สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

มาตรฐานงานบริการเกีย่ วเนือ่ ง รหัส 4400
งานการปฏิบตั ิงานตามวิธีการทีต่ กลงร่วมกันทีเ่ กีย่ วกับข้อมูลทางการเงิน

มาตรฐานงานบริการเกีย่ วเนือ่ งฉบับนี้
จัดทําขึ้ นโดย คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดา้ นการสอบบัญชี
ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาทุกขั้นตอนแล้ว
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มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องระหว่างประเทศ รหัส 4400 - งานการปฏิบัติงานตามวิธกี ารที่ตกลง
ร่วมกันที่เกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงิน ที่เผยแพร่เป็ นภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 โดย
International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International Federation
of Accountants (IFAC) ได้ แปลเป็ นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2555 และทําซํา้ โดยได้ รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งนี้ข้นั ตอนในการแปลมาตรฐานการ
สอบบัญชีระหว่างประเทศได้ รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลนี้ได้ ดาํ เนินการตาม “แถลงการณ์
นโยบาย - นโยบายในการแปลและทําซํา้ มาตรฐานทีอ่ อกโดย IFAC” ข้ อความของมาตรฐานการสอบ
บัญชีระหว่างประเทศทั้งหมดที่ได้ รับการอนุมัติคือข้ อความที่เผยแพร่เป็ นภาษาอังกฤษโดย IFAC
ข้ อความภาษาอังกฤษของ มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องระหว่างประเทศ รหัส 4400 – งานการ
ปฏิบัติ ง านตามวิ ธีก ารที่ต กลงร่ ว มกัน ที่เ กี่ย วกับ ข้ อ มู ล ทางการเงิน © 2010 สงวนลิขสิทธิ์โดย
the International Federation of Accountants (IFAC)
ข้ อความภาษาไทยของ มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4400 – งานการปฏิบัติงานตามวิธกี าร
ที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงิน © 2012 สงวนลิขสิทธิ์โดย the International Federation
of Accountants (IFAC)
ต้ นฉบับ : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance,
and Related Services Pronouncements ISBN: 978-1-60815-052-6
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มาตรฐานงานบริการเกีย่ วเนือ่ ง รหัส 4400
งานการปฏิบตั ิงานตามวิธีการทีต่ กลงร่วมกันทีเ่ กีย่ วกับข้อมูลทางการเงิน
สารบัญ
ย่อหน้ าที่
1–3

คํานํา
วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานตามวิธกี ารที่ตกลงร่วมกัน

4–6

หลักการพื้นฐานของการปฏิบัติงานตามวิธกี ารที่ตกลงร่วมกัน

7–8

การกําหนดข้ อตกลงในการรับงาน

9 - 12

การวางแผน

13

เอกสารหลักฐาน

14

วิธปี ฏิบัติและหลักฐาน

15 – 16

การรายงาน

17 – 18

วันถือปฏิบัติ

19

ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2

ตัวอย่างหนังสือตอบรับงานสําหรับการปฏิบัติงานตามวิธกี ารที่ตกลงร่วมกัน
ตัวอย่างรายงานข้ อเท็จจริงที่พบเกี่ยวกับเจ้ าหนี้การค้ า

มาตรฐานงานบริ ก ารเกี่ย วเนื่ อ ง รหัส 4400 “งานการปฏิบัติง านตามวิธีก ารที่ต กลงร่ ว มกัน ที่
เกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงิน” ควรอ่านเนื้อหาควบคู่ไปกับคํานําของ มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
การสอบบัญชี การสอบทาน การให้ ความเชื่อมั่นอื่น และบริการที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งได้ กาํ หนดแนวปฏิบัติ
และการบังคับใช้ ของมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง
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คํานํา
1.

มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดชอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี1 เมื่อรับงานการปฏิบัติงานตาม
วิ ธีการที่ตกลงร่ วมกันที่เกี่ยวกับข้ อมู ลทางการเงิ น รวมทั้งกําหนดรูปแบบและเนื้ อหาของ
รายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงานนั้น

2.

มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ สาํ หรับงานที่เกี่ยวกับข้ อมูลทาง
การเงิ น อย่ างไรก็ตาม มาตรฐานงานบริ การเกี่ยวเนื่ องฉบับนี้ ยังให้ แนวทางปฏิบั ติท่ีเป็ น
ประโยชน์สาํ หรั บงานที่ไม่ เกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงิน โดยช่ วยให้ ผ้ ูสอบบัญชีมีความรู้อย่ าง
เพี ยงพอในเรื่ องนั้น ๆ และมีหลั กเกณฑ์ท่ีสมเหตุสมผลสนั บ สนุ นสิ่งที่ตรวจพบ แนวทาง
ปฏิบัติในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่นอาจเป็ นประโยชน์ในการนํามาใช้ ร่วมกับมาตรฐาน
งานบริการเกี่ยวเนื่องฉบับนี้

3.

งานการปฏิบัติงานตามวิธกี ารที่ตกลงร่วมกันอาจเกี่ยวพันกับผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงานโดย
ใช้ วิธีการบางอย่างเพื่อตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินแต่ละรายการ (ตัวอย่างเช่น เจ้ าหนี้การค้ า
ลูกหนี้การค้ า การซื้อสินค้ าจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน และยอดขายและกําไรตามส่วนงาน
ธุรกิจ) หรืองบการเงินงบใดงบหนึ่ง (ตัวอย่างเช่น งบแสดงฐานะทางการเงิน) หรืองบการเงินฉบับ
สมบูรณ์

วัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงานตามวิธีการทีต่ กลงร่วมกัน
4.

การปฏิ บ ัติ ง านตามวิ ธี ก ารที่ ต กลงร่ ว มกัน มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ให้ผู ส้ อบบัญ ชี ใ ช้วิ ธี
ปฏิ บตั ิ งานที่มีลกั ษณะเดียวกับการสอบบัญชี ซึ่ งผูส้ อบบัญชี และกิจการรวมทั้งบุ คคลที่
สามทีเ่ กีย่ วข้องได้ตกลงร่วมกัน และนําเสนอรายงานข้อเท็จจริงทีพ่ บจากการตรวจสอบ

5.

ผู้สอบบัญชีเพียงแต่รายงานข้ อเท็จจริงที่พบจากการปฏิบัติงานตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลง
ร่วมกัน โดยผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเชื่อมั่นใด ๆ ผู้ใช้ รายงานจะเป็ นผู้ประเมินวิธปี ฏิบัติงาน
และสิ่งที่ตรวจพบตามที่ผ้ ูสอบบัญชีรายงาน และสรุปผลเองจากงานของผู้สอบบัญชี

6.

รายงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่ วมกันควรใช้ เฉพาะฝ่ ายต่ าง ๆ ที่ได้ ร่วมตกลงใน
การกํา หนดวิธีป ฏิบั ติ งาน เพราะบุ ค คลอื่น ที่ไ ม่ ท ราบถึ งเหตุ ผ ลของการใช้ วิธีการที่ต กลง
ร่วมกันอาจแปลความหมายผลการตรวจสอบผิดได้

1

คําว่ า “ผู้สอบบัญชี” ที่ใช้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี เมื่อกล่ าวถึงการสอบบัญชี การสอบทาน การให้ ความ
เชื่อมั่นอื่นและบริการที่เกี่ยวเนื่อง การอ้ างอิงดังกล่ าวไม่ได้ มีเจตนาให้ หมายความว่ าบุคคลที่ปฏิบัติงานสอบ
ทาน การให้ ความเชื่อมั่นอื่นและบริการที่เกี่ยวเนื่องจะต้ องเป็ นผู้สอบบัญชีของกิจการ”
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หลักการพื้ นฐานของการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามวิธีการทีต่ กลงร่วมกัน
7.

ผูส้ อบบัญชี ควรปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณของผู ป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กําหนดโดยสภา
วิชาชี พบัญชี หลักการพื้ นฐานของจรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีเกี่ยวข้ องกับ
ความรับผิดชอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี สําหรับงานประเภทนี้ ประกอบด้ วย
(ก) ความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สจุ ริต
(ข) ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
(ค) การรักษาความลับ
(จ) ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ
(ฉ) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็ นหุ้นส่วน บุคคล หรือนิติบุคคลที่ ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีปฏิบัติหน้ าที่ให้
(ช) ความรับผิดชอบต่อ เพื่อนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั่วไป
ความเป็ นอิสระไม่ได้ เป็ นข้ อกําหนดสําหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบตามวิธกี ารที่ตกลงร่วมกัน
อย่างไรก็ตาม ข้ อตกลงหรือวัตถุประสงค์ของงานหรือมาตรฐานการสอบบัญชี อาจกําหนดให้
ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามข้ อกําหนดของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพในเรื่องความ
เป็ นอิสระ ในกรณีท่ีผ้ ูสอบบัญชีขาดความเป็ นอิสระ ผู้สอบบัญชีควรระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ความไม่เป็ นอิสระนั้นไว้ ในรายงานข้ อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบด้ วย

8.

ผู้ ส อบบัญ ชี ค วรปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่ วมกันให้ เป็ นไปตามมาตรฐานงานบริ ก าร
เกี่ยวเนื่องฉบับนี้ และตามข้ อตกลงในการรับงาน

การกําหนดข้อตกลงในการรับงาน
9.

ผูส้ อบบัญชีควรแน่ใจว่าตัวแทนของกิจการและฝ่ ายอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้อง ซึ่งเป็ นผูท้ ี่จะได้รบั
สําเนารายงานข้อเท็ จจริ งที่พบจากการตรวจสอบ มีความเข้าใจอย่ างชัด เจนเกี่ยวกับ
วิธีการที่ตกลงร่ วมกันและเงื่อนไขของการรับงาน เรื่ องที่ตกลงร่ วมกันควรรวมถึงเรื่ อง
ดังต่อไปนี้
•
ลักษณะของงาน รวมถึงข้ อเท็จจริงที่ว่าวิธีการที่ตกลงร่วมกันดังกล่าว ไม่ใช่การตรวจสอบ
หรือการสอบทาน ดังนั้นจะไม่มีการให้ ความเชื่อมั่นต่อข้ อมูลที่ตรวจสอบในรายงาน
วัตถุประสงค์ของงาน
•
•
การระบุข้อมูลทางการเงินที่จะให้ ตรวจสอบ
•
ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธปี ฏิบัติงานที่นาํ มาใช้
•
รูปแบบของรายงานข้ อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบซึ่งผู้สอบบัญชีจะนําเสนอ
•
ข้ อจํากัดในการเผยแพร่ รายงานข้ อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ ทั้งนี้หากข้ อจํากัด
ดังกล่าวขัดต่อข้ อกําหนดของกฎหมาย ผู้สอบบัญชีไม่ควรรับงานนั้น
5
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10. ในบางสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น หน่วยงานกํากับดูแล ผู้แทนของอุตสาหกรรม และผู้แทนของ
สภาวิชาชีพบัญชีได้ ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบไว้ ก่อนแล้ ว ผู้สอบบัญชีอาจ
ไม่ สามารถปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับ วิธีปฏิบัติงานกับทุ กฝ่ ายที่จะใช้ รายงานได้ ในกรณีเช่ น นี้
ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาใช้ วิธีอ่ ืน เช่ น ปรึกษาหารือถึงวิธีปฏิบัติงานกับผู้แทนของทุกฝ่ ายที่
เกี่ย วข้ อ งกับ การใช้ ร ายงาน สอบทานหนั ง สือ โต้ ต อบของฝ่ ายต่ า ง ๆ ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ งาน
ตรวจสอบ หรือจัดส่งร่ างรายงานที่จะนําเสนอให้ แก่ผ้ ูแทนของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับการใช้
รายงาน เป็ นต้ น
11. ลูกค้ าและผู้สอบบัญชีจะได้ ประโยชน์จากหนังสือตอบรับงานที่ผ้ ูสอบบัญชีส่งให้ ลูกค้ า ซึ่งระบุ
ถึงข้ อตกลงที่สาํ คัญในการแต่ งตั้ง หนังสือตอบรับงานเป็ นสิ่งที่ยืนยันการรับงานของผู้สอบ
บัญชีและช่วยไม่ให้ เกิดความเข้ าใจผิดในเรื่องต่าง ๆ เช่น วัตถุประสงค์และขอบเขตของงาน
ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี และรูปแบบของรายงานที่จะนําเสนอ เป็ นต้ น
12. หนังสือตอบรับงาน ควรรวมถึงเรื่องต่อไปนี้
•
รายละเอียดของวิธปี ฏิบัติงานที่ตกลงร่วมกันระหว่างฝ่ ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
•
ข้ อความที่ระบุถึง การจํากัดการเผยแพร่รายงานให้ เฉพาะฝ่ ายต่าง ๆ ซึ่งเป็ นผู้ท่ไี ด้ ร่วม
ตกลงเกี่ยวกับวิธกี ารปฏิบัติงานที่ใช้
นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาเสนอร่ างรายงานข้ อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบไป
พร้ อมกับหนังสือตอบรับงานด้ วย ตัวอย่างของหนังสือตอบรับงานแสดงไว้ ในภาคผนวก 1 ใน
มาตรฐานฉบับนี้

การวางแผน
13. ผูส้ อบบัญชีควรวางแผนงานเพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานมีประสิทธิผล

เอกสารหลักฐาน
14. ผู ส้ อบบัญ ชี ค วรจั ด ทํ า เอกสารหลัก ฐานสํา หรับเรื่อ งต่ า ง ๆ ที่มี ค วามสํ า คัญ เพื่อ เป็ น
หลักฐานสนับสนุ นรายงานข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ และเป็ นหลักฐานที่แสดงว่า
การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามมาตรฐานงานบริการเกีย่ วเนือ่ งฉบับนี้ และเป็ นไปตามข้อตกลง
ในการรับงาน
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วิธีปฏิบตั ิและหลักฐาน
15. ผูส้ อบบัญชีควรปฏิบตั ิงานตามวิธีการทีต่ กลงร่วมกัน และใช้หลักฐานที่ได้มาเป็ นเกณฑ์ใน
การนําเสนอรายงานข้อเท็จจริงทีพ่ บจากการตรวจสอบ
16. วิธกี ารที่ใช้ ในการปฏิบัติงานตามวิธกี ารที่ตกลงร่วมกัน อาจรวมถึงวิธดี ังต่อไปนี้
•
การสอบถามและการวิเคราะห์
•
การทดสอบการคํานวณ การเปรียบเทียบ และการตรวจสอบความถูกต้ องอื่น ๆ
•
การสังเกตการณ์
•
การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
•
การขอคํายืนยัน
ตั ว อย่ า งรายงานซึ่ ง แสดงรายละเอี ย ดของวิ ธี ป ฏิบั ติ ง านที่ อ าจใช้ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามวิธกี ารที่ตกลงร่วมกันแสดงไว้ ในภาคผนวก 2 ของมาตรฐานฉบับนี้

การรายงาน
17. รายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันต้ องกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงาน
และวิธีการปฏิบัติงานตามที่ได้ ตกลงร่ วมกันโดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อให้ ผ้ ูอ่านเข้ าใจ
ถึงลักษณะและขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบ
18. รายงานข้อเท็จจริงทีพ่ บจากการตรวจสอบ ควรมีขอ้ มูลดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อรายงาน
(ข) ผูร้ บั รายงาน (โดยปกติจะเป็ นลูกค้าทีว่ ่าจ้างให้ผูส้ อบบัญชีปฏิบตั ิงานตามวิธีการที่
ตกลงร่วมกัน)
(ค) การระบุ ถึงข้อมู ลทางการเงิ นหรื อข้อมู ลที่ไ ม่ เ กี่ยวกับการเงิ น ซึ่ งผู ส้ อบบัญชี ไ ด้
ปฏิบตั ิงานตามวิธีการทีต่ กลงร่วมกัน
(ง) ข้อความทีร่ ะบุว่า วิธีการปฏิบตั ิงานได้มีการตกลงร่วมกันระหว่างฝ่ ายต่าง ๆ ที่เป็ น
ผูร้ บั รายงาน
(จ) ข้อ ความที่ร ะบุ ว่ า การปฏิ บตั ิ ง านเป็ นไปตามมาตรฐานงานบริ ก ารเกี่ย วเนื่อ งที่
เกี่ยวกับการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่ วมกัน หรือตามมาตรฐาน
และแนวปฏิบตั ิอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
(ฉ) ข้อความทีร่ ะบุว่า ผูส้ อบบัญชีไม่มีความเป็ นอิสระจากกิจการ (ในกรณีทีผ่ ูส้ อบบัญชี
ไม่มีความเป็ นอิสระ)
(ช) การระบุถงึ วัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามวิธีการทีต่ กลงร่วมกัน
(ซ) รายละเอียดของวิธีปฏิบตั ิงานทีใ่ ช้
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(ฌ) รายละเอียดข้อเท็จจริงทีพ่ บโดยผูส้ อบบัญชี ซึ่งรวมถึงรายละเอียดของข้อผิดพลาด
และข้อยกเว้นทีพ่ บ
(ญ) ข้อความที่ระบุว่า วิธีปฏิบตั ิงานที่ใช้ไม่ใช่การตรวจสอบหรือการสอบทาน ดังนั้นจึ ง
ไม่อาจให้ความเชื่อมันได้
่
(ฎ) ข้อความที่ระบุว่า หากผูส้ อบบัญชีใช้วิธีปฏิ บตั ิงานอื่นเพิม่ เติม เช่น การตรวจสอบ
หรือการสอบทาน อาจทําให้พบข้อเท็จจริงอื่นทีส่ มควรนําเสนอในรายงาน
(ฏ) ข้อความที่ระบุว่า รายงานข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบจํ ากัดการใช้เฉพาะกับ
ฝ่ ายต่างๆ ทีไ่ ด้ตกลงร่วมกันเกีย่ วกับวิธีปฏิบตั ิงานเท่านั้น
(ฐ) ข้อ ความที่ ร ะบุ ว่ า รายงานข้อ เท็ จ จริ ง ที่ พ บจากการตรวจสอบเกี่ ย วข้อ งกับ
ส่วนประกอบบัญชี รายการบัญชีรายการอื่นๆ หรือข้อมู ลทางการเงินและข้อมู ลที่
ไม่เกี่ยวกับการเงินเท่านั้น โดยไม่ได้ครอบคลุมถึงงบการเงินโดยรวมของกิจการ
(ในกรณีการตรวจสอบไม่ได้ครอบคลุมงบการเงินโดยรวม)
(ฑ) วันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชี
(ฒ) ทีต่ ้ งั สํานักงานของผูส้ อบบัญชี และ
(ณ) ลายมือชื่อของผูส้ อบบัญชี
ตัวอย่างรายงานข้ อเท็จจริงที่พบจากการปฏิบัติงานตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันแสดง
ไว้ ในภาคผนวก 2 ของมาตรฐานฉบับนี้

วันถือปฏิบตั ิ
19. มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4400 “การปฏิบัติงานตามวิธกี ารที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับ
ข้ อมูลทางการเงิน” ให้ ถือปฏิบัติกบั การปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับข้ อมูล
ทางการเงินสําหรับรอบบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

การนําไปใช้กบั ภาครัฐ
1.

รายงานข้อเท็จจริ งทีเ่ กีย่ วข้องกับภาครัฐอาจไม่จํากัดการใช้เฉพาะกับฝ่ ายต่ างๆที ไ่ ด้ตกลง
ร่วมกันเกีย่ วกับวิธีปฏิบตั ิงานเท่านัน้ แต่อาจใช้สาํ หรับหน่วยงานหรือบุคคลต่าง ๆ ในขอบเขต
ทีก่ ว้างขึ้น (ตัวอย่างเช่น การสอบสวนของหน่วยงานของรัฐสภาเกีย่ วกับหน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานราชการ)

2.

นอกจากนี้ งานตรวจสอบในภาครัฐมี ลักษณะและวัตถุประสงค์ทีแ่ ตกต่ างกันไป ซึ ง่ ต้องใช้
ความระมัดระวังในการพิ จารณาแยกแยะลักษณะของงานว่าเข้าข่ายเป็ นการปฏิ บัติงานตาม
วิ ธี ก ารที ่ต กลงร่ ว มกัน หรื อ เป็ นการตรวจสอบข้อ มู ล ทางการเงิ น เช่ น รายงานผลการ
ดําเนินงาน
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ภาคผนวก 1
ตัวอย่างหนังสือตอบรับงานสําหรับการปฏิบตั ิงานตามวิธีการทีต่ กลงร่วมกัน
หนังสือตอบรับงานฉบับนี้ใช้ เป็ นแนวทางในการพิจารณาตามย่อหน้ าที่ 9 ของมาตรฐาน
งานบริการเกี่ยวเนื่องฉบับนี้ และไม่ได้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็ นแบบมาตรฐานของหนังสือตอบรับงาน
หนั ง สื อ ตอบรั บ งานจํา เป็ นต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นให้ ส อดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของแต่ ล ะงานและ
สถานการณ์
เสนอ คณะกรรมการบริษัทหรือตัวแทนของกิจการ ซึ่งเป็ นผู้ท่มี อบหมายงานแก่ผ้ ูสอบบัญชี
หนังสือฉบับนี้เป็ นการยืนยันความเข้ าใจเกี่ยวกับข้ อตกลงและวัตถุประสงค์ในการรับงาน
รวมทั้งลักษณะและข้ อจํากัดของการให้ บริการของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจะปฏิบัติงานตามมาตรฐานงาน
บริการเกี่ยวเนื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งข้ าพเจ้ าจะระบุถึงในรายงาน
ของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าตกลงที่จะปฏิบัติงานตามวิธีการที่จะกล่าวต่อไป พร้ อมทั้งรายงานให้ ท่านทราบถึง
ข้ อเท็จจริงที่พบ ซึ่งเป็ นผลมาจากการปฏิบัติงานของข้ าพเจ้ า
(อธิบายถึงลักษณะ ช่วงเวลาและขอบเขตของวิธปี ฏิบัติงานแต่ละวิธที ่ใี ช้ รวมถึงการระบุถึง
เอกสารและบันทึกต่างๆที่ต้องอ่าน บุคคลที่จะต้ องติดต่อ และฝ่ ายต่าง ๆ ที่ต้องขอคํายืนยัน)
การปฏิบั ติ ง านตามวิ ธี ก ารที่ต กลงร่ ว มกัน นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ช่ ว ยท่ า นในการ (ระบุ
วัตถุประสงค์) เท่านั้น ดังนั้น รายงานของข้ าพเจ้ าจึงไม่เหมาะสมสําหรับการใช้ เพื่อวัตถุประสงค์อ่นื
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลของท่านเท่านั้น
เนื่องจากการปฏิบัติงานดังกล่าวไม่ใช่การสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีหรือการ
สอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน ดังนั้น ข้ าพเจ้ าจึงไม่อาจให้ ความเชื่อมั่นใด ๆ
ข้ าพเจ้ าหวังเป็ นอย่ างยิ่งว่ าจะได้ รับความร่ วมมือจากพนักงานของท่าน ในการจัดเตรียม
บันทึกทางการบัญชี เอกสารและข้ อมูลต่ าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลง
ร่วมกัน
ข้ าพเจ้ าจะเรี ยกเก็บค่ าบริ การตามความคืบหน้ าของงาน โดยคํานวณจากเวลาที่ใช้ ของ
บุคลากรในแต่ละระดับตามที่ได้ รับมอบหมาย รวมกับค่าใช้ จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานตาม
วิธีการที่ตกลงร่ วมกัน อัตราค่ าบริการของบุคลากรในแต่ ละระดับจะแตกต่ างกันตามระดับความ
รับผิดชอบที่เกี่ยวข้ อง ประสบการณ์และความชํานาญ
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โปรดลงนามท้ ายหนังสือและส่งคู่ฉบับที่แนบมานี้คืนข้ าพเจ้ า เพื่อยืนยันความเข้ าใจของ
ท่านเกี่ยวกับข้ อตกลงในการรับงาน รวมทั้งวิธปี ฏิบัติงานตามวิธกี ารที่ตกลงร่วมกัน

ขอแสดงความนับถือ
.................................

เห็นชอบตามข้ อเสนอข้ างต้ น
ลงนาม……………………
ชื่อ …………………………
ตําแหน่ง…………………
วันที่……………….………
(พร้ อมทั้งประทับตราสําคัญของกิจการ)
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ภาคผนวก 2
ตัวอย่างรายงานข้อเท็จจริงทีพ่ บเกีย่ วกับเจ้าหนี้ การค้า
รายงานข้ อเท็จจริงที่พบ
เสนอ (ผู้ท่มี อบหมายงานแก่ผ้ ูสอบบัญชี)
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบั ติ งานตามวิธีการที่ตกลงร่ วมกันตามรายการด้ านล่ างนี้ ที่เกี่ยวกับบัญชี
เจ้ าหนี้การค้ า ณ วันที่ ……………… ของบริษัท กขค จํากัด ตามวิธีการที่ตกลงร่ วมกัน ซึ่งจะกล่ าวโดย
ละเอียดต่ อไป ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตามวิธกี ารที่ตกลงร่วมกัน วิธปี ฏิบัติงานดังกล่าวซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยท่านในการประเมินความ
สมเหตุสมผลของเจ้ าหนี้การค้ า ซึ่งสรุปได้ ดังต่อไปนี้
1.

2.

3.
4.

ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบการรวมยอดคงเหลือของเจ้ าหนี้การค้ าในงบทดลอง ณ วันที่ ………………
ซึ่งจัดทําโดยบริษัท กขค จํากัด และได้ เปรียบเทียบกับยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไป
ที่เกี่ยวข้ อง
ข้ าพเจ้ าได้ เปรียบเทียบยอดคงเหลือของเจ้ าหนี้การค้ าที่มีสาระสําคัญตามรายละเอียดที่แนบ
(ไม่ได้ แสดงเป็ นตัวอย่างในที่น้ ี) กับยอดคงเหลือ ณ วันที่ ……………… ของเจ้ าหนี้รายเดียวกัน
ในงบทดลอง
ข้ าพเจ้ าได้ รับใบแจ้ งยอดคงเหลือจากผู้ขาย หรือขอคํายืนยันยอดจากเจ้ าหนี้การค้ า ณ วันที่
……………
ข้ าพเจ้ าได้ เปรียบเทียบใบแจ้ งยอดคงเหลือดังกล่ าวหรือคํายืนยันยอดจากเจ้ าหนี้การค้ ากับ
ยอดคงเหลื อตามข้ อ 2 ข้ าพเจ้ าได้ รับงบกระทบยอดเจ้ า หนี้ การค้ าจากบริ ษัท กขค จํากัด
สําหรับ ยอดคงเหลือที่แตกต่างกัน จากงบกระทบยอดดังกล่าว ข้ าพเจ้ าได้ จัดทํารายละเอียด
ใบกํากับสินค้ าค้ างจ่าย ใบลดหนี้และเช็คค้ างจ่าย เฉพาะแต่ละรายการมีจาํ นวนมากกว่า XXX
บาท และข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบรายการในรายละเอียดดังกล่าวกับใบกํากับสินค้ าและใบลดหนี้
ที่ได้ รับหลังสิ้นงวดและเช็คที่จ่ายชําระหนี้หลังสิ้นงวด เพื่อให้ แน่ใจว่ารายการค้ างจ่ายดังกล่าว
ควรรวมอยู่ในงบกระทบยอด

ข้ าพเจ้ าขอรายงานข้ อเท็จจริงที่พบดังต่อไปนี้
ก) จากวิธปี ฏิบัติงานตามข้ อ 1 ข้ าพเจ้ าพบว่า การรวมยอดคงเหลือถูกต้ องและยอดคงเหลือตาม
งบทดลองตรงกับยอดตามบัญชีแยกประเภท
ข) จากวิธปี ฏิบัติงานตามข้ อ 2 ข้ าพเจ้ าพบว่า ยอดคงเหลือตามที่ได้ เปรียบเทียบดังกล่าวตรงกัน
ค) จากวิธปี ฏิบัติงานตามข้ อ 3 ข้ าพเจ้ าพบว่า มีใบแจ้ งยอดคงเหลือสําหรับเจ้ าหนี้การค้ าดังกล่าว
ทั้งหมด
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ง)

จากวิธีป ฏิบัติงานตามข้ อ 4 ข้ าพเจ้ าพบว่ า ยอดคงเหลื อดังกล่ าวตรงกัน หรื อกรณีท่ียอด
คงเหลือแตกต่างกัน ข้ าพเจ้ าพบว่า บริษัท กขค จํากัด ได้ จัดทํางบกระทบยอดและรายการใบ
ลดหนี้ ใบกํากับสินค้ าและเช็คค้ างจ่าย แต่ละรายการที่มีจาํ นวนเงินมากกว่า XXX บาท ได้
ปรากฏเป็ นรายการกระทบยอดอย่างถูกต้ อง (ยกเว้ นที่จะกล่าวถึงต่อไป)
(รายละเอียดของข้ อยกเว้ นที่พบ)

เนื่องจากวิธีปฏิบัติงานดังกล่ าวไม่ใช่ การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีหรือการ
สอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน ดังนั้น ข้ าพเจ้ าจึงไม่แสดงความเชื่อมั่นต่อบัญชีเจ้ าหนี้การค้ า
ณ วันที่ .............
หากข้ าพเจ้ าได้ ใช้ วิธีปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีหรือ
สอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน ข้ าพเจ้ าอาจพบเรื่องอื่นที่สมควรนําเสนอในรายงานก็ได้
รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่กล่ าวแล้ วในย่ อหน้ าที่ 1 และใช้ เป็ นข้ อมูล
ของท่าน และไม่ ได้ จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนหรือเพื่อเผยแพร่ ไปยังบุคคลอื่น รายงานฉบับนี้
เกี่ยวข้ องกับบัญชีและรายการที่ระบุไว้ ข้างต้ นเท่านั้น และไม่ได้ ขยายขอบเขตไปถึงงบการเงินโดยรวม
ของบริษัท กขค จํากัด

ลายมือชื่อ......................................
(....................................)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน.........……

วันที่………………………............
ชื่อและที่ต้งั สํานักงาน…………
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