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มาตรฐานงานบริการเกีย่วเนือ่งฉบบันี้  

จดัทําข้ึนโดย คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นการสอบบญัชี 

ซ่ึงไดผ่้านขั้นตอนการพิจารณาทุกขั้นตอนแลว้ 



  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 

 2 TSRS 4410 

มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเน่ืองระหว่างประเทศ รหัส 4410 - งานการรวบรวมข้อมูลทางการเงิน ที่เผยแพร่

เป็นภาษาองักฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 โดย International Auditing and Assurance Standards 

Board (IAASB) ของ International Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และทาํซํา้โดยได้รับอนุญาตจาก 

IFAC ทั้งน้ีขั้นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC 

และการแปลน้ีได้ดาํเนินการตาม “แถลงการณน์โยบาย - นโยบายในการแปลและทาํซํา้มาตรฐานทีอ่อก

โดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติคือข้อความ

ที่เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 

 

ข้อความภาษาองักฤษของ มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเน่ืองระหว่างประเทศ รหัส 4410 - งานการรวบรวม

ข้อมูลทางการเงิน © 2010 สงวนลิขสทิธิ์โดย the International Federation of Accountants (IFAC) 

 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเน่ือง รหัส 4410 - งานการรวบรวมข้อมูลทางการเงิน 

© 2012 สงวนลิขสทิธิ์โดย the International Federation of Accountants (IFAC) 

   

ต้นฉบับ : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and 

Related Services Pronouncements ISBN: 978-1-60815-052-6 
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มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเน่ือง รหัส 4410 “งานการรวบรวมข้อมูลทางการเงิน” ควรอ่านเน้ือหา

ควบคู่ไปกับคาํนาํของ มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานการสอบบัญชี การสอบทาน การให้

ความเช่ือมั่นอื่น และบริการที่เกี่ยวเน่ือง ซ่ึงได้กาํหนดแนวปฏบิัติและการบังคับใช้ของมาตรฐานงาน

บริการเกี่ยวเน่ือง 
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คํานาํ 

 

1. มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเน่ืองฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกาํหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ

เกี่ยวกบั ความรับผิดชอบเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของนักบัญชี
1
 เมื่อรับงานการรวบรวมข้อมูลทาง

การเงิน รวมทั้งกาํหนดรปูแบบและเนื้อหาของรายงานของนักบัญชีเกี่ยวกบัการรวบรวมข้อมูลทาง

การเงิน 

 

2. มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเน่ืองฉบับน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้สาํหรับการรวบรวมข้อมูลทางการเงิน 

อย่างไรกต็าม มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเน่ืองฉบับน้ียังสามารถนาํไปประยุกต์สาํหรับการรวบรวม

ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน โดยช่วยให้นักบัญชีมีความรู้อย่างเพียงพอในเร่ืองน้ัน ๆ ทั้งน้ีงานที่

กาํหนดให้นักบัญชีสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในการจัดทาํงบการเงินได้ในขอบเขตที่

จาํกัด (ตัวอย่างเช่น การเลือกนโยบายการบัญชีที่เหมาะสม) ไม่ถือเป็นการรวบรวมข้อมูลทาง

การเงิน   

 

วตัถุประสงคข์องงานการรวบรวมขอ้มูลทางการเงิน 

 

3. งานการรวบรวมข้อมูลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นกับญัชีไดใ้ช้ความชํานาญดา้นการบญัชี     

(มิใช่ความชํานาญดา้นการสอบบญัชี) ในการรวบรวม จดัประเภท และสรุปขอ้มูลทางการเงิน 

โดยปกติ การรวบรวมข้อมูลเป็นการสรปุข้อมูลที่มีรายละเอยีดมากเพ่ือให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้

ง่ายและนาํไปใช้ได้ โดยไม่จาํเป็นต้องตรวจสอบสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ยวกบัข้อมูลน้ัน 

วิธปีฏบิัติที่นักบัญชีใช้มิได้กาํหนดเพ่ือให้นักบัญชีสามารถแสดงความเช่ือมั่นในข้อมูลทางการเงิน

น้ันได้ อย่างไรกต็าม ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินที่ได้จากการรวบรวมจะได้ประโยชน์จากงานของนักบัญชี 

เน่ืองจากนักบัญชีได้ให้บริการดังกล่าวโดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวัง

รอบคอบ  

 

4. โดยทั่วไปการรวบรวมข้อมูลรวมถึงการจัดทาํงบการเงิน ซ่ึงอาจเป็นงบการเงินฉบับสมบูรณ์

หรือไม่กไ็ด้ แต่อาจรวมถงึการรวบรวม การจัดประเภท และการสรปุข้อมูลทางการเงินอื่น 

 

 

 

                                                      
1
 ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเน่ืองฉบับน้ี และเพ่ือแยกความแตกต่างระหว่างการสอบบัญชี         

และการรวบรวม ข้อมูลทางการเงิน จะใช้คาํว่า “นักบัญชี” (ไม่ใช้คาํว่า “ผู้สอบบัญชี”) ในการอ้างอิงถึงนักบัญชี

อาชีพที่ปฏบัิติงานในภาคเอกชน 
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หลกัการพื้ นฐานของงานการรวบรวมขอ้มูลทางการเงิน 

 

5. นกับญัชีควรปฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

หลักการพ้ืนฐานของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้องกบัความรับผิดชอบเย่ียงผู้

ประกอบวิชาชีพของนักบัญชี ในการปฏบิัติงานรวบรวมข้อมูลทางการเงิน ประกอบด้วย 

(ก) ความโปร่งใส ความเป็นอสิระ ความเที่ยงธรรม และความซ่ือสตัย์สจุริต  

(ข) ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏบิัติงาน 

(ค) การรักษาความลับ 

(จ) ความรับผดิชอบต่อผู้รับบริการ  

(ฉ)  ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคล หรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ปฏบิัติหน้าที่ให้ 

(ช)   ความรับผดิชอบต่อ เพ่ือนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั่วไป  

 

ความเป็นอสิระไม่ได้เป็นข้อกาํหนดสาํหรับการรวบรวมข้อมูล อย่างไรกต็าม ในกรณีที่นักบัญชีขาด 

ความเป็นอสิระ นักบัญชีควรระบุข้อเทจ็จริงเกี่ยวกบัความไม่เป็นอสิระน้ันไว้ในรายงานของนักบัญชี

ด้วย 

 

6. ในทุกกรณีท่ีมีช่ือของนกับญัชีเกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลทางการเงินที่นกับญัชีไดร้วบรวม นกับญัชี

ควรออกรายงานเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงินนั้น 

 

การกาํหนดขอ้ตกลงในการรบังาน 

 

7. นกับญัชีควรแน่ใจว่าลูกคา้และนกับญัชีมีความเขา้ใจเกี่ยวกบัขอ้ตกลงในการรบังานอย่าง

ชดัเจน เร่ืองที่ควรพจิารณารวมถงึเรื่องดงัต่อไปน้ี 

•  ลักษณะของงาน รวมถึงข้อเทจ็จริงที่ว่าการรวบรวมข้อมูลไม่ใช่การตรวจสอบหรือการสอบทาน 

ดังน้ันในรายงานจะไม่มีการให้ความเช่ือม่ันต่อข้อมูลทางการเงินที่รวบรวม 

•  ข้อเทจ็จริงที่ว่าการรวบรวมข้อมูลไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นพบข้อผิดพลาด การปฏิบัติผิด

กฎหมายหรือรายการผดิปกติอื่น ตัวอย่างเช่น การทุจริตหรือการยักยอกที่อาจมีอยู่ เป็นต้น  

•  ลักษณะของข้อมูลที่ลูกค้าจะจัดเตรียมให้ 

•  ข้อเทจ็จริงที่ว่าผู้บริหารเป็นผู้รับผดิชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่จัดเตรียม

ให้นักบัญชี เพ่ือให้นักบัญชีสามารถรวบรวมข้อมูลทางการเงินที่มีความถูกต้องและครบถ้วน 
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•  เกณฑ์ทางบัญชีที่กาํหนดให้ใช้ในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินและข้อเทจ็จริงที่ว่าเกณฑ์

ดังกล่าวหรือการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์น้ัน จะเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทาง

การเงิน  

•  วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลที่รวบรวมและบุคคลที่จะได้รับข้อมูล 

•  รูปแบบของรายงานเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินที่รวบรวม ในกรณีที่มีช่ือของนักบัญชี

เกี่ยวข้องกบัข้อมูลน้ัน 

 

8. หนังสือตอบรับงานเป็นสิ่งที่ช่วยในการวางแผนเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล การที่นักบัญชีส่ง

หนังสอืตอบรับงานซ่ึงเป็นบันทกึข้อตกลงที่สาํคัญของงานที่ได้รับมอบหมาย จะเป็นประโยชน์ต่อ

ทั้งนักบัญชีและลูกค้า หนังสอืตอบรับงานเป็นสิ่งที่ยืนยันการรับงานของนักบัญชีและช่วยไม่ให้เกดิ

ความเข้าใจผิดในเร่ืองต่าง ๆ  เช่น วัตถุประสงค์และขอบเขตการรับงาน ขอบเขตความรับผิดชอบ

ของนักบัญชีและรูปแบบของรายงานที่จะนําเสนอ เป็นต้น ตัวอย่างของหนังสือตอบรับงาน

รวบรวมข้อมูลแสดงไว้ในภาคผนวก 1 ในมาตรฐานฉบับน้ี 

 

การวางแผน 

 

9. นกับญัชีควรวางแผนงานเพือ่ใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิผล 

 

เอกสารหลกัฐาน 

 

10. นกับญัชีควรจัดทําเอกสารหลกัฐานสําหรบัเรื่องต่าง ๆ ที่มีความสําคญั เพื่อเป็นหลกัฐาน

สนบัสนุนว่า การรวบรวมขอ้มูลเป็นไปตามมาตรฐานงานบริการเกีย่วเนือ่งฉบบัน้ี และเป็นไป

ตามขอ้ตกลงในการรบังาน 

 

วิธีปฏิบติั 

 
11. นกับญัชีควรไดม้าซ่ึงความรูท้ัว่ไปเกี่ยวกบัธุรกิจและการดําเนินงานของกิจการ และควรมี

ความรู้อย่างเพียงพอเกี่ยวกับหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติของอุตสาหกรรมท่ีกิจการ

ดําเนินงานอยู่ ตลอดจนรูปแบบและเนื้ อหาของขอ้มูลทางการเงินที่เหมาะสมในสถานการณ์

นั้น ๆ 
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12. ในการรวบรวมข้อมูลทางการเงิน นักบัญชีควรมีความเข้าใจเกี่ยวกบัลักษณะของรายการทางธุรกจิ

ของกจิการ รูปแบบของบันทกึทางการบัญชีและเกณฑท์างการบัญชีที่จะใช้ในการแสดงข้อมูลทาง

การเงิน โดยทั่วไปนักบัญชีจะได้มาซ่ึงความรู้ ในเร่ืองดังกล่าวจากประสบการณ์ที่มีเกี่ยวกบักจิการ

หรือจากการสอบถามบุคลากรของกจิการ 

 

13. นอกเหนือจากที่กล่าวในมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเน่ืองฉบับน้ี โดยทั่วไปนักบัญชีไม่จาํเป็นต้อง

ดาํเนินการต่อไปน้ี 

(ก) สอบถามผู้บริหารเพ่ือประเมินความน่าเช่ือถือและความครบถ้วนของข้อมูลที่ผู้บริหาร

จัดเตรียมให้ 

(ข) ประเมินการควบคุมภายใน 

(ค) ตรวจสอบความถูกต้องในเร่ืองต่าง ๆ หรือ 

(ง) ตรวจสอบความถูกต้องของคาํอธบิายต่าง ๆ 

 

14. หากนกับญัชีพบว่าขอ้มูลที่ผูบ้ริหารจัดเตรียมใหน้ั้นไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรือไม่น่าพอใจ 

นกับญัชีควรพิจารณาปฏิบติัตามวิธีการขา้งตน้และขอใหผู้บ้ริหารจัดเตรียมขอ้มูลเพิ่มเติม 

หากผูบ้ริหารปฏิเสธท่ีจะจดัเตรียมขอ้มูลเพิม่เติม นกับญัชีควรถอนตวัจากงานนั้นและแจง้ให้

กิจการทราบถงึเหตุผลที่ถอนตวั 

 

15. นกับญัชีควรอ่านขอ้มูลท่ีรวบรวมและพิจารณาว่าขอ้มูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมและไม่มี

การแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเห็นไดอ้ย่างชดัแจ้ง ในกรณีน้ีการ

แสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงรวมถงึ  

• ความผดิพลาดในการนาํแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาใช้ 

• การไม่เปิดเผยถึงแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่นํามาใช้และการปฏิบัติที่

แตกต่างจากแม่บทการบัญชีน้ัน 

• การไม่เปิดเผยถึงเร่ืองสาํคัญอื่น ๆ ซ่ึงนักบัญชีตระหนักว่าควรเปิดเผย 

แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวขอ้ง และการปฏิบติัที่แตกต่างจากแม่บทการรายงาน

ทางการเงินนั้นควรเปิดเผยไวใ้นขอ้มูลทางการเงิน  แต่ไม่จําเป็นตอ้งระบุผลกระทบที่เกิดข้ึน

เป็นจํานวนเงิน 

 

16. หากนกับญัชีพบว่ามีการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั นกับญัชีควร

พยายามตกลงกบักิจการให้แกไ้ขขอ้มูลตามความเหมาะสม หากกิจการไม่แกไ้ขขอ้มูล

ดงักล่าว และนกับญัชีพิจารณาแลว้เห็นว่าขอ้มูลทางการเงินนั้นจะก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

นกับญัชีควรถอนตวัจากงานนั้น 
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ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร 

 

17. นกับญัชีควรไดร้บัการยืนยนัจากผูบ้ริหารถึงความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารในการแสดงขอ้มูล

ทางการเงินอย่างเหมาะสม และการอนุมติัขอ้มูลทางการเงินนั้น นักบัญชีควรขอหนังสอืรับรอง

จากผู้บริหารในเร่ืองดังกล่าวซ่ึงจะครอบคลุมถึงความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลทางบัญชีที่

เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินน้ัน และการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสาํคัญและเกี่ยวข้องทั้งหมดให้

นักบัญชีทราบ 

 

รายงานการรวบรวมขอ้มูลทางการเงิน 

 

18. รายงานการรวบรวมขอ้มูลทางการเงินควรมีขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
2
 

(ก) ช่ือรายงาน 

(ข) ผูร้บัรายงาน 

(ค) ขอ้ความท่ีระบุว่า การปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรฐานงานบริการเกีย่วเนือ่งที่เกีย่วกบั

การรวบรวมขอ้มูล หรือตามมาตรฐานและแนวปฏิบติัอ่ืนที่เกีย่วขอ้ง 

(ง) ขอ้ความที่ระบุว่า นกับญัชีไม่มีความเป็นอิสระจากกิจการ (ในกรณีที่นกับญัชีไม่มี

ความเป็นอิสระ) 

(จ) ขอ้ความที่ระบุว่า ขอ้มูลทางการเงินไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดร้บัจากผูบ้ริหาร 

(ฉ) ขอ้ความที่ระบุว่า ผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลทางการเงินท่ีนกับญัชีรวบรวม 

(ช) ขอ้ความที่ระบุว่า การรวบรวมขอ้มูลไม่ใช่การตรวจสอบหรือการสอบทาน ดงันั้นจึงไม่

แสดงความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลทางการเงิน 

(ซ) ย่อหนา้ท่ีใหข้อ้สงัเกตเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีแตกต่างจากแม่บทการรายงานทาง

การเงินอย่างมีสาระสําคญั  ในกรณีที่พิจารณาแลว้เห็นว่าจําเป็น 

(ฌ) วนัที่ในรายงานของนกับญัชี 

(ญ) ที่ตั้งสํานกังานของนกับญัชี  และ 

(ฎ) ลายมือช่ือของนกับญัชี 

 

ตัวอย่างรายงานการรวบรวมข้อมูลทางการเงินแสดงไว้ในภาคผนวก 2 ของมาตรฐานฉบับน้ี 

 

                                                      
2
 นักบัญชีอาจอ้างถึงวัตถุประสงค์เฉพาะของการรวบรวมข้อมูลทางการเงิน หรือบุคคลที่จะใช้ข้อมูลทางการเงินนั้น  

หรือนักบญัชีอาจเพ่ิมข้อความว่า รายงานน้ีไม่ควรใช้สาํหรับวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ 
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19. ขอ้มูลทางการเงินที่รวบรวมโดยนกับญัชีควรมีขอ้ความที่ระบุว่า “ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”   

“รวบรวมขอ้มูลโดยไม่ไดต้รวจสอบหรือสอบทาน” หรือ “โปรดดูรายงานการรวบรวมขอ้มูล”  

ในแต่ละหนา้ของขอ้มูลทางการเงิน หรือในดา้นหนา้ของงบการเงินฉบบัสมบูรณ ์

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

20. มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเน่ือง รหัส 4410 “งานการรวบรวมข้อมูลทางการเงิน” ให้ถือปฏบิัติ

กับการปฏบัิติงานการรวบรวมข้อมูลทางการเงินสาํหรับรอบบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก 1 

 

ตวัอย่างหนงัสือตอบรบังานการรวบรวมขอ้มูลทางการเงิน 

 

หนังสือตอบรับงานการรวบรวมข้อมูลฉบับน้ีใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาตามย่อหน้าที่ 7 

ของมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเน่ืองฉบับน้ี และจาํเป็นต้องปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ของแต่ละงานและสถานการณ ์ตัวอย่างน้ีเป็นตัวอย่างกรณรีวบรวมงบการเงิน 

 

เรียน คณะกรรมการบริษัท หรือ ตัวแทนของผู้บริหารระดับสงูที่เหมาะสม 

 

หนังสอืฉบับน้ีเป็นการยืนยันความเข้าใจเกี่ยวกบัข้อตกลงในการรับงาน รวมทั้งลักษณะและข้อจาํกดัของ

บริการที่ข้าพเจ้าให้  

 

ท่านได้ขอให้ข้าพเจ้าปฏบิัติงาน ดังต่อไปน้ี 

 

ข้าพเจ้าจะรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากท่านเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 25XX งบกาํไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนัของบริษัท กขค จาํกดั โดย

ใช้เกณฑเ์งินสด ข้าพเจ้าจะปฏบิัติงานรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเน่ืองที่เกี่ยวกับการ

รวบรวมข้อมูลทางการเงิน ข้าพเจ้าไม่ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงินเหล่าน้ี ดังน้ัน 

ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเช่ือมั่นใดๆ ต่องบการเงินที่จะรวบรวมดังกล่าว ข้าพเจ้าจะเสนอรายงานต่องบ

การเงินที่ข้าพเจ้ารวบรวม ดังต่อไปน้ี 

 

(ดูภาคผนวก 2 ของมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเน่ืองฉบับน้ี) 

 

ผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่จัดเตรียมให้

ข้าพเจ้า และรับผิดชอบต่อผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินที่ข้าพเจ้าได้รวบรวม ความรับผิดชอบน้ียังรวมถึง   

การจัดให้มีการบันทกึข้อมูลทางการบัญชีและการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ การเลือกใช้นโยบาย 

การบัญชีที่เหมาะสมและการปฏบัิติตามนโยบายอย่างเหมาะสม การรวบรวมข้อมูลน้ีไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ค้นพบการทุจริตหรือข้อผิดพลาด หรือการไม่ปฏบิัติตามกฎหมาย ดังน้ันจึงไม่ควรใช้การรวบรวมข้อมูล

น้ีเพ่ือประโยชน์เช่นน้ัน อย่างไรกด็ี หากข้าพเจ้าได้พบข้อบกพร่องที่มีสาระสาํคัญ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ท่าน

ทราบ 
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การจัดทาํข้อมูลจะเป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ข้อแตกต่างจากแม่บท

ดังกล่าวจะเปิดเผยไว้ในงบการเงิน และจะมีการอ้างถงึในรายงานการรวบรวมข้อมูลหากข้าพเจ้าพิจารณา

เหน็ว่าจาํเป็น 

 

ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้ารวบรวมมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล

และผู้ที่จะใช้ข้อมูล) และในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงในวัตถุประสงค์หรือผู้ใช้ข้อมูล ท่านจะแจ้งให้

ข้าพเจ้าทราบ 

 

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความร่วมมือจากพนักงานของท่านในการจัดเตรียมบันทึก 

ทางการบัญชี เอกสารและข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลของข้าพเจ้า 

 

ข้าพเจ้าจะเรียกเกบ็ค่าบริการตามความคืบหน้าของงาน โดยคาํนวณจากเวลาที่ใช้ของบุคลากร 

ในแต่ละระดับตามที่ได้รับมอบหมาย รวมกับค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล อัตรา

ค่าบริการของบุคลากรในแต่ละระดับจะแตกต่างกนัตามระดับความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์

และความชาํนาญ 

 

โปรดลงนามท้ายหนังสือและส่งคู่ฉบับที่แนบมาน้ีคืนข้าพเจ้า เพ่ือยืนยันความเข้าใจของท่าน

เกี่ยวกบัข้อตกลงสาํหรับการรวบรวมงบการเงินน้ี 

 

    ขอแสดงความนับถอื 

 

   ………………………………… 

 

เหน็ชอบตามข้อเสนอข้างต้น 

ลงนาม …………………… 

ช่ือ …………………………… 

ตาํแหน่ง ………………… 

วันที่ ………………………… 

(พร้อมทั้งประทบัตราสาํคัญของกจิการ) 
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ภาคผนวก 2 

 

ตวัอย่างรายงานการรวบรวมขอ้มูลทางการเงิน 

 

ตวัอย่างรายงานการรวบรวมงบการเงิน 

 

รายงานการรวบรวมงบการเงิน  

เสนอ ……………………………………… 

 

ข้าพเจ้าได้รวบรวมงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25XX งบกาํไรขาดทุน

และงบกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนัของบริษัท กขค จาํกดั ตามมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเน่ือง

ที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล โดยรวบรวมจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้บริหาร ผู้บริหารของกิจการเป็น

ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเหล่าน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้ปฏบัิติงานตรวจสอบหรือสอบทาน ดังน้ันข้าพเจ้าจึงไม่

แสดงความเช่ือมั่นใดๆ ต่องบการเงินดังกล่าว
3
 

 

ลายมือช่ือ …… (นักบัญชี)…..… 

         (…………………………………) 

   

 

 

 

 

 

 

วันที่ ……………………..… 

ช่ือและที่ตั้งสาํนักงาน ……… 
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ตวัอย่างรายงานการรวบรวมงบการเงิน ซ่ึงเพิ่มวรรคอธิบาย เพื่อเนน้ขอ้แตกต่างจาก

แม่บทการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

รายงานการรวบรวมงบการเงิน  

เสนอ ……………………………………… 
 

ข้าพเจ้าได้รวบรวมงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25XX งบกาํไรขาดทุน

และงบกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ้ นสุดวันเดียวกันของบริษัท กขค จาํกัด ตามมาตรฐานงานบริการ

เกี่ยวเน่ืองที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล โดยรวบรวมจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้บริหาร ผู้บริหารของ

กจิการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเหล่าน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบหรือสอบทาน ดังน้ัน

ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเช่ือมั่นใดๆ ต่องบการเงินดังกล่าว
4
 

 

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ …… ผู้บริหารได้เลือกที่จะไม่บันทกึ

โรงงานและเคร่ืองจักรตามสญัญาเช่าทางการเงินเป็นสนิทรัพย์ถาวร ซ่ึงการปฏบัิติดังกล่าวไม่เป็นไปตาม

แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 

  ลายมือช่ือ …… (นักบัญชี)………… 

                (…………………………………) 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ ………………..…….. 

ช่ือและที่ตั้งสาํนักงาน ……… 
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