
มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเน่ือง รหัส 4410 (ปรับปรุง) งานการรวบรวมข้อมูล 
ธีรชยั อรุณเรืองศิริเลศิ 

คณะอนกุรรมการด้านมาตรฐานการสอบบญัชี 
 
งานการให้บริการด้านวิชาชีพในเร่ืองการรวบรวมข้อมลูเป็นเร่ืองที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้บริการช่วยผู้บริหารกิจการ

ในการจดัท าหรือน าเสนอข้อมลูทางการเงินและข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูทางการเงิน แต่ไม่ใช่งานที่ให้ความเช่ือมัน่ ดงันัน้ งาน
การรวบรวมข้อมลูจึงไมไ่ด้ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบความถกูต้องหรือความครบถ้วนของข้อมลูที่ผู้บริหารเป็น
ผู้จัดท าขึน้เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล โดยทัว่ไปงานบริการนีเ้ป็นการรวบรวมข้อมลูทางการเงินในอดีต เช่น การจดัท า
ข้อมลูทางการเงินประจ าปีตามที่กฎหมายก าหนด หรือการจดัท าข้อมลูทางการเงินส าหรับใช้ภายในกิจการ แต่ส าหรับบาง
สถานการณ์ ข้อมูลทางการเงินเหล่านีอ้าจมีผู้ ใช้เป็นบุคคลภายนอก เช่น การจัดท ารายงานทางการเงินส าหรับ
บุคคลภายนอกภายใต้สญัญาหรือรูปแบบข้อตกลงอื่น อาทิเช่น ข้อมูลทางการเงินส าหรับหน่วยงานที่ให้เงินทุนเพื่ อ
สนับสนุนเงินช่วยเหลือหรือการให้เงินช่วยเหลือต่อเนื่อง  เป็นต้น ดังนัน้ การปฏิบัติงานของผู้ ประกอบวิชาชีพต้องมี
มาตรฐานการท างานสอดคล้องกบัมาตรฐานฉบบันี ้โดยมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรายงานท่ีลงวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็น
ต้นไป 

หลกัการส าคญัของงานการรวบรวมข้อมลูในมาตรฐานฉบบัปรับปรุงนีไ้มไ่ด้เปลีย่นแปลงจากมาตรฐานฉบบัทีม่ี
ประกาศใช้อยูเ่ดมิ สรุปเนือ้หาการเปลีย่นแปลงส าคญั ได้ดงันี ้
 

ประเด็น สาระส าคัญ 

ขอบเขต  ก าหนดความรับผิดชอบเมื่อได้รับการวา่จ้างให้ชว่ยผู้บริหารในการจดัท าและการน าเสนอข้อมลูทาง
การเงินในอดตี โดยไมใ่ห้ความเช่ือมัน่ใด ๆ ตอ่ข้อมลูดงักลา่ว รวมถึงการน าเสนอรายงานตามมาตรฐาน 

 ปัจจยัที่บง่ชีว้า่งานบริการดงักลา่วเหมาะสมที่จะปฏิบตัิตามมาตรฐานงานบริการเก่ียวเนื่องฉบบันีค้วรมี
ลกัษณะดงันี ้

 ข้อมลูทางการเงินถกูก าหนดขึน้ภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมาย และจ าเป็นต้องเปิดเผยตอ่
สาธารณะ 

 บคุคลภายนอกที่ไมใ่ช่ผู้ใช้ข้อมลูทางการเงินท่ีถกูรวบรวมอาจมีสว่นเก่ียวข้องกบัผู้ประกอบ
วิชาชีพด้วยข้อมลูทางการเงินนัน้และมีความเสีย่งที่จะเข้าใจผิด เช่น 

 ถ้าข้อมลูทางการเงินต้องถกูน าไปใช้โดยคนอื่น 
 ถ้าช่ือของผู้ประกอบวชิาชีพปรากฎอยูใ่นข้อมลูทางการเงิน 

การควบคุมคุณภาพ ก าหนดให้ปฏิบตัิตามมาตรฐานการควบคมุคณุภาพฉบบัท่ี 1 และก าหนดให้หุ้นสว่นผู้ รับผิดชอบงานต้อง
รับผิดชอบตอ่คณุภาพโดยรวมของงาน 

การใช้ดุลยพนิิจเยี่ยง     

ผู้ประกอบวิชาชีพ 
 ให้น าความรู้และประสบการณ์ที่เก่ียวข้องไปประยกุต์ใช้กบัข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ตา่ง ๆ ของงาน 
โดยเฉพาะในการช่วยผู้บริหารตดัสนิใจเร่ืองการน าแมบ่ทรายงานทางการเงินมาใช้และเพื่อการน าเสนอ
ข้อมลูทางการเงิน การเลอืกใช้นโยบายการบญัชีทีเ่หมาะสม การจดัท าประมาณทางการบญัชีในการ
น าเสนอข้อมลูทางการเงิน  

  



ประเด็น สาระส าคญั 

การสื่อสารกับผู้บริหาร

และผู้มีหน้าที่ก ากบัดูแล 
 ให้มีการสือ่สารกบัผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ก ากบัดแูล อยา่งทนัทว่งที ถ้ามีประเด็นที่สมควรได้รับความ
สนใจจากผู้บริหารหรือผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดแูล เช่น อปุสรรคในการปฏิบตัิงาน 

เอกสารหลักฐาน  ต้องมกีารจดัท าเอกสารหลกัฐานเพื่อระบเุร่ืองตา่ง ๆ ที่ส าคญัที่เกิดขึน้ระหวา่งปฏิบตัิงาน  และวิธีที่
ตอบสนองตอ่เร่ืองดงักลา่ว การกระทบยอดข้อมลูที่รวบรวมกบับนัทกึบญัชี เอกสารหลกัฐาน 
ค าอธิบาย และข้อมลูอื่นท่ีจดัท าโดยผู้บริหาร ส าเนาของข้อมลูทางการเงินท่ีรวบรวมฉบบัสดุท้ายที่
ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลได้รับรอง และรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ 

ข้อก าหนดด้าน

จรรยาบรรณ 
 ต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณที่เก่ียวข้อง โดยปัจจบุนัเป็นข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี เร่ือง จรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2553 

 ถ้าขาดความเป็นอิสระ ต้องพจิารณาในการรับงาน ถอนตวัจากการให้บริการ หรือหยดุการให้บริการ
ชัว่คราว จนกวา่สถานการณ์ที่กระทบความเป็นอิสระยตุิลง 

การตอบรับงานและ   

การรับงานต่อเน่ือง 
 เพิ่มเติมในการระบถุงึความประสงค์ในการใช้ข้อมลูทางการเงิน ตวัอยา่งเช่น ข้อมลูทางการเงินท่ี
กิจการต้องใช้ในการด าเนินการรายการตา่งๆ หรือเพื่อการจดัหาทางการเงินกบับคุคลภายนอก ได้แก่ 
คูค้่า สถาบนัการเงิน เป็นต้น หรือการจดัท าข้อมลูทางการเงินเพื่อเสนอตอ่หนว่ยงานผู้ให้การสนบัสนนุ
ทางการเงิน การใช้และการเผยแพร่ข้อมลูทางการเงินและข้อจ ากดัตา่ง ๆ ในการน าไปใช้ การระบุ
แมบ่ทรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพรวมทัง้การปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เก่ียวข้อง รูปแบบของรายงาน และความรับผิดชอบของผู้บริหาร  

 หนงัสอืตอบรับงานหรือข้อตกลงที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีเหมาะสม ก่อนท่ีจะเร่ิมงาน 

 การให้บริการตอ่เนื่อง อาจจะมีการปรับปรุงข้อตกลงในหนงัสอืตอบรับงาน ถ้ามีเร่ืองของ ข้อบง่ชีว้า่
ผู้บริหารหรือผู้วา่จ้างเข้าใจผิด มข้ีอตกลงพเิศษ มีการเปลีย่นแปลงผู้บริหารระดบัสงูของกิจการหรือ
ความเป็นเจ้าของ การเปลีย่นแปลงในลกัษณะ ขนาดของธุรกิจ ข้อก าหนดทางกฎหมายทีม่ีผลกระทบ
ตอ่กิจการ หรือ การเปลีย่นแปลงในแมบ่ทการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้อง 

รูปแบบรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มีองค์ประกอบเพิ่มเติมทีต้่องมีในรายงานคือ 
(ก) ช่ือรายงาน (เหมือนเดิม) 
(ข) ผู้ รับรายงาน (เหมือนเดิม) 
(ค) ข้อความที่ระบวุา่ ผู้ประกอบวิชาชีพได้รวบรวมข้อมลูทางการเงินโดยใช้ข้อมลูที่ผู้บริหารเป็น 

ผู้จดัท าขึน้ (เพิ่มเติม) 
(ง) ค าอธิบายเก่ียวกบัความรับผิดชอบของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดแูล (ในกรณีที่เหมาะสม) 
ในเร่ืองทีเ่ก่ียวกบังานการรวบรวมข้อมลูและข้อมลูทางการเงิน (เหมือนเดิมแตม่ีรายละเอยีดมากขึน้) 
(จ) การระบถุงึแมบ่ทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง และหากน าแมบ่ทการรายงานทางการเงินเพื่อ
วตัถปุระสงค์เฉพาะมาใช้ ควรมคี าอธิบายหรือการอ้างถงึค าอธิบายของแมบ่ทการรายงานทางการเงิน
เพื่อวตัถปุระสงค์เฉพาะในข้อมลูทางการเงิน (เพิ่มเติม) 
(ฉ) การระบถุึงข้อมลูทางการเงิน รวมถงึช่ือของแตล่ะองค์ประกอบของข้อมลูทางการเงินถ้าข้อมลูทาง
การเงินนัน้มีมากกวา่หนึง่องค์ประกอบและระบวุนัที่ของข้อมลูทางการเงินหรือช่วงเวลาที่เก่ียวข้อง (เพิ่มเติม) 



ประเด็น สาระส าคญั 

รูปแบบรายงาน (ช) ค าอธิบายเก่ียวกบัความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมลูทางการเงิน รวมถึง
การปฏิบตัิงานตามมาตรฐานงานบริการเก่ียวเนื่องฉบบันี ้และผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏิบตังิานตาม
ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เก่ียวข้อง (เหมือนเดมิ แตล่ะเอยีดและเพิ่มข้อความมากขึน้) 
(ซ) ค าอธิบายเก่ียวกบัสิง่ทีง่านการรวบรวมข้อมลูเก่ียวข้องตามมาตรฐานงานบริการเก่ียวเนื่องฉบบันี ้
(เหมือนเดิม แตเ่พิ่มค าอธิบาย) 
(ฌ) (เพิ่มเติม) ค าอธิบายที่วา่ 

     (๑) เนื่องจากงานการรวบรวมข้อมลูไมใ่ชง่านท่ีให้ความเช่ือมัน่ ผู้ประกอบวิชาชีพจงึไมไ่ด้ตรวจสอบ
ความถกูต้องหรือความครบถ้วนของข้อมลูที่ผู้บริหารเป็นผู้จดัท าขึน้เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมลูดงักลา่ว  
     (๒) ดงันัน้ ผู้ประกอบวิชาชีพจึงไมแ่สดงความเห็นจากการตรวจสอบหรือข้อสรุปจากการสอบทานวา่ 
ข้อมลูทางการเงินนัน้จดัท าขึน้ตามแมบ่ทการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้อง หรือไม ่

(ญ) (เพิ่มเติม) ถ้าข้อมลูทางการเงินจดัท าขึน้ตามแมบ่ทการรายงานทางการเงินเพือ่วตัถปุระสงค์เฉพาะ 
ต้องมวีรรคอธิบายเพิม่เตมิ ดงันี ้ 
     (๑) อธิบายถึงวตัถปุระสงค์ของข้อมลูทางการเงินท่ีจดัท าขึน้ และ(ถ้าจ าเป็น) ผู้ใช้ข้อมลูที่เก่ียวข้อง 
หรือระบกุารอ้างถึงในหมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินเพื่อเปิดเผยถงึข้อมลูดงักลา่ว และ 

     (๒) เน้นให้ผู้อา่นรายงานเข้าใจถึงข้อเท็จจริงที่วา่ ข้อมลูทางการเงินนัน้จดัท าขึน้ตามแมบ่ทเพื่อ
วตัถปุระสงค์เฉพาะ ดงันัน้ ข้อมลูดงักลา่วอาจไมเ่หมาะสมส าหรับวตัถปุระสงค์อื่น 

(ฎ) วนัท่ีในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ (เหมือนเดิม แตม่ีการระบวุา่ผู้ประกอบวิชาชีพต้องลงวนัท่ีใน
รายงานในวนัท่ีผู้ประกอบวชิาชีพปฏิบตัิงานการรวบรวมข้อมลูตามมาตรฐานงานบริการเก่ียวเนื่องฉบบันี ้
เสร็จสิน้) 
(ฏ) ลายมือช่ือของผู้ประกอบวชิาชีพ (เหมือนเดมิ) และ 

(ฐ) ท่ีอยูข่องผู้ประกอบวิชาชีพ (เหมือนเดิม) 

 
ดงันัน้จากบทสรุปข้างต้น จะเห็นได้วา่ หลกัการท่ีส าคญัของงานการรวบรวมข้อมลูตามมาตรฐานงานบริการ

เก่ียวเนื่อง รหสั 4410 (ปรับปรุง) ไมไ่ด้เปลีย่นแปลงจากเดมิ เพียงแต่มีรายละเอียดมากขึน้ในแตล่ะกระบวนการปฏิบตัิงาน 
ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการควบคมุคณุภาพงาน การตอบรับงาน การจดัท าเอกสารหลกัฐาน และรูปแบบของรายงาน ซึง่ท าให้ผู้
ประกอบวิชาชีพบญัชีสามารถท างานได้อยา่งมีประสทิธิผลมากขึน้ อนัเป็นการยกระดบัมาตรฐานการปฏิบตังิานของผู้
ประกอบวิชาชีพบญัชี เพิ่มความโปร่งใส และท าให้เป็นทีน่า่เช่ือถือตอ่ผู้ รับบริการและสาธารณะมากขึน้ 


