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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานงานบริการเกีย่วเนือ่งฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้ ก าหนดความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพเมื่ อได้รับ

การว่าจ้างให้ช่วยผู้บริหารในการจัดท าและการน าเสนอข้อมูลทางการเงินในอดีต โดยไม่ได้ให้

ความเชื่ อมั่นใดๆ ต่อข้อมูลดังกล่าว และเสนอรายงานตามที่ ก าหนดในมาตรฐานงานบริการ

เกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1 – ก2) 

2. มาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้ ใช้กับงานการรวบรวมข้อมูลทางการเงินในอดีต 

มาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้ อาจน าไปใช้หรือปรับใช้ตามความเหมาะสมกับงาน 

การรวบรวมข้อมูลทางการเงินอื่ นนอกเหนือจากข้อมูลทางการเงินในอดีตและงานการรวบรวม

ข้อมูลที่ ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน “ข้อมูลทางการเงิน” ที่ กล่าวถึงในมาตรฐานงานบริการ
เกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้หมายถึง “ข้อมูลทางการเงินในอดีต” (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก3 – ก4) 

3. เมื่ อผู้ประกอบวิชาชีพได้รับการว่าจ้างให้ช่วยผู้บริหารในการจัดท าและการน าเสนอในข้อมูล

ทางการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพอาจจ าเป็นต้องพิจารณาอย่างเหมาะสมว่าการรับงานดังกล่าว

ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้ หรือไม่ ปัจจัยที่ บ่งชี้ ว่างานบริการ

ดังกล่าวเหมาะสมที่ จะปฎิบัติตามมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  รวมถึงการจัดท า

รายงานตามมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  ควรมีลักษณะดังนี้  

• ข้อมูลทางการเงินถูกก าหนดขึ้นภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง 

และจ าเป็นต้องเปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่ 

• บุคคลภายนอกที่ ไม่ใช่ผู้ใช้ข้อมูลจากข้อมูลทางการเงินที่ ถูกรวบรวมอาจมีส่วนเกี่ ยวข้อง

กับผู้ประกอบวิชาชีพด้วยข้อมูลทางการเงิน และอาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงที่ ระดับของ

ความเกี่ ยวข้องในข้อมูลของผู้ ประกอบวิชาชีพนั้ นก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ 

ตัวอย่างเช่น 

o ถ้าข้อมูลทางการเงินต้องถูกน าไปใช้โดยบุคคลอื่ นนอกเหนือจากผู้บริหารหรือ 

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล หรืออาจต้องให้กบั หรือได้รับมาโดยบุคคลอื่ นที่ ไม่ใช่

ผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าว  

o ถ้าชื่ อของผู้ประกอบวิชาชีพปรากฏอยู่ในข้อมูลทางการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก5) 

ความสมัพนัธก์บัมาตรฐานการควบคมุคณุภาพ ฉบบัที ่1 1 

4. ระบบการควบคุมคุณภาพ นโยบายและวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพเป็นความรับผิดชอบ

ของส านักงาน มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 ใช้กับส านักงานของผู้ประกอบวิชาชีพ

 
1
 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 เร่ือง การควบคุมคุณภาพส าหรับส านักงานที่ ให้บริการด้านการตรวจสอบและ 

การสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ อง  
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2 TSRS 4410 (ปรับปรุง) 

บัญชีในเร่ืองงานการรวบรวมข้อมูลของส านักงาน 2 ข้อก าหนดของมาตรฐานงานบริการ

เกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้ รวมถึงการควบคุมคุณภาพในระดับของงานการรวบรวมข้อมูลแต่ละงาน 

ถูกก าหนดบนหลักการที่ ว่า ส านักงานต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 

หรือข้อก าหนดเบื้องต้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก6–ก11) 

งานการรวบรวมขอ้มูล 

5. ผู้บริหารอาจว่าจ้างให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ ให้บริการทางวิชาชีพช่วยในการจัดท าและ 

การน าเสนอในข้อมูลทางการเงินของกิจการ คุณค่าของงานการรวบรวมข้อมูลที่ ปฏิบัติตาม

มาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้ ต่อผู้ ใช้ข้อมูลทางการเงินเป็นผลมาจากการประยุกต์

ความเชี่ ยวชาญทางวิชาชีพด้านการบัญชีและการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตาม

มาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง และ

การสื่ อสารที่ ชัดเจนเกี่ ยวกับลักษณะและขอบเขตของความเกี่ ยวข้องของผู้ประกอบวิชาชีพใน

การรวบรวมข้อมูลทางการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก12–ก15) 

6. เนื่ องจากงานการรวบรวมข้อมูลไม่ใช่งานที่ ให้ความเชื่ อมั่น ดังนั้น งานการรวบรวมข้อมูล  

จึงไม่ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่

ผู้บริหารเป็นผู้จัดท าขึ้นเพื่ อใช้ในการรวบรวมข้อมูล หรือได้รับหลักฐานเพื่ อแสดงความเห็น

จากการตรวจสอบหรือข้อสรุปจากการสอบทานในการจัดท าข้อมูลทางการเงินนั้น 

7. ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบทั้งข้อมูลทางการเงิน และเกณฑ์ที่ ใช้ในการจัดท าและการน าเสนอ  

ความรับผิดชอบนี้ ยังรวมถึงการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการจัดท าและการน าเสนอใน

ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชีที่ เหมาะสม และ (ถ้าจ าเป็น) 

ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก12–ก13) 

8. มาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้ ไม่ได้ก าหนดความรับผิดชอบของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่  

ในการก ากับดูแล หรือไม่ได้ลบล้างข้อกฎหมายและข้อบังคับที่ ก าหนดความรับผิดชอบของ

บุคคลดังกล่าว การปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้ เป็นการปฏิบัติงาน

บนหลักการที่ ว่า ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) ได้รับทราบถึง

ความรับผิดชอบอันเป็นพื้ นฐานของการปฏิบัติงานการรวบรวมข้อมูล (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก12–ก13) 

9. ข้อมูลทางการเงินที่ จัดท าขึ้ นจากงานการรวบรวมข้อมูลอาจจัดท าขึ้ นเพื่ อวัตถุประสงค์ 

ที่ หลากหลายรวมถึง 

(ก) เพื่ อปฏิบัติตามบทบัญญัติการรายงานทางการเงินตามระยะเวลาที่ ก าหนดโดยกฎหมาย

หรือข้อบังคับ หรือ 

 
2
 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 ย่อหน้า 4  
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(ข) เพื่ อวัตถุประสงค์อื่ นที่ ไม่เกี่ ยวกับบทบัญญัติการรายงานทางการเงินที่ ก าหนด  

โดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง ตัวอย่างเช่น 

• ส าหรับผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลจัดท าขึ้นตามเกณฑ์ที่ เหมาะสม

เพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ (เช่น การจัดท าข้อมูลทางการเงินส าหรับใช้ภายใน

กจิการ) 

• ส าหรับการรายงานทางการเงินตามระยะเวลาที่ ก าหนดซึ่ งจัดท าขึ้ นส าหรับ

บุคคลภายนอกภายใต้สัญญาหรือรูปแบบข้อตกลงอื่ น (เช่น ข้อมูลทางการเงิน

ส าหรับหน่วยงานที่ ให้เงินทุนเพื่ อสนับสนุนข้อก าหนดของเงินช่วยเหลือหรือ 

การให้เงินช่วยเหลือต่อเนื่ อง) 

• ส าหรับวัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ตัวอย่างเช่น เพื่ อสนับสนุน

รายการที่ เกี่ ยวกับการเปล่ียนแปลงในส่วนของโครงสร้างของเจ้าของกิจการหรือ

โครงสร้างทางการเงิน (เช่น การควบรวมหรือการซื้อกจิการ) 

10. แม่บทการรายงานทางการเงินที่ แตกต่างกันสามารถใช้ในการจัดท าและการน าเสนอในข้อมูล

ทางการเงิน ตั้งแต่การใช้เกณฑท์างบัญชีที่ ก าหนดขึ้นเป็นการเฉพาะอย่างง่ายของกิจการจนถึง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน แม่บทการรายงานทางการเงินที่ ผู้บริหารก าหนดให้น ามาใช้

เพื่ อจัดท าและแสดงรายการในข้อมูลทางการเงินขึ้นอยู่กบัลักษณะของกจิการและการใช้ข้อมูล 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก16 – ก18) 

ขอบเขตการบงัคบัใชข้องมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนือ่งฉบบัน้ี 

11. มาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพ  

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ อง ซึ่ งกล่าวถึงบริบทที่ ข้อก าหนดของมาตรฐาน

งานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้ ถูกก าหนดขึ้ น และมีเจตนาที่ จะช่วยผู้ ประกอบวิชาชีพให้มี 

ความเข้าใจเกี่ ยวกบัการปฏบิัติงานการรวบรวมข้อมูล 

12. มาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  ประกอบด้วย ข้อก าหนดที่ แสดงโดยใช้ค าว่า “ต้อง”  

ซึ่ งถูกออกแบบมาเพื่ อให้ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ ระบุไว้ได้ 

13. นอกจากนี้  มาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  ยังรวมถึงค าน า ค าจ ากัดความ แล ะ 

การน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่ น ซึ่ งมีบริบทเกี่ ยวกับการท าความเข้าใจที่ เหมาะสมเกี่ ยวกับ

มาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้   

14. การน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่ นจะให้ค าอธิบายเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับข้อก าหนดและแนวปฏิบัติ

ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดนั้น แม้ว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวไม่ถือเป็นข้อก าหนด แต่กเ็กี่ ยวข้อง

กับการน าข้อก าหนดไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม การน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่ นอาจให้ข้อมูล

เบื้องหลังความเป็นมาเกี่ ยวกับเร่ืองต่าง ๆ ที่ ก าหนดในมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  

ซึ่ งจะช่วยในการน าไปปฏบิัติตามข้อก าหนด 
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วนัถือปฏิบติั 

15. มาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้กับรายงานที่ ลงวันที่  1 มกราคม  

พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 

วตัถุประสงค ์

16. วัตถุประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพในงานการรวบรวมข้อมูลภายใต้มาตรฐานงานบริการ

เกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  คือ 

(ก) การประยุกต์ความเชี่ ยวชาญทางด้านการบัญชีและการรายงานทางการเงิน เพื่ อช่วย

ผู้บริหารในการจัดท าและการน าเสนอในข้อมูลทางการเงิน ตามแม่บทการรายงาน 

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องบนพื้นฐานของข้อมูลที่ ผู้บริหารเป็นผู้จัดท าขึ้น 

(ข) การรายงานตามข้อก าหนดของมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  

ค าจ ากดัความ 

17. ค าจ ากัดความ คือ ค าอธิบายความหมายของค าศัพท์อื่ นๆ ที่ ใช้ในมาตรฐานงานบริการ

เกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  เพื่ อช่วยให้ตีความได้อย่างสม ่าเสมอ ค าศัพท์ต่อไปนี้ มีความหมายตาม

วัตถุประสงค์ของมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  ดังนี้  

(ก) แม่บทการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้ง หมายถึง แม่บทการรายงานทางการเงินที่

ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) ใช้ในการจัดท าข้อมูล

ทางการเงินซึ่ งเป็นที่ ยอมรับเมื่ อพิจารณาถึงลักษณะของกิจการและวัตถุประสงค์ของ

ข้อมูลทางการเงิน หรือซึ่ งก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก30 – ก32) 

(ข) งานการรวบรวมขอ้มูล หมายถึง งานที่ ผู้ประกอบวิชาชีพประยุกต์ความเชี่ ยวชาญ

ทางด้านการบัญชีและการรายงานทางการเงิน เพื่ อช่วยผู้บริหารในการจัดท าและ 

การน าเสนอในข้อมูลทางการเงินของกิจการตามแม่บทการรายงานทางการเงิน 

ที่ เกี่ ยวข้อง และการรายงานตามที่ ก าหนดในมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้   

ในมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  ค าว่า “รวบรวม” “การรวบรวม” และ 

“ที่ รวบรวม” จะน ามาใช้ในบริบทนี้  

(ค) หวัหนา้ผูร้บัผิดชอบงาน หมายถึง หุ้นส่วนหรือบุคคลอื่ นในส านักงานซึ่ งเป็นผู้รับผิดชอบ

งานและผลการปฏบิัติงานนั้น และรับผิดชอบต่อรายงานที่ ออกในนามของส านักงาน และ

ในบางสถานการณ์อาจเป็นผู้ที่ มีอ านาจหน้าที่ ที่ เหมาะสม จากองค์กรวิชาชีพ หน่วยงาน

ตามกฎหมาย หรือหน่วยงานก ากบัดูแล 

(ง) กลุ่มผูป้ฏิบัติงาน หมายถึง หุ้นส่วนและบุคลากรทุกคนที่ ปฏิบัติงาน รวมถึงบุคคลอื่ น 

ที่ ได้รับการว่าจ้างโดยส านักงานหรือส านักงานเครือข่ายให้ปฏิบัติงานในงานที่ ให้บริการ

นั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ เชี่ ยวชาญภายนอกที่ ได้รับการว่าจ้างโดยส านักงานหรือส านักงาน

เครือข่าย 
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(จ) การแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริง หมายถึง ความแตกต่างระหว่างจ านวนเงิน  

การจัดประเภทรายการ การแสดงรายการ หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการในข้อมูล

ทางการเงินตามที่ รายงานไว้ กับจ านวนเงิน การจัดประเภทรายการ การแสดงรายการ 

หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการในข้อมูลทางการเงินตามที่ ก าหนดโดยแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเกิดจาก

ข้อผิดพลาดหรือการทุจริต 

เมื่ อข้อมูลทางการเงินจัดท าขึ้ นตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร  

ผู้ประกอบวิชาชีพต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซึ่ ง

รวมถึง รายการปรับปรุงที่ เป็นจ านวนเงิน การจัดประเภท การแสดงรายการ หรือ 

การเปิดเผยข้อมูล ซึ่ งจ าเป็นที่ จะท าให้ข้อมูลทางการเงินแสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่

ควรในสาระส าคัญ 

(ฉ) ผูป้ระกอบวิชาชีพ หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ ให้บริการทางวิชาชีพซึ่ งเป็น

ผู้ปฏิบัติงานการรวบรวมข้อมูล ผู้ประกอบวิชาชีพประกอบด้วยหัวหน้าผู้ รับผิดชอบงาน 

หรือสมาชิกอื่ นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน หรือส านักงาน (ในกรณีที่ เหมาะสม) ในกรณีที่

มาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้ ระบุชัดเจนว่าข้อก าหนดหรือความรับผิดชอบนั้น

ต้องปฏิบัติตามโดยหัวหน้าผู้ รับผิดชอบงานจะใช้ค าว่า “หัวหน้าผู้ รับผิดชอบงาน” แทน

ค าว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพ”  ค าว่า “หัวหน้าผู้ รับผิดชอบงาน”และ “ส านักงาน” จะใช้

อ้างองิถึงเร่ืองเดียวกนัในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ  ในกรณีที่ เกี่ ยวข้อง 

(ช) ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้ง หมายถึง ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ กลุ่ม

ผู้ ปฏิบัติงานการรวบรวมข้อมูลต้องปฏิบัติตาม โดยโครงสร้างจรรยาบรรณของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ประกอบด้วย หลักการพื้นฐาน ข้อบังคับรายข้อ (ตามข้อบังคับ

สภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่  ๑๙) เร่ือง จรรยาบรรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี   

พ.ศ. 2553) และค าชี้ แจง (ตามค าชี้ แจงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี เร่ือง จรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ส าหรับผู้ท าบัญชี พ.ศ. 2555) (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก21) 

ขอ้ก าหนด 

การปฏิบติังานการรวบรวมขอ้มูลตามมาตรฐานงานบริการเกีย่วเนือ่งฉบบัน้ี 

18. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีความเข้าใจเนื้ อหาทั้งหมดของมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  

รวมถึงการน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่ น เพื่ อที่ จะเข้าใจวัตถุประสงค์และน าข้อก าหนดของ

มาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้ ไปปฏบิัติอย่างเหมาะสม 

การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

19. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดแต่ละข้อของมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับ

นี้  เว้นแต่ข้อก าหนดนั้นไม่เกี่ ยวข้องกบังานการรวบรวมข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าสถานการณ์ที่ ถูก

ระบุไว้ในข้อก าหนดไม่ปรากฏอยู่ในงานนั้น 
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20. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่กล่าวว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  เว้นแต่ 

ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้ ทั้งหมด 

ที่ เกี่ ยวข้องกบังานการรวบรวมข้อมูล 

ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ 

21. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก19-ก21) 

การใชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ 

22. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการปฏิบัติงานการรวบรวมข้อมูล 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก22-ก24) 

การควบคุมคุณภาพงานที่ระดบังาน 

23. หัวหน้าผู้รับผิดชอบงานต้องรับผิดชอบต่อ 

(ก) คุณภาพโดยรวมของงานการรวบรวมข้อมูลแต่ละงานที่ หัวหน้าผู้ รับผิดชอบงานนั้น

ได้รับมอบหมาย  

(ข) งานการรวบรวมข้อมูลต้องปฏบิัติตามนโยบายและวิธีการควบคุมคุณภาพของส านักงาน

โดย  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก25) 

(1) การปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่ เหมาะสมเกี่ ยวกับการตอบรับงานและการคงไว้ซึ่ ง

ความสมัพันธก์บัลูกค้าและงานการรวบรวมข้อมูล (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก26) 

(2) เกิดความพึงพอใจว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่ จะ

ปฏบิัติงานการรวบรวมข้อมูล 

(3) การคงไว้ซึ่ งความระมัดระวัง เพื่ อให้ทราบถึงการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และพิจารณาถึง 

การด าเนินการที่ เหมาะสมหากหัวหน้าผู้รับผิดชอบงานได้รับทราบเร่ืองต่าง ๆ ที่

แสดงว่า สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานไม่ได้ปฏบิัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ

ที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก27) 

(4) การสั่งการ การควบคุมดูแล และการปฏบิัติงานการรวบรวมข้อมูลให้เป็นไปตาม

มาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง  

(5) ความรับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานงานการรวบรวมข้อมูล 

อย่างเหมาะสม 

การตอบรบังานและการรบังานต่อเนือ่ง 

การคงไวซึ้ง่ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ การตอบรบังานและขอ้ตกลงในการตอบรบังาน 

24. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ตอบรับงานการรวบรวมข้อมูลหากผู้ประกอบวิชาชีพไม่เห็นชอบกับ

ข้อตกลงในการตอบรับงานกบัผู้บริหาร หรือผู้ว่าจ้าง โดยรวมถึงเร่ืองต่าง ๆ ดังนี้  
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(ก) การใช้และการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงิน และข้อจ ากัดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อจ ากัดใน

การใช้หรือการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว (ถ้ามี) (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก20 และ ก28-ก29 

และ ก32-ก33) 

(ข) ระบุแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก20 และ ก30-ก33) 

(ค) วัตถุประสงค์และขอบเขตของงานการรวบรวมข้อมูล (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก20) 

(ง) ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงข้อก าหนดที่ ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด 

ด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก20) 

(จ) ความรับผิดชอบของผู้บริหาร ต่อเร่ืองต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก34-ก36) 

(1) ข้อมูลทางการเงินส าหรับการจัดท าและการน าเสนอในเร่ืองนั้น จัดขึ้นตามแม่บท

การรายงานทางการเงินซึ่ งเป็นที่ ยอมรับทั้ งในมุมมองของการใช้ ข้อมูล 

ทางการเงินและผู้ใช้ข้อมูล 

(2) ความถูกต้องและความครบถ้วนของการบันทึกรายการ เอกสารหลักฐาน 

ค าอธิบาย และข้อมูลอื่ นที่ ผู้บริหารเป็นผู้จัดท าขึ้ นเพื่ อใช้ในงานการรวบรวม

ข้อมูล  

(3) การใช้ดุลยพินิจในการจัดท าและการน าเสนอในข้อมูลทางการเงิน รวมถึง 

ดุลยพินิจที่ ผู้ประกอบวิชาชีพใช้ในระหว่างปฏิบัติงานการรวบรวมข้อมูล และ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก22) 

(ฉ) รูปแบบและเนื้อหาที่ ต้องการของรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ 

25. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องบันทกึข้อตกลงในการรับงานการรวบรวมข้อมูลที่ ได้รับความเหน็ชอบไว้

ในหนังสือตอบรับงานหรือข้อตกลงที่ เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบอื่ นที่ เหมาะสม ก่อนที่ จะ

เร่ิมปฏบิัติงานการรวบรวมข้อมูล (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก37-ก39) 

งานการใหบ้ริการต่อเนือ่ง 

26. ในการรับงานการการรวบรวมข้อมูลต่อเนื่ อง ผู้ประกอบวิชาชีพต้องประเมินว่ามีสถานการณ์ 

รวมถึงพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงการตอบรับงานที่ ท าให้ต้องแก้ไขข้อตกลงในการตอบรับ

งานการรวบรวมข้อมูลหรือไม่ และมีความจ าเป็นที่ ต้องแจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงข้อตกลงใน

การตอบรับงานการรวบรวมข้อมูลที่ มีอยู่เดิมหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก40) 

การสือ่สารกบัผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแล 

27. ผู้ ประกอบวิชาชีพต้องสื่ อสารกับผู้ บริหารหรือผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่

เหมาะสม) อย่างทันท่วงทีระหว่างการปฏิบัติงานการรวบรวมข้อมูลในทุกประเดน็ที่ เกี่ ยวกับ

งานการรวบรวมข้อมูล ซึ่ งในการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพแล้ว เห็นว่าประเด็น

ดังกล่าวมีความส าคัญเพียงพอที่ สมควรได้รับความสนใจจากผู้ บริหารหรือผู้ มีหน้าที่  

ในการก ากบัดูแล (ในกรณีที่ ความเหมาะสม) (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก41) 
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การปฏิบติังานการรวบรวมขอ้มูล 

ความเขา้ใจของผูป้ระกอบวชิาชีพ 

28. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องได้มาซึ่ งความเข้าใจประเดน็ดังต่อไปนี้ อย่างเพียงพอเพื่ อที่ จะสามารถ

ปฏบิัติงานการรวบรวมข้อมูล (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก42-ก44) 

(ก) ธุรกจิและการด าเนินงานของกจิการ รวมถึงระบบบัญชีของกจิการ และการบันทกึบัญชี  

(ข) แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงการน าไปใช้ปฏบิัติในอุตสาหกรรมของ

กจิการ 

การรวบรวมขอ้มูลทางการเงิน 

29. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรวบรวมข้อมูลทางการเงินโดยใช้การบันทึกรายการ เอกสารหลักฐาน 

ค าอธบิาย และข้อมูลอื่ น รวมถึงดุลยพินิจที่ ส าคัญซึ่ งผู้บริหารเป็นผู้จัดท าขึ้น 

30. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องหารือกบัผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) 

ในเร่ือง  ดุลยพินิจที่ ส าคัญ ส าหรับเร่ืองที่ ผู้ประกอบวิชาชีพใช้ในระหว่างปฏิบัติงานรวบรวม

ข้อมูลทางการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก45) 

31. ก่อนที่ งานการรวบรวมข้อมูลจะเสร็จสิ้น ผู้ประกอบวิชาชีพต้องอ่านข้อมูลทางการเงินที่ ถูก

รวบรวมขึ้ นตามความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงานของกิจการ และแม่บทการรายงาน 

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก46) 

32. หากในระหว่างปฏิบัติงานการรวบรวมข้อมูล ผู้ประกอบวิชาชีพตระหนักว่าการบันทึกรายการ 

เอกสารหลักฐาน ค าอธิบาย หรือข้อมูลอื่ น รวมถึงดุลยพินิจที่ ส าคัญซึ่ งผู้บริหารเป็นผู้จัดท าขึ้น

เพื่ อใช้ในงานการรวบรวมข้อมูลนั้นไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่เป็นที่ พอใจ ผู้ประกอบ

วิชาชีพต้องแจ้งต่อผู้บริหาร และให้ผู้บริหารจัดท าข้อมูลเพิ่ มเติม หรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 

33. หากผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถปฏิบัติงานการรวบรวมข้อมูลได้เสรจ็สิ้น เนื่ องจากผู้บริหาร

ไม่สามารถจัดท าการบันทึกรายการ เอกสารหลักฐาน ค าอธิบาย หรือข้อมูลอื่ น รวมถึง 

ดุลยพินิจที่ ส าคัญ (เมื่ อมีการร้องขอ) ผู้ประกอบวิชาชีพต้องถอนตัวจากงานการรวบรวม

ข้อมูล และรายงานต่อผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลทราบถึงเหตุผลของการถอนตัว 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก52) 

34. หากผู้ประกอบวิชาชีพรับทราบในระหว่างการปฏบิัติงานรวบรวมข้อมูลถึงเร่ือง 

(ก) ข้อมูลทางการเงินที่ ถูกรวบรวมไม่มีการอ้างถึงหรืออธิบายไว้อย่างเพียงพอเกี่ ยวกับ

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก47) 

(ข) การแก้ไขข้อมูลทางการเงินที่ ถูกรวบรวมมีความจ าเป็นเพื่ อไม่ให้ข้อมูลทางการเงินนั้น  

มีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก48-ก50) 

(ค) ข้อมูลทางการเงินที่ ถูกรวบรวมท าให้เกดิความเข้าใจผิด (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก51) 
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ผู้ประกอบวิชาชีพต้องเสนอการแก้ไขที่ เหมาะสมแก่ผู้บริหาร  

35. หากผู้บริหารปฏิเสธ หรือไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพเสนอการแก้ไขต่อข้อมูลทางการเงินที่

ถูกรวบรวม ผู้ประกอบวิชาชีพต้องถอนตัวจากงานการรวบรวมข้อมูล และรายงานต่อผู้บริหาร

และผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลทราบถึงเหตุผลของการถอนตัว (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก52) 

36. หากการถอนตัวจากงานการรวบรวมข้อมูลไม่สามารถกระท าได้ ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง

พิจารณาถึงความรับผิดชอบทางวิชาชีพและทางกฎหมายที่ เหมาะสมภายใต้สถานการณ์นั้นๆ 

37. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องได้รับการยืนยันจากผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณี 

ที่ เหมาะสม) ถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลต่อข้อมูล  

ทางการเงินที่ ถูกรวบรวมฉบับสดุท้าย (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก62) 

เอกสารหลกัฐาน 

38. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องระบุเร่ืองดังต่อไปนี้ ในเอกสารหลักฐานของงานการรวบรวมข้อมูล  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก53-ก55) 

(ก) เร่ืองต่าง ๆ ที่ ส าคัญที่ เกิดขึ้ นระหว่างปฏิบัติงานการรวบรวมข้อมูล และวิธีการที่  

ผู้ประกอบวิชาชีพตอบสนองต่อเร่ืองต่าง ๆ ที่ ส าคัญดังกล่าว 

(ข) การบันทึกเกี่ ยวกับวิธีการกระทบยอดข้อมูลทางการเงินที่ ถูกรวบรวมกับการบันทึก

รายการ เอกสารหลักฐาน ค าอธบิาย และข้อมูลอื่ น ที่ ผู้บริหารเป็นผู้จัดท าขึ้น 

(ค) ส า เนาของข้อมูลทางการเ งินที่ ถูกรวบรวมฉบับสุดท้ายที่ ไ ด้ รับการยืนยันถึง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) 

และรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก62) 

รายงานของผูป้ระกอบวิชาชีพ 

39. วัตถุประสงค์ที่ ส าคัญของรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ คือ การสื่ อสารที่ ชัดเจนถึงลักษณะของ

งานการรวบรวมข้อมูล รวมถึงบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพต่องานการ

รวบรวมข้อมูล รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพไม่ใช่เคร่ืองมือในการแสดงความเหน็หรือข้อสรุป

ของข้อมูลทางการเงินไม่ว่ารูปแบบใดกต็าม 

40. รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพส าหรับงานการรวบรวมข้อมูลต้องเป็นลายลักษณ์อกัษรและต้อง

ประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก56-ก57 และ ก63) 

(ก) ชื่ อรายงาน 

(ข) ผู้รับรายงาน เป็นไปตามที่ ตกลงในข้อตกลงในการตอบรับงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก58) 

(ค) ข้อความที่ ระบุว่า ผู้ประกอบวิชาชีพได้รวบรวมข้อมูลทางการเงินโดยใช้ข้อมูลที่ ผู้บริหารเป็น

ผู้จัดท าขึ้น 

(ง) ค าอธิบายเกี่ ยวกับความรับผิดชอบของผู้ บริหารหรือผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล  

(ในกรณีที่ เหมาะสม) ในเรื่ องที่ เกี่ ยวกบังานการรวบรวมข้อมูลและข้อมูลทางการเงิน 
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(จ) การระบุถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องและหากน าแม่บทการรายงาน 

ทางการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะมาใช้ ควรมีค าอธิบายหรือการอ้างถึงค าอธบิายของ

แม่บทการรายงานทางการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะในข้อมูลทางการเงิน 

(ฉ) การระบุถึงข้อมูลทางการเงิน รวมถึงชื่ อของแต่ละองค์ประกอบของข้อมูลทางการเงินถ้า

ข้อมูลทางการเงินนั้นมีมากกว่าหนึ่ งองค์ประกอบ และระบุวันที่ ของข้อมูลทางการเงินหรือ

ช่วงเวลาที่ เกี่ ยวข้อง 

(ช) ค าอธิบายเกี่ ยวกับความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล 

ทางการเงิน รวมถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  และ  

ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏบิัติงานตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง 

(ซ) ค าอธิบายเกี่ ยวกับสิ่ งที่ งานการรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวข้องตามมาตรฐานงานบริการ

เกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  

(ฌ) ค าอธบิายที่ ว่า 

(1) เนื่ องจากงานการรวบรวมข้อมูลไม่ใช่งานที่ ให้ความเชื่ อมั่น ผู้ประกอบวิชาชีพจึง

ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่ ผู้บริหารเป็นผู้จัดท า

ขึ้นเพื่ อใช้ในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว  

(2) ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพจึงไม่แสดงความเห็นจากการตรวจสอบหรือข้อสรุปจาก

การสอบทานว่า ข้อมูลทางการเงินนั้นจัดท าขึ้นตามแม่บทการรายงานทางการเงิน

ที่ เกี่ ยวข้อง หรือไม่ 

(ญ) ถ้าข้อมูลทางการเงินจัดท าขึ้นตามแม่บทการรายงานทางการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

ต้องมีวรรคอธบิายเพิ่ มเติม ดังนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก59-ก61) 

(1) อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของข้อมูลทางการเงินที่ จัดท าขึ้น และ(ถ้าจ าเป็น) ผู้ใช้

ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง หรือระบุการอ้างถึงในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเพื่ อ

เปิดเผยถึงข้อมูลดังกล่าว  

(2) เน้นให้ผู้อ่านรายงานเข้าใจถึงข้อเทจ็จริงที่ ว่า ข้อมูลทางการเงินนั้นจัดท าขึ้นตาม

แม่บทเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนั้น ข้อมูลดังกล่าวอาจไม่เหมาะสมส าหรับ

วัตถุประสงค์อื่ น 

(ฎ) วันที่ ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ 

(ฏ) ลายมือชื่ อของผู้ประกอบวิชาชีพ  

(ฐ) ที่ อยู่ของผู้ประกอบวิชาชีพ 

41. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องลงวันที่ ในรายงานในวันที่ ผู้ประกอบวิชาชีพปฏบิัติงานการรวบรวมข้อมูล

ตามมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้ เสรจ็สิ้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก62) 
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การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน ๆ 

ขอบเขตของมาตรฐานงานบริการเกีย่วเนือ่งฉบบัน้ี 

ขอ้พิจารณาทัว่ไป (อ้างถึงย่อหน้าที่  1) 

ก1. ในงานการรวบรวมข้อมูลที่ ผู้ ว่าจ้างคือบุคคลอื่ นนอกเหนือจากผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ใน  

การก ากบัดูแลกจิการ มาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้จะถูกปรับใช้ตามความเหมาะสม 

ก2. ความเกี่ ยวข้องของผู้ประกอบวิชาชีพกับบริการหรือกิจกรรมในระหว่างการปฏิบัติงานช่วย

ผู้บริหารของกจิการในการจัดท าและการน าเสนอในข้อมูลทางการเงินของกจิการสามารถเกิดขึ้น

ได้หลายรูปแบบ เมื่ อผู้ประกอบวิชาชีพได้รับการว่าจ้างให้จัดท าการบริการหรือกิจกรรมส าหรับ

กิจการภายใต้มาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  ความเชื่ อมโยงของผู้ประกอบวิชาชีพกับ

ข้อมูลทางการเงินจะถูกสื่ อสารผ่านรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพที่ จัดท าขึ้นในรูปแบบที่ ก าหนด

ตามมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพประกอบด้วยสิ่ งที่

ผู้บริหารให้การรับรองไว้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่ งเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานงานบริการ

เกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  

การน าไปปฏิบติัในงานการรวบรวมขอ้มูลอื่นนอกจากขอ้มูลทางการเงินในอดีต (อา้งถึงย่อหนา้ที ่2) 

ก3. มาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้ ระบุถึงงานที่ ผู้ประกอบวิชาชีพช่วยผู้บริหารในการจัดท า

และการน าเสนอในข้อมูลทางการเงินในอดีต อย่างไรกต็าม มาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ อง

ฉบับนี้อาจน าไปใช้ หรือปรับใช้ตามความเหมาะสม เมื่ อผู้ประกอบวิชาชีพได้รับการว่าจ้างให้

ช่วยผู้บริหารในการจัดท าและการน าเสนอในข้อมูลทางการเงินอื่ น ตัวอย่างเช่น 

• ข้อมูลทางการเงินเสมือน 

• ข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวกบัอนาคต รวมถึงงบประมาณหรือประมาณการทางการเงิน 

ก4. ผู้ประกอบวิชาชีพอาจรับงานช่วยผู้บริหารในการจัดท าและการน าเสนอในข้อมูลที่ ไม่เกี่ ยวข้อง

กับข้อมูลทางการเงิน ตัวอย่างเช่น รายงานกา๊ซเรือนกระจก ข้อมูลทางสถิติ หรือข้อมูลอื่ นของ

ผลตอบแทน ในกรณีดังกล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพอาจน ามาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  

มาปรับใช้ในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกบัลักษณะของงานการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว 

ข้อพิจารณาความเกี่ ยวเนื่ องของการน ามาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องไปปฏบิัติใช้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  3) 

ก5. การบังคับใช้ของมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้ อาจถูกระบุในข้อก าหนดของแต่ละ

ประเทศในการรับงานที่ ผู้ประกอบวิชาชีพได้ให้บริการในการจัดท าและการน าเสนอในข้อมูล

ทางการเงินของกิจการ  (เช่น การจัดท างบการเงินในอดีตส าหรับการย่ืนเพื่ อขอจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์) หากการบังคับใช้นั้นไม่ได้ถูกก าหนดทั้งจากกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือ

มาตรฐานวิชาชีพที่ เกี่ ยวข้อง หรือข้อก าหนดอื่ นผู้ประกอบวิชาชีพยังคงต้องสรุปว่าได้น า

มาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้มาปรับใช้ให้เหมาะกบัสถานการณ์นั้นๆ 
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ความสมัพนัธก์บัมาตรฐานการควบคมุคณุภาพ ฉบบัที ่1 (อ้างถึงย่อหน้าที่  4) 

ก6. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 ก าหนดความรับผิดชอบของส านักงานที่ ต้องจัดให้มี

และคงไว้ซึ่ งระบบการควบคุมคุณภาพส าหรับงานการให้บริการเกี่ ยว เนื่ อง ซึ่ งรวมถึงงาน 

การรวบรวมข้อมูลความรับผิดชอบดังกล่าวรวมถึงการจัดให้มี 

• ระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงาน 

• นโยบายที่ ออกแบบมาเพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบการควบคุมคุณภาพและวิธี

ปฏิบัติที่ จ าเป็นในการน านโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติและการติดตามผลการปฏิบัติตาม

นโยบายดังกล่าวของส านักงาน 

ก7. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 ก าหนดให้ส านักงานมีภาระหน้าที่ ในการจัดให้มีและ

คงไว้ซึ่ งระบบการควบคุมคุณภาพเพื่ อให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ส านักงานว่า 

(ก) ส านักงานและบุคลากรของส านักงานปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนด  

ทางกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง  

(ข) รายงานที่ ออกโดยส านักงานหรือ หัวหน้าผู้ รับผิดชอบงานมีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์นั้น ๆ3
 

ก8. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 ก าหนดภาระหน้าที่ ของส านักงานที่ ต้องจัดให้มีและคงไว้

ซึ่ งระบบการควบคุมคุณภาพ ซึ่ งรวมถึงนโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ กล่าวถึงแต่ละองค์ประกอบ

ต่อไปนี้  

• ความรับผิดชอบของผู้น าต่อคุณภาพภายในส านักงาน 

• ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง 

• การตอบรับงานและการคงไว้ซึ่ งความสัมพันธก์บัลูกค้าและงานที่ มีลักษณะเฉพาะ 

• ทรัพยากรบุคคล 

• การปฏบิัติงาน  

• การติดตามผล 

ก9. ในบริบทของระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงาน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ 

ในการน าวิธปีฏบิัติในการควบคุมคุณภาพที่ เกี่ ยวข้องกบังานไปปฏบิัติ 

ก10. โดยทั่วไป กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาจเชื่ อถือระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงาน เว้นแต่ข้อมูล

จากส านักงานหรือองค์กรอื่ นจะชี้แนะไว้เป็นอย่างอื่ น ตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้ปฏบิัติงานอาจเชื่ อถือ

ระบบการควบคุมภาพของส านักงานในเร่ือง 

• ความรู้ความสามารถของบุคลากร จากการจัดหาบุคลากรและการฝึกอบรมอย่างเป็น

ทางการของส านักงาน 

 
3
 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่  1 ย่อหน้าที่  11  
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• การรักษาความสัมพันธ์กบัลูกค้า จากระบบการตอบรับงานและการรับงานต่อเนื่ องของ

ส านักงาน 

• การปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับ จากกระบวนการการติดตามผลของส านักงาน 

ในการพิจารณาข้อบกพร่องในระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงานว่าอาจมีผลกระทบต่อ

งานการรวบรวมข้อมูล หัวหน้าผู้รับผิดชอบงานอาจพิจารณามาตรการที่ ส านักงานใช้เพื่ อแก้ไข

สถานการณ์นั้น ซึ่ งหัวหน้าผู้ รับผิดชอบงานต้องพิจารณาว่าเพียงพอในบริบทของงาน 

การรวบรวมข้อมูลนั้น 

ก11. ข้อบกพร่องในระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงานไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ ว่า งานการรวบรวม

ข้อมูลงานใดงานหนึ่ งไม่ปฏบิัติตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับ

ที่ เกี่ ยวข้อง หรือเป็นข้อบ่งชี้ ว่ารายงานของผู้ประกอบวิชาชีพนั้นไม่เหมาะสม 

งานการรวบรวมขอ้มูล 

การใชค้ าวา่ “ผูบ้ริหาร” และ “ผูมี้หนา้ทีใ่นการก ากบัดแูล” (อ้างถึงย่อหน้าที่  5 และ 7-8) 

ก12. ความรับผิดชอบที่ เกี่ ยวข้องของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลจะแตกต่างกันไปใน

แต่ละประเทศและแต่ละกิจการ ความแตกต่างเหล่านี้ มีผลกระทบต่อวิธีที่ ผู้ประกอบวิชาชีพ

ประยุกต์ข้อก าหนดของมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้ ในส่วนของผู้บริหารหรือผู้มี

หน้าที่ ในการก ากับดูแล ดังนั้น ค าว่า “ผู้บริหาร” และ (ในกรณีที่ เหมาะสม) “ผู้มีหน้าที่ ใน

การก ากับดูแล” จะถูกใช้หลายที่ ในมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  เพื่ อที่ จะเตือนให้ผู้

ประกอบวิชาชีพเข้าใจถึงข้อเทจ็จริงที่ ว่า สภาพแวดล้อมของกิจการที่ แตกต่างกันอาจมีความ

แตกต่างกนัในเร่ืองการบริหาร โครงสร้างในการก ากบัดูแลและการจัดการ 

ก13. ความรับผิดชอบที่ หลากหลายที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดท าข้อมูลทางการเงินและการรายงานทาง

การเงินแก่บุคคลภายนอก เป็นหน้าที่ ของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล ขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยต่าง ๆ เช่น 

• ทรัพยากรและโครงสร้างขององค์กร 

• บทบาทเฉพาะของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลภายในกิจการตามที่ ก าหนด

โดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง หรือ (หากกิจการนั้นไม่ได้ถูกบังคับ) การก ากบั

ดูแลที่ เป็นทางการ หรือข้อตกลงที่ เป็นความรับผิดชอบของกิจการ (ตัวอย่างเช่น ตามที่

บันทกึในสญัญา หรือ การก่อตั้งกจิการ หรือเอกสารอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวกบัการก่อตั้งกจิการ) 

ในกิจการขนาดเลก็จ านวนมาก มักจะไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างบทบาทการบริหารและ

การก ากับดูแลในกิจการ หรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลของกิจการอาจมีส่วนเกี่ ยวข้องใน 

การบริหารกิจการในกรณีอื่ นโดยเฉพาะในกิจการขนาดใหญ่ ผู้บริหารมีความรับผิดชอบใน 

การด าเนินการของธุรกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการและการจัดท ารายงาน ขณะที่  

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลมีความรับผิดชอบก ากับดูแลเกี่ ยวกับการบริหาร นอกจากนี้  
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ผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลในกจิการขนาดใหญ่จะมีหรือเชื่ อว่ามีความรับผิดชอบในการอนุมัติ

ข้อมูลทางการเงินของกจิการโดยเฉพาะเมื่ อข้อมูลนั้นถูกใช้โดยบุคคลภายนอก ในกจิการขนาด

ใหญ่ บ่อยคร้ังที่ กลุ่มย่อยของผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ  

จะมีความรับผิดชอบในการก ากับดูแล ในบางประเทศ การจัดท างบการเงินของกิจการตาม

แม่บทเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะเป็นความรับผิดชอบตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่ ในการก ากับ

ดูแล ในขณะที่ ในบางประเทศเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร 

ความเกีย่วขอ้งกบักิจกรรมอ่ืนทีเ่กีย่วเนื่องกบัการจดัท าและการน าเสนอในขอ้มูลทางการเงิน (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  5) 

ก14. ขอบเขตของงานการรวบรวมข้อมูลจะแตกต่างกันตามสถานการณ์ของงาน อย่างไรก็ตาม  

ในทุกกรณีจะเกี่ ยวข้องกับการช่วยผู้บริหารในการจัดท าและการน าเสนอในข้อมูลทางการเงิน

ของกิจการตามแม่บทการรายงานทางการเงิน โดยใช้ข้อมูลที่ ผู้ บริหารเป็นผู้ จัดท าขึ้ น  

ในงานการรวบรวมข้อมูลบางงาน ผู้บริหารอาจจัดท าข้อมูลทางการเงินด้วยตนเองในรูปแบบ

ของร่างหรือข้อมูลทางการเงินเบื้องต้น 

ก15. ผู้ประกอบวิชาชีพอาจถูกว่าจ้างให้ปฏิบัติงานในกิจกรรมอื่ นในนามของผู้บริหาร นอกเหนือ 

จากงานการรวบรวมข้อมูล ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบวิชาชีพอาจถูกว่าจ้างให้เกบ็รวบรวมข้อมูล 

จัดประเภทรายการ และสรุปข้อมูลทางบัญชีของกิจการและประมวลผลข้อมูลดังกล่าวในรูป

ของการบันทกึบัญชีเพื่ อจัดท างบทดลอง งบทดลองจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ ผู้ประกอบวิชาชีพ

น ามาใช้รวบรวมข้อมูลทางการเงินที่ เป็นไปตามการปฏิบัติงานการรวบรวมข้อมูลตาม

มาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  กรณีนี้ เกิดขึ้นบ่อยคร้ังส าหรับกิจการขนาดเล็กที่ ไม่มี

การพัฒนาระบบบัญชีที่ ดี หรือกิจการที่ ต้องจ้างบุคคลภายนอกมาจัดท าการบันทึกบัญชี 

มาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้ ไม่เกี่ ยวข้องกับกิจกรรมที่ เพิ่ มเติมขึ้นมา ที่ ผู้ประกอบ

วิชาชีพอาจปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ บริหารในขอบเขตอื่ น ซึ่ งเกิดขึ้ นก่อนงาน 

การรวบรวมงบการเงินของกจิการ 

แม่บทการรายงานทางการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  10) 

ก16. ข้อมูลทางการเงินอาจจัดท าขึ้นตามแม่บทการรายงานทางการเงินเพื่ อให้เป็นไปตาม 

• ความต้องการข้อมูลทางการเงินโดยทั่วไปของผู้ ใช้ที่ หลากหลาย (หรือ “แม่บท 

การรายงานทางการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไป”) หรือ 

• ความต้องการข้อมูลทางการเงินของผู้ ใช้เฉพาะกลุ่ม (หรือ “แม่บทการรายงาน 

ทางการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ”) 

ข้อก าหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องก าหนดรูปแบบและเนื้ อหาของข้อมูล  

ทางการเงิน แม่บทการรายงานทางการเงินอาจ (ในบางกรณี) ถูกอ้างองิโดยใช้ค าว่า “เกณฑท์างบัญชี” 
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ก17. ตัวอย่างของแม่บทการรายงานทางการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไป ได้แก่ 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

• มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่ ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ  

ก18. ตัวอย่างของแม่บทการรายงานทางการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะที่ อาจถูกน ามาใช้ ขึ้นอยู่กบั

วัตถุประสงค์เฉพาะของข้อมูลทางการเงินนั้น คือ 

• เกณฑ์ทางบัญชีภาษีอากรที่ ถูกใช้ในแต่ละประเทศเพื่ อจัดท าข้อมูลทางการเงินให้เป็นไป

ตามกฎหมายภาษีอากร 

• ส าหรับกจิการที่ ไม่ต้องใช้แม่บทการรายงานทางการเงิน 

o เกณฑ์ทางบัญชีที่ ใช้ในข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการที่ มีความเหมาะสมกับการ

ใช้ข้อมูลทางการเงิน และสภาพแวดล้อมของกิจการ (ตัวอย่างเช่น การใช้เกณฑ์

เงินสดกับรายการคงค้างที่ ถูกเลือก เช่น ลูกหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ การค้า เพื่ อ

น าไปจัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ หรือการใช้แม่บท

การรายงานทางการเงินที่ มีการปรับเปล่ียนเพื่ อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์เฉพาะ

ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินนั้น) 

o เกณฑ์เงินสดที่ ใช้จัดท ารายงานการรับและการจ่ายเงิน (ตัวอย่างเช่น การจัดท า

เพื่ อวัตถุประสงค์ในการปันส่วนเงินส่วนเกินของเงินรับต่อรายจ่ายให้แก่เจ้าของ

สนิทรัพย์ที่ ให้เช่า หรือเพื่ อบันทกึรายการเคล่ือนไหวของเงินสดย่อยของกลุ่ม) 

ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ (อ้างถึงย่อหน้าที่  21) 

ก19. ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี เร่ือง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ก าหนด

หลักการพื้ นฐานของจรรยาบรรณ ซึ่ งใช้เป็นแนวคิดหรือหลักการส าคัญของจรรยาบรรณ 

หลักการพื้นฐานดังกล่าวแบ่งออกเป็น 

(ก) ความโปร่งใส ความเป็นอสิระ ความเที่ ยงธรรม และความซ่ือสตัย์สจุริต 

(ข) ความรู้ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏบิัติงาน 

(ค) การรักษาความลับ 

(ง) ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ 

(จ) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้ เป็นหุ้นส่วน บุคคล หรือ นิติบุคคลที่ ผู้ประกอบวิชาชีพ

ปฏบิัติหน้าที่ ให้ 

(ฉ) ความรับผิดชอบต่อเพื่ อนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั่วไป 

ค าชี้ แจงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี เร่ือง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ส าหรับผู้ท า

บัญชี พ.ศ. 2555 เป็นค าอธิบายหลักการพื้ นฐานและข้อบังคับแต่ละข้อให้ชัดเจนใน

รายละเอยีดรวมทั้งการยกตัวอย่างประกอบในบางกรณี 
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ขอ้พิจารณาทางจรรยาบรรณที่เกีย่วกับความเกีย่วขอ้งของผูป้ระกอบวิชาชีพกับขอ้มูล (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  21 และ 24 (ก)-(ง)) 

ก20. ภายใต้ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี เร่ือง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 

หลักการพื้ นฐานในส่วนของความซื่ อสัตย์สุจริตนั้น ก าหนดว่า ความซ่ือสัตย์สุจริต หมายความ

ถึง การประพฤติอย่างตรงไปตรงมา จริงใจ ซื่ อตรงต่อวิชาชีพไม่คดโกง ไม่หลอกลวงปฏบิัติงาน

บนหลักฐานที่ เป็นจริงและเชื่ อถือได้ ไม่อ้างหรือยินยอมให้บุคคลอื่ นอ้างว่าได้ปฏิบัติงาน 

ถ้าไม่ได้ปฏิบัติงานจริง ยังรวมถึง ผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่เกี่ ยวข้องกับรายงาน  

แบบแสดงรายการ การสื่ อสาร หรือข้อมูลอื่ น โดยที่ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเชื่ อว่าข้อมูลเหล่านั้น 

(ก) เป็นข้อมูลที่ ผิดจากความจริงอย่างเป็นสาระส าคัญ หรือ ก่อให้เกดิความเข้าใจผิด 

(ข) เป็นรายงานหรือข้อมูลที่ จัดท าขึ้นโดยไม่ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ  

(ค) ได้ละเว้นหรือปิดบังข้อมูลที่ จ าเป็นต้องมีอยู่ในรายงาน ซึ่ งการละเว้นหรือปิดบังนี้

ก่อให้เกดิความเข้าใจผิด 

เมื่ อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรับรู้ ว่าตนเกี่ ยวข้องกับข้อมูลเหล่านั้น ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อง

ด าเนินการเพื่ อยุติการเกี่ ยวข้องนั้น 

ความเป็นอิสระ (อ้างถึงย่อหน้าที่  17 (ช) และ 21) 

ก21. ตามค าชี้ แจงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี เร่ือง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ส าหรับ

ผู้ท าบัญชี พ.ศ. 2555 ก าหนดว่า ผู้ท าบัญชีต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยปราศจากอิทธิพลหรือ 

การควบคุมอย่างไม่เหมาะสมของบุคคลอื่ นที่ ท าให้เกิดความสงสัยในความเป็นกลาง  หรือ

ความเที่ ยงธรรมของผู้ท าบัญชีและต้องใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระภายใต้

ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี เว้นแต่กรณีที่ มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอื่ น และในกรณีที่

ผู้ท าบัญชีเห็นว่ามีความสัมพันธ์หรือมีสถานการณ์ใดที่ จะกระทบต่อความเป็นอิสระใน  

การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพ ผู้ท าบัญชีต้องใช้วิจารณญาณในการรับงาน 

ถอนตัวจากการให้บริการ  หรือหยุดการให้บริการชั่ วคราว จนกว่าความสัมพันธ์หรือ

สถานการณ์ที่ กระทบความเป็นอิสระได้ยุติลง ส าหรับการพิจารณาความเป็นอิสระให้พิจารณา

ในช่วงเวลาตั้งแต่ผู้ท าบัญชีและกลุ่มผู้ปฏบิัติงานเร่ิมต้นปฏบิัติงาน จนถึงการส่งมอบงานให้กับ

ผู้ ว่าจ้าง หรือความสัมพันธ์ทางวิชาชีพระหว่างผู้ท าบัญชีกับลูกค้าสิ้นสุดลง โดยพิจารณาจาก

สญัญาหรือข้อตกลง 

การใชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  22 และ 24 (จ) (3)) 

ก22. การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพมีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานการรวบรวมข้อมูลที่

เหมาะสม เนื่ องจากการตีความข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องและข้อก าหนดของ

มาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  และการตัดสินใจอย่างรอบคอบที่ จ าเป็นตลอด 

การปฏบิัติงานการรวบรวมข้อมูล ก าหนดให้น าความรู้และประสบการณ์ที่ เกี่ ยวข้องไปประยุกต์

กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ต่าง ๆ ของงานการรวบรวมข้อมูล การใช้ดุลยพินิจเย่ียง 
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ผู้ประกอบวิชาชีพมีความจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่ องานการรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกบัการช่วย

ผู้บริหารของกจิการตัดสนิใจเกี่ ยวกับ 

• การยอมรับได้ของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ ใช้ในการจัดท าและการน าเสนอใน

ข้อมูลทางการเงินของกจิการ ในมุมมองของการใช้ข้อมูลทางการเงินและผู้ใช้ข้อมูล 

• การประยุกต์แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึง 

o การเลือกนโยบายการบัญชีที่ เหมาะสมภายใต้แม่บทนั้น 

o การประมาณการทางบัญชีที่ จ าเป็นส าหรับข้อมูลทางการเงินที่ จัดท าและแสดง

รายการภายใต้แม่บทนั้น 

o การจัดท าและการน าเสนอในข้อมูลทางการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ ยวข้อง 

ความช่วยเหลือของผู้ประกอบวิชาชีพต่อผู้บริหารมักจะถูกจัดท าขึ้นบนพื้ นฐานที่ ว่าผู้บริหาร

หรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) เข้าใจถึงดุลยพินิจที่ ส าคัญที่ สะท้อนใน

ข้อมูลทางการเงิน และรับทราบถึงความรับผิดชอบต่อดุลยพินิจเหล่านั้น 

ก23. การใช้ดุลยพินิจเ ย่ียงผู้ ประกอบวิชาชีพ เกี่ ยวข้องกับการน าการฝึกอบรม ความรู้  และ

ประสบการณ์ในบริบทของมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  และมาตรฐานการบัญชีและ

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณไปใช้ในการตัดสินใจอย่างรอบรู้ ในการปฎิบัติงานที่ เหมาะสมใน

แต่ละสถานการณ์ของงานการรวบรวมข้อมูล 

ก24. การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในงานการรวบรวมข้อมูลแต่ละงานอยู่บนพื้นฐานของ

ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่ ผู้ประกอบวิชาชีพทราบจนถึงวันที่ ในรายงานของผู้ประกอบ

วิชาชีพ รวมถึง 

• ความรู้ที่ ได้รับจากการปฏิบัติงานด้านอื่ น ๆ ของกิจการ (ตัวอย่างเช่น บริการด้านภาษี

อากร) 

• ความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจและการด าเนินงานของกิจการ รวมถึงระบบ

บัญชี และการประยุกต์แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องในอุตสาหกรรมที่

กจิการนั้นด าเนินธุรกจิอยู่ 

• ขอบเขตที่ งานนั้นต้องน าดุลยพินิจของผู้บริหารมาใช้ในการจัดท าและการน าเสนอใน

ข้อมูลทางการเงิน 

การควบคุมคุณภาพท่ีระดบังาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  23 (ข)) 

ก25. การกระท าของหัวหน้าผู้ รับผิดชอบงานและข่าวสารที่ เหมาะสมที่ สื่ อสารให้แก่สมาชิกในกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติงาน ในการแสดงความรับผิดชอบต่อคุณภาพโดยรวมของงานการให้บริการแต่ละงาน 

โดยเน้นถึงความส าคัญต่อการบรรลุถึงคุณภาพของงาน 
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(ก) การปฏิบัติงานที่ เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพและข้อบังคับและข้อก าหนด  

ทางกฎหมาย 

(ข) การปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ ยวกับการควบคุมคุณภาพของส านักงานที่

เกี่ ยวข้อง  

(ค) การเสนอรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพส าหรับงานการรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐาน 

งานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  

การตอบรบังานและการคงไวซึ้ง่ความสมัพนัธก์บัลูกคา้และงานการรวบรวมขอ้มูล (อ้างถึงย่อหน้าที่  23 

(ข)(1)) 

ก26. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 ก าหนดให้ส านักงานต้องได้มาซึ่ งข้อมูลที่ พิจารณาว่า

จ าเป็นในแต่ละสถานการณ์ก่อนการตอบรับงานกบัลูกค้ารายใหม่ และเมื่ อตัดสินใจว่าจะคงไว้

ซึ่ งงานกับลูกค้ารายเดิมต่อไปหรือไม่ รวมถึงเมื่ อพิจารณาตอบรับงานใหม่กับลูกค้ารายเดิม 

หัวหน้าผู้ รับผิดชอบงานอาจใช้ข้อมูลช่วยในการพิจารณาว่าการตอบรับงานหรือการคงไว้ซึ่ ง

ความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานการรวบรวมข้อมูลมีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่ งอาจรวมถึง

ข้อมูลเกี่ ยวกับความซื่ อสัตย์สุจริตของเจ้าของหลัก ผู้บริหารหลัก และผู้มีหน้าที่ ในการก ากับ

ดูแล หากหัวหน้าผู้ รับผิดชอบงานมีเหตุให้สงสัยเกี่ ยวกับความซื่ อสัตย์สุจริตของผู้บริหารใน

ระดับที่ จะส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานการรวบรวมข้อมูล หัวหน้าผู้ รับผิดชอบงานอาจ

พิจารณาไม่ตอบรับงานนั้น 

การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งในการปฏิบติังานการรวบรวมขอ้มูล (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  23 (ข)(3)) 

ก27. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 ก าหนดความรับผิดชอบของส านักงานในการจัดให้มี

นโยบายและวิธีปฏิบัติที่ ออกแบบมาเพื่ อให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ส านักงานว่า 

ส านักงานและบุคลากรของส านักงานปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง 

มาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  ก าหนดความรับผิดชอบของหัวหน้าผู้รับผิดชอบงานใน

ส่วนที่ เกี่ ยวกบัการปฏบิัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

การตอบรบังานและการรบังานต่อเนือ่ง 

การระบุถึงการใชข้อ้มูลทางการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  24 (ก)) 

ก28. การใช้ข้อมูลทางการเงินอาจถูกระบุโดยกฎหมาย ข้อบังคับ หรือการจัดการอื่ นที่ เกี่ ยวข้องที่ ถูก

ก าหนดขึ้ น โดยมีความเกี่ ยวข้องกับข้อก าหนดของข้อมูลทางการเงินของกิจการ  ซึ่ ง 

ความต้องการใช้ข้อมูลทางการเงินอาจจัดท าส าหรับกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลภายในและภายนอกของ

กิจการ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลทางการเงินที่ กิจการต้องจัดท าในเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกับรายการที่ เป็น

ข้อผูกพันหรือการจัดหาเงินกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ขาย ธนาคาร หรือหน่วยงานอื่ นที่ ให้เงิน

ช่วยเหลือ 
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ก29. การระบุถึงการใช้ข้อมูลทางการเงินของผู้ประกอบวิชาชีพนั้น เกี่ ยวข้องกับการท าความเข้าใจ

ในปัจจัยต่าง ๆ เช่น วัตถุประสงค์หลักของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล (ในกรณีที่

เหมาะสม) และผู้ ว่าจ้าง (ในกรณีที่ แตกต่าง) ที่ ต้องการใช้บริการในงานการรวบรวมข้อมูล 

ตัวอย่างเช่น หน่วยงานที่ ให้เงินช่วยเหลืออาจก าหนดให้กิจการรวบรวมข้อมูลทางการเงินโดย 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่ อให้ได้รับข้อมูลที่ มีรูปแบบเฉพาะ ซึ่ งแสดงผลการด าเนินงานและ

กิจกรรมของกิจการ เพื่ อสนับสนุนข้อก าหนดในการให้เงินช่วยเหลือหรือการให้เงินช่วยเหลือ

ต่อเนื่ อง 

การระบุแม่บทการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  17 (ก) และ 24 (ข)) 

ก30. การตัดสินใจเกี่ ยวกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่ ผู้บริหารน ามาปฏิบัติส าหรับข้อมูล  

ทางการเงินที่ ถูกท าขึ้นในบริบทของการใช้ข้อมูลที่ ได้ก าหนดไว้ในข้อตกลงในการตอบรับงาน 

และข้อก าหนดของกฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง 

ก31. ตัวอย่างของปัจจัยดังต่อไปนี้ เกี่ ยวข้องกับการพิจารณาว่าแม่บทการรายงานทางการเงินเป็นที่

ยอมรับได้หรือไม่ 

• ลักษณะของกิจการ และรูปแบบของการก ากับดูแลกิจการ ตัวอย่างเช่น กิจการเป็น

องค์กรที่ แสวงหาผลก าไร หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรที่ ไม่แสวงหาผลก าไร  

• การใช้ข้อมูลทางการเงินและผู้ใช้ข้อมูล ตัวอย่างเช่น ข้อมูลทางการเงินมีวัตถุประสงค์ใน

การใช้ทั่วไปโดยผู้ ใช้ที่ หลากหลาย หรือส าหรับใช้เฉพาะผู้บริหาร หรือผู้ ใช้ที่ เป็น

บุคคลภายนอกในบริบทของวัตถุประสงค์เฉพาะที่ ระบุไว้ในข้อตกลงการตอบรับงาน

การรวบรวมข้อมูล 

• แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องถูกก าหนดหรือถูกระบุ โดยกฎหมายหรือ

ข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง หรือสญัญา หรือรูปแบบอื่ น ๆ ของการท าข้อตกลงกบับุคคลที่ สาม 

หรือเป็นส่วนหนึ่ งของการก ากบัดูแล หรือการจัดท าขึ้นโดยความสมัครใจของกจิการ  

• ลักษณะและรูปแบบของข้อมูลทางการเงินที่ จัดท าและแสดงรายการภายใต้แม่บท 

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ตัวอย่างเช่น งบการเงินฉบับสมบูรณ์ งบการเงิน

ฉบับเดียว หรือข้อมูลทางการเงินที่ แสดงรายการในรูปแบบอื่ นที่ ตกลงกันระหว่าง

คู่สญัญา หรือรูปแบบอื่ น ๆ ตามข้อตกลง 

ปัจจัยที่ เกี่ ยวข้องเมื่ อข้อมูลทางการเงินถูกน าไปใช้ส าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ (อ้างถึงย่อหน้าที่   

24 (ก) - (ข)) 

ก32. ผู้ ว่า จ้างมักจะตกลงร่วมกันในลักษณะและรูปแบบของข้อมูลทางการเงินที่ มีไ ว้ เพื่ อ

วัตถุประสงค์เฉพาะกับผู้ ใช้ข้อมูล ตัวอย่างเช่น รายงานทางการเงินภายใต้ข้อก าหนดของ

สัญญา หรือโครงการเงินอุดหนุน หรือตามความจ าเป็นเพื่ อสนับสนุนการท ารายการค้าหรือ

กิจกรรมของกิจการ สัญญาที่ เกี่ ยวข้องอาจระบุให้ใช้แม่บทการรายงานทางการเงิน 
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ตัวอย่างเช่น แม่บทการรายงานทางการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไปที่ ก าหนดโดยองค์กรที่ มี

อ านาจในการก าหนดมาตรฐาน หรือกฎหมายหรือข้อบังคับ นอกจากนี้  คู่สัญญาอาจตกลง

ร่วมกนัในการใช้แม่บทการรายงานทางการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไปที่ มีการปรับเปล่ียน หรือ

ดัดแปลงให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะ ในกรณีนั้นแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ ยวข้องจะอธิบายไว้ในข้อมูลทางการเงินและในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ ว่าเป็น 

การรายงานทางการเงินภายใต้ข้อก าหนดของสัญญามากกว่าจะเป็นการอ้างถึงแม่บท  

การรายงานทางการเงินที่ มีการปรับเปล่ียน ในกรณีดังกล่าว แม้ว่าข้อมูลทางการเงินที่ รวบรวม

นั้นมีการจัดท าเพื่ อให้ใช้กันอย่างกว้างขวาง แต่แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องเป็น

แม่บทเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ และผู้ประกอบวิชาชีพถูกก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด

ในการรายงานที่ เกี่ ยวข้องของมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  

ก33. เมื่ อแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องเป็นแม่บทการรายงานทางการเงินเพื่ อวัตถุ  

ประสงค์เฉพาะ โดยมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบันทกึ

ข้อจ ากัดในการใช้ หรือ  การเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินในหนังสือตอบรับงาน และระบุใน

รายงานของผู้ ประกอบวิชาชีพว่าข้อมูลทางการเงินจัดท าขึ้ นโดยใช้แม่บทการรายงาน  

ทางการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ และผลที่ ได้รับอาจไม่เหมาะส าหรับวัตถุประสงค์อื่ น 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  24 (จ)) 

ก34. ภายใต้มาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องได้รับค ายืนยันจาก

ผู้บริหาร หรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) เกี่ ยวกับความรับผิดชอบของ

ผู้บริหารต่อทั้งข้อมูลทางการเงินและงานการรวบรวมข้อมูลซึ่ งเป็นเง่ือนไขก่อนที่ จะตอบรับ

งาน ในกิจการขนาดเลก็ ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) อาจ

ไม่มีความรู้ เกี่ ยวกับความรับผิดชอบดังกล่าว รวมถึงกฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง ดังนั้น 

เพื่ อให้ได้รับค ายืนยันจากผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ ประกอบวิ ชาชีพอาจพบว่า 

มีความจ าเป็นที่ จะต้องหารือเกี่ ยวกบัความรับผิดชอบกบัผู้บริหารเป็นการล่วงหน้า ก่อนได้รับ

ค ายืนยันความรับผิดชอบของผู้บริหาร 

ก35. หากผู้บริหารไม่รับทราบถึงความรับผิดชอบของตนในบริบทของงานการรวบรวมข้อมูล  

ผู้ประกอบวิชาชีพจะไม่สามารถปฏิบัติงานได้และเป็นการไม่เหมาะสมที่ ผู้ประกอบวิชาชีพจะ

ตอบรับงาน เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องก าหนดให้ต้องตอบรับงานนั้น อย่างไรก็

ตาม ในกรณีที่ ผู้ประกอบวิชาชีพถูกก าหนดให้ตอบรับงาน ผู้ประกอบวิชาชีพต้องสื่ อสารกับ

ผู้บริหารถึงความส าคัญของเร่ืองต่างๆ เหล่านี้  และผลกระทบต่องานการรวบรวมข้อมูล 

ก36. ผู้ประกอบวิชาชีพมีสิทธิที่ จะเชื่ อถือในข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับงานการรวบรวมข้อมูลที่ ผู้บริหารเป็น

ผู้จัดท าขึ้น ในเร่ืองของความถูกต้อง ความครบถ้วนและทนัเวลา รูปแบบของข้อมูลที่ ผู้บริหาร

เป็นผู้จัดท าขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์ในงานการรวบรวมข้อมูลนี้จะแตกต่างกนัในแต่ละสถานการณ์

ของงานการรวบรวมข้อมูล ในความหมายทั่วไป รูปแบบของข้อมูลจะประกอบด้วย การบันทกึ
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รายการ เอกสารหลักฐาน ค าอธิบาย และข้อมูลอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับการรวบรวมของข้อมูล  

ทางการเงินที่ จัดท าขึ้นตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ข้อมูลที่ ผู้บริหารจัดท าขึ้น

อาจรวมถึง ข้อมูลเกี่ ยวกับสมมติฐานของผู้บริหาร ความตั้งใจหรือแผนงานของการประมาณ

การทางบัญชีที่ จ าเป็นในการรวบรวมข้อมูลภายใต้แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

หนงัสือตอบรบังานหรือรูปแบบอื่นของการเห็นชอบทีเ่ป็นลายลกัษณอ์ักษร (อ้างถึงย่อหน้าที่  25) 

ก37. หนังสือตอบรับงานมีประโยชน์ต่อทั้งผู้บริหาร(และผู้ ว่าจ้าง ในกรณีที่ แตกต่าง) และผู้ประกอบ

วิชาชีพ โดยผู้ประกอบวิชาชีพส่งหนังสือตอบรับงานให้แก่ผู้บริหาร และผู้ ว่าจ้าง (ในกรณีที่

เหมาะสม) ก่อนเร่ิมปฏิบัติงานการรวบรวมข้อมูล เพื่ อช่วยหลีกเล่ียงความเข้าใจผิดเกี่ ยวกับ

งานการรวบรวมข้อมูล หนังสือตอบรับงานยืนยันการตอบรับงานการรวบรวมข้อมูลของ  

ผู้ประกอบวิชาชีพ และยืนยันในเร่ืองดังต่อไปนี้  

• วัตถุประสงค์และขอบเขตของงานการรวบรวมข้อมูล รวมถึงความเข้าใจของ 

ผู้ที่ เกี่ ยวข้องว่างานการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่งานที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

• การใช้ และการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงิน และข้อจ ากัดต่าง ๆ ในการใช้หรือ 

การเผยแพร่ (ในกรณีที่ เหมาะสม ) 

• ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่ เกี่ ยวข้องกบังานการรวบรวมข้อมูล 

• ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงการที่ ผู้ประกอบวิชาชีพจะไม่

แสดงความเหน็จากการตรวจสอบหรือข้อสรุปจากการสอบทานในข้อมูลทางการเงิน 

• รูปแบบและเนื้ อหาของรายงานที่ ออกโดยผู้ ประกอบวิชาชีพที่ ปฏิบัติงานการรวบรวม

ข้อมูล 

รูปแบบและเนื้อหาของหนังสอืตอบรับงาน 

ก38. รูปแบบและเนื้อหาของหนังสือตอบรับงานอาจแตกต่างกันในแต่ละงาน นอกเหนือจากเร่ืองที่

ก าหนดโดยมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  หนังสือตอบรับงานอาจอ้างถึง  

เร่ืองดังต่อไปนี้  

• การจัดการเกี่ ยวกับความมีส่วนร่วมของผู้ประกอบวิชาชีพอื่ นและผู้ เชี่ ยวชาญอื่ นใน 

งานการรวบรวมข้อมูลบางลักษณะ 

• การจัดการกับผู้ประกอบวิชาชีพคนก่อน (ถ้ามี) ในกรณีที่ มีเป็นงานการรวบรวมข้อมูล

คร้ังแรก 

• ความเป็นไปได้ที่ ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) อาจถูก

ขอค ายืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรหรือค าอธิบายโดยวาจาแก่ผู้ ประกอบวิชาชีพ 

ในระหว่างการปฏบิัติงานการรวบรวมข้อมูล 

• กรรมสิทธิ์ ในข้อมูลที่ ใช้ส าหรับงานการรวบรวมข้อมูล จ าแนกระหว่างเอกสารหลักฐาน

และข้อมูลของกิจการที่ จัดท าขึ้นเพื่ อใช้ในงานการรวบรวมข้อมูล กับเอกสารหลักฐาน
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จากการรวบรวมข้อมูลของผู้ ประกอบวิชาชีพที่ เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและ

ข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง 

• ค าร้องขอถึงผู้บริหาร และผู้ ว่าจ้าง (กรณีที่ แตกต่างกัน) ในการรับทราบถึงการได้รับ

หนังสอืตอบรับงาน และเหน็ชอบข้อตกลงในการรับงานตามที่ ระบุไว้ในนั้น 

ตัวอย่างของหนังสอืตอบรับงาน 

ก39. ตัวอย่างของหนังสือตอบรับงานส าหรับงานการรวบรวมข้อมูลแสดงไว้ในภาคผนวก 1 ของ

มาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  

งานการใหบ้ริการต่อเนือ่ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  26) 

ก40. ผู้ประกอบวิชาชีพอาจตัดสินใจที่ จะไม่ส่งหนังสือตอบรับงานฉบับใหม่ หรือข้อตกลงที่ เป็น  

ลายลักษณ์อักษรอื่ น ๆ ในแต่ละงวด อย่างไรก็ตาม ปัจจัยดังต่อไปนี้ อาจบ่งชี้ ว่าเป็น 

การเหมาะสมที่ จะปรับปรุงข้อตกลงในงานการรวบรวมข้อมูล หรือแจ้งผู้บริหารหรือผู้ ว่าจ้าง 

(ในกรณีที่ เหมาะสม) เกี่ ยวกบัข้อตกลงเดิมที่ มีอยู่ 

• ข้อบ่งชี้  ที่ ผู้บริหารหรือผู้ ว่าจ้าง (ในกรณีที่ เหมาะสม) เข้าใจผิดในวัตถุประสงค์และ

ขอบเขตของงานการรวบรวมข้อมูล 

• การปรับปรุงหรือข้อตกลงพิเศษในการรับงาน 

• การเปลี่ ยนแปลงล่าสดุของผู้บริหารระดับสงูของกจิการ 

• การเปลี่ ยนแปลงที่ ส าคัญในความเป็นเจ้าของของกจิการ 

• การเปลี่ ยนแปลงที่ ส าคัญในลักษณะหรือขนาดของธุรกจิของกจิการ 

• การเปลี่ ยนแปลงในข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่ มีผลกระทบต่อกจิการ 

• การเปลี่ ยนแปลงในแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

การสือ่สารกบัผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแล (อ้างถึงย่อหน้าที่  27) 

ก41. ช่วงเวลาที่ เหมาะสมในการสื่ อสารจะแตกต่างกันตามแต่ละสถานการณ์ของงานการรวบรวมข้อมูล 

ซึ่ งสถานการณ์ที่ เกี่ ยวข้องนั้นรวมถึง ความส าคัญและลักษณะของแต่ละเร่ือง และแนวทาง 

การด าเนินการที่ คาดหวังจากผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล ตัวอย่างเช่น อาจเป็นการ

เหมาะสมที่ จะสื่ อสารอุปสรรคส าคัญที่ พบในระหว่างการปฏบิัติงานการรวบรวมข้อมูลโดยเรว็ที่ สุด

เท่าที่ จะเป็นไปได้หากผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลสามารถที่ จะให้ความช่วยเหลือแก่ 

ผู้ประกอบวิชาชีพในการแก้ไขอุปสรรคนั้น 

การปฏิบติังานการรวบรวมขอ้มูล 

ความเขา้ใจของผูป้ระกอบวชิาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  28) 

ก42. การได้มาซึ่ งความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงานของกิจการ รวมถึงระบบบัญชีและ  

การบันทึกบัญชีของกิจการ เป็นกระบวนการต่อเนื่ องที่ เกิดขึ้ นตลอดงานการรวบรวมข้อมูล 
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การท าความเข้าใจก่อให้เกิดกรอบในการอ้างอิงเพื่ อให้ผู้ประกอบวิชาชีพใช้ดุลยพินิจเย่ียง 

ผู้ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมูลทางการเงิน 

ก43. ระดับความเข้าใจที่ ผู้ประกอบวิชาชีพมีหรือได้รับเกี่ ยวกับธุรกิจและการด าเนินงานของกิจการ

จะน้อยกว่าระดับความเข้าใจในกิจการของผู้บริหาร ซึ่ งบ่งบอกถึงระดับความเพียงพอส าหรับ 

ผู้ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินภายใต้เง่ือนไขของงานการรวบรวมข้อมูล 

ก44. ตัวอย่างประเด็นที่ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาถึงการได้มาซึ่ งความเข้าใจในธุรกิจและ  

การด าเนินงานของกจิการ และแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ประกอบด้วย 

• ขนาดและความซับซ้อนของกจิการและการด าเนินงานของกจิการ 

• ความซับซ้อนของแม่บทการรายงานทางการเงิน 

• ภาระหน้าที่ หรือข้อก าหนดของรายงานทางการเงินของกิจการไม่ว่าจะอยู่ภายใต้กฎหมาย

และข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง ภายใต้ข้อก าหนดของสัญญาหรือรูปแบบข้อตกลงกับบุคคลที่

สาม หรือในบริบทของการด าเนินการจัดท ารายงานทางการเงินด้วยความสมัครใจ 

• ระดับของการพัฒนาโครงสร้างการบริหารและการก ากับดูแล เกี่ ยวกับการบริหารและ

การก ากับดูแลการบันทึกบัญชีและระบบการรายงานทางการเงินของกิจการ ที่ ช่วยใน

การจัดท าข้อมูลทางการเงินของกจิการ 

• ระดับของการพัฒนาและความซับซ้อนของบัญชีการเงินของกิจการและระบบ  

การรายงานและการควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง 

• ลักษณะของสนิทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้จ่าย ของกจิการ 

การรวบรวมขอ้มูลทางการเงิน 

ดุลยพินิจที่ ส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  30) 

ก45. ในงานการรวบรวมข้อมูลบางงาน ผู้ประกอบวิชาชีพไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บริหารด้วย

การใช้ดุลยพินิจที่ ส าคัญ ในขณะที่ บางงานผู้ประกอบวิชาชีพอาจให้ความช่วยเหลือโดยการใช้

ดุลยพินิจที่ ส าคัญ ตัวอย่างเช่น ในเร่ืองของการประมาณการทางบัญชีที่ จ าเป็น หรือการให้

ความช่วยเหลือผู้ บริหารในการพิจารณานโยบายการบัญชีที่ เหมาะสม เมื่ อมีการให้ 

ความช่วยเหลือแก่ผู้บริหาร จึงจ าเป็นต้องมีการหารือกับผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับ

ดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) เพื่ อท าความเข้าใจถึงดุลยพินิจที่ ส าคัญ ซึ่ งจะสะท้อนให้เห็นใน

ข้อมูลทางการเงิน และการยอมรับความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับ

ดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) ส าหรับดุลยพินิจนั้น 

การอ่านข้อมูลทางการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  31) 

ก46. การอ่านข้อมูลทางการเงินโดยผู้ประกอบวิชาชีพมีวัตถุประสงค์เพื่ อช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพ

บรรลุภาระหน้าที่ ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพที่ เกี่ ยวกบังานการรวบรวมข้อมูล 
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การเสนอการแก้ไขข้อมูลทางการเงิน 

การอ้างองิหรือการอธบิายแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  34 (ก)) 

ก47. บางสถานการณ์เมื่ อแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องถูกน ามาใช้โดยไม่ปฏิบัติตาม

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ ส าคัญ หากมีการกล่าวถึงแม่บทการรายงานทางการเงิน 

ที่ เกี่ ยวข้องในข้อมูลทางการเงินที่ ถูกรวบรวมโดยอ้างถึงการไม่ปฏิบัติตามแม่บทที่ ส าคัญ

ดังกล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพอาจจ าเป็นต้องพิจารณาว่าการอ้างถึงแม่บทดังกล่าว จะน าไปสู่

ความเข้าใจผิดในสถานการณ์ของงานการรวบรวมข้อมูลนั้นหรือไม่ 

การแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ และข้อมูลเพื่ อไม่ท าให้เกิดการเข้าใจผิด 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  34 (ข)-(ค)) 

ก48. การพิจารณาความมีสาระส าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพจะท าในบริบทของแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง แม่บทการรายงานทางการเงินจะอธิบายเกี่ ยวกับหลักการของ 

ความมีสาระส าคัญในบริบทของการจัดท าและการน าเสนอในข้อมูลทางการเงิน แม้ว่าแม่บท

การรายงานทางการเงินอาจอธิบายถึงความมีสาระส าคัญในความหมายที่ แตกต่างกัน แต่

โดยทั่วไปแล้วแม่บทการรายงานทางการเงินมักจะอธบิายว่า 

• การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซึ่ งรวมถึงการไม่แสดงข้อมูลจะถูกพิจารณาว่ามี

สาระส าคัญ ถ้าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงรายการใดรายการหนึ่ งหรือ  

ทุกรายการโดยรวมจะสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีอิทธิพลต่อ 

การตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิของผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน 

• การใช้ดุลยพินิจเกี่ ยวกับความมีสาระส าคัญจะพิจารณาในแง่ของสภาวะแวดล้อม และ

ผลกระทบของขนาดหรือลักษณะของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง หรือพิจารณา

จากทั้งสององค์ประกอบ 

• การใช้ดุลยพินิจว่าเร่ืองใดมีสาระส าคัญต่อผู้ ใช้ข้อมูลทางการเงิน จะขึ้ นอยู่กับ  

การพิจารณาความต้องการข้อมูลพื้ นฐานทางการเงินของผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินโดยรวม 

ผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้ นจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ มีต่อผู้ ใช้ข้อมูลทาง

การเงินรายใดรายหนึ่ งโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่ งความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน

เหล่านั้นอาจมีความแตกต่างกนัอย่างมากจะไม่ถูกน ามาพิจารณา 

ก49. การกล่าวถึงความมีสาระส าคัญนี้  หากแสดงในแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง จะให้

กรอบในการอ้างอิงแก่ผู้ประกอบวิชาชีพในการท าความเข้าใจความมีสาระส าคัญส าหรับ

วัตถุประสงค์ของงาน การรวบรวมข้อมูล หากไม่มีการแสดงไว้ การพิจารณาดังกล่าวข้างต้นจะ

ให้กรอบในการอ้างองิแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ 
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ก50. ความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ ยวกบัความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินที่ กระทบต่อ

การก าหนดสาระส าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพ ในบริบทนี้  จึงเป็นการสมเหตุสมผลส าหรับ  

ผู้ประกอบวิชาชีพที่ จะตั้งสมมติฐานว่า ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน 

• มีความรู้ตามสมควรเกี่ ยวกับธุรกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการบัญชี และมี 

ความเตม็ใจที่ จะศึกษาข้อมูลทางการเงินด้วยความระมัดระวังและความรอบคอบอย่าง

สมเหตุสมผล 

• มีความเข้าใจว่าข้อมูลทางการเงินได้ถูกจัดท าและแสดงรายการในระดับความมี

สาระส าคัญ 

• ตระหนักถึงความไม่แน่นอนที่ แฝงอยู่ในการวัดมูลค่าของจ านวนเงินที่ ขึ้นอยู่กับการใช้

ประมาณการ การใช้ดุลยพินิจ และการพิจารณาถึงเหตุการณ์ในอนาคต  

• ตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิอย่างสมเหตุสมผลบนพื้นฐานของข้อมูลในข้อมูลทางการเงิน 

ก51. แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องอาจรวมถึง หลักการที่ ระบุว่าข้อมูลทางการเงินจัดท า

ตามหลักการด าเนินงานต่อเนื่ อง หากผู้ประกอบวิชาชีพทราบถึงความไม่แน่นอนเกี่ ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่ องของกิจการ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาการแสดง

รายการที่ เหมาะสมมากขึ้นภายใต้แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง หรือการเปิดเผย

ข้อมูลที่ เหมาะสมเกี่ ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่ องของกิจการ เพื่ อให้เป็น  

การปฏบิัติตามแม่บทนั้น และเพื่ อหลีกเลี่ ยงข้อมูลทางการเงินที่ ท าให้เกดิความเข้าใจผิด 

เง่ือนไขของการถอนตัวของผู้ประกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  33 และ 35) 

ก52. ในสถานการณ์ที่ ถูกระบุโดยข้อก าหนดของมาตรฐานงานบริการเกี่ ยงเนื่ องฉบับนี้ เกี่ ยวกับ  

การถอนตัวจากงานการรวบรวมข้อมูลเมื่ อมีความจ าเป็น  ความรับผิดชอบในการแจ้งแก่

ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลถึงเหตุผลของการถอนตัวนั้นจะเป็นโอกาสให้อธิบาย

ถึงภาระหน้าที่ ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ 

เอกสารหลกัฐาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  38) 

ก53. เอกสารหลักฐานที่ ก าหนดโดยมาตรฐานงานบริการเกี่ ย วเนื่ องฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์ 

หลายประการ ซึ่ งรวมถึง 

• เพื่ อบันทกึเร่ืองต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่ องรวมถึงเพื่ อใช้ในงาน

การรวบรวมข้อมูลในอนาคต 

• เพื่ อให้สามารถระบุความรับผิดชอบของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน (ในกรณีที่ เหมาะสม) ที่ มีต่อ

งานที่ ท า รวมถึงการบันทกึความส าเรจ็ของงานการรวบรวมข้อมูล 

ก54. ผู้ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาเก็บรวบรวมส าเนาของงบทดลองของกิจการ สรุปข้อมูล 

การบันทึกบัญชีที่ ส าคัญ หรือข้อมูลอื่ น ที่ ผู้ประกอบวิชาชีพใช้ในการปฏิบัติงานการรวบรวม

ข้อมูลไว้ในเอกสารหลักฐานของงาน 
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ก55. ในการบันทกึวิธีการกระทบยอดของรายการข้อมูลทางการเงินที่ รวบรวมกับการบันทกึรายการ 

เอกสารหลักฐาน ค าอธบิาย และข้อมูลอื่ น ที่ ผู้บริหารเป็นผู้จัดท าขึ้นเพื่ อใช้ในงานการรวบรวม

ข้อมูล ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบวิชาชีพอาจจัดท าแบบแสดงรายการแสดงการกระทบยอดบัญชี

แยกประเภททั่วไปของกจิการกบัข้อมูลทางการเงินที่ ถูกรวบรวม รวมถึง รายการปรับปรุง หรือ

การแก้ไขอื่ นๆของข้อมูลทางการเงิน ที่ ผู้ ประกอบวิชาชีพได้ตกลงไว้กับผู้ บริหารใน 

การปฏบิัติงานการรวบรวมข้อมูล 

รายงานของผูป้ระกอบวิชาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  40) 

ก56. รายงานที่ เป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมทั้งรายงานที่ ออกมาในรูปแบบส าเนาเอกสารและ

รายงานที่ ออกในรูปแบบของสื่ ออเิลก็ทรอนิกส์ 

ก57. เมื่ อผู้ประกอบวิชาชีพทราบว่าข้อมูลทางการเงินที่ ถูกรวบรวม และรายงานของผู้ประกอบ

วิชาชีพจะถูกรวมอยู่ในเอกสารที่ มีข้อมูลอื่ น เช่น รายงานทางการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพอาจ

พิจารณา (หากรูปแบบของการน าเสนอสามารถท าได้) ที่ จะระบุหมายเลขหน้าในข้อมูล  

ทางการเงินที่ จะน าเสนอ ทั้งนี้ เพื่ อช่วยให้ผู้ ใช้สามารถระบุข้อมูลทางการเงินที่ รายงานของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพกล่าวถึงได้ 

ผูร้บัรายงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  40 (ข)) 

ก58. กฎหมายหรือข้อบังคับในแต่ละประเทศมักก าหนดว่าใครเป็นผู้ รับรายงานที่ ต้องถูกระบุใน

รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ โดยทั่วไปรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพจะระบุถึงผู้ว่าจ้างภายใต้

ข้อตกลงในการตอบรับงาน ซึ่ งปกติแล้วมักจะเป็นผู้บริหารของกจิการ 

ขอ้มูลทางการเงินทีจ่ดัท าขึ้นโดยแม่บทการรายงานทางการเงินเพือ่วตัถุประสงค์เฉพาะ (อ้างถึงย่อหน้าที่  

40 (ญ)) 

ก59. ภายใต้มาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  หากข้อมูลทางการเงินจัดท าขึ้ นโดยใช้แม่บท 

การรายงานทางการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพจะขอให้ผู้อ่าน

รายงานสังเกตเกี่ ยวกับแม่บทการรายงานทางการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะที่ ใช้ในข้อมูล 

ทางการเงิน และระบุว่าข้อมูลทางการเงินนี้ ไม่เหมาะส าหรับวัตถุประสงค์อื่ น โดยเพิ่ มข้อความ

ที่ ระบุว่ารายงานดังกล่าวจ ากดัการเผยแพร่หรือการใช้ หรือทั้งสองกรณี แก่ผู้ใช้ข้อมูลที่ ก าหนด

เท่านั้น 

ก60. ข้อมูลทางการเงินที่ จัดท าขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะอาจส่งถึงบุคคลอื่ นที่ นอกเหนือจากผู้ใช้

ข้อมูลที่ ต้องการใช้ข้อมูลเพื่ อวัตถุประสงค์อื่ นนอกเหนือจากที่ ระบุไว้ ตัวอย่างเช่น หน่วยงาน

ก ากับดูแลอาจต้องการให้กิจการจัดท างบการเงินโดยใช้แม่บทการรายงานทางการเงิน  

เพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะและงบการเงินนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะชน แม้ว่าขอบเขตการใช้

งบการเงินจะขยายไปสู่บุคคลอื่ นนอกเหนือจากผู้ใช้งบการเงินที่ ก าหนด แต่ไม่ได้หมายความ

ว่างบการเงินนั้นจะกลายเป็นงบการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไป ผู้ประกอบวิชาชีพต้องระบุ
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ข้อความในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพเพื่ อขอให้ผู้อ่านสังเกตเกี่ ยวกับข้อเทจ็จริงที่ ว่า 

งบการเงินนั้นจัดท าขึ้นภายใต้แม่บทการรายงานทางการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนั้น  

จึงไม่เหมาะส าหรับวัตถุประสงค์อื่ น 

ข้อจ ากดัในการเผยแพร่และการใช้รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ 

ก61. ผู้ ประกอบวิชาชีพอาจพิจารณาถึงความเหมาะสมว่า รายงานของผู้ ประกอบวิชาชีพมี 

ความประสงค์ที่ จะรายงานให้แก่ผู้ ใช้ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ทั้งนี้  ขึ้ นอยู่กับ

กฎหมายหรือข้อบังคับ กรณีนี้ อาจสามารถกระท าได้โดยการจ ากัดการเผยแพร่หรือการใช้ 

หรือทั้งสองกรณี แก่ผู้ใช้ข้อมูลที่ ก าหนดเท่านั้น 

การเสร็จสิ้นงานการรวบรวมขอ้มูลและการลงวนัทีใ่นรายงานของผูป้ระกอบวชิาชีพ (อ้างถึงย่อหน้าที่  

37 และ 38 และ 41) 

ก62. กระบวนการภายในกิจการส าหรับการอนุมัติข้อมูลทางการเงินโดยผู้บริหารหรือผู้ มีหน้าที่  

ในการก ากับดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) เป็นการพิจารณาเมื่ อผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงาน 

การรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้ น ขั้นตอนการอนุมัติที่ ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล

จะต้องปฏิบัติตามหรือที่ ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง ส าหรับการจัดท าและ

การสรุปข้อมูลทางการเงินหรืองบการเงินของกิจการ ขึ้นอยู่กับลักษณะและวัตถุประสงค์ของ

ข้อมูลทางการเงิน 

ตัวอย่างรายงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่  40) 

ก63. ภาคผนวก 2 ของมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  แสดงตัวอย่างรายงานการรวบรวม

ข้อมูลของผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่ งได้รวมองค์ประกอบต่าง ๆ ไว้ในรายงาน 
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ภาคผนวก 1 

 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก39) 

ตวัอย่างหนงัสือตอบรบังานส าหรบังานการรวบรวมขอ้มูลทางการเงิน 

ตัวอย่างดังต่อไปนี้ เป็น หนังสือตอบรับงานส าหรับงานการรวบรวมข้อมูล ซึ่ งแสดงข้อก าหนดที่

เกี่ ยวข้องและแนวทางปฏบิัติในมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  หนังสอืฉบับนี้ ไม่ใช่ข้อก าหนด

ที่ เป็นทางการแต่ตั้งใจให้ใช้เป็นแนวปฏิบัติเท่านั้น ซึ่ งอาจใช้ควบคู่กับข้อควรพิจารณาตามที่ ระบุใน

มาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  หนังสือนี้ จ าเป็นต้องปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับข้อก าหนด

และสถานการณ์ของแต่ละงานของงานการรวบรวมข้อมูล หนังสือนี้ ถูกร่างเพื่ ออ้างอิงการรวบรวม

ข้อมูลของงบการเงินส าหรับงวด การรายงานงวดเดียว และต้องปรับเปลี่ ยนถ้าถูกใช้หรือคาดว่าจะใช้

กับงานการให้บริการต่อเนื่ องตามที่ อธิบายไว้ในมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ องฉบับนี้  อาจเป็น 

การเหมาะสมที่ จะขอค าแนะน าทางกฎหมายถึงความเหมาะสมของหนังสอืที่ ถูกน าเสนอ 

หนังสอืตอบรับงานนี้  แสดงตัวอย่างสถานการณ์ดัง ต่อไปนี้  

• งบการเงินนี้ ถูกรวบรวมขึ้ นเพื่ อการใช้งานเฉพาะผู้บริหารของบริษัท (บริษัท กขค  จ ากัด) 

เท่านั้น และการใช้งบการเงินจะถูกจ ากัดเฉพาะผู้บริหาร การใช้และการเผยแพร่รายงานของ  

ผู้ประกอบวิชาชีพจ ากดัเฉพาะผู้บริหารเท่านั้น 

• งบการเงินที่ ถูกรวบรวมประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่  31 ธันวาคม 

25X1 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้ นสุดวันเดียวกัน ไม่มีหมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน ผู้บริหารก าหนดว่างบการเงินจัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑค์งค้างตามที่ อธบิายไว้ 

*** 
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เรียน ผู้บริหาร1ของบริษัท กขค 

[วตัถปุระสงค์และขอบเขตของงานการรวบรวมขอ้มูล] 

ตามที่ ท่านมีความประสงค์ให้ข้าพเจ้าปฏบิัติงาน ดังต่อไปนี้  

ตามข้อมูลที่ ท่านจัดท าขึ้น ข้าพเจ้าจะช่วยท่านในการจัดท าและการน าเสนอในงบการเงินของบริษัท 

กขค จ ากัด ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่  31 ธันวาคม 

25X1 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้ นสุดวันเดียวกัน  โดยใช้เกณฑ์ราคาทุน ซึ่ งแสดง

รายการเงินสดทั้งหมดผ่านการเพิ่ มขึ้ นของเจ้าหนี้ การค้า ลูกหนี้ การค้าหักค่าเผื่ อหนี้ สงสัยจะสูญ 

สนิค้าคงเหลือที่ แสดงในราคาถัวเฉล่ีย ภาษีเงินได้ค้างจ่าย ณ วันที่ รายงาน และราคาทุนของสนิทรัพย์

ระยะยาวที่ มีสาระส าคัญที่ ตัดจ าหน่ายแบบเส้นตรงตลอดอายุการใช้งานที่ ประมาณการขึ้น งบการเงิน

นี้ จะไม่รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่ นที่ นอกเหนือจากหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่ ง

อธบิายเกณฑท์างบัญชีที่ ก าหนดไว้ในหนังสอืตอบรับงานฉบับนี้  

วัตถุประสงค์ในการใช้งบการเงินฉบับนี้  คือ เพื่ อจัดหาข้อมูลทางการเงินประจ าปีที่ แสดงฐานะ

การเงินของกจิการ ณ วันที่ ในรายงานทางการเงินลงวันที่  31 ธนัวาคม 25X1 และผลการด าเนินงาน

ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน งบการเงินนี้ จัดท าขึ้ นส าหรับผู้บริหารบริษัท กขค จ ากัด เท่านั้น และ 

ไม่ควรน าไปเผยแพร่ให้แก่บุคคลอื่ น 

ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพ 

งานการรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวข้องกับการใช้ความเชี่ ยวชาญทางการบัญชีและการรายงานทางการเงินที่

จะช่วยท่านในการจัดท าและการน าเสนอในข้อมูลทางการเงิน เนื่ องจากงานการรวบรวมข้อมูลไม่ใช่

งานที่ ให้ความเชื่ อมั่น ข้าพเจ้าจึงไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่ ท่าน

จัดท าให้ข้าพเจ้าเพื่ อใช้ในงานการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว หรือได้รับหลักฐานเพื่ อแสดงความเหน็จาก

การตรวจสอบ หรือข้อสรุปจากการสอบทาน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นจากการตรวจสอบ

หรือข้อสรุปจากการสอบทานว่า งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามเกณฑ์ทางบัญชีที่ ท่านระบุข้างต้น 

หรือไม่ 

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานการรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ อง รหัส 4410 (ปรับปรุง)          

เร่ืองงานการรวบรวมข้อมูล ซึ่ งก าหนดให้ข้าพเจ้าต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่

เกี่ ยวข้อง รวมถึงหลักการของความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ ยงธรรม ความซื่ อสัตย์สุจริต 

ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่ งข้าพเจ้าจะต้องปฏิบัติตามขัอบังคับสภา

วิชาชีพบัญชี เร่ือง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553  

  

 
1
 ตลอดตัวอย่างหนังสือตอบรับงานนี้  การอ้างถึง “ท่าน” “เรา” “ของเรา” “ผู้บริหาร” “ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล” และ  

“ผู้ประกอบวิชาชีพ” จะถูกใช้หรือแก้ไขตามความเหมาะสมในสถานการณ์ 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหาร 

งานการรวบรวมข้อมูลนี้  ได้ปฏิบัติงานตามหลักการที่ ว่า ท่านรับทราบและเข้าใจถึงบทบาทของ

ข้าพเจ้าที่ ช่วยท่านในการจัดท าและการน าเสนอในงบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่

ท่านใช้กับงบการเงิน ดังนั้น ท่านจึงมีความรับผิดชอบโดยรวมอันเป็นพื้ นฐานของการปฏิบัติงาน 

การรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ อง รหัส 4410 (ปรับปรุง) ดังต่อไปนี้  

(ก) ความรับผิดชอบต่องบการเงิน รวมถึงการจัดท าและการน าเสนอตามแม่บทการรายงาน 

ทางการเงิน ซึ่ งเป็นที่ ยอมรับในมุมมองของการใช้งบการเงินและผู้ใช้งบการเงิน 

(ข) ความรับผิดชอบต่อความถูกต้องและความครบถ้วนของการบันทึกรายการ เอกสารหลักฐาน 

ค าอธบิาย และข้อมูลอื่ น ที่ ท่านจัดท าขึ้นให้กบัข้าพเจ้าเพื่ อใช้ในการรวบรวมงบการเงิน 

(ค) ความรับผิดชอบต่อการใช้ดุลยพินิจที่ จ าเป็นในการจัดท าและการน าเสนอในงบการเงิน รวมถึง

ดุลยพินิจที่ ข้าพเจ้าใช้ในระหว่างปฏบิัติงานการรวบรวมข้อมูล 

รายงานการรวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบวิชาชีพ 

เพื่ อเป็นส่วนหนึ่ งของการให้บริการ ข้าพเจ้าจะเสนอรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพพร้อมกับ  

งบการเงินที่ ข้าพเจ้าได้รวบรวมไว้ ซึ่ งอธิบายถึงงบการเงินและการปฏิบัติงานที่ ข้าพเจ้าปฏิบัติส าหรับ

งานการรวบรวมข้อมูลนี้  [เอกสารแนบ] นอกจากนี้ รายงานจะแจ้งให้ทราบว่า การใช้งบการเงินนี้  

ถูกจ ากัดตามวัตถุประสงค์ที่ ก าหนดไว้ในหนังสือตอบรับงานฉบับนี้  รวมถึงการใช้และการเผยแพร่

รายงานของข้าพเจ้าส าหรับงานการรวบรวมข้อมูลจะถูกจ ากัดเฉพาะท่าน ในฐานะผู้บริหารของบริษัท 

กขค จ ากดั เท่านั้น 

โปรดลงนามและส่งคู่ฉบับของหนังสือฉบับนี้ ที่ แนบมาคืนข้าพเจ้า เพื่ อยืนยันการรับทราบและ  

ความเห็นชอบของท่านเกี่ ยวกับงานการรวบรวมงบการเงินของข้าพเจ้ารวมถึงความรับผิดชอบ  

ที่ เกี่ ยวข้องของข้าพเจ้า 

[ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องอื่ น] 

[เพิ่ มข้อมูลอื่ น เช่น การจัดการค่าธรรมเนียม การเรียกเกบ็เงิน และข้อตกลงเฉพาะอื่ น ๆ ตามความ

เหมาะสม] 

บริษัท งจฉ จ ากดั 

รับทราบและเหน็ชอบในนามของผู้บริหารของบริษัท กขค จ ากดั โดย 

(ลงนาม) 

...................... 

ชื่ อและต าแหน่ง 

วันที่  
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ภาคผนวก 2 

 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก63) 

ตวัอย่างรายงานการรวบรวมขอ้มูลของผูป้ระกอบวิชาชีพ 

งานการรวบรวมขอ้มูลส าหรบังบการเงินที่จัดท าขึ้ นเพือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไป 

• ตัวอย่างที่  1 รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพส าหรับงานการรวบรวมงบการเงินที่ ใช้แม่บท 

การรายงานทางการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไป 

งานการรวบรวมขอ้มูลส าหรบังบการเงินที่จัดท าขึ้ นเพือ่วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

• ตัวอย่างที่  2 รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพส าหรับงานการรวบรวมงบการเงินที่ ใช้แม่บท 

การรายงานทางการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไปที่ มีการปรับเปลี่ ยน 

งานการรวบรวมขอ้มูลส าหรบัขอ้มูลทางการเงินที่จัดท าข้ึนเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ที่มีการจ ากดั

การใชห้รือเผยแพร่ขอ้มูลทางการเงินแก่ผูใ้ชข้อ้มูลที่ก าหนด 

• ตัวอย่างที่  3 รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพส าหรับงานการรวบรวมงบการเงินที่ ใช้เกณฑ์ทางบัญชีที่

ระบุในสญัญา 

• ตัวอย่างที่  4 รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพส าหรับงานการรวบรวมงบการเงินที่ ใช้ เกณฑ์ทาง

บัญชีที่ ถูกเลือกโดยผู้บริหารของกิจการส าหรับข้อมูลทางการเงินที่ ใช้เพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ

ของผู้บริหาร 

• ตัวอย่างที่  5 รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพส าหรับงานการรวบรวมข้อมูลทางการเงินที่ มี

องค์ประกอบบัญชีหรือรายการ ตามที่  [ระบุ การอ้างถึงที่ เหมาะสมส าหรับข้อมูลที่ ถูก

ก าหนดให้จัดท าเพื่ อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการปฏบิัติตามกฎระเบียบ] 
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ตัวอย่างที่ 1 รายงานของผูป้ระกอบวิชาชีพส าหรับงานการรวบรวมงบการเงินที่ใช้แม่บท 

การรายงานทางการเงินเพือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไป 

• งบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทัว่ไปถูกก าหนดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ระบุให้ 

งบการเงินของกิจการจัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการที่ไม่มี

ส่วนไดเ้สียสาธารณะ  

 

รายงานการรวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบวิชาชีพ 

 

[เรียน ผู้บริหารของบริษัท กขค จ ากดั] 

 

ข้าพเจ้าได้รวบรวมงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด โดยใช้ข้อมูลที่ ท่านจัดท าขึ้น ซึ่ งประกอบด้วย  

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และงบก าไรขาดทุน 

และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบัญชีที่ ส าคัญ และหมายเหตุเร่ืองอื่ น ๆ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานการรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ อง รหัส 4410 (ปรับปรุง)         

เร่ืองงานการรวบรวมข้อมูล 

ข้าพเจ้าได้ใช้ความเชี่ ยวชาญของข้าพเจ้าในด้านการบัญชีและการรายงานทางการเงิน เพื่ อช่วยท่านใน

การจัดท าและการน าเสนอในงบการเงินนี้  ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่ ไม่มี

ส่วนได้เสียสาธารณะ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงหลักการ

ของความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ ยงธรรม ความซื่ อสัตย์สุจริต ความรู้ความสามารถ  และ

มาตรฐานในการปฏบิัติงาน 

งบการเงินรวมทั้งความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลที่ ใช้ในการรวบรวมเป็นความรับผิดชอบ

ของท่าน 

เนื่ องจากงานการรวบรวมข้อมูลไม่ใช่งานที่ ให้ความเชื่ อมั่น ข้าพเจ้าจึงไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง

หรือความครบถ้วนของข้อมูลที่ ท่านจัดท าให้ข้าพเจ้าเพื่ อใช้ในการรวบรวมงบการเงินดังกล่าว ดังนั้น 

ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นจากการตรวจสอบหรือข้อสรุปจากการสอบทานว่า งบการเงินดังกล่าว

จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่ ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ หรือไม่ 

 

[ลายมือชื่ อของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

 

[วันที่ ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

 

[ที่ อยู่ของผู้ประกอบวิชาชีพ]  



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

33 TSRS 4410 (ปรับปรุง) 

ตัวอย่างที่ 2 รายงานของผูป้ระกอบวิชาชีพส าหรับงานการรวบรวมงบการเงินที่ใช้แม่บท 

การรายงานทางการเงินเพือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไปที่มีการปรบัเปลีย่น 

• งบการเงินจัดท าข้ึนโดยใชแ้ม่บทการรายงานทางการเ งินเพื่อวตัถุประสงค์ทัว่ไปที่ถูก

ปรบัเปลีย่นโดยผูบ้ริหารในเกณฑที์่เปลีย่นแปลงไป 

• แม่บทการรายงานทางการเงินเกี่ยวขอ้ง เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการ

ที่ไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ยกเวน้การบนัทึกรายการของทรพัยส์ินที่ใชวิ้ธีการตีราคาใหม่แทน

การใชวิ้ธีราคาทุน 

• ไม่มีขอ้จ ากดัในการใชห้รือการเผยแพร่งบการเงิน 

 

รายงานการรวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบวิชาชีพ 

 

[เรียน ผู้บริหารของบริษัท กขค จ ากดั] 

 

ข้าพเจ้าได้รวบรวมงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด โดยใช้ข้อมูลที่ ท่านจัดท าขึ้น ซึ่ งประกอบด้วย  

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และงบก าไรขาดทุน

และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบัญชีที่ ส าคัญ และหมายเหตุเร่ืองอื่ นๆ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานการรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ อง รหัส 4410 (ปรับปรุง) 

เร่ืองงานการรวบรวมข้อมูล 

ข้าพเจ้าได้ใช้ความเชี่ ยวชาญของข้าพเจ้าในด้านการบัญชีและการรายงานทางการเงิน เพื่ อช่วยท่านใน

การจัดท าและการน าเสนอในงบการเงินนี้  ตามเกณฑ์ทางบัญชีที่ ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินข้อ ช. ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงหลักการของ

ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ ยงธรรม ความซื่ อสัตย์สุจริต ความรู้ ความสามารถ  และ

มาตรฐานในการปฏบิัติงาน 

งบการเงินรวมทั้งความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลที่ ใช้ในการรวบรวมเป็นความรับผิดชอบ

ของท่าน 

เนื่ องจากงานการรวบรวมข้อมูลไม่ใช่งานที่ ให้ความเชื่ อมั่น ข้าพเจ้าจึงไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง 

หรือความครบถ้วนของข้อมูลที่ ท่านจัดท าให้ข้าพเจ้าเพื่ อใช้ในการรวบรวมงบการเงินดังกล่าว ดังนั้น 

ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นจากการตรวจสอบหรือข้อสรุปจากการสอบทานว่า งบการเงินดังกล่าว

จัดท าขึ้นตามเกณฑท์างบัญชีที่ ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ ช. หรือไม่ 

  



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

34 TSRS 4410 (ปรับปรุง) 

ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ ช. การจัดท าและการน าเสนอในงบการเงินดังกล่าว

เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ยกเว้น  

การบันทกึรายการของทรัพย์สินที่ ใช้วิธีการตีราคาใหม่แทนการใช้วิธีราคาทุน  งบการเงินนี้ จัดท าขึ้ น

เพื่ อวัตถุประสงค์ที่ ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ ซ. ดังนั้นงบการเงินนี้อาจไม่เหมาะ

ส าหรับวัตถุประสงค์อื่ น  

 

[ลายมือชื่ อของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

 

[วันที่ ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

 

[ที่ อยู่ของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

 

 

  



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

35 TSRS 4410 (ปรับปรุง) 

ตัวอย่างที่ 3 รายงานของผูป้ระกอบวิชาชีพส าหรับงานการรวบรวมงบการเงินที่ใช้เกณฑ ์

ทางบญัชีที่ระบุในสญัญา 

• งบการเงินจัดท าข้ึนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของสญัญา ที่ใช้เกณฑท์างบญัชีที่ระบุ

ในสญัญา 

• ผูป้ระกอบวิชาชีพไดร้ับการว่าจ้างโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผูบ้ริหารหรือผูม้ีหนา้ที่ 

ในการก ากบัดูแลของกิจการ 

• งบการเงินน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ใชเ้ฉพาะบุคคลที่ระบุไวใ้นสญัญาเท่านั้น 

• มีขอ้จ ากดัในการเผยแพร่และการใชร้ายงานของผูป้ระกอบวิชาชีพที่จ ากดัเฉพาะผูใ้ช้ 

งบการเงินที่ระบุไวใ้นสญัญาเท่านั้น 

 

รายงานการรวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบวิชาชีพ 

 

[เรียน ผู้ว่าจ้าง2] 

 

ข้าพเจ้าได้รวบรวมงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด (“บริษัท”) โดยใช้ข้อมูลที่ ผู้บริหารของบริษัท

เป็นผู้จัดท าขึ้น (“ผู้บริหาร”) ซึ่ งประกอบด้วย [ระบุองค์ประกอบทั้งหมดของงบการเงินที่ จัดท าขึ้น

ภายใต้เกณฑท์างบัญชีที่ ระบุไว้ในสญัญา และระยะเวลาหรือวันที่ ที่ เกี่ ยวข้อง] 

ข้าพเจ้าปฏิบัติงานการรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ อง รหัส 4410 (ปรับปรุง) 

เร่ืองงานการรวบรวมข้อมูล 

ข้าพเจ้าได้ใช้ความเชี่ ยวชาญของข้าพเจ้าในด้านการบัญชีและการรายงานทางการเงิน เพื่ อช่วย

ผู้บริหารในการจัดท าและการน าเสนอในงบการเงินนี้  ตามเกณฑ์ทางบัญชีที่ ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ ช. ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึง

หลักการของความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ ยงธรรม ความซื่ อสัตย์สุจริต ความรู้

ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏบิัติงาน 

งบการเ งิน รวมทั้ งความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลที่ ใ ช้ ในการรวบรวมเป็น 

ความรับผิดชอบของผู้บริหาร 

เนื่ องจากงานการรวบรวมข้อมูลไม่ใช่งานที่ ให้ความเชื่ อมั่น ข้าพเจ้าจึงไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง 

หรือความครบถ้วนของข้อมูลที่ ผู้บริหารจัดท าให้ข้าพเจ้าเพื่ อใช้ในการรวบรวมงบการเงินดังกล่าว 

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นจากการตรวจสอบหรือข้อสรุปจากการสอบทานว่า งบการเงิน

ดังกล่าวจัดท าขึ้นตามเกณฑท์างบัญชีที่ ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ ช. หรือไม่ 

 
2
 ทางเลือกอื่ น อาจระบุชื่ อผู้ รับรายงานตามที่ ระบุไว้ในสญัญา 
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36 TSRS 4410 (ปรับปรุง) 

ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ ช. การจัดท าและการน าเสนอในงบการเงินดังกล่าว

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ได้อธบิายไว้ข้อ ฮ. ของข้อก าหนดในสญัญาของบริษัทกบัข้าพเจ้า ลงวันที่  [แทรก

วันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลงที่ เกี่ ยวข้อง] ("สัญญา") และจัดท าขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์ที่ ได้กล่าวไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ ซ. ดังนั้นงบการเงินนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่ อใช้โดยบุคคลที่ ระบุ

เฉพาะในสญัญาเท่านั้น และอาจไม่เหมาะส าหรับวัตถุประสงค์อื่ น 

รายงานการรวบรวมข้อมูลของข้าพเจ้าจัดท าเพื่ อบุคคลที่ ระบุไว้ในสัญญาเท่านั้น และไม่ควรน าไป

เผยแพร่แก่บุคคลอื่ น 

 

[ลายมือชื่ อของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

 

[วันที่ ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

 

[ที่ อยู่ของผู้ประกอบวิชาชีพ]  
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37 TSRS 4410 (ปรับปรุง) 

ตัวอย่างที่ 4 รายงานของผูป้ระกอบวิชาชีพส าหรับงานการรวบรวมงบการเงินที่ใช้ เกณฑ ์

ทางบญัชีที่เลือกโดยผูบ้ริหารของกิจการส าหรบัขอ้มูลทางการเงินที่ใชเ้พื่อวตัถุประสงค์ของ

ผูบ้ริหาร 

• งบการเงินจัดท าข้ึนโดยใชแ้ม่บทการรายงานทางการเงินเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ที่มีไว ้

ส าหรบัการใชง้านโดยผูบ้ริหารของกิจการเพือ่วตัถุประสงคข์องผูบ้ริหารเท่านั้น 

• งบการเงินจัดท าข้ึนตามเกณฑค์งคา้ง และมีองคป์ระกอบเพียง งบแสดงฐานะการเงิน  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และหมายเหตุประกอบงบการเงินเพียงขอ้เดียวที่อา้งถึงเกณฑ์

ทางบญัชีที่ใชส้ าหรบังบการเงิน 

• งบการเงินน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ใชโ้ดยผูบ้ริหารเท่านั้น 

• มีขอ้จ ากดัในการเผยแพร่และการใชร้ายงานของผูป้ระกอบวิชาชีพแก่ผูบ้ริหาร 

 

รายงานการรวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบวิชาชีพ 

 

[เรียน ผู้บริหารของบริษัท กขค จ ากดั] 

 

ข้าพเจ้าได้รวบรวมงบการเงินของบริษัท กขค จ ากัด โดยใช้ข้อมูลที่ ท่านจัดท าขึ้น ซึ่ งประกอบด้วย 

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่  31 ธันวาคม 25X1 และงบก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ส าหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนั 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานการรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ อง รหัส 4410 (ปรับปรุง) 

เร่ืองงานการรวบรวมข้อมูล 

ข้าพเจ้าได้ใช้ความเชี่ ยวชาญของข้าพเจ้าในด้านการบัญชีและการรายงานทางการเงิน เพื่ อช่วยท่านใน

การจัดท าและการน าเสนอในงบการเงินนี้  ตามเกณฑ์ทางบัญชีที่ ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินข้อ ช. ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงหลักการของ

ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ ยงธรรม ความซื่ อสัตย์สุจริต ความรู้ ความสามารถ  และ

มาตรฐานในการปฏบิัติงาน 

งบการเงิน รวมทั้งความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลที่ ใช้ในการรวบรวมเป็นความรับผิดชอบ

ของท่าน 

เนื่ องจากการงานการรวบรวมข้อมูลไม่ใช่งานที่ ให้ความเชื่ อมั่น ข้าพเจ้าจึงไม่ ได้ตรวจสอบ 

ความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่ ท่านจัดท าให้ข้าพเจ้าเพื่ อใช้ในการรวบรวมงบการเงิน

ดังกล่าว ดังนั้น  ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นจากการตรวจสอบหรือข้อสรุปจากการสอบทานว่า 

งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามเกณฑ์ทางบัญชีที่ ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ ช. 

หรือไม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ ช. ระบุถึงเกณฑ์ที่ ใช้ในการจัดท างบการเงินและวัตถุประสงค์ของ

งบการเงินนี้ ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ ซ. ดังนั้น งบการเงินนี้ จึงมีวัตถุประสงค์

เพื่ อการใช้โดยท่านเท่านั้น และอาจไม่เหมาะส าหรับวัตถุประสงค์อื่ น 

รายงานการรวบรวมข้อมูลของข้าพเจ้าจัดท าเพื่ อท่านในฐานะที่ เป็นผู้บริหารของบริษัท กขค จ ากัด 

เท่านั้นและไม่ควรน าไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่ น 

 

[ลายมือชื่ อของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

 

[วันที่ ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

 

[ที่ อยู่ของผู้ประกอบวิชาชีพ]  
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ตัวอย่างที่ 5 รายงานของผูป้ระกอบวิชาชีพส าหรับงานการรวบรวมข้อมูลทางการเงินที่มี

องคป์ระกอบ บญัชีหรือรายการ ตามที่ [ระบุ การอา้งถึงที่เหมาะสมส าหรบัขอ้มูลที่ถูกก าหนดให้

จัดท าเพือ่ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ] 

• ขอ้มูลทางการเงินจัดท าข้ึนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น เพื่อให้เป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดของการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยหน่วยงานก ากบัดูแล โดยสอดคลอ้ง

กบัขอ้ก าหนดที่ก าหนดข้ึนโดยหน่วยงานก ากบัดูแลซ่ึงก าหนดรูปแบบและเน้ือหาของ

ขอ้มูลทางการเงิน 

• แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งคือแม่บทการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์

• ขอ้มูลทางการเงินมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชเ้ฉพาะกลุ่ม และ

การใชข้อ้มูลทางการเงินถูกจ ากดัเฉพาะผูใ้ชเ้หล่านั้น 

• มีขอ้ก าหนดในการเผยแพร่รายงานของผูป้ระกอบวิชาชีพถูกจ ากดัเฉพาะผูใ้ชที้่ก าหนด

เท่านั้น 

 

รายงานการรวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบวิชาชีพ 

 

[เรียน ผู้บริหารของบริษัท กขค3 จ ากดั] 

 

ข้าพเจ้าได้รวบรวมแบบแสดงรายการ [ระบุข้อมูลทางการเงินที่ ถูกรวบรวม] ของบริษัท กขค จ ากัด 

ณ วันที่  31 ธนัวาคม 25X1 (“แบบแสดงรายการ”) โดยใช้ข้อมูลที่ ท่านได้จัดท าขึ้น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานการรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ อง รหัส 4410 (ปรับปรุง) 

เร่ืองงานการรวบรวมข้อมูล 

ข้าพเจ้าได้ใช้ความเชี่ ยวชาญของข้าพเจ้าในด้านการบัญชีและการรายงานทางการเงิน เพื่ อช่วยท่านใน

การจัดท าและการน าเสนอในแบบแสดงรายการที่ ก าหนดโดย [แทรกชื่ อหรืออ้างถึงข้อบังคับ 

ที่ เกี่ ยวข้อง] ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงหลักการของ  

ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ ยงธรรม ความซื่ อสัตย์สุจริต ความรู้ ความสามารถ  และ

มาตรฐานในการปฏบิัติงาน 

แบบแสดงรายการ รวมทั้งความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลที่ ใช้ในการรวบรวมเป็น 

ความรับผิดชอบของท่าน 

เนื่ องจากงานการรวบรวมข้อมูลไม่ใช่งานที่ ให้ความเชื่ อมั่น ข้าพเจ้าจึงไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง

หรือความครบถ้วนของข้อมูลที่ ท่านจัดท าให้ข้าพเจ้าเพื่ อใช้ในการรวบรวมแบบแสดงรายการ

ดังกล่าว ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นจากการตรวจสอบหรือข้อสรุปจากการสอบทานว่า  

 
3
 ทางเลือกอื่ น อาจระบุผู้ รับรายงานที่ เหมะสมตามข้อก าหนดของรายงานการทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 
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แบบแสดงรายการดังกล่าวจัดท าขึ้นตาม [แทรกชื่ อหรืออ้างถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่ ถูกระบุ

ในข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง] หรือไม่ 

ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ ช. การจัดท าและการน าเสนอในแบบแสดงรายการ

ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก าหนดขึ้นโดย [แทรกชื่ อหรืออ้างถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่ ถูก

ระบุในข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง] เพื่ อวัตถุประสงค์ของบริษัท กขค จ ากัด ในการปฏิบัติตาม [แทรกชื่ อ

หรืออ้างถึงข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง] ดังนั้น แบบแสดงรายการนี้จึงใช้ส าหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น 

และอาจไม่เหมาะส าหรับวัตถุประสงค์อื่ น 

รายงานการรวบรวมข้อมูลของข้าพเจ้าจัดท าเพื่ อการใช้ของบริษัท กขค จ ากัดและหน่วยงานก ากับ

ดูแล ต. เท่านั้น และไม่ควรน าไปเผยแพร่ให้แก่บุคคลอื่ นนอกจากบริษัท กขค จ ากัดและหน่วยงาน

ก ากบัดูแล ต.  

  

[ลายมือชื่ อของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

 

[วันที่ ในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ] 

 

[ที่ อยู่ของผู้ประกอบวิชาชีพ] 


