
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

            FRAMEWORK 

 

 

แม่บทส ำหรบังำนที่ใหค้วำมเช่ือมัน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

            FRAMEWORK 

แม่บทส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันระหว่างประเทศ ที่เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือนกันยายน 

พ.ศ. 2557 โดย International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ 

International Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 และท าซ า้โดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งน้ี

ขั้นตอนในการแปลแม่บทส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC 

และการแปลน้ีได้ด าเนินการตาม “แถลงการณ์นโยบาย - นโยบายในการแปลและท าซ า้มาตรฐานที่

ออกโดย IFAC” ข้อความของแม่บทส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันระหว่างประเทศที่ได้รับการอนุมัติ

คือข้อความที่เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 

 

ข้อความภาษาอังกฤษของ แม่บทส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันระหว่างประเทศ ©  2014 สงวนลิขสทิธิ์

โดย the International Federation of Accountants (IFAC) 

 

ข้อความภาษาไทยของ แม่บทส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ัน © 2016 สงวนลิขสิทธิ์โดย the International 

Federation of Accountants (IFAC) 

   

ต้นฉบับ: International Framework For Assurance Engagements ISBN: 978-1-60815-185-1 

  



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

            FRAMEWORK 

แม่บทส ำหรบังำนที่ใหค้วำมเช่ือมัน่ 
 

สำรบญั 

 
 

ย่อหน้าที่ 

ค าน า 1-4 

หลักเกณฑเ์กี่ยวกบัจรรยาบรรณและมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 

ค าจ ากดัความของงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

5-9 

10-11 

งานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อค ารับรองของบุคคลอื่นและงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้

ความเช่ือมั่นด้วยตนเองโดยตรง 
12-13 

งานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลและงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากดั 14-16 

ขอบเขตของแม่บท 17-19 

รายงานส าหรับงานที่ไม่ให้ความเช่ือมั่น 20-21 

เง่ือนไขเบ้ืองต้นก่อนการรับงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 22-25 

องค์ประกอบของงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 26 

ความสัมพันธข์องผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสามฝ่าย 27-38 

เร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน 39-41 

เกณฑ ์ 42-49 

หลักฐาน 50-82 

รายงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 83-92 

เร่ืองอื่น 93-95 

การใช้ช่ือของผู้ประกอบวิชาชีพโดยไม่เหมาะสม 96 

 

ภาคผนวก1   ประกาศที่ออกโดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

และความสมัพันธข์องแต่ละประกาศ และความสมัพันธ์ที่มีต่อ

คู่มือประมวลจรรยาบรรณที่ออกโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

ภาคผนวก2   งานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อค ารับรองของบุคคลอื่นและงานที่ผู้

ประกอบวิชาชีพให้ความเช่ือมั่นด้วยตนเองโดยตรง 

ภาคผนวก3   บทบาทและความรับผิดชอบ 

ภาคผนวก4   การจัดประเภทของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน 

 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 1           FRAMEWORK 

ค ำน ำ 

1. แม่บทฉบับน้ีให้ค าจ ากัดความและอธิบายองค์ประกอบและวัตถุประสงค์ของงานที่ให้ความ

เช่ือม่ันและงานที่ต้องใช้มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทานและมาตรฐานงานที่

ให้ความเช่ือมั่น (จากน้ีรวมเรียกว่ามาตรฐานที่เกี่ยวกบังานที่ให้ความเช่ือม่ัน)  

2. แม่บทฉบับน้ีไม่ใช่มาตรฐาน ดังน้ันจึงมิได้ให้ข้อก าหนด (หรือหลักการพ้ืนฐาน หรือวิธีปฏบัิติ

ที่จ าเป็น) เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ งานสอบทาน หรืองานที่ให้ความเช่ือมั่นอื่น
1
  

ดังน้ันรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันจึงไม่สามารถกล่าวอ้างว่าได้ปฏิบัติตามแม่บทฉบับน้ี หากแต่

ต้องอ้างถึงมาตรฐานที่เกี่ยวกับงานที่ให้ความเช่ือม่ันที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานที่เกี่ยวกับงานที่ให้

ความเช่ือมั่นประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ข้อก าหนด การน าไปปฏบัิติและค าอธิบายอื่ น ค าน า

และค าจ ากัดความซ่ึงสอดคล้องกับแม่บทฉบับน้ีและน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

งานสอบทาน หรืองานที่ให้ความเช่ือม่ันอื่น  ภาคผนวก 1 แสดงถึงขอบเขตของประกาศที่

ออกโดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีและความสัมพันธ์ของแต่ละประกาศ

และความสมัพันธท์ี่มีต่อคู่มอืประมวลจรรยาบรรณที่ออกโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

3. แม่บทฉบับน้ีให้กรอบในการอ้างองิส าหรับ 

(ก) ผู้ประกอบวิชาชีพที่ให้ความเช่ือมั่น 

(ข) บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่ให้ความเช่ือม่ันซ่ึงรวมถึงผู้ใช้ข้อมูลจากรายงานที่ให้ 

ความเช่ือมั่นและผู้ที่ว่าจ้างผู้ประกอบวิชาชีพ (“ผู้ว่าจ้าง”) และ 

(ค) คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีในการพัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวกบังานที่ให้

ความเช่ือมั่น ค าอธบิายวิธกีารปฏบัิติงานตรวจสอบ และอื่น ๆ                  

4. ภาพรวมของแม่บทฉบับน้ีมีดังต่อไปนี้  

 ค าน า  แม่บทฉบับน้ีเกี่ยวข้องกบังานที่ให้ความเช่ือม่ันที่ปฏบัิติโดยผู้ประกอบวิชาชีพ 

 ค าจ ากัดความ “งานที่ใหค้วามเชื ่อมั่น” ส่วนน้ีให้ค าจ ากัดความของงานที่ให้ความ

เช่ือมั่นและการแบ่งแยกงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเช่ือม่ันด้วยตนเองโดยตรงจาก

งานที่ให้ความเช่ือมั่นต่อค ารับรองของบุคคลอื่น และงานที่ให้ความเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลจากงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากดั  

 ขอบเขตของแม่บท ส่วนน้ีระบุถึงการแบ่งแยกงานที่ให้ความเช่ือม่ันกบังานอื่น เช่น งาน

ให้ค าปรึกษา 

 เงือ่นไขเบ้ืองตน้ก่อนการรบังานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ ส่วนนี้ก  าหนดเง่ือนไขเบ้ืองต้นส าหรับ

ผู้ประกอบวิชาชีพก่อนการรับงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

                                                      
1  ดูที่ค าน าของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือมั่นอื่น 

และมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเน่ือง 
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 องค์ประกอบของงานที่ใหค้วามเชื ่อมั่น  ส่วนน้ีระบุและกล่าวถึงองค์ประกอบ   5 

ประการของงานที่ให้ความเช่ือม่ันซ่ึงประกอบด้วย ความสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง

สามฝ่าย เร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน เกณฑ์ หลักฐาน และรายงานที่ให้ความเช่ือมั่น โดย

อธิบายถึงความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลกับ

งานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัด ในส่วนน้ียังกล่าวถึงความหลากหลายของเร่ืองที่ให้

ความเช่ือมั่น ลักษณะที่ก  าหนดไว้ส าหรับเกณฑ์ที่เหมาะสม ความเสี่ยงและความมี

สาระส าคัญของงานที่ให้ความเช่ือมั่น และการแสดงข้อสรุปของงานที่ให้ความเช่ือม่ัน

อย่างสมเหตุสมผลและงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัด 

 เรื่องอื่น ในส่วนน้ีกล่าวถึงความรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารอื่นที่นอกเหนือจากใน

รายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้ประกอบวิชาชีพ เอกสารหลักฐาน และความหมาย

โดยนัยของผู้ประกอบวิชาชีพในเร่ืองที่เกี่ยวเน่ืองกับเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันหรือข้อมูล  

ที่ให้ความเช่ือม่ัน 

หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัจรรยำบรรณและมำตรฐำนกำรควบคุมคุณภำพ 

5.  การควบคุมคุณภาพภายในส านักงานที่ปฏิบัติงานที่ให้ความเช่ือม่ันและการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจรรยาบรรณซ่ึงรวมถึงข้อก าหนดด้านความเป็นอิสระได้รับการยอมรับว่า

เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกบัผลประโยชน์สาธารณะและเป็นส่วนประกอบของงานที่ให้ความเช่ือม่ัน

ที่มีคุณภาพสงู งานดังกล่าวปฏบัิติตามมาตรฐานที่เกี่ยวกับงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ซ่ึงอยู่ภายใต้

พ้ืนฐานดังต่อไปนี้  

(ก) สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ให้ความเช่ือม่ันและผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพ 

(ส าหรับงานที่ มี ผู้สอบทานที่ ได้รับการแต่งต้ัง) ต้องปฏิบัติตามคู่มือประมวล

จรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวกับ

งานที่ให้ความเช่ือม่ัน หรือข้อก าหนดทางวิชาชีพอื่น หรือกฎหมาย หรือข้อบังคับซ่ึง

อย่างน้อยต้องเป็นตามที่ก  าหนดในคู่มือประมวลจรรยาบรรณ และ  

(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเป็นสมาชิกของส านักงานซ่ึงปฏิบัติตามมาตรฐาน         

การควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1
2
 หรือข้อก าหนดทางวิชาชีพอื่น หรือกฎหมาย หรือ

ข้อบังคับ เกี่ยวกบัความรับผิดชอบของส านักงานต่อระบบการควบคุมคุณภาพ ซ่ึงอย่าง

น้อยต้องเป็นไปตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 

 

 

                                                      
2  

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1  “การควบคุมคุณภาพส าหรับส านักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทาน

งบการเงิน และงานที่ให้ความเช่ือมั่นอื่นตลอดจนงานบริการเกี่ยวเน่ือง” 
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คู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรบัผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

6. คู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วน ก ก าหนดหลักการพ้ืนฐาน

ของจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ต้องปฏบัิติตามดังต่อไปน้ี 

(ก) ความซ่ือสตัย์สจุริต 

(ข) ความเที่ยงธรรม 

(ค) ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ 

(ง) การรักษาความลับ และ 

(จ) พฤติกรรมทางวิชาชีพ 

7. คู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วน ก ก าหนดกรอบแนวคิด

ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการประยุกต์เพ่ือระบุปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการปฏิบัติ

ตามหลักการพ้ืนฐานของจรรยาบรรณ ประเมินความมีนัยส าคัญของปัญหาและอุปสรรคที่ระบุ

ได้ และใช้มาตรการป้องกนัเพ่ือขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้     เมื่อ

จ าเป็น  

8. คู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วน ข อธิบายถึงความเป็นอิสระและ

การน าเอากรอบแนวคิดตามส่วน ก มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์เฉพาะส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีที่ให้บริการทางวิชาชีพ คู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ค า

จ ากัดความของความเป็นอิสระว่าประกอบด้วยความเป็นอิสระด้านจิตใจและความเป็นอิสระ

อนัเป็นที่ประจักษ์ ความเป็นอสิระเป็นมาตรการป้องกนัส าหรับความสามารถในการให้ข้อสรุป

งานที่ให้ความเช่ือม่ันโดยปราศจากอิทธิพลซ่ึงอาจส่งผลเสียต่อข้อสรุป ความเป็นอิสระเพ่ิม

ความสามารถในการปฏิบัติด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตเพ่ือเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมและคงไว้ซ่ึง 

เจตคติของการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 

มาตรฐานการควบคมุคณุภาพ ฉบบัที ่1 

9. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ก าหนดความรับผิดชอบของส านักงานในการจัดให้มี

และคงไว้ซ่ึงระบบการควบคุมคุณภาพส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ัน การปฏบัิติตามมาตรฐาน

การควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ก าหนดให้ส านักงานต้องจัดให้มีและคงไว้ซ่ึงระบบการควบคุม

คุณภาพซ่ึงรวมถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติและการติดต่อสื่อสารนโยบายและวิธีปฏิบัติไปยัง

บุคลากรของส านักงานดังน้ี 

(ก) ความรับผิดชอบของผู้น าต่อคุณภาพภายในส านักงาน 

(ข) ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

(ค) การตอบรับและการคงไว้ซ่ึงความสมัพันธก์บัลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะ 

(ง) ทรัพยากรบุคคล 

(จ) การปฏบัิติงาน 

(ฉ) การติดตามผล 
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ค ำจ ำกดัควำมของงำนทีใ่หค้วำมเชื่อมัน่ 

10. งานที่ให้ความเช่ือม่ัน หมายถึง งานที่ผู้ประกอบวิชาชีพมีเป้าหมายในการได้มาซ่ึงหลักฐานที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือแสดงข้อสรุปซ่ึงออกแบบไว้เพ่ือเพ่ิมระดับของความเช่ือมั่นของ

ผู้ใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการวัดผลหรือการประเมินผลของ

เร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันต่อเกณฑ ์

11. ผลลัพธข์องการวัดผลหรือการประเมินผลของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันต่อเกณฑ์ หมายถึงข้อมูล

ที่ได้จากการประยุกต์ใช้เกณฑก์บัเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน ตัวอย่างเช่น 

 งบการเงิน (ผลลัพธ์) เป็นผลจากการวัดฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแส

เงินสดของกิจการ (เร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่น) ตามกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทาง

การเงิน (เกณฑ)์ 

 รายงานเกี่ยวกบัประสทิธผิลของการควบคุมภายใน (ผลลัพธ์) เป็นผลจากการประเมิน

ประสทิธผิลของกระบวนการการควบคุมภายใน (เร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน) ตามเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้อง 

 มาตรวัดผลงานที่ก  าหนดข้ึนโดยเฉพาะส าหรับกิจการ (ผลลัพธ์) เป็นผลจากการวัดผล

งานในหลายแง่มุม (เร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน) ตามวิธีการปฏบัิติในการวัดผลที่เกี่ยวข้อง 

(เกณฑ)์ 

 รายงานกา๊ซเรือนกระจก (ผลลัพธ์) เป็นผลจากการวัดผลการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก

ของกิจการ (เร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน) ตามเกณฑ์ในการการรับรู้ การวัดผล และการ

เปิดเผยข้อมูล (เกณฑ)์ 

 รายงานการปฏิบัติตามเกณฑ์ (ผลลัพธ์) เป็นผลจากการประเมินผลการปฏิบัติตาม

เกณฑ์ของกิจการ (เร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน) ตามเกณฑ์ เช่นกฎหมายและข้อบังคับ 

(เกณฑ)์  

ค าว่า “ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน” หมายถึง ผลลัพธข์องการวัดผลหรือการประเมินผลเร่ืองที่ให้

ความเช่ือมั่นตามเกณฑ์  ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการที่ ผู้ประกอบ

วิชาชีพได้รับหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพ่ือใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงข้อสรุป 

งำนทีใ่หค้วำมเชื่อมัน่ต่อค ำรบัรองของบุคคลอื่นและงำนทีผู่ป้ระกอบวิชำชีพใหค้วำมเชื่อมัน่ดว้ย

ตนเองโดยตรง 

12. ส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อค ารับรองของบุคคลอื่น บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพที่

ให้บริการที่ให้ความเช่ือม่ันเป็นผู้วัดผลหรือประเมินผลเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันตามเกณฑ ์

บุคคลอื่นน้ันมักแสดงผลลัพธ์ของเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นในรายงานหรือข้อความ ในบางกรณี

ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันอาจถูกแสดงโดยผู้ประกอบวิชาชีพในรายงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพแสดงให้เหน็ว่าข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันน้ันปราศจากข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ (ดูร่วมกบัย่อหน้าที่ 85) 
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13. ส าหรับงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเช่ือม่ันด้วยตนเองโดยตรง ผู้ประกอบวิชาชีพวัดผล

หรือประเมินผลเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นตามเกณฑ์  นอกจากน้ีผู้ประกอบวิชาชีพใช้ทกัษะและ

เทคนิคในงานที่ให้ความเช่ือม่ันเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ

ผลลัพธข์องการวัดผลหรือการประเมินผลเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันตามเกณฑ ์ ผู้ประกอบวิชาชีพ

อาจได้หลักฐานในระหว่างท าการวัดผลหรือประเมินผลเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน หรืออาจได้

หลักฐานก่อนหรือหลังจากที่ท  าการวัดผลหรือประเมินผลเร่ืองดังกล่าว ส าหรับงานที่           

ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเช่ือมั่นด้วยตนเองโดยตรงบางงาน ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ

เป็นหรือเป็นส่วนหน่ึงของข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน (ดูร่วมกบัภาคผนวก 2) 

งำนทีใ่หค้วำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลและงำนทีใ่หค้วำมเชื่อมัน่อย่ำงจ ำกดั 

14. ส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล ผู้ประกอบวิชาชีพลดความเสี่ยงของงานที่ให้

ความเช่ือม่ันให้อยู่ในระดับต ่าที่ยอมรับได้ในสถานการณ์ของงานน้ัน เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ใน   

การแสดงข้อสรุป ข้อสรุปถูกแสดงในรูปแบบความเหน็ของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับผลลัพธ์

ของการวัดผลหรือการประเมินผลเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันต่อเกณฑ ์

15. ส าหรับงานที่ ใ ห้ความเ ช่ือมั่นอย่า งจ ากัด ผู้ประกอบวิชาชีพลดความเสี่ยงของงานที่ให้

ความเช่ือม่ันให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในสถานการณ์ของงานน้ัน แต่ยังมีความเสี่ยงสูงกว่า

งานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงข้อสรุปจากวิธีปฏบัิติที่

ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติและหลักฐานที่ได้รับในรูปแบบที่แสดงว่ามีเร่ืองที่ท  าให้ผู้สอบบัญชี

เช่ือว่าข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันมีการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

ลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีการที่ปฏิบัติในงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัดถูก

จ ากัดเมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตที่จ าเป็นในงานที่ให้ความเช่ือม่ัน

อย่างสมเหตุสมผล แต่ลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตน้ันได้รับการวางแผนเพ่ือจะได้มาซ่ึง

ระดับความเช่ือมั่นอย่างมีนัยตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพ ระดับที่มีนัยคือ ระดับของ

ความเช่ือม่ันที่รวบรวมโดยผู้ประกอบวิชาชีพเพ่ือเพ่ิมระดับของความเช่ือม่ันของผู้ใช้ข้อมูล

เกี่ยวกบัข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างชัดเจนซ่ึงมากกว่าระดับที่ไม่ให้ความเช่ือม่ัน 

16. ตามขอบเขตของงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัดทั้งหมด ความเช่ือม่ันที่มีนัยอาจจะมีระดับ

แตกต่างกันไป ซ่ึงอยู่ระหว่างระดับความเช่ือม่ันที่เพ่ิมความเช่ือม่ันของผู้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างชัดเจนซ่ึงมากกว่าระดับที่ไม่ให้ความเช่ือม่ัน จนถึงระดับ      

ความเช่ือม่ันที่ต ่ากว่าความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล ระดับความมีนัยในงานที่ให้ความ

เช่ือม่ันหน่ึงอาจแสดงถึงดุลยพินิจภายใต้ขอบเขตซ่ึงข้ึนอยู่กับสถานการณ์ของงานที่ให้ความ

เช่ือม่ัน รวมถึงข้อมูลที่ผู้ใช้ข้อมูลต้องการ เกณฑ์ที่ใช้ และเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันตามงานที่ให้        

ความเช่ือมั่นน้ัน ในบางกรณีผลส าคัญต่อผู้ใช้ข้อมูลในการได้รับข้อสรุปที่ไม่เหมาะสมอาจจะ

มากจนกระทั่งผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลเพ่ือให้

ได้มาซ่ึงความเช่ือม่ันที่มีนัยต่อสถานการณ์ 
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ขอบเขตของแม่บท 

17. งานที่ผู้ประกอบวิชาชีพปฏบัิติน้ันมิใช่เป็นงานที่ให้ความเช่ือม่ันทั้งหมด งานอื่นที่ผู้ประกอบ

วิชาชีพปฏบัิติบ่อยคร้ัง แต่ไม่เป็นไปตามค าจ ากดัความในย่อหน้าที่ 10 (ดังน้ันจึงไม่

ครอบคลุมโดยแม่บทฉบับน้ี) รวมถึง 

 งานที่ครอบคลุมโดยมาตรฐานส าหรับงานบริการเกี่ยวเน่ือง เช่น งานที่ปฏบัิติตามวิธีการ

ที่ตกลงร่วมกนัและงานรวบรวมข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่น
3
 

 การจัดท าแบบภาษีเงินได้ซ่ึงมิได้มีข้อสรุปในการแสดงความเช่ือมั่น 

 งานให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน า
4
 เช่น การให้ค าปรึกษาด้านการจัดการหรือภาษีอากร 

18. งานที่ให้ความเช่ือม่ันอาจเป็นส่วนหน่ึงของงานที่ใหญ่กว่า ตัวอย่างเช่น งานให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ

การซ้ือธุรกิจซ่ึงรวมถึงความต้องการที่จะได้รับความเช่ือม่ันเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินในอดีต

หรือในอนาคต ในสถานการณ์ดังกล่าว แม่บทฉบับน้ีจะเกี่ยวข้องเฉพาะงานส่วนที่ให้ความเช่ือม่ัน

เท่าน้ัน 

19. งานต่อไปน้ีเป็นงานที่อาจมีลักษณะตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 10 แต่ไม่จัดเป็นงานที่ให้ความ

เช่ือมั่นตามแม่บทฉบับน้ี   

(ก) งานเกี่ยวกับการสืบพยานในคดีความซ่ึงเกี่ยวกับงานบัญชี งานสอบบัญชี ภาษีอากร 

และ เร่ืองอื่น ๆ และ 

(ข) งานซ่ึงรวมถึงความเห็นทางวิชาชีพ ข้อคิดเห็นหรือข้อความซ่ึงผู้ใช้ข้อมูลอาจได้รับ

ความเช่ือมั่นบางส่วน หากเป็นไปตามเง่ือนไขต่อไปนี้ทั้งหมด 

(1) ความเหน็ ข้อคิดเหน็หรือข้อความน้ันเป็นเพียงบางส่วนของงานทั้งหมด 

(2) ระบุข้อจ ากดัไว้ในรายงานที่เป็นลายลักษณ์อกัษรว่าใช้ส าหรับผู้ใช้ข้อมูลที่ก  าหนด

ไว้ในรายงานเทา่นั้น 

(3) ก าหนดเป็นข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้ใช้ข้อมูลว่างานน้ีมิใช่งานที่ให้

ความเช่ือมั่น และ  

(4) งานน้ีมิใช่งานที่ให้ความเช่ือม่ันในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ 

                                                      
3
  มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเน่ือง รหัส 4400 “งานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน” และ 

มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเน่ือง รหัส 4410 (ปรับปรงุ) “งานการรวบรวมข้อมูล” 

 

4
  งานให้ค าปรึกษาเป็นการใช้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทางด้านเทคนิค การศึกษา การสงัเกตการณ์ ประสบการณ์ 

และความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการให้ค าปรึกษา โดยปกติงานให้ค าปรึกษา คือกระบวนการวิเคราะห์เกี่ยวกับกิจกรรมหลายอย่าง

รวมกนัซ่ึงเกี่ยวข้องกบัการก าหนดวัตถุประสงค์ การหาข้อเทจ็จริง ค าอธบิายเกี่ยวกับปัญหาหรือโอกาส การประเมินทางเลือกที่มี 

การจัดท าข้อเสนอแนะ และรวมถึงการปฏบิัติ การสื่อสารถึงผลที่ได้รับและบางคร้ังรวมถึงการเร่ิมน าไปปฏิบัติและการติดตามผล  

กรณีที่มีการออกรายงาน รายงานโดยทั่วไปจะเขียนเป็นแบบเชิงบรรยายและให้ค าอธิบาย (หรือเรียกว่า รายงานแบบยาว) 

โดยทั่วไปงานเช่นนี้ เป็นงานเพ่ือการใช้ประโยชน์ของลูกค้า ลักษณะและขอบเขตของงานก าหนดโดยข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบ

วิชาชีพและลูกค้า งานบริการใดที่เป็นไปตามค าจ ากัดความของงานที่ให้ความเช่ือมั่นไม่ถือเป็นงานให้ค าปรึกษาแต่เป็นงานที่ให้

ความเช่ือมั่น 
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รำยงำนส ำหรบังำนทีไ่ม่ใหค้วำมเชื่อมัน่ 

20. ผู้ประกอบวิชาชีพที่ออกรายงานส าหรับงานที่ไม่ให้ความเช่ือมั่นตามขอบเขตของแม่บทฉบับน้ี 

ต้องแยกรายงานดังกล่าวออกจากรายงานที่ให้ความเช่ือมั่นอย่างชัดเจน และเพ่ือมิให้ผู้ใช้สับสน 

รายงานที่ไม่ใช่รายงานที่ให้ความเช่ือม่ันควรหลีกเล่ียงเร่ืองต่อไปน้ีเช่น 

 การอ้างว่าเป็นไปตามแม่บทฉบับน้ี หรือมาตรฐานที่เกี่ยวกบังานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

 การใช้ค าว่า “ความเช่ือมั่น” “การตรวจสอบ” หรือ “การสอบทาน” อย่างไม่เหมาะสม 

 การใช้ข้อความที่อาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดในข้อสรุปที่ข้ึนอยู่กับหลักฐานที่เพียงพอ

อย่างเหมาะสมซ่ึงออกแบบไว้เพ่ือเพ่ิมระดับของความเช่ือม่ันของผู้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ผลลัพธข์องการประเมินหรือการวัดผลของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันงานต่อเกณฑ ์

21. ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบอาจตกลงกันที่จะใช้หลักการของแม่บทฉบับน้ีกับ

งานน้ัน ถึงแม้จะไม่มีผู้ใช้ข้อมูลอื่นนอกจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หากเป็นไปตามข้อก าหนด

อื่นทั้งหมดในมาตรฐานที่เกี่ยวกับงานที่ให้ความเช่ือม่ันที่เกี่ยวข้อง ในกรณีดังกล่าวรายงาน

ของผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีข้อความเกี่ยวกบัการจ ากดัการใช้รายงานต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 

เงือ่นไขเบื้ องตน้ก่อนกำรรบังำนทีใ่หค้วำมเชื่อมัน่ 

22. เง่ือนไขเบ้ืองต้นก่อนการรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันดังต่อไปน้ีเกี่ยวข้องในการพิจารณาตอบรับ

งานหรือรับงานที่ให้ความเช่ือมั่นต่อเน่ือง 

(ก) บทบาทและความรับผิดชอบของกลุ่มบุคคลมีความเหมาะสม (ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ  

ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผล และผู้ว่าจ้างงาน ตามความเหมาะสม) กับสถานการณ์หรือไม่   

และ 

(ข) งานที่ให้ความเช่ือม่ันมีลักษณะดังต่อไปน้ีหรือไม่ 

(1) เร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันมีความเหมาะสม  

(2) เกณฑ์ที่ ผู้ประกอบวิชาชีพคาดว่าจะใช้ในการจัดท าข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันมี    

ความเหมาะสมกบัสถานการณ์ของงาน ตามที่อธบิายในย่อหน้าที่ 44 

(3) ผู้ที่ใช้ข้อมูลเข้าถึงเกณฑ์ที่ผู้ประกอบวิชาชีพคาดว่าจะใช้ในการจัดท าข้อมูลที่ให้

ความเช่ือมั่น  

(4) ผู้ประกอบวิชาชีพคาดว่าสามารถได้มาซ่ึงหลักฐานที่ต้องการเพ่ือใช้สนับสนุน

ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ  

(5) ผู้ประกอบวิชาชีพให้ข้อสรุปในรายงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะอยู่ใน

รูปแบบงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลหรืองานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากดั 

(6) ในกรณีงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัด วัตถุประสงค์ที่สมเหตุผลน้ันรวมถึง

ข้อเทจ็จริงที่ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพคาดว่าจะสามารถได้มาซ่ึงระดับความเช่ือม่ันที่มีนัย  
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23. เร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันของแต่ละงานที่ให้ความเช่ือมั่นมีความแตกต่างกัน บางเร่ืองที่ให้   

ความเช่ือมั่นอาจต้องการทักษะและความรู้เฉพาะทางมากกว่าทักษะและความรู้ทั่วไปของ

ประกอบวิชาชีพเพียงคนเดียว ผู้ประกอบวิชาชีพจึงต้องพึงพอใจว่ากลุ่มบุคคลซ่ึงปฏบัิติงานที่

ให้ความเช่ือมั่นโดยรวมมีความรู้และความสามารถเหมาะสม (ดูร่วมกบัย่อหน้าที่ 31) 

24. หากงานดังกล่าวไม่สามารถจัดเป็นงานที่ให้ความเช่ือมั่นได้ ผู้ว่าจ้างอาจสามารถระบุเป็นงานอื่น

ที่แตกต่างซ่ึงเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลกไ็ด้ ตัวอย่างเช่น 

(ก) แม้ว่าเกณฑ์ที่ผู้ประกอบวิชาชีพก าหนดไว้ไม่เหมาะสม งานที่ให้ความเช่ือม่ันซ่ึงบรรลุ

เง่ือนไขเบ้ืองต้นอื่นตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 22 อาจยังสามารถปฏบัิติได้ถ้า 

(1) ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถระบุส่วนของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันซ่ึงสามารถปฏิบัติ

ตามเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมได้ ในกรณีเช่นน้ันผู้ประกอบวิชาชีพสามารถที่

จะปฏิบัติงานตามเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันที่เกี่ยวข้องกับส่วนของงานน้ันได้ ดังน้ัน 

รายงานที่ให้ความเช่ือม่ันต้องระบุชัดเจนว่ามิได้เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่ให้ความ

เช่ือมั่นที่ก  าหนดไว้แรกเร่ิมทั้งหมดหรือ 

(2) ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถเลือกหรือพัฒนาเกณฑ์อื่นที่เหมาะสมกับเร่ืองที่ให้

ความเช่ือมั่น 

(ข) ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏบัิติงานซ่ึงมิใช่งานที่ให้ความเช่ือมั่น เช่น งานให้

ค าปรึกษาหรืองานที่ปฏบัิติตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั 

25. ในการรับงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถเปล่ียนให้งานที่ให้ความเช่ือมั่นเป็น

งานที่ไม่ให้ความเช่ือม่ันหรือเปล่ียนจากงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลไปเป็นงานที่ให้

ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์อันเน่ืองมาจาก

ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลหรือความเข้าใจผิดในลักษณะของงาน อาจถือว่าเป็นเหตุผลอันสมควร

ในการเปล่ียนแปลง หากมีการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเกดิขึ้น ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ละเลยหลักฐาน

ที่ได้มาก่อนที่จะมีการเปล่ียนแปลงน้ัน  ความไม่สามารถในการได้มาซ่ึงหลักฐานที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอเพ่ือจะให้ข้อสรุปในงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลไม่เป็นเหตุผลที่ยอมรับได้ที่จะ

เปล่ียนจากงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลเป็นงานที่ให้ความเช่ือมั่นอย่างจ ากดั 

องคป์ระกอบของงำนทีใ่หค้วำมเชื่อมัน่ 

26. องค์ประกอบของงานที่ให้ความเช่ือม่ันที่กล่าวถึงในส่วนน้ีมีดังน้ี 

(ก) ความสมัพันธข์องผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสามฝ่ายซ่ึงประกอบด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้มีหน้าที่

รับผิดชอบ และผู้ใช้ข้อมูล 

(ข) เร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นที่เหมาะสม 

(ค) เกณฑท์ี่เหมาะสม 

(ง) หลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

(จ) รายงานที่ให้ความเช่ือม่ันเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบที่เหมาะสมกับงานที่ให้  

ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลหรืองานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากดั 
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ควำมสมัพนัธข์องผูที้เ่กีย่วขอ้งทั้งสำมฝ่ำย 

27. งานที่ให้ความเช่ือม่ันทุกงานประกอบไปด้วยอย่างน้อยสามกลุ่ม คือ ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้มีหน้าที่

รับผิดชอบและผู้ใช้ข้อมูล อาจมีการแยกบทบาทระหว่างผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผล หรือผู้ว่าจ้างงาน 

ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ของงาน (ดูร่วมกบัภาคผนวก 3) 

28. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและผู้ใช้ข้อมูลอาจเป็นคนละกิจการหรือกิจการเดียวกันกไ็ด้ ตัวอย่างของ

กรณีหลังเช่น ส าหรับโครงสร้างคณะกรรมการที่มีสองระดับ คณะกรรมการที่ก  ากับดูแลอาจ

ต้องการได้รับความเช่ือม่ันเกี่ยวกับข้อมูลที่น าเสนอโดยคณะกรรมการบริหารของกิจการ 

ความสมัพันธร์ะหว่างผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและผู้ใช้ข้อมูลจ าเป็นต้องพิจารณาในบริบทของงาน

น้ัน ๆ และอาจแตกต่างจากความรับผิดชอบที่แบ่งตามประเพณีปฏบัิติ ตัวอย่างเช่น ผู้บริหาร

ระดับสงูของกิจการ (ผู้ใช้ข้อมูล) อาจว่าจ้างผู้ประกอบวิชาชีพให้ปฏบัิติงานที่ให้ความเช่ือม่ัน

ส าหรับกิจกรรมเฉพาะส่วนของกิจการซ่ึงเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหารระดับรอง 

(ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ) แต่กเ็ป็นเร่ืองที่ผู้บริหารระดับสงูมีหน้าที่รับผิดชอบสงูสดุ 

ผูป้ระกอบวชิาชีพ 

29. ผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติงาน (โดยทั่วไปคือหัวหน้า

ผู้รับผิดชอบงานหรือสมาชิกอื่นในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานหรือส านักงาน) โดยใช้ทกัษะและเทคนิค

ในงานที่ให้ความเช่ือม่ันเพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลหรือความเช่ือมั่นอย่างจ ากัด 

(ตามความเหมาะสม) ว่าข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันปราศจากข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญหรือไม่
5
 ส าหรับกรณีงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเช่ือม่ันด้วยตนเองโดยตรง    

ผู้ประกอบวิชาชีพวัดผลและประเมินผลเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันต่อเกณฑ์และใช้ทักษะและ

เทคนิคในงานที่ให้ความเช่ือม่ันเพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลหรือความเช่ือมั่น

อย่างจ ากัด (ตามความเหมาะสม) เกี่ยวกับผลของการวัดผลหรือประเมินผลว่าปราศจาก

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

30. หากผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความสามารถอื่นที่ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทางวิชาชีพ

เลือกที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานงานที่เกี่ยวกับงานที่ให้ความเช่ือมั่น ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง

ตระหนักว่ามาตรฐานงานที่เกี่ยวกับงานที่ให้ความเช่ือม่ันดังกล่าวมีข้อก าหนดที่จะน ามาใช้

ภายใต้เง่ือนไขตามย่อหน้าที่ 5 เกี่ยวกับคู่มือประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐานการควบคุม

คุณภาพ ฉบับที่ 1 หรือข้อก าหนดทางวิชาชีพอื่น หรือกฎหมาย หรือข้อบังคับ 

 

                                                      
5
  ค าว่า “หัวหน้าผู้ รับผดิชอบงาน” และ “ส านักงาน” จะใช้อ้างองิถึงเร่ืองเดียวกนัในส่วนของหน่วยงานภาครัฐในกรณีที่เกี่ยวข้อง 
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31. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ร ับงานหากความรู้เ บ้ืองต้นของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวก ับ

สถานการณ์ของงานน้ันช้ีให้เหน็ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถใช้ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ

ที่เกี่ยวกับความรู้ความสามารถทางวิชาชีพได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ ในบางกรณีข้อก าหนดนี้ อาจ

สามารถใช้ได้อย่างเป็นที่น่าพอใจหากผู้ประกอบวิชาชีพใช้ผลงานของผู้เช่ียวชาญ 

32. นอกจากน้ี ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถน าเอาผลงานของผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพและ 

ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นมาใช้ภายในขอบเขตว่าผู้ประกอบวิชาชีพจะยอมรับความรับผิดชอบต่อ

ข้อสรุปของงานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันน้ัน และได้รับหลักฐานที่จ าเป็นต่อ

การสรุปว่าผลงานของผู้เ ช่ียวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพอื่ น น้ันมีความเพียงพอต่อ

วัตถุประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพหรือไม่   

33. ผู้ประกอบวิชาชีพมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในข้อสรุปเกี่ยวกับความเช่ือม่ันที่แสดงและ

ความรับผิดชอบไม่อาจลดลงจากการที่ผู้ประกอบวิชาชีพใช้ผลงานของผู้เช่ียวชาญของ   ผู้ประกอบ

วิชาชีพหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นที่ให้ความเช่ือม่ัน อย่างไรกต็าม หากผู้ประกอบวิชาชีพใช้ผลงาน

ของผู้เช่ียวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพในการสรุปว่าผลงานของผู้เช่ียวชาญน้ันมีความเพียงพอต่อ

วัตถุประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพ เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวกับงานที่ให้ความ

เช่ือมั่นที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบวิชาชีพอาจยอมรับสิ่งที่ผู้เช่ียวชาญของ   ผู้ประกอบวิชาชีพค้นพบ

หรือข้อสรุปของผู้เช่ียวชาญในเร่ืองที่มีผู้เช่ียวชาญมีความเช่ียวชาญน้ันเป็นหลักฐานที่เหมาะสม 

ผูมี้หนา้ทีร่บัผิดชอบ 

34. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้รับผิดชอบในเร่ืองที่ให้ความ

เช่ือมั่น ในงานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อค ารับรองของบุคคลอื่น ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบอาจเป็นผู้วัดผล

หรือผู้ประเมินผลและเป็นผู้ว่าจ้างงานด้วย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบอาจเป็นหรือไม่เป็นผู้ว่าจ้าง      

ผู้ประกอบวิชาชีพในการปฏบัิติงานที่ให้ความเช่ือมั่นกไ็ด้ 

ผูใ้ชข้อ้มูล 

35. ผู้ใช้ข้อมูล หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร กลุ่มองค์กร หรือกลุ่มใด ๆ ซ่ึงผู้ประกอบ

วิชาชีพคาดว่าจะน ารายงานที่ให้ความเช่ือม่ันมาใช้ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสามารถเป็นหน่ึงใน

ผู้ใช้ข้อมูลได้แต่ไม่ใช่เป็นผู้เดียวที่เป็นผู้ใช้ข้อมูล 

36. ในบางกรณีอาจมีผู้ใช้ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากผู้รับรายงานที่ระบุไว้ในรายงานที่ให้ความเช่ือม่ัน    

ผู้ประกอบวิชาชีพอาจไม่สามารถระบุผู้ที่อาจอ่านรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันทั้งหมดเม่ือมีคน

จ านวนมากที่สามารถเข้าถึงรายงานดังกล่าว ในกรณีเช่นน้ีหากผู้ใช้ข้อมูลที่เป็นไปได้มี      

ความสนใจอย่างกว้างขวางในเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน ผู้ใช้ข้อมูลอาจจ ากดัส าหรับผู้มีส่วนได้เสีย

หลักซ่ึงเป็นผู้ซ่ึงมีส่วนได้เสยีที่ส าคัญร่วมกัน อย่างไรกต็าม ผู้ใช้ข้อมูลอาจถูกระบุโดยวิธีการที่

แตกต่างกันไป เช่น ตามข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือผู้

ว่าจ้างงานหรือโดยกฎหมายและข้อบังคับ 
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37. ผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้แทนอาจจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ประกอบวิชาชีพและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ   

(และผู้ว่าจ้างงานหากไม่ใช่กลุ่มบุคคลเดียวกัน) ในการระบุข้อก าหนดของงานที่ ให้         

ความเช่ือมั่น โดยไม่ค านึงถึงความเกี่ยวข้องของบุคคลอื่น อย่างไรกต็ามงานที่ให้ความเช่ือม่ัน

ไม่เหมือนกบังานการปฏบัิติงานตามวิธกีารที่ตกลงร่วมกนั (ซ่ึงเกี่ยวกับการรายงานข้อเทจ็จริง

ที่ตรวจพบจากวิธกีารที่ตกลงร่วมกนักบัผู้ว่าจ้างงานและกลุ่มบุคคลที่สามที่เหมาะสมโดยไม่ให้

ข้อสรุป) 

(ก) ผู้ประกอบวิชาชีพรับผิดชอบในการก าหนดลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตวิธีการปฏิบัติงาน 

และ 

(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพอาจมีความจ าเป็นในการปฏิบัติวิธีการเพ่ิมเติมหากข้อมูลท าให้        

ผู้ประกอบวิชาชีพสนใจว่าอาจแตกต่างจากข้อมูลซ่ึงก าหนดไว้ตามวิธีการที่วางแผนไว้

อย่างมีนัยส าคัญ 

38. ในบางกรณีผู้ใช้ข้อมูล (เช่น ธนาคารหรือหน่วยงานก ากับดูแล) ระบุข้อก าหนดหรือร้องขอให้

กลุ่มบุคคลที่เหมาะสมจัดให้มีการปฏบัิติงานที่ให้ความเช่ือม่ันส าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ เม่ือ

งานที่ให้ความเช่ือม่ันใช้เกณฑ์ที่ถูกออกแบบส าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ รายงานที่ให้ความ

เช่ือมั่นประกอบด้วย ข้อความแจ้งเตือนให้ผู้อ่านทราบถึงข้อเทจ็จริงน้ี นอกจากน้ันผู้ประกอบ

วิชาชีพอาจพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะบ่งช้ีว่ารายงานที่ให้ความเช่ือม่ันมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ

ผู้ใช้ข้อมูลเฉพาะเท่าน้ัน ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ของงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ซ่ึงอาจก าหนดให้

จ ากดัการเผยแพร่หรือการใช้รายงานที่ให้ความเช่ือม่ันน้ัน  ในขณะที่รายงานที่ให้ความเช่ือมั่น

อาจถูกจ ากัดเมื่ อรายงานดังกล่าวมี จุดมุ่งหมายเพ่ือผู้ใช้ข้อมูลที ่ก  าหนดไว้หรือเพ่ือ

วัตถุประสงค์เฉพาะ การขาดการจ ากัดเกี่ยวกับผู้ใช้ข้อมูลหรือวัตถุประสงค์เฉพาะไม่ได้บ่งช้ีว่า          

ความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพอันเน่ืองมาจากผู้ใช้เหล่าน้ันหรือ

วัตถุประสงค์เหล่าน้ัน ความรับผิดชอบทางกฎหมายจะเกิดขึ้นหรือไม่ขึ้ นอยู่กับสถานการณ์ทาง

กฎหมายของแต่ละกรณีและประเทศที่เกี่ยวข้อง 

เรือ่งทีใ่หค้วำมควำมเชื่อมัน่ 

39. เร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นของงานที่ให้ความเช่ือม่ันมีหลายรูปแบบ เช่น 

 ผลการด าเนินงานทางการเงินหรือสภาวการณ์ทางการเงินในอดีต (ตัวอย่างเช่น ฐานะทาง

การเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดในอดีต) ซ่ึงข้อมูลที่ให้ความเช่ือมั่นอาจเป็น

เร่ืองการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การน าเสนอและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

 ผลการด าเนินงานทางการเงินหรือสภาวการณ์ทางการเงินในอนาคต (ตัวอย่างเช่น ฐานะ

ทางการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคต) ซ่ึงข้อมูลที่ให้ความเช่ือมั่น

อาจเป็นเร่ืองการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การน าเสนอและการเปิดเผยข้อมูลใน

ประมาณการข้อมูลหรือข้อมูลตามสมมติฐาน 
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 ผลการด าเนินงานหรือสภาวการณ์ที่ไม่ใช่ด้านการเงิน (ตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินงาน

ของกิจการ) ซ่ึงข้อมูลที่ให้ความเช่ือมั่นอาจเป็นตัวช้ีวัดที่ส าคัญถึงความมีประสิทธิภาพ

หรือประสทิธผิล 

 ลักษณะทางกายภาพ (ตัวอย่างเช่น ก าลังการผลิตของโรงงาน) ซ่ึงข้อมูลที่ให้ความ

เช่ือมั่นอาจเป็นเอกสารรายละเอยีดทางเทคนิค 

 ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ (ตัวอย่างเช่น ระบบการควบคุมภายในหรือระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของกิจการ) ซ่ึงข้อมูลที่ให้ความเช่ือมั่นอาจเป็นค ารับรอง

เกี่ยวกับความมีประสิทธิผล 

 พฤติกรรม (ตัวอย่างเช่น การเป็นบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามข้อก าหนดของ

กฎหมาย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากร) ซ่ึงข้อมูลของงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพได้

ปฏิบัติอาจเป็นรายงานการปฏิบัติตามหรือรายงานความมีประสิทธิผล  

ภาคผนวก 4 แสดงการจัดประเภทของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันพร้อมตัวอย่างประกอบ 

40. เร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันที่แตกต่างกันมีลักษณะที่แตกต่างรวมถึงระดับของข้อมูลเชิงปริมาณ

และข้อมูลเชิงคุณภาพ ความเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม ข้อมูลในอดีตหรือข้อมูลพยากรณ์ 

และการเกี่ยวเน่ืองกบัช่วงเวลาที่ครอบคลุมถึง ลักษณะเหล่าน้ีมีผลต่อ 

(ก) ความแม่นย าในการวัดผลหรือประเมินผลเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันต่อเกณฑ ์และ 

(ข) การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาความน่าเช่ือถือของหลักฐานที่มี 

รายงานที่ให้ความเช่ือม่ันอาจระบุลักษณะซ่ึงเกี่ยวข้องเฉพาะกบัผู้ใช้ข้อมูล 

41. ระดับความเช่ือม่ันไม่ส่งผลกระทบต่อความเหมาะสมของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน หากเร่ืองที่ให้

ความเช่ือม่ันไม่เหมาะสมส าหรับงานที่ ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล เร่ืองที่ ให้        

ความเช่ือม่ันน้ันไม่เหมาะสมส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัดด้วยเช่นกัน ในทาง

กลับกนัหากเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันไม่เหมาะสมส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัด เร่ืองที่

ให้ความเช่ือม่ันน้ันไม่เหมาะสมส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุผลเช่นกัน เร่ืองที่ให้

ความเช่ือม่ันที่เหมาะสมสามารถแสดงได้และสามารถวัดผลหรือประเมินผลได้อย่างสม ่าเสมอ

ต่อเกณฑ์ที่ใช้จะท าให้สามารถก าหนดวิธีปฏิบัติงานต่อข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันและได้รับ

หลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนข้อสรุปของความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล

หรือความเช่ือมั่นอย่างจ ากดัตามความเหมาะสม 
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เกณฑ ์

42. เกณฑ ์หมายถึง ตัวช้ีวัดที่ถูกใช้ในการวัดผลหรือการประเมินผลเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน เกณฑ์

อาจเป็นแบบทางการ ตัวอย่างเช่น ในการจัดท างบการเงิน เกณฑ์อาจหมายถึงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินหรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ในการรายงานเร่ืองประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายใน เกณฑ์อาจหมายถึงแม่บทการควบคุมภายในที่ก  าหนดไว้หรือวัตถุประสงค์

ของการควบคุมภายในเฉพาะซ่ึงออกแบบส าหรับงานน้ัน และในการรายงานเร่ืองการปฏบัิติ

ตามกฎเกณฑ์ซ่ึงเกณฑ์อาจหมายถึงกฎหมาย ข้อบังคับ หรือสัญญาที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างของ

เกณฑ์ที่ไม่เป็นทางการ เช่น จรรยาบรรณซ่ึงพัฒนาข้ึนภายในองค์กรหรือระดับการปฏิบัติงานที่ 

ตกลงกนั (เช่น จ านวนคร้ังที่คณะกรรมการเฉพาะจะมีการประชุมในระยะเวลา 1 ปี) 

43. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องน าเกณฑ์ที่ เหมาะสมมาใช้ให้สอดคล้องกับการวัดผลหรือการ

ประเมินผลเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นภายใต้บริบทของดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพ ถ้า

ปราศจากกรอบอ้างอิงส าหรับเกณฑ์ที่เหมาะสม ข้อสรุปน้ันจะข้ึนอยู่กับการตีความของแต่ละ

บุคคล และเกิดความเข้าใจผิด ความเหมาะสมของเกณฑ์เป็นไปตามบริบท หมายความว่า

ความเหมาะสมของเกณฑ์ถูกก าหนดโดยบริบทของสถานการณ์ของงานที่ให้ความเช่ือม่ันน้ัน 

แม้กระทั่งส าหรับเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันเร่ืองเดียวกันอาจจะมีเกณฑ์ที่ต่างซ่ึงอาจให้ผลต่อ   

การวัดผลหรือการประเมินผลที่ต่างกนั ตัวอย่างเช่น ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผลอาจเลือกเกณฑ์

ใดเกณฑ์หน่ึงเป็นเกณฑ์ส าหรับเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันเกี่ยวกับความพอใจของลูกค้า เช่น 

เลือกจ านวนข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่ได้รับการแก้ไขเพ่ือแสดงให้เหน็ถึงความพึงพอใจของ

ลูกค้าเป็นเกณฑ์ ขณะที่ ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผลอีกกลุ่มหน่ึงอาจเลือกจ านวนการซ้ือซ ้า

ภายในระยะเวลาสามเดือนภายหลังจากการซ้ือคร้ังแรกเป็นเกณฑ์  เกณฑ์อาจจะเหมาะสม

ส าหรับกลุ่มของเหตุการณ์เฉพาะงานที่ให้ความเช่ือม่ัน แต่อาจไม่เหมาะสมกับกลุ่มเหตุการณ์

งานที่ให้ความเช่ือม่ันที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น การรายงานต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานก ากับดูแล

อาจก าหนดการใช้กลุ่มของเกณฑ์เฉพาะ แต่เกณฑ์เหล่าน้ีอาจไม่เหมาะสมส าหรับผู้ใช้ข้อมูล

กลุ่มอื่นที่กว้างกว่า 

44. เกณฑท์ี่เหมาะสมมีลักษณะดังต่อไปน้ี 

(ก) ความเกี่ยวข้อง เกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องให้ผลต่อข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันซ่ึงช่วยผู้ใช้ข้อมูลใน            

การตัดสนิใจ 

(ข) ความครบถ้วน เกณฑมี์ความครบถ้วนเม่ือข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันที่ถูกจัดท าตามเกณฑ์

ไม่ละเว้นปัจจัยที่เกี่ยวข้องซ่ึงอาจคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลที่จะส่งผลกระทบต่อ  

การตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันน้ัน เกณฑ์ที่ครบถ้วนรวมถึง

เกณฑเ์ปรียบเทยีบส าหรับการแสดงข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลเม่ือมีความเกี่ยวข้อง 
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(ค) ความน่าเช่ือถือ เกณฑ์ที่ น่าเช่ือถือท าให้การวัดผลหรือการประเมินผลเร่ืองที่ให้      

ความเช่ือมั่นมีความสม ่าเสมอรวมถึงการแสดงข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลเมื่อใช้กับ

สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกนัโดยผู้ประกอบวิชาชีพที่ต่างกนั 

(ง) ความเป็นกลาง เกณฑ์ที่มีความเป็นกลางมีผลต่อข้อมูลที่ให้ความเช่ือมั่นว่าปราศจาก 

การล าเอยีงตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ของงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

(จ) ความเข้าใจได้ เกณฑ์ที่เข้าใจได้มีผลต่อข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันว่าสามารถเข้าใจได้โดยผู้ใช้

ข้อมูล 

45. ค าอธบิายที่คลุมเครือเกี่ยวกบัการคาดการณ์หรือดุลยพินิจจากประสบการณ์ของบุคคลหน่ึง ๆ 

ไม่สามารถใช้เป็นเกณฑท์ี่เหมาะสม 

46. ความส าคัญโดยเปรียบเทยีบของลักษณะแต่ละลักษณะเมื่อมีการประเมินความเหมาะสมของ

เกณฑ์ส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันหน่ึงเป็นดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพ ระดับของความ

เช่ือมั่นไม่มีผลกระทบต่อความเหมาะสมของเกณฑ ์ดังน้ันหากเกณฑไ์ม่เหมาะสมส าหรับงานที่

ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล เกณฑ์น้ันไม่เหมาะสมส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่าง

จ ากัดด้วย และหากเกณฑ์ไม่เหมาะสมส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัด เกณฑ์น้ันไม่

เหมาะสมส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลด้วย เกณฑ์อาจถูกก าหนดโดย

กฎหมายและข้อบังคับ หรือเผยแพร่โดยหน่วยงานที่มีอ านาจหรือเป็นที่ รู้จักในการเป็น

ผู้เช่ียวชาญซ่ึงปฏบัิติตามกระบวนการที่มีความโปร่งใส (เกณฑ์ที่ก  าหนดไว้) เกณฑ์อื่นอาจถูก

ออกแบบโดยเฉพาะส าหรับวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันในสถานการณ์

โดยเฉพาะส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ทั้งเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้หรือเกณฑ์ที่ถูกออกแบบ

โดยเฉพาะมีผลกระทบต่องานจึงจ าเป็นต้องประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์ต่องานที่ให้

ความเช่ือมั่นนั้น ๆ เช่น การขาดข้อบ่งช้ีที่น าไปสู่ความขัดแย้งท าให้เกณฑข้์างต้นถูกเช่ือได้ว่ามี

ความเหมาะสมถ้าเกณฑด์ังกล่าวเกี่ยวข้องกบัข้อมูลที่ผู้ใช้ข้อมูลต้องการ 

47. เกณฑ์จ าเป็นต้องสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ข้อมูลเพ่ือที่จะท าความเข้าใจว่าเร่ืองที่ ให้         

ความเช่ือมั่นถูกวัดผลหรือประเมินผลอย่างไร เกณฑ์สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ข้อมูลด้วย

วิธกีารใดวิธกีารหน่ึงดังต่อไปนี้  

(ก) โดยเปิดเผยแก่สาธารณะ 

(ข) โดยการสรุปในรูปแบบที่ชัดเจนไว้ในการน าเสนอข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน 

(ค) โดยการสรุปในรูปแบบที่ชัดเจนไว้ในรายงานที่ให้ความเช่ือม่ัน  

(ง) โดยความเข้าใจโดยทั่วไป ตัวอย่างเช่นเกณฑใ์นการวัดระยะเวลาเป็นช่ัวโมงและนาที 

48. เกณฑอ์าจมีไว้เพ่ือผู้ใช้ข้อมูลเฉพาะกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ข้อตกลงในสญัญา หรือเกณฑ์ที่ออกโดย

สมาคมอุตสาหกรรมซ่ึงมีไว้ส าหรับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมน้ันเท่าน้ัน เน่ืองจากเกณฑ์ดังกล่าว

เกี่ยวข้องส าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะเทา่น้ัน (ดูร่วมกบัย่อหน้าที่ 38) 
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49. ในการปฏิบัติงานที่ให้ความเช่ือมั่น ผู้ประกอบวิชาชีพต้องตัดสินใจว่าเกณฑ์น้ันเหมาะสม

หรือไม่ 

หลกัฐำน 

50. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนและปฏบัิติงานที่ให้ความเช่ือม่ันโดยมีความต้ังใจในการใช้การสังเกต

และสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในบริบท

ของงานที่ให้ความเช่ือมั่นเกี่ยวกบัการรายงานผลลัพธข์องการวัดผลหรือการประเมินผลเร่ืองที่

ให้ความเช่ือมั่นตามเกณฑ์ การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพจ าเป็นต่อการพิจาณาความ

มีสาระส าคัญ ความเสี่ยงของงานที่ให้ความเช่ือม่ัน และปริมาณและคุณภาพของหลักฐานที่มี 

เพ่ือการวางแผนและปฏบัิติงานโดยเฉพาะอย่างย่ิงในการก าหนดลักษณะ เวลา และขอบเขตของ

วิธกีารปฏบัิติงาน 

การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ 

51. การสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพหมายถึงทศันคติซ่ึงรวมถึงความต่ืนตัวเกี่ยวกบั 

(ก) หลักฐานซ่ึงไม่สอดคล้องกบัหลักฐานอื่นที่ได้รับ 

(ข) ข้อมูลที่ก่อให้เกิดการต้ังค าถามเกี่ยวกับความน่าเช่ือถือของเอกสารและค าตอบที่ได้

จากการสอบถามที่ถูกน ามาใช้เป็นหลักฐาน 

(ค) สถานการณ์ที่บ่งช้ีความจ าเป็นในการใช้วิธปีฏบัิติเพ่ิมเติมจากวิธซ่ึีงถูกก าหนดให้ท าโดย

มาตรฐานที่เกี่ยวกบังานที่ให้ความเช่ือม่ันที่เกี่ยวข้อง 

(ง) เง่ือนไขซ่ึงอาจบ่งช้ีการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงที่อาจเกดิข้ึน 

52. การคงไว้ซ่ึงการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดงานที่ให้ความเช่ือม่ันมี       

ความจ าเป็นหากผู้ประกอบวิชาชีพ (ตัวอย่างเช่น) ต้องการลดความเสี่ยงในเร่ืองต่อไปน้ี 

 การมองข้ามสถานการณ์ที่ไม่ปกติ 

 การให้ข้อสรุปในระดับที่มากเกนิไปเมื่อให้ข้อสรุปจากกลุ่มตัวอย่าง 

 การใช้ข้อสมมติที่ไม่เหมาะสมในการก าหนดลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธี

ปฏบัิติและการประเมินผลของผลลัพธ์ 

53. การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพมีความจ าเป็นในการประเมินหลักฐานอย่างพินิจ

พิเคราะห์ การสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงการต้ังค าถามเกี่ยวกับหลักฐานที่

ไม่สอดคล้องกับเอกสารที่มีความน่าเช่ือถือและค าตอบที่ได้จากการสอบถาม ซ่ึงรวมถึง การ

พิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานที่ได้รับจากสถานการณ์ 
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54. ยกเว้นงานที่ให้ความเช่ือม่ันที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเช่ือม่ันว่าเอกสารหลักฐานเป็นของจริง

หรือไม่ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจยอมรับข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานว่าเป็นของจริงเว้นแต่         

ผู้ประกอบวิชาชีพจะมีเหตุผลให้เช่ือในทางตรงกันข้าม อย่างไรกต็ามผู้ประกอบวิชาชีพถูก

ก าหนดให้พิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่ได้รับจากหลักฐาน 

55. ผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถไม่ค านึงถึงประสบการณ์ในอดีตเกี่ยวกับความซ่ือสัตย์ของผู้ซ่ึงให้

หลักฐาน อย่างไรกต็ามความเช่ือที่ว่าผู้ซ่ึงให้หลักฐานมีความซ่ือสัตย์ไม่ลดความจ าเป็นที่      

ผู้ประกอบวิชาชีพต้องคงไว้ซ่ึงการสงัเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 

การใชด้ลุยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ  

56. การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพมีความจ าเป็นต่อการปฏบัิติงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่าง

เหมาะสม เน่ืองการการตีความข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานที่เกี่ยวกับ

งานที่ ให้ความเช่ือม่ันที่ เกี่ยวข้อง และการตัดสินใจจากข้อมูลซ่ึงถูกก าหนดตลอดการ

ปฏิบัติงานที่ให้ความเช่ือม่ันว่าต้องเกิดจากการน าเอาความรู้จากการฝึกอบรม ความรู้และ

ประสบการณ์มาใช้กบัข้อเทจ็จริงในสถานการณ์ การใช้ดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพมีความ

จ าเป็นโดยเฉพาะอย่างย่ิงการตัดสนิใจเกี่ยวกบั 

 ความมีสาระส าคัญและความเสี่ยงจากงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

 ลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีปฏิบัติที่ใช้เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานที่เกี่ยวกบังานที่ให้ความเช่ือม่ันที่เกี่ยวข้องในการได้มาซ่ึงหลักฐาน 

 การประเมินว่าได้รับมาซ่ึงหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ และมีความต้องการ

หลักฐานเพ่ิมเติมที่ต้องท าเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานมาตรฐานที่เกี่ยวกับ

งานที่ให้ความเช่ือม่ันหรือไม่ โดยเฉพาะในกรณีที่งานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัด ผู้

ประกอบวิชาชีพต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการประเมินว่าได้มาซ่ึงระดับ

ความเช่ือม่ันที่มีนัยหรือไม่ 

 ในกรณีของงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเช่ือมั่นด้วยตนเองโดยตรง การน าเกณฑ์มา

ใช้ต่อเร่ืองที่ให้ความความเช่ือม่ัน และถ้าผู้ประกอบวิชาชีพเลือกหรือพัฒนาเกณฑ์ ดู

การเลือกและการพัฒนาเกณฑดั์งกล่าว  ในกรณีงานที่ให้ความเช่ือมั่นต่อค ารับรองของ

บุคคลอื่น การประเมินการใช้ดุลยพินิจดังกล่าวของบุคคลอื่น 

 ข้อสรุปที่เหมาะสมที่ได้จากหลักฐานที่ได้รับ 

57. ลักษณะส าคัญที่แตกต่างของดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพที่คาดไว้จากผู้ประกอบวิชาชีพ

คือ ดุลยพินิจที่เกิดจากการฝึกอบรม ความรู้และประสบการณ์ที่ช่วยในการพัฒนาความรู้

ความสามารถที่จ าเป็นในการได้มาซ่ึงดุลยพินิจที่สมเหตุสมผล 

 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 17           FRAMEWORK 

58. การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในกรณีเฉพาะมีพ้ืนฐานอยู่บนข้อเท็จจริงและ

สถานการณ์ที่รับรู้โดยผู้ประกอบวิชาชีพ การปรึกษาหารือเกี่ยวกับอุปสรรคหรือเร่ืองที่ขัดแย้ง

ระหว่างการท างานที่ให้ความเช่ือม่ัน ทั้งภายในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานและระหว่างกลุ่มผู้ปฏบัิติงาน

และบุคคลอื่นในระดับที่เหมาะสมไม่ว่าภายในหรือภายนอกส านักงานเพ่ือที่จะช่วยให้         

ผู้ประกอบวิชาชีพใช้ดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลและรอบคอบ 

59. การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพสามารถประเมินผลได้จากข้อเทจ็จริงที่ว่าการใช้     

ดุลยพินิจน้ันแสดงให้เห็นถึงการใช้ความรู้ความสามารถของการให้ความเช่ือมั่น  และ

หลักเกณฑ์ในการวัดผลหรือการประเมิน และดุลยพินิจเหมาะสมและความสอดคล้องกับ

ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพรับรู้จนถึงวันที่ในรายงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

 60. การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพต้องถือปฏบัิติตลอดงานที่ให้ความเช่ือม่ัน การใช้ดุลย

พินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องไม่ถูกน ามาใช้ในการให้เหตุผลส าหรับการตัดสินใจที่ไม่

สนับสนุนโดยข้อเทจ็จริงหรือสถานการณ์ของงานที่ให้ความเช่ือม่ันหรือไม่สนับสนุนโดย

หลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

ความเพียงพอและความเหมาะสมของหลกัฐาน 

61. ความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานมีความเกี่ยวข้องกัน ความเพียงพอเป็นการวัด

หลักฐานเชิงปริมาณ ปริมาณของหลักฐานที่ต้องการเป็นผลจากความเสี่ยงที่ข้อมูลที่ให้ความ

เช่ือม่ันจะแสดงขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ (ความเสี่ยงย่ิงสูงย่ิงต้องการหลักฐานใน

ปริมาณมาก) และคุณภาพของหลักฐานดังกล่าว (คุณภาพย่ิงสูงย่ิงท าให้ต้องการหลักฐาน

น้อยลง) การได้มาซ่ึงหลักฐานในปริมาณที่มากข้ึนอาจไม่สามารถชดเชยหลักฐานที่มีคุณภาพ

ต ่าได้ (ดูร่วมกบัย่อหน้าที่ 81-82) 

62. ความเหมาะสมของการวัดคุณภาพของหลักฐานหมายถึงความเกี่ยวข้องและความน่าเช่ือถือ

ของหลักฐานในการสนับสนุนข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ 

63. ความน่าเช่ือถือของหลักฐานข้ึนอยู่กับแหล่งที่มาของหลักฐานและลักษณะของหลักฐานและ

ข้ึนอยู่กบัสถานการณ์เฉพาะที่ได้มาซ่ึงหลักฐาน ความน่าเช่ือถือในหลายประเภทของหลักฐาน

สามารถท าให้เทียบเคียงกันได้ อย่างไรกดี็การท าให้เทียบเคียงกันน้ีข้ึนอยู่กับข้อยกเว้นที่

ส าคัญ ถึงแม้ว่าเมื่อได้รับหลักฐานมาจากแหล่งภายนอก สถานการณ์อาจกระทบต่อความ

น่าเช่ือถือของหลักฐาน ตัวอย่างเช่น หลักฐานที่ได้รับจากแหล่งภายนอกอาจไม่น่าเช่ือถือ   

หากว่าแหล่งน้ันไม่เป็นที่รู้จักหรือไม่อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง ถึงแม้ว่าอาจมีข้อยกเว้น

บางประการ การท าให้หลักฐานเทยีบเคียงกนัด้านความน่าเช่ือถืออาจมีประโยชน์ดังน้ี  

 หลักฐานมีความน่าเช่ือถือมากกว่าเม่ือได้รับจากแหล่งภายนอกกลุ่มบุคคลที่เหมาะสม 

 หลักฐานซ่ึงเกิดจากแหล่งภายในน่าเช่ือถือมากกว่าหากการควบคุมที่ เกี่ยวข้องมี

ประสทิธผิล 
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 หลักฐานที่ได้รับโดยตรงโดยผู้ประกอบวิชาชีพ (ตัวอย่างเช่น การสังเกตการณ์การน า

การควบคุมมาปฏบัิติ) มีความน่าเช่ือถือมากกว่าหลักฐานที่ได้มาโดยอ้อมหรือโดยการ

อนุมาน (เช่น การสอบถามเกี่ยวกบัการปฏบัิติตามการควบคุม) 

 หลักฐานมีความน่าเช่ือถือมากกว่าเมื่อหลักฐานมีอยู่ในรูปแบบของการบันทกึ ไม่ว่าจะ

โดยกระดาษหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยสื่ออื่น ๆ (เช่น การบันทึกข้อมูลการ

ประชุมที่เกิดข้ึนพร้อมกันเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทั่วไปมีความน่าเช่ือถือมากกว่าการ

บอกกล่าวด้วยวาจาภายหลังเกี่ยวกบัเร่ืองที่มีการประชุมกนั) 

64. โดยทั่วไปผู้ประกอบวิชาชีพได้มาซ่ึงความเช่ือม่ันที่มากข้ึนจากหลักฐานที่มีความสอดคล้องกันที่

ได้รับมาจากแหล่งที่ต่างกันหรือจากลักษณะต่างกันเม่ือเทียบกับการพิจารณาหลักฐานเดียวโดย

ล าพัง ย่ิงกว่าน้ันการได้มาซ่ึงหลักฐานจากแหล่งที่ต่างกันหรือลักษณะที่ต่างกันอาจสอดคล้องกับ

หลักฐานอื่นหรืออาจบ่งช้ีว่าหลักฐานรายการเดียวน้ันไม่น่าเช่ือถือ ในทางกลับกันเม่ือหลักฐานที่

ได้รับจากแหล่งหน่ึงไม่สอดคล้องกับหลักฐานที่ได้รับมาจากอีกแหล่งหน่ึง ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง

ตัดสนิว่าจะใช้วิธปีฏบัิติเพ่ิมเติมใดที่จ าเป็นในการแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องกนัของหลักฐานน้ัน 

65. ในการได้มาซ่ึงหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ โดยทั่วไปแล้ว การได้รับความเช่ือมั่น

เกี่ยวกับข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันที่ครอบคลุมในช่วงเวลาหน่ึงยากกว่าการได้รับความเช่ือม่ัน

เกี่ยวกับข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน ณ จุดของเวลา ย่ิงไปกว่าน้ันข้อสรุปที่ได้จากกระบวนการ

โดยทั่วไปมีความจ ากัดเฉพาะต่อช่วงเวลาที่ครอบคลุมโดยงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ผู้ประกอบ

วิชาชีพไม่ให้ข้อสรุปเกี่ยวกบักระบวนการว่าจะมีความต่อเน่ืองในลักษณะที่ระบุถึงอนาคต 

66. หลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอจะได้มาเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงข้อสรุปของ            

ผู้ประกอบวิชาชีพหรือไม่เป็นเร่ืองของดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับ            

การพิจารณาถึงความสมัพันธร์ะหว่างต้นทุนในการให้ได้มาซ่ึงหลักฐานกับประโยชน์จากข้อมูล

ที่ได้รับ ผู้ประกอบวิชาชีพควรใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพและใช้การสังเกตและสงสัย

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการประเมินปริมาณและคุณภาพของหลักฐาน ซ่ึงหมายถึงความ

เพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานเพ่ือสนับสนุนรายงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

ความมีสาระส าคญั 

67. ความมีสาระส าคัญมีความเกี่ยวข้องกับการวางแผนงานและปฏิบัติงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

รวมถึงเมื่อก าหนดลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีการปฏบัิติงาน และการประเมินผล

ว่าข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันปราศจากการแสดงข้อมูลอันขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

หรือไม่ ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับความมีสาระส าคัญถูกก าหนดในสถานการณ์

แวดล้อม แต่ไม่ถูกกระทบจากระดับของการให้ความเช่ือมั่น ดังน้ันส าหรับผู้ใช้ข้อมูลกลุ่ม

เดียวกันและเพ่ือวัตถุประสงค์เดียวกัน ความมีสาระส าคัญส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่าง

สมเหตุสมผลเหมือนกันกับความมีสาระส าคัญส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัด

เน่ืองจากความมีสาระส าคัญมีพ้ืนฐานจากข้อมูลที่ผู้ใช้ข้อมูลต้องการ 
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68. การแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงรวมถึงการละเว้นไม่แสดงข้อมูลถูกพิจารณาว่ามีสาระส าคัญ

เมื่อเหตุการณ์เหล่าน้ันโดยพิจารณาทั้งแต่ละรายการและยอดรวม อาจคาดการณ์อย่างมี

เหตุผลว่าจะส่งผลต่อการตัดสินใจที่ เกี่ยวข้องของผู้ใช้ข้อมูลโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ให้      

ความเช่ือมั่น การพิจารณาความมีสาระส าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพเป็นเร่ืองของดุลยพินิจ

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพและเป็นผลมาจากการรับรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับความต้องการ

ข้อมูลของผู้ใช้ข้อมูลโดยรวมทั้งกลุ่ม เว้นแต่งานที่ให้ความเช่ือม่ันถูกออกแบบเพ่ือที่จะให้

เป็นไปตามข้อมูลที่ต้องการส าหรับผู้ใช้ข้อมูลเฉพาะ ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการแสดง

ข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงต่อผู้ใช้ข้อมูลเฉพาะ (ซ่ึงข้อมูลที่ต้องการอาจแตกต่างกันอย่าง

กว้างขวาง) อาจจะไม่ถูกพิจารณาโดยปกติ 

69. ความมีสาระส าคัญถูกพิจารณาในบริบทของปัจจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (หากสามารถ

ท าได้) ความส าคัญของปัจจัยเชิงคุณภาพเมื่อเทยีบกับปัจจัยเชิงปริมาณเมื่อพิจารณาความมี

สาระส าคัญในงานที่ให้ความเช่ือม่ันงานใดงานหน่ึงเป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับดุลยพินิจเย่ียง ผู้

ประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ 

70. ความมีสาระส าคัญเกี่ยวข้องกบัข้อมูลที่ครอบคลุมโดยรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันของผู้ประกอบ

วิชาชีพ ดังน้ันเม่ืองานที่ให้ความเช่ือม่ันครอบคลุมถึงลักษณะบางส่วน (ไม่ใช่ทั้งหมด) ของ

ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน ความมีสาระส าคัญถูกพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ให้   

ความเช่ือมั่นที่ครอบคลุมถึงโดยงานที่ให้ความเช่ือม่ันเทา่นั้น 

ความเสีย่งของงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ 

71. ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันอาจไม่แสดงในบริบทของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันและเกณฑ์อย่าง

เหมาะสม จึงอาจขัดต่อข้อเทจ็จริงได้อย่างมีสาระส าคัญ กรณีดังกล่าวเกิดจากการที่ข้อมูลที่ให้

ความเช่ือมั่น มิได้สะท้อนถึงการน าเกณฑไ์ปใช้ในการวัดผลและประเมินผลในเร่ืองที่ให้ ความ

เช่ือมั่นอย่างเหมาะสม 

72. ความเสี่ยงของงานที่ให้ความเช่ือม่ันหมายถึงความเสี่ยงที่ ผู้ประกอบวิชาชีพแสดงข้อสรุป 

อย่างไม่เหมาะสมเมื่อข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ     

ความเสี่ยงของงานที่ให้ความเช่ือม่ันมิได้หมายความหรือไม่รวมถึง ความเสี่ยงทางธุรกิจของ   

ผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น ผลขาดทุนจากการแพ้คดีความ การเสื่อมเสียช่ือเสียง หรือเหตุการณ์อื่นๆ 

ที่เกดิข้ึนที่เกี่ยวเน่ืองกบัข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน 
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73. การลดความเสี่ยงของงานที่ให้ความเช่ือมั่นเป็นศูนย์เป็นไปได้ยากมากและมีต้นทุนสูงต่อ 

ความเป็นประโยชน์ ดังน้ัน “ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล” เป็นความเช่ือม่ันที่ต ่ากว่า 

ความเช่ือมั่นอย่างสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นผลจากปัจจัยหลายประการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

 การใช้วิธเีลือกทดสอบ 

 ข้อจ ากดัสบืเน่ืองของการควบคุมภายใน 

 ข้อเทจ็จริงที่ ว่าหลักฐานส่วนใหญ่ที่ ผู้ประกอบวิชาชีพได้มาเป็นหลักฐานที่ต้องใช้    

ดุลยพินิจในการพิจารณาความน่าเช่ือถือมากกว่าเป็นหลักฐานที่ให้ข้อสรุปได้ในตัวเอง 

 การใช้ดุลยพินิจในการรวบรวมและประเมินหลักฐานและการจัดท าข้อสรุปตามหลักฐานน้ัน 

 ในบางกรณีเป็นเร่ืองลักษณะของงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏบัิติ เมื่อมีการวัดผลหรือ

ประเมินผลของงานโดยเทยีบกบัเกณฑ ์

74. โดยทั่วไปความเสี่ยงของงานที่ให้ความเช่ือม่ันอาจแสดงให้เห็นถึงส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

ดังต่อไปน้ี ถึงแม้ว่าส่วนประกอบเหล่าน้ีทั้งหมดอาจไม่จ าเป็นต้องแสดงหรือมีนัยส าคัญต่อ   

ทุก ๆ งานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

(ก) ความเสี่ยงที่ผู้ประกอบวิชาชีพไม่มีอทิธพิลทางตรง ซ่ึงประกอบไปด้วย 

(1) ความอ่อนไหวของข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันที่จะแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน

เป็นสาระส าคัญ ซ่ึงไม่พิจารณาถึงการควบคุมที่เกี่ยวข้องที่ปฏบัิติโดยกลุ่มบุคคล

ที่เหมาะสม (ความเสี่ยงสบืเน่ือง) และ 

(2) ความเสี่ยงที่การแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญจะเกิดข้ึนใน

ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันที่ไม่อาจป้องกันได้หรือตรวจพบได้หรือได้รับการแก้ไข

ในระยะเวลาที่ทันท่วงทีโดยการควบคุมภายในของกลุ่มบุคคลที่ เหมาะสม      

(ความเสี่ยงจากการควบคุม) และ 

(ข) ความเสี่ยงซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพมีอทิธพิลทางตรง ซ่ึงประกอบไปด้วย 

(1) ความเสี่ยงที่วิธีการที่ปฏิบัติโดยผู้ประกอบวิชาชีพไม่อาจตรวจพบการแสดง

ข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ (ความเสี่ยงจากการตรวจสอบ) และ 

(2) ในกรณีของงานที่ ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเช่ือมั่นด้วยตนเองโดยตรง      

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลหรือการประเมินผลของผู้ประกอบวิชาชีพใน

เร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันต่อเกณฑ ์(ความเสี่ยงจากการวัดผลหรือการประเมินผล)   

75. ระดับผลกระทบที่มีต่อสถานการณ์งานที่ให้ความเช่ือม่ัน ที่แต่ละส่วนประกอบเหล่าน้ีมี    

ความเกี่ยวข้องกนัเป็นการเฉพาะ 

 ลักษณะของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันและข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน ตัวอย่างเช่น แนวคิด

ของความเสี่ยงจากการควบคุมอาจเป็นประโยชน์เม่ือเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันเช่ือมโยงกับ  

การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของกิจการมากกว่าเมื่อเช่ือมโยงกับข้อมูล

เกี่ยวกบัความมีประสทิธผิลของการควบคุมหรือความมีตัวตนทางกายภาพ 
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 การปฏิบัติงานน้ันเป็นการปฏิบัติงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลหรือความ

เช่ือม่ันอย่างจ ากัด ตัวอย่างเช่น ในงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัดผู้ประกอบวิชาชีพ

อาจตัดสนิใจที่จะได้มาซ่ึงหลักฐานด้วยวิธีการนอกเหนือจากการทดสอบการควบคุมซ่ึง

ในกรณีดังกล่าวการพิจารณาความเสี่ยงจากการควบคุมอาจเกี่ยวข้องน้อยกว่าในกรณี

งานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลในข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันเดียวกนั  

 งานน้ันเป็นงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเช่ือมั่นด้วยตนเองโดยตรงหรืองานที่ให้

ความเช่ือมั่นต่อค ารับรองของบุคคลอื่น แนวคิดเร่ืองความเสี่ยงจากการควบคุม

เกี่ยวข้องกับงานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อค ารับรองของบุคคลอื่น ส่วนแนวคิดเร่ือง     

ความเสี่ยงจากการวัดผลหรือการประเมินผลเกี่ยวข้องมากกว่าในกรณีงานที่ผู้ประกอบ

วิชาชีพให้ความเช่ือมั่นด้วยตนเองโดยตรง   

การพิจารณาความเสี่ ยงเป็นเ ร่ืองของดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพมากกว่าเ ร่ือง

ความสามารถในการวัดผลที่เที่ยงตรง 

ลกัษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีปฏิบติั 

76. วิธปีฏบัิติหลายวิธถูีกน ามาใช้เพ่ือให้ได้มาซ่ึงความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลหรือความเช่ือมั่น

อย่างจ ากดัตามความเหมาะสม วิธปีฏบัิติประกอบด้วย 

 การตรวจสอบ 

 การสงัเกตการณ์ 

 การขอค ายืนยัน 

 การทดสอบการค านวณ 

 การทดสอบโดยการปฏบัิติซ า้ 

 การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ และ 

 การสอบถาม 

ลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีปฏิบัติที่ ถูกต้องแตกต่างกันในแต่ละงานที่ ให้        

ความเช่ือมั่น งานที่ให้ความเช่ือม่ันหลายงานมีความแตกต่างในวิธีปฏิบัติอย่างไม่สิ้ นสุด       

ที่เป็นไปได้ในเชิงทฤษฎี อย่างไรกต็ามในทางปฏบัิติเป็นการยากที่จะสื่อสารอย่างชัดแจ้งและ

ไม่คลุมเครือ 

77. งานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลและงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัดต้องการการใช้

ทกัษะและเทคนิคในงานที่ให้ความเช่ือม่ันและการรวบรวมหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและอย่างซ า้  ๆ ซ่ึงรวมถึงการท า

ความเข้าใจเกี่ยวกบัเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นและสถานการณ์อื่นของงานที่ให้ความเช่ือม่ันน้ัน 
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78. งานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวข้องกบั 

(ก) การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญของ

ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันซ่ึงได้มาจากความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันและ

สถานการณ์อื่น 

(ข) การออกแบบและการปฏิบัติตามวิธีการเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้เพ่ือให้

ได้มาซ่ึงความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลในการสนับสนุนข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ    

(ค) การประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของหลักฐานที่ได้รับในบริบทของงานที่ให้        

ความเช่ือมั่นและพยายามให้ได้มาซ่ึงหลักฐานเพ่ิมเติมหากจ าเป็นต่อสถานการณ์ 

79. ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการรวบรวมหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอใน   

งานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัดน้ันมีขอบเขตจ ากัดอย่างชัดเจนเม่ือเปรียบเทยีบกับงานที่ให้

ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล มาตรฐานที่เกี่ยวกับงานที่ให้ความเช่ือมั่นเฉพาะเร่ืองอาจ

ก าหนดหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัด ซ่ึงโดย

ส่วนมากได้มาจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบและการสอบถาม ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานที่

เกี่ยวกบังานที่ให้ความเช่ือม่ันเฉพาะเร่ืองส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัดบางประเภท 

วิธกีารรวบรวมหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอโดยส่วนมากอาจได้มาหรืออาจไม่ได้มาจาก

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบและการสอบถาม และจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ของงานน้ัน ๆ 

โดยเฉพาะเร่ืองที่ให้ความเช่ือมั่นและความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลและผู้ว่าจ้าง ซ่ึงรวมถึง

ข้อจ ากดัของระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การก าหนดลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตวิธี

ปฏิบัติเป็นเร่ืองของดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพและจะแตกต่างกันไปในแต่ละงานที่ให้

ความเช่ือมั่น 

80. งานที่ให้ความเช่ือมั่นอย่างจ ากดัเกี่ยวข้องกบั 

(ก) การระบุส่วนของข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันที่อาจเกิดการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงใน

สาระส าคัญซ่ึงได้มาจากความเข้าใจเกี่ยวกบัเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันและสถานการณ์อื่น 

(ข) การออกแบบและการปฏิบัติตามวิธีการเพ่ือตอบสนองต่อส่วนของข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน

ดังกล่าวและเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความเช่ือมั่นอย่างจ ากัดเพ่ือสนับสนุนข้อสรุปของผู้ประกอบ

วิชาชีพ 

(ค) หากผู้ประกอบวิชาชีพตระหนักถึงเร่ืองที่เป็นเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพเช่ือว่าข้อมูลที่ให้ 

ความเช่ือมั่นน้ันอาจจะแสดงขัดต่อข้อเทจ็จริงในสาระส าคัญ ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง

ออกแบบและปฏบัิติตามวิธปีฏบัิติเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานเพ่ิมเติม 
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ปริมาณและคณุภาพของหลกัฐานทีมี่อยู่ 

81.  ปริมาณหรือคุณภาพของหลักฐานที่มีอยู่เป็นผลมาจาก 

(ก) ลักษณะของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันหรือข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน ตัวอย่างเช่นข้อมูลเร่ืองที่ให้

ความเช่ือม่ันที่มีลักษณะเป็นอนาคตมากกว่าอดีตอาจได้รับหลักฐานที่มีความเป็นรูปธรรม

น้อยกว่า (ดูย่อหน้าที่ 40) และ 

(ข) สถานการณ์อื่น เช่น เมื่อหลักฐานซ่ึงสามารถถูกคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีอยู่

กลับไม่มีอยู่เน่ืองจาก เช่น ช่วงเวลาในการแต่งตั้งผู้ประกอบวิชาชีพ นโยบายในการเกบ็

รักษาเอกสารหลักฐานของกิจการ ระบบสารสนเทศที่ไม่พอเพียง หรือ ข้อจ ากัดที่

ก  าหนดโดยผู้ว่าจ้างงาน 

โดยทั่วไปหลักฐานมีลักษณะที่ต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาความน่าเช่ือถือมากกว่าเป็น

หลักฐานที่ให้ข้อสรุปได้ในตัวเอง 

82. การให้ข้อสรุปอย่างไม่มีเง่ือนไขไม่เหมาะสมส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล

หรืองานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากดัเม่ือ 

(ก) สถานการณ์ที่ท  าให้ผู้ประกอบวิชาชีพไม่ได้รับหลักฐานที่ต้องการเพ่ือลดความเสี่ยงของ

งานที่ให้ความเช่ือม่ันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม หรือ 

(ข) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ให้ความเช่ือม่ันก าหนดข้อจ ากัดซ่ึงท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพไม่ได้

รับหลักฐานที่ต้องการเพ่ือลดความเสี่ยงของงานที่ให้ความเช่ือม่ันให้อยู่ในระดับที่

เหมาะสม 

รำยงำนทีใ่หค้วำมเชื่อมัน่ 

83. ผู้ประกอบวิชาชีพให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัหลักฐานที่ได้รับและจัดท ารายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร

ซ่ึงประกอบด้วยการแสดงข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพที่ ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลที่ ให้       

ความเช่ือมั่น มาตรฐานที่เกี่ยวกับงานที่ให้ความเช่ือม่ันก าหนดองค์ประกอบพ้ืนฐานส าหรับ

รายงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

84. ในงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพแสดงในรูปแบบของ

การแสดงความเหน็ที่ผู้ประกอบวิชาชีพสรุปเกี่ยวกบัผลลัพธข์องการวัดผลหรือการประเมินผล 

เร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน 
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85. ตัวอย่างข้อสรุปที่แสดงในรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลรวมถึง 

 กรณีแสดงในรูปแบบของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันและเกณฑ์ที่ใช้ “ในความเห็นของ

ข้าพเจ้า กจิการปฏบัิติตามกฎหมาย ฬอฮ ในสาระส าคัญ” 

 กรณีแสดงในรูปแบบของข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันและเกณฑ์ที่ใช้ “ข้าพเจ้าเห็นว่า       

งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ [วันที่] และผลการด าเนินงานและกระแส   

เงินสดส าหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนัโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามแม่บท ฬอฮ” 

 กรณีแสดงในรูปแบบรายงานที่จัดท าข้ึนโดยกลุ่มบุคคลผู้รับผิดชอบ “ในความเหน็ของ

ข้าพเจ้า รายงานของ [กลุ่มบุคคลที่เหมาะสม] ที่กล่าวว่ากิจการได้ปฏบัิติตามกฎหมาย 

ฬอฮ แสดงถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ” หรือ “ในความเหน็ของข้าพเจ้า รายงาน

ของ [กลุ่มบุคคลที่เหมาะสม] ที่กล่าวว่าดัชนีช้ีวัดผลงานหรือความส าเรจ็ของงานแสดง

ตามเกณฑ์ ฬอฮ แสดงโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ”  ส าหรับงานที่ผู้ประกอบ

วิชาชีพให้ความเช่ือมั่นด้วยตนเองโดยตรง ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพแสดงข้อความ

เกี่ยวกบัเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันและเกณฑท์ี่ใช้ 

86. ในงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างจ ากัด ผู้ประกอบวิชาชีพให้ข้อสรุปในรูปแบบของการแสดงว่า 

จากวิธีการที่ปฏิบัติ ผู้ประกอบวิชาชีพพบเร่ืองที่มีสาระส าคัญที่ท  าให้ผู้ประกอบวิชาชีพเช่ือว่า

ข้อมูลที่ ให้ความเช่ือม่ันน้ันแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่

ตัวอย่างเช่น “จากการปฏิบัติงานและหลักฐานที่ได้รับ ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เช่ือว่า 

[กจิการ] ไม่ปฏบัิติตามกฎหมาย ฬอฮ ในสาระส าคัญ” 

87. ผู้ประกอบวิชาชีพอาจเลือกรูปแบบการรายงาน “แบบสั้น” หรือ “แบบยาว” ช่วยใน        

การสื่อสารที่มีประสิทธิผลกับผู้ที่คาดว่าจะใช้รายงาน โดยปกติรายงาน “แบบสั้น” มีเพียง

องค์ประกอบพ้ืนฐานเท่าน้ัน ส่วนรายงาน “แบบยาว” รวมถึงข้อมูลและค าอธิบายอื่นซ่ึงไม่

ส่งผลกระทบต่อข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ นอกจากองค์ประกอบพ้ืนฐานแล้วรายงานแบบ

ยาวอาจบรรยายรายละเอียดข้อตกลงในการรับงาน เกณฑ์ที่ใช้ ประเดน็ที่พบเกี่ยวกับงาน 

รายละเอยีดของคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง

กับงานที่ให้ความเช่ือม่ัน การเปิดเผยเกี่ยวกับระดับสาระส าคัญ และในบางกรณีรวมถึง

ข้อแนะน า การรวมข้อมูลและค าอธิบายอื่นไว้ในรายงานหรือไม่ขึ้ นอยู่กับความส าคัญที่มีต่อ

ความต้องการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ข้อมูล           

88. ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพต้องแสดงแยกอย่างชัดเจนจากข้อมูลหรือค าอธิบายซ่ึงไม่        

มุ่งหมายให้มีผลต่อข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่เน้น เร่ืองอื่น 

และประเดน็ที่พบที่เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน ข้อแนะน าและข้อมูล

เพ่ิมเติมอื่นที่รวมอยู่ในรายงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ข้อความที่ใช้ต้องแสดงอย่างชัดเจนว่า ข้อมูล

หรือเหตุการณ์ที่เน้น ข้อมูลอื่น ประเดน็ที่พบ ข้อแนะน า หรือ ข้อมูลเพ่ิมเติม ไม่มีความ      

มุ่งหมายที่จะปรับเปล่ียนข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ 
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89. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องแสดงข้อสรุปในรูปแบบที่เปล่ียนแปลงไปในสถานการณ์ดังน้ี 

(ก) ในดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพ เกดิการจ ากดัขอบเขตและผลของการจ ากัดขอบเขต

อาจมีสาระส าคัญ ในกรณีเช่นน้ีผู้ประกอบวิชาชีพต้องแสดงข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข

หรือไม่แสดงข้อสรุป  ในบางสถานการณ์ ผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาถอนตัวจากงานที่

ให้ความเช่ือมั่น 

(ข) ในดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพ ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระส าคัญ ในกรณีเช่นน้ีผู้ประกอบวิชาชีพต้องแสดงข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข

หรือแสดงข้อสรุปว่าข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันไม่ถูกต้อง ในงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้

ความเช่ือมั่นด้วยตนเองโดยตรง กรณีที่ ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันคือข้อสรุปของผู้

ประกอบวิชาชีพ และผู้ประกอบวิชาชีพสรุปว่าเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันบางส่วนหรือ

ทั้งหมดไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในสาระส าคัญ การให้ข้อสรุปดังกล่าวถือว่าเป็นข้อสรุป

แบบมีเง่ือนไข (หรือข้อสรุปแบบไม่ถูกต้องแล้วแต่จะเหมาะสม) 

90. ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไขต้องแสดงว่าผลกระทบหรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนของเร่ืองไม่มี

สาระส าคัญมากและไม่แผ่กระจายจนกระทั่งต้องให้ข้อสรุปว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ให้ข้อสรุป 

91. ภายหลังจากที่ได้ตอบรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันแล้ว หากพบว่ามีเง่ือนไขเบ้ืองต้นก่อนการรับ

งานที่ให้ความเช่ือม่ันหน่ึงเง่ือนไขหรือมากกว่าไม่มีอยู่ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปรึกษาหารือ

เร่ืองดังกล่าวกบักลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องและต้องพิจารณาว่า 

(ก) เร่ืองดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาได้ในระดับที่ผู้ประกอบวิชาชีพพึงพอใจหรือไม่ 

(ข) การปฏบัิติงานที่ให้ความเช่ือม่ันน้ันต่อไปเหมาะสมหรือไม่ และ 

(ค) การสื่อสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานที่ให้ความเช่ือม่ันอย่างไรหรือไม่ 

92. ภายหลังการรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันหากพบว่าเกณฑ์ที่ใช้บางเกณฑ์หรือทั้งหมดไม่เหมาะสม

หรือเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันบางส่วนหรือทั้งหมดไม่เหมาะสมกับงานที่ให้ความเช่ือม่ัน           

ผู้ประกอบวิชาชีพต้องพิจารณาถอนตัวจากงานที่ให้ความเช่ือม่ันหากการถอนตัวสามารถท าได้

ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับ หากผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อ            

ผู้ประกอบวิชาชีพต้องแสดง 

(ก) ข้อสรุปแบบมีเง่ือนไขหรือข้อสรุปว่าไม่ถูกต้องซ่ึงขึ้นอยู่กับระดับสาระส าคัญและการแผ่

กระจายของเร่ืองดังกล่าว ในดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ 

การใช้เกณฑ์ที่ไม่เหมาะสมหรือเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันที่ไม่เหมาะสมอาจท าให้ผู้ใช้

ข้อมูลเข้าใจผิด หรือ  

(ข) ในกรณีอื่น ข้อสรุปแบบมีเง่ือนไขหรือการไม่แสดงข้อสรุปซ่ึงข้ึนอยู่กับดุลยพินิจเย่ียง   

ผู้ประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพต่อระดับสาระส าคัญและการแผ่กระจายของ

เร่ืองดังกล่าว 
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เรือ่งอื่น 

ความรบัผิดชอบในการติดต่อสือ่สารอื่น 

93. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องพิจารณาว่า เม่ืออ้างถึงข้อตกลงการรับงานและสถานการณ์งานที่ให้

ความเช่ือม่ันอื่น เ ร่ืองใด ๆ ที่อยู่ในความสนใจของผู้ประกอบวิชาชีพต้องได้รับการ

ติดต่อสื่อสารไปยังผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ผู้วัดผลและผู้ประเมินผล ผู้ว่าจ้างงาน และผู้มีหน้าที่

ในการก ากบัดูแลหรือบุคคลอื่นหรือไม่ 

การจดัท าเอกสารหลกัฐาน 

94. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับงานที่ให้ความเช่ือม่ันให้ข้อมูลที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดท า

รายงานที่ให้ความเช่ือมั่น ก็ต่อเมื่อเอกสารหลักฐานน้ันได้จัดท าทันท่วงที และเอกสาร

หลักฐานน้ันเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีประสบการณ์ซ่ึงไม่มีส่วน

เกี่ยวข้องกบังานที่ให้ความเช่ือม่ันมาก่อนสามารถเข้าใจได้ถึง 

(ก) ลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีการปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวกับ  

งานที่ให้ความเช่ือม่ันที่เกี่ยวข้องและข้อก าหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

(ข) ผลของวิธกีารปฏบัิติงานและหลักฐานที่ได้รับ และ 

(ค) เร่ืองส าคัญที่เกิดข้ึนระหว่างงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ข้อสรุปที่ได้และดุลยพินิจที่ส าคัญ

ของผู้ประกอบวิชาชีพที่ใช้ในการให้ข้อสรุปนั้น 

95. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับงานที่ให้ความเช่ือม่ันรวมถึงเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงว่า     

ผู้ประกอบวิชาชีพได้จัดการกับข้อมูลไม่สอดคล้องกับข้อสรุปสุดท้ายของผู้ประกอบวิชาชีพ

เกี่ยวกบัเร่ืองที่ส าคัญเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่างไร  

กำรใชชื้่อของผูป้ระกอบวิชำชีพโดยไม่เหมำะสม 

96. ผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวข้องกับเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันหรือข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันที่เกี่ยวข้อง

เม่ือผู้ประกอบวิชาชีพรายงานต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันน้ันหรืออนุญาตให้

ใช้ช่ือของผู้ประกอบวิชาชีพในเร่ืองที่เกี่ยวเน่ืองกับเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันหรือข้อมูลที่ให้ความ

เช่ือม่ันที่เกี่ยวข้อง หากผู้ประกอบวิชาชีพไม่ได้เกี่ยวข้องในลักษณะดังกล่าว บุคคลภายนอกก็

ไม่สามารถถือได้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพมีความรับผิดชอบ หากผู้ประกอบวิชาชีพทราบว่ามี

กิจการที่น าช่ือของผู้ประกอบวิชาชีพไปใช้โดยไม่เหมาะสมในเร่ืองเกี่ยวกับเร่ืองที่ ให้       

ความเช่ือม่ันหรือข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบวิชาชีพต้องแจ้งให้กิจการน้ัน

หยุดการกระท าดังกล่าว และผู้ประกอบวิชาชีพควรพิจารณาถึงขั้นตอนต่อไปตามความจ าเป็น 

เช่น แจ้งให้บุคคลภายนอกที่น าข้อมูลทราบถึงการน าช่ือของผู้ประกอบวิชาชีพไปใช้โดยไม่

เหมาะสมหรือการขอค าแนะน าทางกฎหมาย 
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ภำคผนวก1 

 

ประกำศทีอ่อกโดยคณะกรรมกำรวิชำชีพบญัชีดำ้นกำรสอบบญัชีและควำมสมัพนัธข์องแต่ละประกำศและควำมสมัพนัธที์ม่ีต่อคู่มือประมวลจรรยำบรรณที่

ออกโดยคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานที่อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของมาตรฐานที่ออกโดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี      

ด้านการสอบบัญชี 

งานที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของมาตรฐานที่ออก  

โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี 

 

TSQC ฉบับที่ 1 – 99 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 

คู่มือประมวลจรรยำบรรณทีอ่อกโดยคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ 

การตรวจสอบหรือการสอบทาน

ข้อมูลทางการเงินในอดีต 

งานที่ให้ความเช่ือม่ันอื่น งานบริการเกี่ยวเน่ือง 

TSA 100 – 999 

มาตรฐานการ

สอบบัญชี 

TSRE 2000 – 

2699 

มาตรฐานงาน 

สอบทาน 

TSAE 3000 – 

3699 

มาตรฐานงานที่ให้

ความเช่ือมั่น 

  

TSRS 4000 – 

4699 

มาตรฐานงาน

บริการเกี่ยวเน่ือง 

  

งานให้ค าปรึกษา

หรือค าแนะน า 

งานด้านภาษี

อากร 

งานบริการ

อื่น 

แม่บทส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 
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ภำคผนวก2 

งำนที่ใหค้วำมเชื่อมัน่ต่อค ำรบัรองของบุคคลอื่น และ งำนที่ผูป้ระกอบวิชำชีพใหค้วำมเชื่อมัน่

ดว้ยตนเองโดยตรง 

ภาคผนวกน้ีแสดงความแตกต่างระหว่างงานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อค ารับรองของบุคคลอื่นและงานที่ผู้

ประกอบวิชาชีพให้ความเช่ือมั่นด้วยตนเองโดยตรง 

1. ในงานให้ความเช่ือมั่นต่อค ารับรองของบุคคลอื่น ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผลซ่ึงไม่ใช่ผู้ประกอบ

วิชาชีพที่ให้ความเช่ือม่ันเป็นผู้วัดผลหรือประเมินผลเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันตามเกณฑ์ ผลลัพธ์

ของการวัดผลหรือการประเมินผลคือข้อมูลที่ให้ความเช่ือมั่น ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันอาจไม่

แสดงในบริบทของ   เร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันและเกณฑ์อย่างเหมาะสม จึงอาจขัดต่อข้อเทจ็จริง

ได้อย่างมีสาระส าคัญ บทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพในงานให้ความเช่ือมั่นต่อค ารับรองของ

บุคคลอื่นคือการให้ได้มาซ่ึงหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือแสดงข้อสรุปว่าข้อมูลที่ให้

ความเช่ือม่ันตามที่ ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผลจัดท าปราศจากการแสดงข้อมูลอันขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

2. ในงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเช่ือม่ันด้วยตนเองโดยตรง ผู้ประกอบวิชาชีพวัดผลหรือ

ประเมินผลเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันตามเกณฑ์ที่ใช้และผู้ประกอบวิชาชีพแสดงผลลัพธ์ของ

ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันเป็นส่วนหน่ึงของหรือแนบพร้อมกับรายงานที่ให้ความเช่ือม่ัน ส าหรับ

งานที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเช่ือม่ันด้วยตนเองโดยตรง ผู้ประกอบวิชาชีพรายงานผลลัพธ์

ของการวัดผลหรือการประเมินผลเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันตามเกณฑ์ ส าหรับงานที่ผู้ประกอบ

วิชาชีพให้ความเช่ือมั่นด้วยตนเองโดยตรงบางงาน ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพคือหรือเป็น

ส่วนหน่ึงของข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน ข้ึนอยู่กบัเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน 

(ก) ผลลัพธ์ของการวัดผลหรือการประเมินผลในงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเช่ือมั่น

ด้วยตนเองโดยตรงอาจคล้ายคลึงกับรายงานหรือข้อความที่จัดท าโดยผู้วัดผลหรือ      

ผู้ประเมินผลในงานให้ความเช่ือมั่นต่อค ารับรองของบุคคลอื่น ในสถานการณ์อื่น 

ผลลัพธ์ซ่ึงคือข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันอาจสะท้อนอยู่ในรูปของค าอธิบายเกี่ยวกับ

ประเด็นที่พบ และเกณฑ์ที่ ผู้ประกอบวิชาชีพให้ข้อสรุปในรูปแบบการรายงาน      

“แบบยาว” ในรายงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมโดยผู้อื่น ตัวอย่างเช่น ข้อมูลอาจได้มาจาก

ระบบสารสนเทศซ่ึงดูแลโดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 
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3. นอกจากการวัดผลและการประเมินผลในงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเช่ือม่ันด้วยตนเอง

โดยตรง ผู้ประกอบวิชาชีพใช้ทักษะและเทคนิคในงานที่ให้ความเช่ือม่ันเพ่ือให้ได้มาซ่ึง

หลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือแสดงข้อสรุปว่าข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันแสดงข้อมูลขัด

ต่อข้อเทจ็ในสาระส าคัญหรือไม่ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจได้หลักฐานในขณะเมื่อท าการวัดผล

หรือประเมินผลเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน หรืออาจได้หลักฐานก่อนหรือหลังจากที่ท  าการวัดผล

หรือประเมินผลเร่ืองดังกล่าว 

4. คุณค่าของงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเช่ือม่ันด้วยตนเองโดยตรงมีหลายอย่างดังน้ี 

(ก) ความเป็นอิสระของผู้ประกอบวิชาชีพจากเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน ผู้ว่าจ้าง ผู้ใช้ข้อมูล

และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ แม้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพจะไม่เป็นอิสระจากข้อมูลที่ให้ความ

เช่ือม่ัน เน่ืองจากผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้จัดท าข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน 

(ข) ทักษะและเทคนิคที่ใช้ในงานที่ให้ความเช่ือมั่นในการวัดผลหรือการประเมินผลของ

เร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน ซ่ึงเป็นผลจากการรวบรวมหลักฐานที่ได้มีปริมาณและคุณภาพ

ใกล้เคียงกับงานให้ความเช่ือมั่นต่อค ารับรองของบุคคลอื่น การได้มาซ่ึงหลักฐานที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอดังกล่าวสามารถแยกความแตกต่างของงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพ

ให้ความเช่ือมั่นด้วยตนเองโดยตรงจากงานรวบรวมข้อมูล ซ่ึงอธิบายเพ่ิมเติมดัง

ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ประกอบวิชาชีพรวบรวมรายงานก๊าซเรือนกระจกของกิจการ  ผู้

ประกอบวิชาชีพจะไม่ท าการตรวจสอบการสอบเทยีบเคร่ืองมือวัด ในงานที่ผู้ประกอบ

วิชาชีพให้ความเช่ือมั่นด้วยตนเองโดยตรง ผู้ประกอบวิชาชีพจะตรวจสอบการสอบ

เทยีบเคร่ืองมือวัดซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการการตรวจวัดหรือการตรวจสอบ

การสอบเทียบเคร่ืองมือวัดที่ท  าโดยบุคคลอื่นในขอบเขตที่เหมือนกับงานให้ความ

เช่ือมั่นต่อค ารับรองของบุคคลอื่น 
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ภำคผนวก 3 

บทบำทและควำมรบัผดิชอบ 

  

 
 

1. งานที่ให้ความเช่ือม่ันทุกงานประกอบไปด้วยอย่างน้อยสามกลุ่ม คือ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ  

ผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้ใช้ข้อมูล ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ของงานที่ให้ความเช่ือม่ันบทบาท

หน้าที่ของผู้วัดผลหรือ ผู้ประเมินผลอาจแยกจากผู้ว่าจ้างงานได้ 

2. แผนภาพด้านบนแสดงความเกี่ยวข้องของบทบาทของกลุ่มบุคคลในงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

(ก) ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบมีหน้าที่รับผิดชอบต่อเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน 

(ข) ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผลใช้เกณฑ์ในการวัดผลหรือประเมินผลเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน

อนัเป็นผลมาจากข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน 

(ค) ผู้ว่าจ้างงานตกลงในข้อตกลงการรับงานกบัผู้ประกอบวิชาชีพ 

(ง) ผู้ประกอบวิชาชีพได้มาซ่ึงหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือแสดงข้อสรุปที่ถูกออกแบบใน

การเพ่ิมระดับความเช่ือม่ันของผู้ใช้ข้อมูลนอกเหนือจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลที่

ให้ความเช่ือมั่น 

(จ) ผู้ใช้ข้อมูลใช้ข้อมูลในการตัดสนิใจบนข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน ผู้ใช้ข้อมูลอาจเป็นบุคคล     

กลุ่มบุคคล องค์กร ซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพคาดว่าจะใช้รายงานที่ ให้ความเช่ือม่ัน          

ในบางกรณี อาจมีผู้ใช้ข้อมูลนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในรายงานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

ควำมรบัผิดชอบ 

 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 

เร่ืองที่ให้ 

ความเช่ือมั่น 

วดัผล/ประเมินผล 

 

ผู้วัดผล/ 

ผู้ประเมินผล 

เกณฑ ์

ข้อมูลที่ให้

ความเช่ือมั่น 

ใหค้วำมเช่ือมัน่ 

 ผู้ว่าจ้างงาน 

ข้อตกลง 

การรับงาน 

 ผู้ประกอบวิชาชีพ 

รายงานที่ให้

ความเช่ือม่ัน 

 ผู้ใช้ข้อมูล 
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3. ข้อสงัเกตเกี่ยวกบับทบาทเหล่าน้ีมีดังต่อไปนี้  

 งานที่ให้ความเช่ือม่ันทุกงาน อย่างน้อยประกอบไปด้วยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและผู้ใช้

ข้อมูล นอกจากเหนือจากผู้ประกอบวิชาชีพ 

 ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ใช่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ผู้ว่าจ้างงานหรือผู้ใช้ข้อมูล 

 ส าหรับงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเช่ือม่ันด้วยตนเองโดยตรง ผู้ประกอบวิชาชีพ

เป็นผู้วัดผลและผู้ประเมินผลด้วย 

 ในงานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อค ารับรองของบุคคลอื่น ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือบุคคลอื่น

ซ่ึงต้องไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผล 

 กรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพวัดผลหรือประเมินผลเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันต่อเกณฑ์ที่ใช้ งาน

น้ันคืองานที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเช่ือม่ันด้วยตนเองโดยตรง  ลักษณะของงานที่ให้       

ความเช่ือม่ันน้ันไม่สามารถเปล่ียนไปเป็นงานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อค ารับรองของบุคคล

อื่นได้โดยกลุ่มบุคคลอกีกลุ่มหน่ึงที่มีความรับผิดชอบส าหรับการวัดผลหรือประเมินผล 

ตัวอย่างเช่น ถูกเปล่ียนแปลงโดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแนบรายงานเข้ากับข้อมูลที่ให้      

ความเช่ือมั่นโดยยอมรับความรับผิดชอบในเร่ืองดังกล่าว 

 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบอาจเป็นผู้ว่าจ้างงาน 

 ส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อค ารับรองของบุคคลอื่นหลายงาน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

อาจเป็นผู้วัดผลหรือ  ผู้ประเมินผลและผู้ว่าจ้างงาน เช่น เมื่อกิจการว่าจ้างผู้ประกอบ

วิชาชีพให้ปฏิบัติงานที่ให้ความเช่ือม่ันเกี่ยวกับรายงานที่ถูกจัดเตรียมเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติเพ่ือพัฒนา ความย่ังยืนของตนเอง ตัวอย่างที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบไม่ใช่ผู้วัดผล

หรือผู้ประเมินผลได้แก่ เม่ือผู้ประกอบวิชาชีพได้รับว่าจ้างให้ปฏิบัติงานที่ให้ความ

เช่ือม่ันเกี่ยวกับรายงานที่ถูกจัดเตรียมโดยองค์กรของรัฐเกี่ยวกับการปฏบัิติเพ่ือพัฒนา

ความย่ังยืนของบริษัทเอกชน 

 ส าหรับงานที่ให้ความเช่ือม่ันต่อค ารับรองของบุคคลอื่น ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผล

โดยทั่วไปจะเป็นผู้จัดหาหนังสอืรับรองให้กบัผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับข้อมูลที่ให้ความ

เช่ือมั่น ในบางกรณีผู้ประกอบวิชาชีพอาจไม่สามารถได้มาซ่ึงหนังสือรับรองดังกล่าว 

เช่น เมื่อผู้ว่าจ้างงานไม่ใช่ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผล 

 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสามารถเป็นหน่ึงในผู้ใช้ข้อมูล แต่อาจไม่ใช่ผู้ใช้ข้อมูลแต่เพียง    

ผู้เดียว 

 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผล และผู้ใช้ข้อมูลอาจมาจากต่างองค์กร

หรือมาจากองค์กรเดียวกัน ตัวอย่างกรณีที่มาจากองค์กรเดียวกันได้แก่ ในกรณี

โครงสร้างที่ มีคณะกรรมการบริหารสองระดับ คณะกรรมการบริหารที่ท  าหน้าที่

ควบคุมดูแลอาจต้องการความเช่ือม่ันจากข้อมูลที่จัดท าโดยคณะกรรมการบริหารของ

องค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผล และผู้ใช้

ข้อมูลต้องน ามาพิจารณาในบริบทของงานที่ให้ความเช่ือม่ันเฉพาะงานและอาจแตกต่าง

จากขอบเขตความรับผิดชอบตามความหมายดั้งเดิม เช่น ผู้บริหารอาวุโสของกิจการ 
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(ผู้ใช้ข้อมูล) อาจว่าจ้างผู้ประกอบวิชาชีพให้ปฏิบั ติงานที่ ให้ความเช่ือม่ันใน

ลักษณะเฉพาะของกจิกรรมของกจิการซ่ึงถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารในระดับ

ต ่ากว่า (ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ) ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบอย่างสงูสดุของผู้บริหารอาวุโส  

 ผู้ว่าจ้างงานซ่ึงไม่ใช่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสามารถเป็นผู้ใช้ข้อมูลได้ 

4. ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพอาจใช้ถ้อยค าในรูปแบบดังต่อไปนี้  

 เร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันและเกณฑท์ี่ใช้ 

 ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันและเกณฑท์ี่ใช้ หรือ 

 รายงานที่จัดท าโดยกลุ่มบุคคลที่เหมาะสม 

5. ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบอาจตกลงที่จะน าเอาหลักเกณฑ์ของมาตรฐานที่

เกี่ยวกบังานที่ให้ความเช่ือม่ันมาใช้กบังานที่ให้ความเช่ือม่ันเม่ือไม่มีผู้ใช้ข้อมูลอื่นนอกจากผู้มี

หน้าที่รับผิดชอบแต่เป็นไปตามข้อก าหนดทุกข้อตามมาตรฐานที่เกี่ยวกบังานที่ให้ความเช่ือม่ัน 

ในกรณีเช่นน้ีรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพต้องรวมถึงข้อความที่จ ากัดการใช้รายงานส าหรับ 

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 
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ภำคผนวก 4 

กำรจดัประเภทของเรือ่งทีใ่หค้วำมเชื่อมัน่ 

ตารางด้านล่างแสดงการจัดประเภทของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันพร้อมตัวอย่างประกอบ  ส าหรับบาง

ประเภทของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันไม่ได้ให้ตัวอย่างประกอบเน่ืองจากงานที่ให้ความเช่ือม่ันเกี่ยวกับ

ข้อมูลในประเภทของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันดังกล่าวอาจไม่ค่อยได้จัดท าข้ึนบ่อย การจัดประเภทน้ี

อาจไม่จ าเป็นต้องครบถ้วน ประเภทของเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันจึงอาจไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด และ

เร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ันหรือข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ันบางประเภทอาจมีองค์ประกอบที่จัดประเภทได้

มากกว่าหน่ึงประเภท เช่น รายงานแบบบูรณาการ (Integrated Reporting) และรายงานความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility Reporting) ประกอบด้วยข้อมูล

ในอดีตและในอนาคต และข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน  ในบางกรณี ตัวอย่างดังกล่าว

เป็นข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน แต่บางกรณีเป็นเร่ืองที่ให้ความเช่ือม่ัน หรือเป็นเพียงแค่การบ่งช้ีหรือ

การสงสยัซ่ึงข้อมูลสามารถช่วยในการจัดประเภทให้อย่างมีความหมายมากกว่าในสถานการณ์น้ันๆ 

ขอ้มูลเกีย่วกบั ขอ้มูลในอดีต ขอ้มูลในอนำคต 

ทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน งบการเงินที่จัดท าตามกรอบ

แนวคิดส าหรับการรายงาน

ทางการเงินที่ยอมรับได้ 

 กระแสเงินสดตาม

ประมาณการ/ กระแส

เงินสดตามสมมติฐาน 

ฐำนะกำรเงิน  ฐานะการเงินตาม

ประมาณการ/ ฐานะ

การเงินตามสมมติฐาน 

ทีไ่ม่ใช่

ทำงกำรเงิน 

ผลกำรด ำเนินงำน/ 

กำรใชท้รพัยำกร/ 

กำรประเมินควำม

คุม้ค่ำ 

 รายงานกา๊ซเรือนกระจก 

(Greenhouse Gas 

Statement) 

 รายงานการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน(Sustainability 

Report) 

 ดัชนีที่ใช้ประเมินผลงาน

(KPIs) 

 รายงานการใช้ทรัพยากร

อย่างมีประสิทธภิาพ

(Statement on effective 

use of resources) 

 รายงานการการประเมิน

ความคุ้มค่า (Statement 

 การลดการปล่อยกา๊ซ

เรือนกระจกที่คาดหวัง

อนัเป็นผลมาจาก

เทคโนโลยีใหม่ หรือ

กา๊ซเรือนกระจกที่ถูก

ดูดซับจากต้นไม้ 

 รายงานที่เสนอ

แนวทางปฏบัิติเพ่ือ

เพ่ิมความคุ้มค่า 
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ขอ้มูลเกีย่วกบั ขอ้มูลในอดีต ขอ้มูลในอนำคต 

on Value for Money) 

 รายงานความรับผิดชอบ

ต่อ สังคมขององค์กร

(Corporate social 

responsibility reporting) 

เงือ่นไข  ค าอธบิายเกี่ยวกบัระบบ

หรือกระบวนการที่ใช้

ปฏบัิติในปัจจุบัน 

 ลักษณะทางกายภาพ เช่น 

ขนาดของทรัพย์สนิที่ให้เช่า 

 

ระบบ/ 

กระบวนกำร 

ค ำอธิบำย  ค าอธบิายเกี่ยวกบัระบบ

การควบคุมภายใน 

 

กำรออกแบบ  การออกแบบการควบคุม

ขององค์กรที่ให้บริการ 

 การออกแบบการ

ควบคุมที่เสนอไว้

ส าหรับกระบวนการ

ผลิตใหม่ 

กำรปฏิบติักำร/ 

ประสิทธิภำพ 

 ความมีประสิทธผิลของ

วิธกีารว่าจ้างและพัฒนา

บุคคลากร 

 

พฤติกรรม กำรปฏิบติัตำม

กฎเกณฑ ์

 การปฏบัิติตามกฎเกณฑ์

ของกจิการ เช่น เง่ือนไข

ของการกู้ยืมเงิน (loan 

covenants) ข้อก าหนด

โดยเฉพาะตามกฎหมาย

และข้อบังคับ 

 

พฤติกรรมของ

บุคคล 

 การประเมินผลความมี

ประสทิธผิลของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

อื่นๆ  ความเหมาะสมส าหรับ

วัตถุประสงค์ของ

โปรแกรมส าเรจ็รูป 

 

 


