีรบั อนุญาตอืน่
ไมเสนอตนเองเขารับงานสอบบัญชีของกิจการใดทีผ่ สอบ
ู
อืน่ ทําการสอบบัญชีอยูแลวไมวาจะดวยวิธใี ดๆ ไมทําการ
สอบบัญชีเกินกวาที่ไดรับมอบหมายจากผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นเวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูมอบหมาย
5. มรรยาททัว่ ไป วิชาชีพสอบบัญชีเปนวิชาชีพ
อิสระที่มีเกียรติผู สอบบัญชีจึงตองปฏิบัติตนเพื่อรักษา
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ เพื่อเปนการักษาและสงเสริม
เกียรติศกั ดิแ์ หงวิชาชีพและทําตนใหเปนประโยชนตอสวน

รวมและสังคม ไมกระทําการใดที่นํามาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ ไมโฆษณาหรือยินยอมใหผู อื่น
โฆษณาดวยประการใดๆซึง่ การประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
สรุปจากการศึกษาความเปนอิสระในการสอบ
บัญชีนั้นจะเห็นไดวา บนพื้นฐานของความเปนอิสระนั้น
จะตองมีกฎเกณฑ และมรรยาทในการปฏิบัติงานใหตรง
ตามกฎเกณฑ และมรรยาทที่กําหนดไวเพื่อสรางความ
มั่นใจและความนาเชื่อถือในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
เนื่ อ งจากผู สอบจะตองการความเปนอิ ส ระแลวนั้ น
คุณภาพในการสอบบัญชีจะตองไดรับการยอมรับและไม
ผิดมรรยาทและจรรยาบรรณของสภาวิชาชีพ
3. แนวความคิดเกี่ยวกับการสอบบัญชี
3.1 ความหมายของการสอบบัญชี
การสอบบัญชี หมายถึง กระบวนการของ
การรวบรวมหั ก ฐานการสอบบั ญ ชี อ ยางเพี ย งพอและ
เหมาะสม เพือ่ ใหผูสอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นอยาง
สมเหตุสมผลตอความถูกตองตามควรของงบการเงิน
(นิพนั ธ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปะพร ศรีจนั่ เพชร, 2554)
การสอบบัญชี หมายถึง การตรวจสอบสมุด
บัญชี เอกสารประกอบการลงบัญชีและหลักฐานอืน่ ๆ โดย
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตามแนวทางปฏิบัติงานที่วิชาชีพ
ไดกําหนดเปนมาตรฐานไว เพื่อที่ผูสอบบัญชีจะสามารถ
วินิจฉัยและแสดงความเห็นไดวา งบการเงินที่กิจกรรม
จัดทําขึน้ มีความถูกตองทีค่ วรในสาระสําคัญตามหลักการ
สอบบัญชีที่รับรองทั่วไปเพียงใดหรือไม และงบการเงิน
ดังกลาวไดแสดงขอมูลทีจ่ าํ เปนเพือ่ ใหผูอานงบการเงินได
ทราบอยางเพียงพอ (พะยอม สิงหเสนห, 2548)
สรุปจากความหมายของการสอบบัญชีขางตน
การสอบบัญชี หมายถึงการตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสาร
ประกอบการลงบัญชีและหลักฐานอื่นๆ โดยผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีตามแนวทางปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานวิชาชีพ
ที่กําหนดไว และแสดงความเห็นตองบการเงินวางบการ
เงินนั้นมีความถูกตองที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป
9

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559

3.2 วัตถุประสงคของการสอบบัญชี
จากการศึ ก ษาวั ต ถุ ป ระสงคของการสอบ
บัญชี นิตบิ คุ คลมีหนาทีต่ องจัดทําบัญชี และเมือ่ ครบรอบ
บัญชีต องปดบัญชี และใหผู สอบบัญชีรับอนุญาตหรือ
ผูสอบบัญชีภาษีอากร ตรวจสอบบัญชีและลงรายมือชื่อ
รับรองงบการเงินกอนนําสงกระทรวงพาณิชยและกรมสรรพากร
หรือหนวยงานราชการอื่นที่เกี่ยวของ โดยวัตถุประสงค
ของการสอบบัญชี (สภาวิชาชีพบัญชีมาตรฐานการสอบ
บัญชีรหัส 200, 2547)
1. เพือ่ ใหไดมาซึง่ ความเชือ่ ถืออยางเหมาะสม
งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอ
เท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาดซึ่งชวยใหผู สอบบัญชี สามารถ
แสดงความเห็นไดวา งบการเงินไดจัดทําขึน้ ในสาระสําคัญ
ตามแมบทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของหรือไม
2. เพื่อรายงานตองบการเงินและสื่อสาร
ตามที่มาตรฐานการสอบบัญชีกําหนดตามขอเท็จจริงที่
ผูสอบบัญชีตรวจพบ
3.3 แนวความคิดเกีย่ วกับคุณภาพการสอบบัญชี
คุณภาพการสอบบัญชี หมายถึง การตรวจ
สอบความถูกตองในสวนที่เปนสาระสําคัญทางดานภาษี
อากร และการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีที่
แสดงในงบการเงิน และผลการดําเนินงานตามหลักการ
บัญชีทวั่ ไป เปนสิง่ ทีส่ ะทอนใหเห็นวาผูสอบบัญชีสามารถ
ปฏิบตั งิ านในความรับผิดชอบของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (จารุมนต ศรีสันต, 2550)
คุณภาพการสอบบัญชี หมายถึง การทีผ่ สอบ
ู
บัญชีสามารถลดความคลุมเครือของงบการเงินที่จัดทํา
โดยกิจการลดความเสี่ยงที่ป องกันไดใหอยู ในระดับที่
สามารถรับได และมีความนาจะเปนผูสอบบัญชีจะรายงาน
ความผิดพลาดที่มีนัยสําคัญที่ไดรับรูมา โดยที่ความผิด
พลาดทีม่ นี ยั สําคัญอาจไมสามารถถูกคนพบไดอยางสมบูรณ
ครบถวน (มณฑิรา กิจสัมพันธวงศ, 2550)
จากความหมายของคุณภาพการสอบบัญชี
ขางตน สามารถสรุปไดวา คุณภาพการสอบบัญชี หมายถึง
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รายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงถึงผลการดําเนินงานหรือ
รายงานทางการเงินในลักษณะของการเปนขอมูลที่มี
คุณคาตอผู ใชรายงานทางการเงินโดยปราศจากขอผิด
พลาดที่จะเกิดจากความเสี่ยงในการสอบบัญชี
3.4 การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี
การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี ในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน ผูสอบบัญชี
ตองตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป
ดังนั้นเพื่อใหแนใจวางานตรวจสอบทั้งหมดมีการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทีร่ บั รองทัว่ ไป ผูสอบบัญชีจงึ ควรนํานโยบาย
และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการสอบ
บัญชีมาใชในแตละงานสอบบัญชี เพือ่ ใหเกิดความถูกตอง
และนาเชื่อถือในการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี โดยการ
ควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี แบงไดเปน 2 สวนดังนี้
(สุชาย ยังประสิทธิ์กุล, 2554)
3.4.1 การควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงาน
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ กําหนดใหสํานักงานตอง
จัดใหมีและคงไวซึง่ ระบบการควบคุมคุณภาพ เพือ่ ใหเกิด
ความเชื่อมั่นในเรื่องดังตอไปนี้
1) สํ า นั ก งานและบุ ค ลากรของ
สํานักงานปฏิบตั ติ ามมาตรฐานวิชาชีพและขอกําหนดทาง
กฎหมายที่เกี่ยวของ
2) รายงานทีอ่ อกโดยสํานักงานหรือ
ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบมีความเหมาะสมกับสถานการณ
3.4.2 การควบคุมคุณภาพสําหรับผู สอบ
บัญชีทรี่ บั ผิดชอบงาน ขอกําหนดเกีย่ วกับความรับผิดชอบ
สามารถแบงออกเปนเรื่องตางๆ ไดดังนี้
1) ความรับผิดชอบของผูนําตอคุณภาพ
ภายในสํานักงาน ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบ
ตองรับผิดชอบตอคุณภาพโดยรวมของงานตรวจสอบ
แตละงานที่สอบบัญชีผูนั้นไดรับมอบหมาย
2) ขอกําหนดดานจรรยาบรรณที่
เกีย่ วของ ผูสอบบัญชีทรี่ บั ผิดชอบงานตรวจสอบตองคงไว
ซึง่ ความระมัดระวังโดยการสังเกตการณและการสอบถาม
ทีจ่ าํ เปน เพือ่ ใหทราบถึงการไมปฏิบตั ติ ามดานขอกําหนด
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ดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของของสมาชิกในกลุมผูปฏิบัติ
งานตรวจสอบ
3) การตอบรับและการคงไวซึง่ ความ
สัมพันธกับลูกคาดานตรวจสอบวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมเกีย่ ว
กับการตอบรับงานและการคงไวซึง่ ความสัมพันธกับลูกคา
และงานตรวจสอบแลว และตองพิจารณาวาขอสรุปที่ได
จากเรื่องดังกลาวเหมาะสม
4) การมอบหมายงานของกลุ ม
ผูปฏิบตั งิ านตรวจสอบ ผูสอบบัญชีทรี่ บั ผิดชอบงานตรวจ
สอบต องพอใจว ากลุ มผู ปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบและ
ผูเชี่ยวชาญของผูสอบบัญชีที่มิไดเปนสวนหนึ่งของกลุม
ผูปฏิบตั งิ านตรวจสอบ โดยรวมแลวมีความรูความสามารถ
ที่ เ หมาะสมที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐาน
วิ ช าชี พ และขอกํ า หนดทางกฎหมายที่ เ กี่ ย วของและ
สามารถออกรายงานของผูสอบบัญชีเหมาะสมกับสถาน
การณนั้นๆ ได
5) การปฏิบัติงาน ผูสอบบัญชีที่รับ
ผิดชอบงานตรวจสอบ ตองรับผิดชอบในเรื่องตอไปนี้
5.1 การกําหนดทิศทาง การควบคุม
ดูแลและการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบใหเปนตาม
มาตรฐานวาชีพและขอกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของ
5.2 รายงานของผู สอบบั ญ ชี
เหมาะสมกับสถานการณนั้นๆ
5.3 รับผิดชอบในการสอบทาน
เปนไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติในการสอบทานของ
สํานักงาน
5.4 รั บ ผิ ด ชอบตอการที่ ก ลุ ม
ผูปฏิบัติงานตรวจสอบมีการปรึกษาหารืออยางเหมาะสม
ในเรื่องตางๆ ที่ยากหรือมีขอโตแยง รวมถึงการพิจารณา
วาไดมีการนําขอสรุปทีไ่ ดจากการปรึกษาหารือไปปฏิบตั แิ ลว
6) การติดตามผล ผูสอบบัญชีตอง
บันทึกในกระดาษทําการ ในเรื่องตอไปนี้
6.1 ประเด็นทีพ่ บทีเ่ กีย่ วกับการ
ปฏิบตั ติ ามขอกําหนดเรือ่ งความเปนอิสระทีเ่ กีย่ วของและ
ประเด็นดังกลาวไดรับการแกไขอยางไร

6.2 ขอสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดเรื่องความเปนอิสระที่เกี่ยวของกับงาน
ตรวจสอบนั้น และขอหารือตางๆ ที่เกี่ยวกับสํานักงานที่
สนับสนุนขอสรุปดังกลาว
6.3 ขอสรุ ป ที่ ไ ดเกี่ ย วกั บ การ
ตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคาและ
งานตรวจสอบ
6.4 ลักษณะและขอบเขตของ
การปรึกษาหารือและขอสรุปที่ไดจากการปรึกษาหารือที่
เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
คุณภาพการสอบบัญชีเปนผลจากการดําเนินงาน
หรือรายงานทางการเงินทีม่ คี ณ
ุ คาตอผูใชรายงานทางการ
เงินโดยปราศจากขอผิดพลาดที่จะเกิดจากความเสี่ยงใน
การสอบบัญชี
4. บทสรุป
ความเปนอิสระในการสอบบัญชีมกี ารปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบเพือ่ ใหไดมาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ หมาะสม
อยางเพียงพอตอการรายงานการตรวจสอบ โดยในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีนั้น ผูสอบบัญชีจะปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ รวมถึงขอ
กําหนดเกีย่ วกับความเปนอิสระในการตรวจสอบงบการเงิน
ดวยการวางแผนและปฏิบตั งิ านตรวจสอบโดยใชวิจารณญาณ
ในการสังเกตและสงสัยอยางเปนกลางตรงตามหลักฐานที่
เปนจริงเยีย่ งผูประกอบวิชาชีพ เพือ่ ใหไดรายงานการตรวจสอบ
ที่มีความถูกตอง เที่ยงธรรม และสมบูรณ เกิดประโยชน
ตอผูใชงบการเงิน คุณสมบัติที่สําคัญที่ผูสอบบัญชีทุกคน
พึงมีในการปฏิบัติงานตามหลักมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองทั่วไป ผูสอบบัญชีมีหนาที่ในการตรวจสอบความ
ถูกตองและเชือ่ ถือได ดังนัน้ ผูสอบบัญชีจงึ ตองปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบและรั บ รองบั ญ ชี อ ยางเต็ ม ความสามารถ
ตระหนักถึงความเปนอิสระในการสอบบัญชี ปราศจาก
อคติและความลําเอียงในการปฏิบัติงาน พรอมทั้งมีการ
พิจารณาขอเท็จจริงอยางยุติธรรมและเปนกลาง เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดตอบุคคลคลที่เกี่ยวของ
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