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แม่บทส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นระหว่างประเทศ  ที่ เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือนกันยายน  

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

Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 และท าซ ้าโดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งนี้  ขั้นตอนในการแปลแม่บท

ส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลนี้ ได้ด าเนินการ

ตาม “แถลงการณ์นโยบาย - นโยบายในการแปลและท าซ า้มาตรฐานที่ออกโดย IFAC” ข้อความของ

แม่บทส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น ระหว่างประเทศที่ ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่ เผยแพร่เป็น

ภาษาองักฤษโดย IFAC 

ข้อความภาษาอังกฤษของ แม่บทส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นระหว่างประเทศ © 2014 สงวนลิขสิทธิ์ โดย  

International Federation of Accountants (IFAC) 

ข้อความภาษาไทยของ แม่บทส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่ น  © 2016 สงวนลิขสิทธิ์ โดย International 

Federation of Accountants (IFAC) 

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

ติดต่อ Permissions@ifac.org เพื่ อขออนุญาตท าซ ้า ครอบครองหรือเป็นสื่ อ หรือใช้เอกสารฉบับนี้  

ในลักษณะอื่ นที่ คล้ายคลึงกนั 

ทั้งนี้  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เปรียบเทียบกับต้นฉบับ Handbook of International 

Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements 2018 

Edition ของ IFAC โดยแม่บทส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นฉบับนี้ ไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงจาก Handbook 

2016-2017 Edition ของ IFAC  
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แม่บทส ำหรบังำนที่ใหค้วำมเชื่อมัน่ 

สำรบญั 
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ค าจ ากดัความของงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น 10-11 

งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นต่อค ารับรองของบุคคลอื่ นและงานที่ ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความ

เชื่ อมั่นด้วยตนเองโดยตรง 

 

12-13 

งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลและงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างจ ากดั 14-16 
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องค์ประกอบของงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น 26 

ความสัมพันธข์องผู้ที่ เกี่ ยวข้องทั้งสามฝ่าย 27-38 
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รายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น 83-92 
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การใช้ชื่ อของผู้ประกอบวิชาชีพโดยไม่เหมาะสม 96 

ภาคผนวก 1   ประกาศที่ ออกโดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีและ

ความสัมพันธข์องแต่ละประกาศ และความสัมพันธ์ที่ มีต่อคู่มือประมวล

จรรยาบรรณที่ ออกโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

 

ภาคผนวก 2   งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นต่อค ารับรองของบุคคลอื่ นและงานที่  

ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเชื่ อมั่นด้วยตนเองโดยตรง 
 

ภาคผนวก 3   บทบาทและความรับผิดชอบ  

ภาคผนวก 4   การจัดประเภทของเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่น  
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ค ำน ำ 

1. แม่บทฉบับนี้ ให้ค าจ ากัดความและอธิบายองค์ประกอบและวัตถุประสงค์ของงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น

และงานที่ ต้องใช้มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทาน และมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

(จากนี้ รวมเรียกว่ามาตรฐานที่ เกี่ ยวกบังานที่ ให้ความเชื่ อมั่น)  

2. แม่บทฉบับนี้ ไม่ใช่มาตรฐาน ดังนั้น จึงมิได้ให้ข้อก าหนด (หรือหลักการพื้ นฐาน หรือวิธีปฏิบัติที่

จ าเป็น) เกี่ ยวกับวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ งานสอบทาน หรืองานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอื่ น1 ดังนั้น 

รายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นจึงไม่สามารถกล่าวอ้างว่าได้ปฏิบัติตามแม่บทฉบับนี้  หากแต่ต้องอ้างถึง

มาตรฐานที่ เกี่ ยวกับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นที่ เกี่ ยวข้อง มาตรฐานที่ เกี่ ยวกับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น

ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ข้อก าหนด การน าไปปฏิบัติและค าอธิบายอื่ น ค าน าและค าจ ากัดความ

ซึ่ งสอดคล้องกับแม่บทฉบับนี้ และน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ งานสอบทาน หรืองานที่ ให้

ความเชื่ อมั่นอื่ น ภาคผนวก 1 แสดงถึงขอบเขตของประกาศที่ ออกโดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการสอบบัญชีและความสัมพันธ์ของแต่ละประกาศและความสัมพันธ์ที่ มีต่อคู่มือประมวล

จรรยาบรรณที่ ออกโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

3. แม่บทฉบับนี้ ให้กรอบในการอ้างองิส าหรับ 

(ก) ผู้ประกอบวชิาชีพที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

(ข) บุคคลอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น  ซึ่ งรวมถึงผู้ ใช้ข้อมูลจากรายงานที่ ให้ 

ความเชื่ อมั่นและผู้ที่ ว่าจ้างผู้ประกอบวิชาชีพ (“ผู้ว่าจ้าง”) 

(ค) คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีในการพัฒนามาตรฐานที่ เกี่ ยวกับงานที่ ให้ 

ความเชื่ อมั่น ค าอธบิายวิธกีารปฏบิัติงานตรวจสอบ และอื่ น ๆ                  

4. ภาพรวมของแม่บทฉบับนี้มีดังต่อไปนี้  

• ค าน า แม่บทฉบับนี้ เกี่ ยวข้องกบังานที่ ให้ความเชื่ อมั่นที่ ปฏบิัติโดยผู้ประกอบวิชาชีพ 

• ค าจ ากดัความ “งานทีใ่หค้วามเชือ่มั่น” ส่วนนี้ ให้ค าจ ากัดความของงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นและ

การแบ่งแยกงานที่ ผู้ ประกอบวิชาชีพให้ความเชื่ อมั่นด้วยตนเองโดยตรงจากงานที่ ให้ 

ความเชื่ อมั่นต่อค ารับรองของบุคคลอื่ น และงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลจาก 

งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างจ ากดั  

• ขอบเขตของแม่บท ส่วนนี้ ระบุถึงการแบ่งแยกงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นกับงานอื่ น เช่น งานให้

ค าปรึกษา 

• เงื่อนไขเบ้ืองตน้ก่อนการรับงานที่ใหค้วามเชือ่มั่น ส่วนนี้ ก าหนดเง่ือนไขเบื้ องต้นส าหรับ 

ผู้ประกอบวิชาชีพก่อนการรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

 
1  ดูที่ ค าน าของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอื่ น และ

มาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ อง 
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• องค์ประกอบของงานที่ใหค้วามเชื ่อมั่น ส่วนนี้ ระบุและกล่าวถึงองค์ประกอบ 5 ประการของ 

งานที่ ให้ความเชื่ อมั่น ซึ่ งประกอบด้วย ความสัมพันธ์ของผู้ที่ เกี่ ยวข้องทั้งสามฝ่าย เร่ืองที่ ให้

ความเชื่ อมั่น เกณฑ์ หลักฐาน และรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น โดยอธิบายถึงความแตกต่างที่

ส าคัญระหว่างงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลกับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างจ ากัด 

ในส่วนนี้ ยังกล่าวถึงความหลากหลายของเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่น ลักษณะที่ ก าหนดไว้ส าหรับ

เกณฑ์ที่ เหมาะสม ความเสี่ ยงและความมีสาระส าคัญของงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น และการแสดง

ข้อสรุปของงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลและงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างจ ากดั 

• เรือ่งอื่น ในส่วนนี้กล่าวถึงความรับผิดชอบในการติดต่อสื่ อสารอื่ นที่ นอกเหนือจากในรายงาน

ที่ ให้ความเชื่ อมั่นของผู้ ประกอบวิชาชีพ เอกสารหลักฐาน และความหมายโดยนัยของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพในเรื่ องที่ เกี่ ยวเนื่ องกบัเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นหรือข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัจรรยำบรรณและมำตรฐำนกำรควบคุมคุณภำพ 

5.  การควบคุมคุณภาพภายในส านักงานที่ ปฏิบัติงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นและการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

เกี่ ยวกับจรรยาบรรณ ซึ่ งรวมถึงข้อก าหนดด้านความเป็นอิสระได้รับการยอมรับว่าเป็นเร่ืองที่

เกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะและเป็นส่วนประกอบของงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นที่ มีคุณภาพสูง 

งานดังกล่าวปฏบิัติตามมาตรฐานที่ เกี่ ยวกบังานที่ ให้ความเชื่ อมั่น ซึ่ งอยู่ภายใต้พื้นฐานดังต่อไปนี้  

(ก) สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นและผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพ (ส าหรับงาน 

ที่ มีผู้ สอบทานที่ ได้ รับการแต่งตั้ ง) ต้องปฏิบัติตามคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีที่ เกี่ ยวกับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น หรือ

ข้อก าหนดทางวิชาชีพอื่ น หรือกฎหมาย หรือข้อบังคับ ซึ่ งอย่างน้อยต้องเป็นตามที่ ก าหนดใน

คู่มือประมวลจรรยาบรรณ  

(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพที่ ปฏิบัติงานเป็นสมาชิกของส านักงานซึ่ งปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุม

คุณภาพ ฉบับที่  12 หรือข้อก าหนดทางวิชาชีพอื่ น หรือกฎหมาย หรือข้อบังคับ เกี่ ยวกับ 

ความรับผิดชอบของส านักงานต่อระบบการควบคุมคุณภาพ ซึ่ งอย่างน้อยต้องเป็นไปตาม 

ที่ ก าหนดในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 

คู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรบัผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

6. คู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วน ก ก าหนดหลักการพื้ นฐานของ

จรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ ต้องปฏบิัติตามดังต่อไปนี้  

(ก) ความซ่ือสตัย์สจุริต 

(ข) ความเที่ ยงธรรม 

(ค) ความรู้ความสามารถและความเอาใจใส่ทางวิชาชีพ 

(ง) การรักษาความลับ  

 
2  

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 “การควบคุมคุณภาพส าหรับส านักงานที่ ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทาน  

งบการเงิน และงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนงานบริการเกี่ ยวเนื่ อง” 
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(จ) พฤติกรรมทางวิชาชีพ 

7. คู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วน ก ก าหนดกรอบแนวคิดส าหรับ  

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการประยุกต์เพื่ อระบุปัญหาและอุปสรรคที่ มีต่อการปฏิบัติตามหลักการ

พื้ นฐานของจรรยาบรรณ ประเมินความมีนัยส าคัญของปัญหาและอุปสรรคที่ ระบุได้ และใช้มาตรการ

ป้องกนัเพื่ อขจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้เมื่ อจ าเป็น  

8. คู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วน ข อธิบายถึงความเป็นอิสระและ 

การน าเอากรอบแนวคิดตามส่วน ก มาประยุกต์ในสถานการณ์เฉพาะส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ที่ ให้บริการทางวิชาชีพ คู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ค าจ ากัดความของ

ความเป็นอิสระว่าประกอบด้วยความเป็นอิสระด้านจิตใจและความเป็นอิสระอันเป็นที่ ประจักษ์ 

ความเป็นอิสระเป็นมาตรการป้องกันส าหรับความสามารถในการให้ข้อสรุปงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น

โดยปราศจากอิทธิพล ซึ่ งอาจส่งผลเสียต่อข้อสรุป ความเป็นอิสระเพิ่ มความสามารถในการปฏิบัติ

ด้วยความซื่ อสตัย์สจุริตเพื่ อเป็นไปอย่างเที่ ยงธรรมและคงไว้ซึ่ งเจตคติของการสังเกตและสงสัยเย่ียง

ผู้ประกอบวิชาชีพ 

มาตรฐานการควบคมุคณุภาพ ฉบบัที ่1 

9. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 ก าหนดความรับผิดชอบของส านักงานในการจัดให้มีและ

คงไว้ซึ่ งระบบการควบคุมคุณภาพส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น การปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุม

คุณภาพ ฉบับที่  1 ก าหนดให้ส านักงานต้องจัดให้มีและคงไว้ซึ่ งระบบการควบคุมคุณภาพ ซึ่ งรวมถึง

นโยบายและวิธปีฏบิัติและการติดต่อสื่ อสารนโยบายและวิธปีฏบิัติไปยังบุคลากรของส านักงานดังนี้  

(ก) ความรับผิดชอบของผู้น าต่อคุณภาพภายในส านักงาน 

(ข) ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อง 

(ค) การตอบรับและการคงไว้ซึ่ งความสมัพันธก์บัลูกค้าและงานที่ มีลักษณะเฉพาะ 

(ง) ทรัพยากรบุคคล 

(จ) การปฏบิัติงาน 

(ฉ) การติดตามผล 

ค ำจ ำกดัควำมของงำนที่ใหค้วำมเชื่อมัน่ 

10. งานที่ ให้ความเชื่ อมั่น หมายถึง งานที่ ผู้ประกอบวิชาชีพมีเป้าหมายในการได้มาซึ่ งหลักฐานที่ เหมาะสม

อย่างเพียงพอเพื่ อแสดงข้อสรุป ซึ่ งออกแบบไว้เพื่ อเพิ่ มระดับของความเชื่ อมั่นของผู้ใช้ข้อมูลที่ ไม่ใช่ 

ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ ยวกับผลลัพธ์ของการวัดผลหรือการประเมินผลของเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นต่อ

เกณฑ ์

11. ผลลัพธ์ของการวัดผลหรือการประเมินผลของเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นต่อเกณฑ์ หมายถึง ข้อมูลที่ ได้

จากการประยุกต์เกณฑก์บัเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่น ตัวอย่างเช่น 

• งบการเงิน (ผลลัพธ์) เป็นผลจากการวัดฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด

ของกจิการ (เร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่น) ตามกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน(เกณฑ)์ 
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• รายงานเกี่ ยวกับประสิทธิผลของการควบคุมภายใน (ผลลัพธ์) เป็นผลจากการประเมิน

ประสทิธผิลของกระบวนการการควบคุมภายใน (เร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่น) ตามเกณฑท์ี่ เกี่ ยวข้อง 

• มาตรวัดผลงานที่ ก าหนดขึ้ นโดยเฉพาะส าหรับกิจการ (ผลลัพธ์) เป็นผลจากการวัดผลงานใน 

หลายแง่มุม (เร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่น) ตามวิธกีารปฏบิัติในการวัดผลที่ เกี่ ยวข้อง (เกณฑ)์ 

• รายงานกา๊ซเรือนกระจก (ผลลัพธ)์ เป็นผลจากการวัดผลการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของกิจการ 

(เร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่น) ตามเกณฑใ์นการการรับรู้  การวัดผล และการเปิดเผยข้อมูล (เกณฑ)์ 

• รายงานการปฏิบัติตามเกณฑ์ (ผลลัพธ์) เป็นผลจากการประเมินผลการปฏิบัติตามเกณฑ์ของ

กจิการ (เร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่น) ตามเกณฑ ์เช่น กฎหมายและข้อบังคับ (เกณฑ)์  

ค าว่า “ข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่น” หมายถึง ผลลัพธ์ของการวัดผลหรือการประเมินผลเร่ืองที่ ให้ 

ความเชื่ อมั่นตามเกณฑ์ ข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นดังกล่าวจึงเกี่ ยวข้องกบัการที่ ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับ

หลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพื่ อใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงข้อสรุป 

งำนที่ใหค้วำมเชื่อมัน่ต่อค ำรบัรองของบุคคลอื่นและงำนที่ผูป้ระกอบวิชำชีพใหค้วำมเชื่อมัน่ดว้ยตนเอง

โดยตรง 

12. ส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นต่อค ารับรองของบุคคลอื่ น บุคคลอื่ นที่ ไม่ใช่ผู้ ประกอบวิชาชีพที่

ให้บริการที่ ให้ความเชื่ อมั่นเป็นผู้วัดผลหรือประเมินผลเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นตามเกณฑ์ บุคคลอื่ น

นั้นมักแสดงผลลัพธ์ของเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นในรายงานหรือข้อความ ในบางกรณี ข้อมูลที่ ให้ 

ความเชื่ อมั่นอาจแสดงโดยผู้ประกอบวิชาชีพในรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น ข้อสรุปของผู้ประกอบ

วิชาชีพแสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นนั้นปราศจากข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญหรือไม่ (ดูร่วมกบัย่อหน้าที่  85) 

13. ส าหรับงานที่ ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเชื่ อมั่นด้วยตนเองโดยตรง ผู้ประกอบวิชาชีพวัดผลหรือ

ประเมินผลเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นตามเกณฑ์ นอกจากนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพใช้ทักษะและเทคนิค 

ในงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับผลลัพธ์ของ 

การวัดผลหรือการประเมินผลเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นตามเกณฑ์ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจได้หลักฐาน 

ในระหว่างท าการวัดผลหรือประเมินผลเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่น หรืออาจได้หลักฐานก่อนหรือหลังจาก

ที่ วัดผลหรือประเมินผลเร่ืองดังกล่าว ส าหรับงานที่ ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเชื่ อมั่นด้วยตนเอง

โดยตรงบางงาน ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพเป็นหรือเป็นส่วนหนึ่ งของข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่น  

(ดูร่วมกบัภาคผนวก 2) 

งำนที่ใหค้วำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลและงำนที่ใหค้วำมเชื่อมัน่อย่ำงจ ำกดั 

14. ส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ผู้ประกอบวิชาชีพลดความเสี่ ยงของงานที่ ให้ 

ความเชื่ อมั่นให้อยู่ในระดับต ่าที่ ยอมรับได้ในสถานการณ์ของงานนั้น เพื่ อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ข้อสรุป ข้อสรุปถูกแสดงในรูปแบบความเห็นของผู้ ประกอบวิชาชีพเกี่ ยวกับผลลัพธ์ของการวัดผล

หรือการประเมินผลเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นต่อเกณฑ์ 
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15. ส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างจ ากัด ผู้ประกอบวิชาชีพลดความเสี่ ยงของงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นให้อยู่

ในระดับที่ ยอมรับได้ในสถานการณ์ของงานนั้น แต่ยังมีความเสี่ ยงสูงกว่างานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่าง

สมเหตุสมผล เพื่ อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงข้อสรุปจากวิธีปฏิบัติที่ ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติและ

หลักฐานที่ ได้รับในรูปแบบที่ แสดงว่ามีเร่ืองที่ ท าให้ผู้สอบบัญชีเชื่ อว่าข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นมีการแสดง

ข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการที่ ปฏิบัติ

ในงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างจ ากัดถูกจ ากัดเมื่ อเปรียบเทียบกับลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตที่

จ าเป็นในงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผล แต่ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตนั้นได้รับการ

วางแผนเพื่ อจะได้มาซึ่ งระดับความเชื่ อมั่นอย่างมีนัยตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพ ระดับที่ มีนัย

คือ ระดับของความเชื่ อมั่นที่ รวบรวมโดยผู้ประกอบวิชาชีพเพื่ อเพิ่ มระดับของความเชื่ อมั่นของผู้ ใช้

ข้อมูลเกี่ ยวกบัข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างชัดเจนซึ่ งมากกว่าระดับที่ ไม่ให้ความเชื่ อมั่น 

16. ตามขอบเขตของงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างจ ากัดทั้งหมด ความเชื่ อมั่นที่ มีนัยอาจมีระดับแตกต่าง

กันไป ซึ่ งอยู่ระหว่างระดับความเชื่ อมั่ นที่ เพิ่ มความเชื่ อมั่นของผู้ ใช้ข้อมูลเกี่ ยวกับข้อมูลที่ ให้ 

ความเชื่ อมั่นอย่างชัดเจน ซึ่ งมากกว่าระดับที่ ไม่ให้ความเชื่ อมั่น จนถึงระดับความเชื่ อมั่นที่ ต ่ากว่า

ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ระดับความมีนัยในงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นหนึ่ งอาจแสดงถึงดุลยพินิจ

ภายใต้ขอบเขต ซึ่ งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รวมถึงข้อมูลที่ ผู้ใช้ข้อมูลต้องการ 

เกณฑ์ที่ ใช้ และเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นตามงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นนั้น  ในบางกรณีผลส าคัญต่อ 

ผู้ใช้ข้อมูลในการได้รับข้อสรุปที่ ไม่เหมาะสมอาจจะมากจนกระทั่งผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏบิัติงานที่

ให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลเพื่ อให้ได้มาซึ่ งความเชื่ อมั่นที่ มีนัยต่อสถานการณ์ 

ขอบเขตของแม่บท 

17. งานที่ ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัตินั้นมิใช่เป็นงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นทั้งหมด งานอื่ นที่ ผู้ประกอบวิชาชีพ

ปฏิบัติบ่อยคร้ัง แต่ไม่เป็นไปตามค าจ ากัดความในย่อหน้าที่  10 (ดังนั้น จึงไม่ครอบคลุมโดยแม่บท

ฉบับนี้ ) รวมถึง 

• งานที่ ครอบคลุมโดยมาตรฐานส าหรับงานบริการเกี่ ยวเนื่ อง เช่น งานที่ ปฏิบัติตามวิธกีารที่ ตกลง

ร่วมกนัและงานรวบรวมข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่ น3 

• การจัดท าแบบภาษีเงินได้ซึ่ งมิได้มีข้อสรุปในการแสดงความเชื่ อมั่น 

• งานให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน า4 เช่น การให้ค าปรึกษาด้านการจัดการหรือภาษีอากร 

 
3
 มาตรฐานงานบริการเกี่ ยวเนื่ อง รหัส 4400 “งานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ ตกลงร่วมกันที่ เกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิน” และมาตรฐาน

งานบริการเกี่ ยวเนื่ อง รหัส 4410 (ปรับปรุง) “งานการรวบรวมข้อมูล” 

4
 งานให้ค าปรึกษาเป็นการใช้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทางด้านเทคนิค การศึกษา การสังเกตการณ์ ประสบการณ์ และ

ความรู้เกี่ ยวกับกระบวนการให้ค าปรึกษา โดยปกติงานให้ค าปรึกษา คือกระบวนการวิเคราะห์เกี่ ยวกับกิจกรรมหลายอย่างรวมกัน   

ซ่ึงเกี่ ยวข้องกับการก าหนดวัตถุประสงค์ การหาข้อเทจ็จริง ค าอธิบายเกี่ ยวกับปัญหาหรือโอกาส การประเมินทางเลือกที่ มี การจัดท า

ข้อเสนอแนะ และรวมถึงการปฏบิัติ การติดต่อสื่ อสารถึงผลที่ ได้รับและบางคร้ังรวมถึงการเริ่ มน าไปปฏบิัติและการติดตามผล กรณีที่ มีการ

ออกรายงาน รายงานโดยทั่วไปจะเขียนเป็นแบบเชิงบรรยายและให้ค าอธิบาย (หรือเรียกว่า รายงานแบบยาว) โดยทั่วไปงานเช่นนี้ เป็นงาน

เพื่ อการใช้ประโยชน์ของลูกค้า ลักษณะและขอบเขตของงานก าหนดโดยข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพและลูกค้า งานบริการใดที่

เป็นไปตามค าจ ากดัความของงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นไม่ถือเป็นงานให้ค าปรึกษาแต่เป็นงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น 
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18. งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอาจเป็นส่วนหนึ่ งของงานที่ ใหญ่กว่า ตัวอย่างเช่น งานให้ค าปรึกษาเกี่ ยวกับ 

การซื้อธุรกิจ ซึ่ งรวมถึงความต้องการที่ จะได้รับความเชื่ อมั่นเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงินในอดีตหรือ

ในอนาคต ในสถานการณ์ดังกล่าว แม่บทฉบับนี้จะเกี่ ยวข้องเฉพาะงานส่วนที่ ให้ความเชื่ อมั่นเท่านั้น 

19. งานต่อไปนี้ เป็นงานที่ อาจมีลักษณะตามที่ อธิบายไว้ในย่อหน้าที่  10 แต่ไม่จัดเป็นงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น

ตามแม่บทฉบับนี้    

(ก) งานเกี่ ยวกับการสืบพยานในคดีความซึ่ งเกี่ ยวกับงานบัญชี งานสอบบัญชี ภาษีอากร และ 

เร่ืองอื่ น ๆ  

(ข) งานซึ่ งรวมถึงความเห็นทางวิชาชีพ  ข้อคิดเห็นหรือข้อความ ซึ่ งผู้ ใช้ข้อมูลอาจได้ รับ 

ความเชื่ อมั่นบางส่วน หากเป็นไปตามเง่ือนไขต่อไปนี้ทั้งหมด 

(1) ความเหน็ ข้อคิดเหน็หรือข้อความนั้นเป็นเพียงบางส่วนของงานทั้งหมด 

(2) ระบุข้อจ ากัดไว้ในรายงานที่ เป็นลายลักษณ์อักษรว่าใช้ส าหรับผู้ใช้ข้อมูลที่ ก าหนดไว้ใน

รายงานเท่านั้น 

(3) ก าหนดเป็นข้อตกลงที่ เป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้ ใช้ข้อมูล ว่างานนี้ มิใช่งานที่ ให้ 

ความเชื่ อมั่น  

(4) งานนี้มิใช่งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นในรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ 

รำยงำนส ำหรบังำนที่ไม่ใหค้วำมเชื่อมัน่ 

20. ผู้ประกอบวิชาชีพที่ ออกรายงานส าหรับงานที่ ไม่ให้ความเชื่ อมั่นตามขอบเขตของแม่บทฉบับนี้   

ต้องแยกรายงานดังกล่าวออกจากรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างชัดเจน และเพื่ อมิให้ผู้ ใช้ สับสน 

รายงานที่ ไม่ใช่รายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นควรหลีกเลี่ ยงเร่ืองต่อไปนี้  เช่น 

• การอ้างว่าเป็นไปตามแม่บทฉบับนี้  หรือมาตรฐานที่ เกี่ ยวกบังานที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

• การใช้ค าว่า “ความเชื่ อมั่น” “การตรวจสอบ” หรือ “การสอบทาน” อย่างไม่เหมาะสม 

• การใช้ข้อความที่ อาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดในข้อสรุปที่ ขึ้นอยู่กับหลักฐานที่ เพียงพออย่าง

เหมาะสม ซึ่ งออกแบบไว้เพื่ อเพิ่ มระดับของความเชื่ อมั่นของผู้ใช้ข้อมูลเกี่ ยวกับผลลัพธ์ของ

การประเมินหรือการวัดผลของเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นงานต่อเกณฑ ์

21. ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบอาจตกลงกนัที่ จะใช้หลักการของแม่บทฉบับนี้ กบังานนั้น 

ถึงแม้จะไม่มีผู้ ใช้ข้อมูลอื่ นนอกจากผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ หากเป็นไปตามข้อก าหนดอื่ นทั้งหมดใน

มาตรฐานที่ เกี่ ยวกบังานที่ ให้ความเชื่ อมั่นที่ เกี่ ยวข้อง ในกรณีดังกล่าว รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ

ต้องมีข้อความเกี่ ยวกบัการจ ากดัการใช้รายงานต่อผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ 

เงื่อนไขเบื้ องตน้ก่อนกำรรบังำนที่ใหค้วำมเชื่อมัน่ 

22. เง่ือนไขเบื้องต้นก่อนการรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นดังต่อไปนี้ เกี่ ยวข้องในการพิจารณาตอบรับงาน

หรือรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นต่อเนื่ อง 
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(ก) บทบาทและความรับผิดชอบของกลุ่มบุคคลมีความเหมาะสม (ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ ผู้วัดผลหรือ 

ผู้ประเมินผล และผู้ว่าจ้างงาน ตามความเหมาะสม) กบัสถานการณ์หรือไม่ 

(ข) งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นมีลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่ 

(1) เร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นมีความเหมาะสม  

(2) เกณฑ์ที่ ผู้ประกอบวิชาชีพคาดว่าจะใช้ในการจัดท าข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นมีความ

เหมาะสมกบัสถานการณ์ของงาน ตามที่ อธบิายในย่อหน้าที่  44 

(3) ผู้ ที่ ใช้ข้อมูลเข้าถึงเกณฑ์ที่ ผู้ ประกอบวิชาชีพคาดว่าจะใช้ในการจัดท าข้อมูลที่ ให้ 

ความเชื่ อมั่น  

(4) ผู้ประกอบวิชาชีพคาดว่าสามารถได้มาซึ่ งหลักฐานที่ ต้องการเพื่ อใช้สนับสนุนข้อสรุป

ของผู้ประกอบวิชาชีพ  

(5) ผู้ประกอบวิชาชีพให้ข้อสรุปในรายงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะอยู่ใน

รูปแบบงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลหรืองานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างจ ากดั 

(6) ในกรณีงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างจ ากดั วัตถุประสงค์ที่ สมเหตุผลนั้นรวมถึงข้อเทจ็จริง

ที่ ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพคาดว่าจะสามารถได้มาซึ่ งระดับความเชื่ อมั่นที่ มีนัย 

23. เร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นของแต่ละงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นมีความแตกต่างกนั บางเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่น

อาจต้องการทกัษะและความรู้ เฉพาะทางมากกว่าทกัษะและความรู้ทั่วไปของผู้ประกอบวิชาชีพเพียง

คนเดียว ผู้ประกอบวิชาชีพจึงต้องพึงพอใจว่ากลุ่มบุคคล ซึ่ งปฏิบัติงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นโดยรวม 

มีความรู้และความสามารถเหมาะสม (ดูร่วมกบัย่อหน้าที่  31) 

24. หากงานดังกล่าวไม่สามารถจัดเป็นงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นได้ ผู้ ว่าจ้างอาจสามารถระบุเป็นงานอื่ น 

ที่ แตกต่าง ซึ่ งเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลกไ็ด้ ตัวอย่างเช่น 

(ก) แม้ว่าเกณฑ์ที่ ผู้ประกอบวิชาชีพก าหนดไว้ไม่เหมาะสม งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นซึ่ งบรรลุเง่ือนไข

เบื้องต้นอื่ นตามที่ ระบุในย่อหน้าที่  22 อาจยังสามารถปฏบิัติได้ถ้า 

(1) ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถระบุส่วนของเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นซึ่ งสามารถปฏิบัติตาม

เกณฑ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมได้ ในกรณีเช่นนั้นผู้ ประกอบวิชาชีพสามารถที่ จะ

ปฏิบัติงานตามเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นที่ เกี่ ยวข้องกับส่วนของงานนั้นได้ ดังนั้น รายงาน

ที่ ให้ความเชื่ อมั่นต้องระบุชัดเจนว่ามิได้เกี่ ยวข้องกับเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นที่ ก าหนดไว้

แรกเร่ิมทั้งหมด หรือ 

(2) ผู้ ประกอบวิชาชีพสามารถเลือกหรือพัฒนาเกณฑ์อื่ นที่ เหมาะสมกับ เร่ืองที่ ให้ 

ความเชื่ อมั่น 

(ข) ผู้ ว่าจ้างอาจขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงาน ซึ่ งมิใช่งานที่ ให้ความเชื่ อมั่น เช่น งานให้

ค าปรึกษาหรืองานที่ ปฏบิัติตามวิธกีารที่ ตกลงร่วมกัน 

25. ในการรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น ผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถเปล่ียนให้งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นเป็น 

งานที่ ไม่ให้ความเชื่ อมั่นหรือเปล่ียนจากงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลไปเป็นงานที่ ให้
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ความเชื่ อมั่นอย่างจ ากดัโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์อนัเนื่ องมาจาก

ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลหรือความเข้าใจผิดในลักษณะของงาน อาจถือว่าเป็นเหตุผลอันสมควร

ในการเปลี่ ยนแปลง หากมีการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวเกดิขึ้น ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ละเลยหลักฐาน

ที่ ได้มาก่อนที่ จะมีการเปล่ียนแปลงนั้น ความไม่สามารถในการได้มาซึ่ งหลักฐานที่ เหมาะสมอย่าง

เพียงพอเพื่ อจะให้ข้อสรุปในงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลไม่เป็นเหตุผลที่ ยอมรับได้ที่ จะ

เปลี่ ยนจากงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลเป็นงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างจ ากดั 

องคป์ระกอบของงำนที่ใหค้วำมเชื่อมัน่ 

26. องค์ประกอบของงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นที่ กล่าวถึงในส่วนนี้มีดังนี้  

(ก) ความสัมพันธ์ของผู้ที่ เกี่ ยวข้องทั้งสามฝ่าย ซึ่ งประกอบด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้มีหน้าที่

รับผิดชอบ และผู้ใช้ข้อมูล 

(ข) เร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นที่ เหมาะสม 

(ค) เกณฑท์ี่ เหมาะสม 

(ง) หลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

(จ) รายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นเป็นลายลักษณ์อกัษรในรูปแบบที่ เหมาะสมกับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น

อย่างสมเหตุสมผลหรืองานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างจ ากดั 

ควำมสมัพนัธข์องผูที้่เกีย่วขอ้งทั้งสำมฝ่ำย 

27. งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นทุกงานประกอบไปด้วยอย่างน้อยสามกลุ่ม คือ ผู้ ประกอบวิชาชีพ ผู้ มีหน้าที่

รับผิดชอบ และผู้ ใช้ข้อมูล อาจมีการแยกบทบาทระหว่างผู้ วัดผลหรือผู้ประเมินผล หรือผู้ ว่าจ้างงาน 

ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ของงาน (ดรู่วมกบัภาคผนวก 3) 

28. ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบและผู้ใช้ข้อมูลอาจเป็นคนละกิจการหรือกิจการเดียวกันกไ็ด้  ตัวอย่างของกรณี

หลังเช่น ส าหรับโครงสร้างคณะกรรมการที่ มีสองระดับ คณะกรรมการที่ ก ากบัดูแลอาจต้องการได้รับ

ความเชื่ อมั่นเกี่ ยวกับข้อมูลที่ น าเสนอโดยคณะกรรมการบริหารของกิจการ ความสัมพันธ์ระหว่าง 

ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบและผู้ใช้ข้อมูลจ าเป็นต้องพิจารณาในบริบทของงานนั้น ๆ และอาจแตกต่างจาก

ความรับผิดชอบที่ แบ่งตามประเพณีปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารระดับสูงของกิจการ (ผู้ใช้ข้อมูล) 

อาจว่าจ้างผู้ประกอบวิชาชีพให้ปฏบิัติงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นส าหรับกิจกรรมเฉพาะส่วนของกจิการซึ่ ง

เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหารระดับรอง (ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ) แต่กเ็ป็นเรื่ องที่ ผู้บริหาร

ระดับสงูมีหน้าที่ รับผิดชอบสงูสุด 

ผูป้ระกอบวชิาชีพ 

29. ผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ปฏิบัติงาน (โดยทั่วไป คือหัวหน้าผู้ รับผิดชอบ

งานหรือสมาชิกอื่ นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือส านักงาน) โดยใช้ทักษะและเทคนิคในงานที่ ให้ความ

เชื่ อมั่นเพื่ อให้ได้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลหรือความเชื่ อมั่นอย่างจ ากัด (ตามความเหมาะสม) 
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ว่าข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นปราศจากข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่5 ส าหรับกรณี

งานที่ ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเชื่ อมั่นด้วยตนเองโดยตรง ผู้ประกอบวิชาชีพวัดผลและประเมินผล

เร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นต่อเกณฑ์และใช้ทักษะและเทคนิคในงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น เพื่ อให้ได้ 

ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลหรือความเชื่ อมั่นอย่างจ ากัด (ตามความเหมาะสม) เกี่ ยวกับผลของ

การวัดผลหรือประเมินผลว่าปราศจากข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

30. หากผู้ประกอบวิชาชีพที่ มีความสามารถอื่ นที่ ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ ให้บริการทางวิชาชีพเลือกที่

จะปฏิบัติตามมาตรฐานงานที่ เกี่ ยวกับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น ผู้ ประกอบวิชาชีพต้องตระหนักว่า

มาตรฐานงานที่ เกี่ ยวกับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นดังกล่าวมีข้อก าหนดที่ จะน ามาใช้ภายใต้เง่ือนไขตาม 

ย่อหน้าที่  5 เกี่ ยวกับคู่มือประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่  1 หรือ

ข้อก าหนดทางวิชาชีพอื่ น หรือกฎหมายหรือข้อบังคับ 

31. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่รับงานหากความรู้ เบื้ องต้นของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ ยวกับสถานการณ์ของ

งานนั้นชี้ ให้เห็นว่า ผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถใช้ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวกับความรู้

ความสามารถทางวิชาชีพได้อย่างเป็นที่ น่าพอใจ ในบางกรณีข้อก าหนดนี้อาจสามารถใช้ได้อย่างเป็นที่

น่าพอใจหากผู้ประกอบวิชาชีพใช้ผลงานของผู้เชี่ ยวชาญ 

32. นอกจากนี้  ผู้ ประกอบวิชาชีพสามารถน าเอาผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพและ 

ผู้ประกอบวิชาชีพอื่ นมาใช้ภายในขอบเขตว่าผู้ประกอบวิชาชีพจะยอมรับความรับผิดชอบต่อข้อสรุป

ของงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นต่อข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นนั้น และได้รับหลักฐานที่ จ าเป็นต่อการสรุปว่า

ผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพอื่ นนั้นมีความเพียงพอต่อวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบ

วิชาชีพหรือไม่   

33. ผู้ประกอบวิชาชีพมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียวในข้อสรุปเกี่ ยวกับความเชื่ อมั่นที่ แสดงและ 

ความรับผิดชอบไม่อาจลดลงจากการที่ ผู้ประกอบวิชาชีพใช้ผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้ประกอบ

วิชาชีพหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่ นที่ ให้ความเชื่ อมั่น อย่างไรกต็าม หากผู้ประกอบวิชาชีพใช้ผลงานของ

ผู้ เชี่ ยวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพในการสรุปว่าผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญนั้นมีความเพียงพอต่อ

วัตถุประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่ อเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ เกี่ ยวกับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น

ที่ เกี่ ยวข้อง ผู้ประกอบวิชาชีพอาจยอมรับเร่ืองที่ ผู้ เชี่ ยวชาญของผู้ประกอบวิชาชีพค้นพบหรือข้อสรุป

ของผู้เชี่ ยวชาญในเร่ืองที่ มีผู้เชี่ ยวชาญมีความเชี่ ยวชาญนั้นเป็นหลักฐานที่ เหมาะสม 

ผูมี้หนา้ทีร่บัผิดชอบ 

34. ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ เป็นผู้ รับผิดชอบในเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

ในงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นต่อค ารับรองของบุคคลอื่ น ผู้ มีหน้าที่ รับผิดชอบอาจเป็นผู้ วัดผลหรือ 

ผู้ประเมินผลและเป็นผู้ ว่าจ้างงานด้วย ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบอาจเป็นหรือไม่เป็นผู้ ว่าจ้าง ผู้ประกอบ

วิชาชีพในการปฏบิัติงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นกไ็ด้ 

 
5 ค าว่า “หัวหน้าผู้ รับผิดชอบงาน” และ “ส านักงาน” จะใช้อ้างองิถึงเร่ืองเดียวกนัในส่วนของหน่วยงานภาครัฐในกรณีที่ เกี่ ยวข้อง 
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ผูใ้ชข้อ้มูล 

35. ผู้ใช้ข้อมูล หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร กลุ่มองค์กร หรือกลุ่มใด ๆ ซึ่ งผู้ประกอบวิชาชีพคาดว่า

จะน ารายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นมาใช้ ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบสามารถเป็นหนึ่ งในผู้ใช้ข้อมูลได้ แต่ไม่ใช่

เป็นผู้เดียวที่ เป็นผู้ใช้ข้อมูล 

36. ในบางกรณีอาจมีผู้ ใช้ข้อมูลอื่ นนอกเหนือจากผู้ รับรายงานที่ ระบุไว้ในรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

ผู้ประกอบวิชาชีพอาจไม่สามารถระบุผู้ที่ อาจอ่านรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นทั้งหมดเมื่ อมีคนจ านวน

มากที่ สามารถเข้าถึงรายงานดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้  หากผู้ ใช้ข้อมูลที่ เป็นไปได้มีความสนใจอย่าง

กว้างขวางในเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่น ผู้ใช้ข้อมูลอาจจ ากดัส าหรับผู้มีส่วนได้เสยีหลัก ซึ่ งเป็นผู้ซึ่ งมีส่วน

ได้เสียที่ ส าคัญร่วมกัน อย่างไรกต็าม ผู้ ใช้ข้อมูลอาจถูกระบุโดยวิธีการที่ แตกต่างกันไป เช่น ตาม

ข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพกับผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบหรือผู้ ว่าจ้างงานหรือโดยกฎหมายและ

ข้อบังคับ 

37. ผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้แทนอาจเกี่ ยวข้องโดยตรงกับผู้ประกอบวิชาชีพและผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ (และ 

ผู้ ว่าจ้างงานหากไม่ใช่กลุ่มบุคคลเดียวกัน) ในการระบุข้อก าหนดของงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น โดย 

ไม่ค านึงถึงความเกี่ ยวข้องของบุคคลอื่ น  อย่างไรก็ตาม งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นไม่เหมือนกับ 

งานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ ตกลงร่วมกัน (ซึ่ งเกี่ ยวกับการรายงานข้อเทจ็จริงที่ ตรวจพบจาก

วิธกีารที่ ตกลงร่วมกนักบัผู้ว่าจ้างงานและกลุ่มบุคคลที่ สามที่ เหมาะสมโดยไม่ให้ข้อสรุป) 

(ก) ผู้ประกอบวิชาชีพรับผิดชอบในการก าหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตวิธกีารปฏบิัติงาน  

(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพอาจมีความจ าเป็นในการปฏิบัติวิธีการเพิ่ มเติมหากข้อมูลท าให้ผู้ประกอบ

วิชาชีพสนใจว่าอาจแตกต่างจากข้อมูล ซึ่ งก าหนดไว้ตามวิธกีารที่ วางแผนไว้อย่างมีนัยส าคัญ 

38. ในบางกรณีผู้ ใช้ข้อมูล (เช่น ธนาคารหรือหน่วยงานก ากับดูแล) ระบุข้อก าหนดหรือร้องขอให้ 

กลุ่มบุคคลที่ เหมาะสมจัดให้มีการปฏิบัติงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นส าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ เม่ืองานที่

ให้ความเชื่ อมั่นใช้เกณฑ์ที่ ถูกออกแบบส าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ รายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น

ประกอบด้วย ข้อความแจ้งเตือนให้ผู้อ่านทราบถึงข้อเทจ็จริงนี้  นอกจากนั้นผู้ประกอบวิชาชีพอาจ

พิจารณาถึงความเหมาะสมที่ จะบ่งชี้ ว่ารายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นมีจุดมุ่งหมายเพื่ อผู้ใช้ข้อมูลเฉพาะ

เท่านั้น ขึ้ นอยู่กับสถานการณ์ของงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น ซึ่ งอาจก าหนดให้จ ากัดการเผยแพร่หรือ 

การใช้รายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นนั้น ในขณะที่ รายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอาจถูกจ ากัดเมื่ อรายงาน

ดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่ อผู้ ใช้ข้อมูลที่ ก าหนดไว้หรือเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ การขาดการจ ากัด

เกี่ ยวกับผู้ ใช้ข้อมูลหรือวัตถุประสงค์เฉพาะไม่ได้บ่งชี้ ว่าความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพอันเนื่ องมาจากผู้ ใช้เหล่านั้นหรือวัตถุประสงค์เหล่านั้ น ความรับผิดชอบทาง

กฎหมายจะเกดิขึ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ทางกฎหมายของแต่ละกรณีและประเทศที่ เกี่ ยวข้อง 
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เรื่องที่ใหค้วำมควำมเชื่อมัน่ 

39. เร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นของงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นมีหลายรูปแบบ เช่น 

• ผลการด าเนินงานทางการเงินหรือสภาวการณ์ทางการเงินในอดีต (ตัวอย่างเช่น ฐานะ 

ทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดในอดีต) ซึ่ งข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นอาจเป็น

เร่ืองการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การน าเสนอ และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

• ผลการด าเนินงานทางการเงินหรือสภาวการณ์ทางการเงินในอนาคต (ตัวอย่างเช่น ฐานะ 

ทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดในอนาคต) ซึ่ งข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นอาจเป็น

เร่ืองการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การน าเสนอ และการเปิดเผยข้อมูลในประมาณการข้อมูล

หรือข้อมูลตามสมมติฐาน 

• ผลการด าเนินงานหรือสภาวการณ์ที่ ไม่ใช่ด้านการเงิน (ตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินงานของ

กิจการ) ซึ่ งข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นอาจเป็นตัวชี้ วัดที่ ส าคัญถึงความมีประสิทธิภาพหรือ

ประสทิธผิล 

• ลักษณะทางกายภาพ (ตัวอย่างเช่น ก าลังการผลิตของโรงงาน) ซึ่ งข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่น

อาจเป็นเอกสารรายละเอยีดทางเทคนิค 

• ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ (ตัวอย่างเช่น ระบบการควบคุมภายในหรือระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของกิจการ) ซึ่ งข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นอาจเป็นค ารับรองเกี่ ยวกับความมี

ประสทิธผิล 

• พฤติกรรม (ตัวอย่างเช่น การเป็นบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย 

หลักเกณฑ์เกี่ ยวกับบุคลากร) ซึ่ งข้อมูลของงานที่ ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏิบัติอาจเป็น

รายงานการปฏิบัติตามหรือรายงานความมีประสิทธิผล 

ภาคผนวก 4 แสดงการจัดประเภทของเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นพร้อมตัวอย่างประกอบ 

40. เร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นที่ แตกต่างกันมีลักษณะที่ แตกต่างรวมถึงระดับของข้อมูลเชิงปริมาณและ

ข้อมูลเชิงคุณภาพ ความเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม ข้อมูลในอดีตหรือข้อมูลพยากรณ์ และ  

การเกี่ ยวเนื่ องกบัช่วงเวลาที่ ครอบคลุมถึง ลักษณะเหล่านี้มีผลต่อ 

(ก) ความแม่นย าในการวัดผลหรือประเมินผลเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นต่อเกณฑ ์ 

(ข) การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาความน่าเชื่ อถือของหลักฐานที่ มี 

รายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอาจระบุลักษณะซึ่ งเกี่ ยวข้องเฉพาะกบัผู้ใช้ข้อมูล 

41. ระดับความเชื่ อมั่นไม่ส่งผลกระทบต่อความเหมาะสมของเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่น หากเร่ืองที่ ให้ความ

เชื่ อมั่นไม่เหมาะสมส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผล เร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นนั้นไม่

เหมาะสมส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างจ ากดัด้วยเช่นกนั ในทางกลับกันหากเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่น

ไม่เหมาะสมส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างจ ากัด เร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นนั้นไม่เหมาะสมส าหรับงาน

ที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุผลเช่นกัน เร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นที่ เหมาะสมสามารถแสดงได้และ

สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้อย่างสม ่าเสมอต่อเกณฑ์ที่ ใช้จะท าให้สามารถก าหนดวิธีปฏิบัติงานต่อ

ข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นและได้รับหลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่ อสนับสนุนข้อสรุปของความ

เชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลหรือความเชื่ อมั่นอย่างจ ากัดตามความเหมาะสม 
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เกณฑ ์

42. เกณฑ์ หมายถึง ตัวชี้ วัดที่ ถูกใช้ในการวัดผลหรือการประเมินผลเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่น เกณฑ์อาจเป็น

แบบทางการ ตัวอย่างเช่น ในการจัดท างบการเงิน เกณฑ์อาจหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ในการรายงานเร่ืองประสิทธิผลของการควบคุมภายใน เกณฑ์อาจ

หมายถึงแม่บทการควบคุมภายในที่ ก าหนดไว้หรือวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในเฉพาะ  

ซึ่ งออกแบบส าหรับงานนั้น และในการรายงานเร่ืองการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่ งเกณฑ์อาจหมายถึง

กฎหมาย ข้อบังคับ หรือสัญญาที่ เกี่ ยวข้อง ตัวอย่างของเกณฑ์ที่ ไม่เป็นทางการ เช่น จรรยาบรรณซึ่ ง

พัฒนาขึ้นภายในองค์กรหรือระดับการปฏิบัติงานที่ ตกลงกัน (เช่น จ านวนคร้ังที่ คณะกรรมการเฉพาะ

จะมีการประชุมในระยะเวลา 1 ปี) 

43. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องน าเกณฑ์ที่ เหมาะสมมาใช้ให้สอดคล้องกับการวัดผลหรือการประเมินผลเร่ือง 

ที่ ให้ความเชื่ อมั่นภายใต้บริบทของดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพ ถ้าปราศจากกรอบอ้างอิงส าหรับ

เกณฑ์ที่ เหมาะสม ข้อสรุปนั้นจะขึ้ นอยู่กับการตีความของแต่ละบุคคล และเกิดความเข้าใจผิด  

ความเหมาะสมของเกณฑ์เป็นไปตามบริบท หมายความว่าความเหมาะสมของเกณฑ์ถูกก าหนดโดย

บริบทของสถานการณ์ของงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นนั้ น แม้กระทั่งส าหรับเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

เร่ืองเดียวกันอาจมีเกณฑ์ที่ ต่าง ซึ่ งอาจให้ผลต่อการวัดผลหรือการประเมินผลที่ ต่างกัน ตัวอย่างเช่น  

ผู้ วัดผลหรือผู้ประเมินผลอาจเลือกเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ งเป็นเกณฑ์ส าหรับเร่ืองที่ ให้ ความเชื่ อมั่น

เกี่ ยวกับความพอใจของลูกค้า เช่น เลือกจ านวนข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่ ได้รับการแก้ไขเพื่ อแสดงให้

เห็นถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเกณฑ์ ขณะที่ ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผลอีกกลุ่มหนึ่ งอาจเลือก

จ านวนการซื้ อซ ้าภายในระยะเวลาสามเดือนภายหลังจากการซื้ อคร้ังแรกเป็นเกณฑ์ เกณฑ์อาจ

เหมาะสมส าหรับกลุ่มของเหตุการณ์เฉพาะงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น แต่อาจไม่เหมาะสมกับกลุ่ม

เหตุการณ์งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นที่ ต่างกนั ตัวอย่างเช่น การรายงานต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานก ากบัดูแล

อาจก าหนดการใช้กลุ่มของเกณฑ์เฉพาะ แต่เกณฑ์เหล่านี้อาจไม่เหมาะสมส าหรับผู้ใช้ข้อมูลกลุ่มอื่ นที่

กว้างกว่า 

44. เกณฑท์ี่ เหมาะสมมีลักษณะดังต่อไปนี้  

(ก) ความเกี่ ยวข้อง เกณฑ์ที่ เกี่ ยวข้องให้ผลต่อข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่น ซึ่ งช่วยผู้ใช้ข้อมูลในการ

ตัดสนิใจ 

(ข) ความครบถ้วน เกณฑ์มีความครบถ้วนเมื่ อข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นที่ ถูกจัดท าตามเกณฑ์ 

ไม่ละเว้นปัจจัยที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งอาจคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลที่ จะส่งผลกระทบต่อ 

การตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นนั้น เกณฑ์ที่ ครบถ้วนรวมถึงเกณฑ์

เปรียบเทยีบส าหรับการแสดงข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลเมื่ อมีความเกี่ ยวข้อง 

(ค) ความน่าเชื่ อถือ เกณฑ์ที่ น่าเชื่ อถือท าให้การวัดผลหรือการประเมินผลเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่น  

มีความสม ่าเสมอรวมถึงการแสดงข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลเมื่ อใช้กับสถานการณ์ที่

คล้ายคลึงกนัโดยผู้ประกอบวิชาชีพที่ ต่างกนั 
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(ง) ความเป็นกลาง เกณฑ์ที่ มีความเป็นกลางมีผลต่อข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นว่าปราศจาก  

การล าเอยีงตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ของงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

(จ) ความเข้าใจได้ เกณฑ์ที่ เข้าใจได้มีผลต่อข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นว่าสามารถเข้าใจได้โดยผู้ ใช้

ข้อมูล 

45. ค าอธิบายที่ คลุมเครือเกี่ ยวกับการคาดการณ์หรือดุลยพินิจจากประสบการณ์ของบุคคลหนึ่ ง ๆ  

ไม่สามารถใช้เป็นเกณฑท์ี่ เหมาะสม 

46. ความส าคัญโดยเปรียบเทยีบของลักษณะแต่ละลักษณะเมื่ อมีการประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์

ส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นหนึ่ งเป็นดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพ  ระดับของความเชื่ อมั่นไม่มี

ผลกระทบต่อความเหมาะสมของเกณฑ์ ดังนั้น หากเกณฑ์ไม่เหมาะสมส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น

อย่างสมเหตุสมผล เกณฑ์นั้นไม่เหมาะสมส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างจ ากัดด้วย และหาก

เกณฑ์ไม่เหมาะสมส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างจ ากัด เกณฑ์นั้นไม่เหมาะสมส าหรับงานที่ ให้

ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลด้วย เกณฑ์อาจถูกก าหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับ หรือเผยแพร่

โดยหน่วยงานที่ มีอ านาจหรือเป็นที่ รู้จักในการเป็นผู้ เชี่ ยวชาญ ซึ่ งปฏิบัติตามกระบวนการที่ มีความ

โปร่งใส (เกณฑ์ที่ ก าหนดไว้) เกณฑ์อื่ นอาจถูกออกแบบโดยเฉพาะส าหรับวัตถุประสงค์เพื่ อจัดท า

ข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นในสถานการณ์โดยเฉพาะส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น ทั้งเกณฑ์ที่ ก าหนดไว้

หรือเกณฑ์ที่ ถูกออกแบบโดยเฉพาะมีผลกระทบต่องานจึงจ าเป็นต้องประเมินความเหมาะสมของ

เกณฑ์ต่องานที่ ให้ความเชื่ อมั่นนั้น ๆ เช่น การขาดข้อบ่งชี้ ที่ น าไปสู่ความขัดแย้งท าให้เกณฑ์ข้างต้น

ถูกเชื่ อได้ว่ามีความเหมาะสมถ้าเกณฑด์ังกล่าวเกี่ ยวข้องกบัข้อมูลที่ ผู้ใช้ข้อมูลต้องการ 

47. เกณฑ์จ าเป็นต้องสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ ใช้ข้อมูลเพื่ อที่ จะท าความเข้าใจว่าเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

ถูกวัดผลหรือประเมินผลอย่างไร เกณฑ์สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ข้อมูลด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ ง

ดังต่อไปนี้  

(ก) โดยเปิดเผยแก่สาธารณะ 

(ข) โดยการสรุปในรูปแบบที่ ชัดเจนไว้ในการน าเสนอข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

(ค) โดยการสรุปในรูปแบบที่ ชัดเจนไว้ในรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น  

(ง) โดยความเข้าใจโดยทั่วไป ตัวอย่างเช่นเกณฑใ์นการวัดระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาที 

48. เกณฑ์อาจมีไว้เพื่ อผู้ ใช้ข้อมูลเฉพาะกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ข้อตกลงในสัญญา หรือเกณฑ์ที่ ออกโดย

สมาคมอุตสาหกรรม ซึ่ งมีไว้ส าหรับผู้ที่ อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นเท่านั้น เนื่ องจากเกณฑ์ดังกล่าว

เกี่ ยวข้องส าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะเท่านั้น (ดรู่วมกบัย่อหน้าที่  38) 

49. ในการปฏบิัติงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น ผู้ประกอบวิชาชีพต้องตัดสนิใจว่าเกณฑน์ั้นเหมาะสมหรือไม่ 

หลกัฐำน 

50. ผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนและปฏิบัติงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นโดยมีความตั้งใจในการใช้การสังเกตและ

สงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอในบริบทของงานที่ ให้



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 14         FRAMEWORK 

ความเชื่ อมั่นเกี่ ยวกับการรายงานผลลัพธ์ของการวัดผลหรือการประเมินผลเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่น

ตามเกณฑ์ การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ ประกอบวิชาชีพจ าเป็นต่อการพิจารณาความมีสาระส าคัญ  

ความเสี่ ยงของงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น และปริมาณและคุณภาพของหลักฐานที่ มี เพื่ อการวางแผนและ

ปฏบิัติงานโดยเฉพาะอย่างย่ิงในการก าหนดลักษณะ เวลา และขอบเขตของวิธกีารปฏบิัติงาน 

การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ 

51. การสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถึง ทศันคติซึ่ งรวมถึงความตื่ นตัวเกี่ ยวกบั 

(ก) หลักฐานซึ่ งไม่สอดคล้องกบัหลักฐานอื่ นที่ ได้รับ 

(ข) ข้อมูลที่ ก่อให้เกิดการตั้งค าถามเกี่ ยวกับความน่าเชื่ อถือของเอกสารและค าตอบที่ ได้จาก  

การสอบถามที่ ถูกน ามาใช้เป็นหลักฐาน 

(ค) สถานการณ์ที่ บ่งชี้ ความจ าเป็นในการใช้วิธีปฏิบัติเพิ่ มเติมจากวิธี ซึ่ งถูกก าหนดให้ท าโดย

มาตรฐานที่ เกี่ ยวกบังานที่ ให้ความเชื่ อมั่นที่ เกี่ ยวข้อง 

(ง) เง่ือนไขซ่ึงอาจบ่งชี้การแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ อาจเกดิขึ้น 

52. การคงไว้ซึ่ งการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นมีความจ าเป็น

หากผู้ประกอบวิชาชีพ (ตัวอย่างเช่น) ต้องการลดความเสี่ ยงในเรื่ องต่อไปนี้  

• การมองข้ามสถานการณ์ที่ ไม่ปกติ 

• การให้ข้อสรุปในระดับที่ มากเกนิไปเมื่ อให้ข้อสรุปจากกลุ่มตัวอย่าง 

• การใช้ข้อสมมติที่ ไม่เหมาะสมในการก าหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีปฏิบัติ

และการประเมินผลของผลลัพธ ์

53. การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ ประกอบวิชาชีพมีความจ าเป็นในการประเมินหลักฐานอย่างพินิจ

พิเคราะห์ การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงการตั้งค าถามเกี่ ยวกับหลักฐานที่ ไม่

สอดคล้องกับเอกสารที่ มีความน่าเชื่ อถือและค าตอบที่ ได้จากการสอบถาม ซึ่ งรวมถึงการพิจารณา

ความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานที่ ได้รับจากสถานการณ์ 

54. ยกเว้นงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นที่ เกี่ ยวข้องกับการให้ความเชื่ อมั่นว่าเอกสารหลักฐานเป็นของจริง

หรือไม่ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจยอมรับข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานว่าเป็นของจริงเว้นแต่ผู้ประกอบ

วิชาชีพจะมีเหตุผลให้เชื่ อในทางตรงกันข้าม อย่างไรกต็าม ผู้ประกอบวิชาชีพถูกก าหนดให้พิจารณา

ความน่าเชื่ อถือของข้อมูลที่ ได้รับจากหลักฐาน 

55. ผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถไม่ค านึงถึงประสบการณ์ในอดีตเกี่ ยวกับความซื่ อสัตย์ของผู้ ซึ่ งให้

หลักฐาน อย่างไรกต็าม ความเชื่ อที่ ว่าผู้ซึ่ งให้หลักฐานมีความซื่ อสัตย์ไม่ลดความจ าเป็นที่ ผู้ประกอบ

วิชาชีพต้องคงไว้ซึ่ งการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 

การใชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ  

56. การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพมีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่าง

เหมาะสม เนื่ องการการตีความข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องและมาตรฐานที่ เกี่ ยวกับงานที่
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ให้ความเชื่ อมั่นที่ เกี่ ยวข้อง และการตัดสินใจจากข้อมูล ซึ่ งถูกก าหนดตลอดการปฏิบัติ งานที่ ให้ 

ความเชื่ อมั่นว่าต้องเกิดจากการน าเอาความรู้จากการฝึกอบรม ความรู้และประสบการณ์มาใช้กับ

ข้อเทจ็จริงในสถานการณ์ การใช้ดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพมีความจ าเป็นโดยเฉพาะอย่างย่ิง 

การตัดสนิใจเกี่ ยวกบั 

• ความมีสาระส าคัญและความเสี่ ยงจากงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

• ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธปีฏิบัติที่ ใช้เพื่ อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน

ที่ เกี่ ยวกบังานที่ ให้ความเชื่ อมั่นที่ เกี่ ยวข้องในการได้มาซึ่ งหลักฐาน 

• การประเมินว่าได้รับมาซึ่ งหลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ และมีความต้องการหลักฐาน

เพิ่ มเติมที่ ต้องท าเพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานที่ เกี่ ยวกับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น

หรือไม่ โดยเฉพาะในกรณีที่ งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างจ ากัด ผู้ประกอบวิชาชีพต้องใช้ 

ดุลยพินิจเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการประเมินว่าได้มาซึ่ งระดับความเชื่ อมั่นที่ มีนัยหรือไม่ 

• ในกรณีของงานที่ ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเชื่ อมั่นด้วยตนเองโดยตรง การน าเกณฑ์มาใช้ต่อ

เร่ืองที่ ให้ความความเชื่ อมั่น และถ้าผู้ประกอบวิชาชีพเลือกหรือพัฒนาเกณฑ์ ดูการเลือกและ

การพัฒนาเกณฑ์ดังกล่าว ในกรณีงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นต่อค ารับรองของบุคคลอื่ น การประเมิน

การใช้ดุลยพินิจดังกล่าวของบุคคลอื่ น 

• ข้อสรุปที่ เหมาะสมที่ ได้จากหลักฐานที่ ได้รับ 

57. ลักษณะส าคัญที่ แตกต่างของดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพที่ คาดไว้จากผู้ประกอบวิชาชีพคือ  

ดุลยพินิจที่ เกิดจากการฝึกอบรม ความรู้และประสบการณ์ที่ ช่วยในการพัฒนาความรู้ความสามารถ  

ที่ จ าเป็นในการได้มาซึ่ งดุลยพินิจที่ สมเหตุสมผล 

58. การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในกรณีเฉพาะมีพื้ นฐานอยู่บนข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ 

ที่ รับรู้ โดยผู้ประกอบวิชาชีพ การปรึกษาหารือเกี่ ยวกบัอุปสรรคหรือเร่ืองที่ ขัดแย้งระหว่างการท างาน

ที่ ให้ความเชื่ อมั่น ทั้งภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและบุคคลอื่ นในระดับที่

เหมาะสม ไม่ว่าภายในหรือภายนอกส านักงาน เพื่ อที่ จะช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพใช้ดุลยพินิจที่

สมเหตุสมผลและรอบคอบ 

59. การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพสามารถประเมินผลได้จากข้อเทจ็จริงที่ ว่าการใช้ดุลยพินิจนั้น

แสดงให้เหน็ถึงการใช้ความรู้ความสามารถของการให้ความเชื่ อมั่น และหลักเกณฑใ์นการวัดผลหรือ

การประเมิน  และดุลยพินิจเหมาะสมและความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ซึ่ ง 

ผู้ประกอบวิชาชีพรับรู้จนถึงวันที่ ในรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

 60. การใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพต้องถือปฏิบัติตลอดงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น การใช้ดุลยพินิจ

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องไม่ถูกน ามาใช้ในการให้เหตุผลส าหรับการตัดสินใจที่ ไม่สนับสนุน  

โดยข้อเทจ็จริงหรือสถานการณ์ของงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นหรือไม่สนับสนุนโดยหลักฐานที่ เหมาะสม

อย่างเพียงพอ 
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ความเพียงพอและความเหมาะสมของหลกัฐาน 

61. ความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐานมีความเกี่ ยวข้องกัน ความเพียงพอเป็นการวัด

หลักฐานเชิงปริมาณ ปริมาณของหลักฐานที่ ต้องการเป็นผลจากความเสี่ ยงที่ ข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่น

จะแสดงขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ (ความเสี่ ยงย่ิงสูง ย่ิงต้องการหลักฐานในปริมาณมาก) 

และคุณภาพของหลักฐานดังกล่าว (คุณภาพย่ิงสูง ย่ิงท าให้ต้องการหลักฐานน้อยลง) การได้มาซึ่ ง

หลักฐานในปริมาณที่ มากขึ้นอาจไม่สามารถชดเชยหลักฐานที่ มีคุณภาพต ่าได้  (ดูร่วมกับย่อหน้าที่  

81-82) 

62. ความเหมาะสมของการวัดคุณภาพของหลักฐาน หมายถึง ความเกี่ ยวข้องและความน่าเชื่ อถือของ

หลักฐานในการสนับสนุนข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ 

63. ความน่าเชื่ อถือของหลักฐานขึ้นอยู่กบัแหล่งที่ มาของหลักฐานและลักษณะของหลักฐานและขึ้นอยู่กับ

สถานการณ์เฉพาะที่ ได้มาซึ่ งหลักฐาน ความน่าเชื่ อถือในหลายประเภทของหลักฐานสามารถท าให้

เทยีบเคียงกนัได้ อย่างไรกดี็ การท าให้เทยีบเคียงกนันี้ขึ้นอยู่กบัข้อยกเว้นที่ ส าคัญ ถึงแม้ว่าเมื่ อได้รับ

หลักฐานมาจากแหล่งภายนอก สถานการณ์อาจกระทบต่อความน่าเชื่ อถือของหลักฐาน ตัวอย่างเช่น 

หลักฐานที่ ได้รับจากแหล่งภายนอกอาจไม่น่าเชื่ อถือ หากว่าแหล่งนั้นไม่เป็นที่ รู้ จักหรือไม่อยู่บน

พื้นฐานของความเป็นจริง ถึงแม้ว่าอาจมีข้อยกเว้นบางประการ การท าให้หลักฐานเทยีบเคียงกนัด้าน

ความน่าเชื่ อถืออาจมีประโยชน์ดังนี้   

• หลักฐานมีความน่าเชื่ อถือมากกว่าเมื่ อได้รับจากแหล่งภายนอกกลุ่มบุคคลที่ เหมาะสม 

• หลักฐานซึ่ งเกดิจากแหล่งภายในน่าเชื่ อถือมากกว่าหากการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องมีประสทิธผิล 

• หลักฐานที่ ได้รับโดยตรงโดยผู้ประกอบวิชาชีพ (ตัวอย่างเช่น การสังเกตการณ์การน าการควบคุม

มาปฏิบัติ) มีความน่าเชื่ อถือมากกว่าหลักฐานที่ ได้มาโดยอ้อมหรือโดยการอนุมาน (เช่น  

การสอบถามเกี่ ยวกบัการปฏบิัติตามการควบคุม) 

• หลักฐานมีความน่าเชื่ อถือมากกว่าเมื่ อหลักฐานมีอยู่ในรูปแบบของการบันทึก ไม่ว่าจะโดย

กระดาษหรือสื่ ออิเลก็ทรอนิกส ์หรือโดยสื่ ออื่ น ๆ (เช่น การบันทกึข้อมูลการประชุมที่ เกิดขึ้น

พร้อมกันเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทั่วไปมีความน่าเชื่ อถือมากกว่าการบอกกล่าวด้วยวาจา

ภายหลังเกี่ ยวกบัเร่ืองที่ มีการประชุมกนั) 

64. โดยทั่วไป ผู้ประกอบวิชาชีพได้มาซึ่ งความเชื่ อมั่นที่ มากขึ้นจากหลักฐานที่ มีความสอดคล้องกนัที่ ได้รับ

มาจากแหล่งที่ ต่างกันหรือจากลักษณะต่างกันเมื่ อเทียบกับการพิจารณาหลักฐานเดียวโดยล าพัง 

ย่ิงกว่านั้นการได้มาซึ่ งหลักฐานจากแหล่งที่ ต่างกันหรือลักษณะที่ ต่างกันอาจสอดคล้องกับหลักฐาน

อื่ นหรืออาจบ่งชี้ ว่าหลักฐานรายการเดียวนั้นไม่น่าเชื่ อถือ ในทางกลับกัน เมื่ อหลักฐานที่ ได้รับจาก

แหล่งหนึ่ งไม่สอดคล้องกับหลักฐานที่ ได้รับมาจากอีกแหล่งหนึ่ งผู้ประกอบวิชาชีพต้องตัดสินว่าจะใช้

วิธปีฏบิัติเพิ่ มเติมใดที่ จ าเป็นในการแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องกนัของหลักฐานนั้น 

65. ในการได้มาซึ่ งหลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ โดยทั่วไปแล้ว การได้รับความเชื่ อมั่นเกี่ ยวกับ

ข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นที่ ครอบคลุมในช่วงเวลาหนึ่ งยากกว่าการได้รับความเชื่ อมั่นเกี่ ยวกับข้อมูลที่
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ให้ความเชื่ อมั่น ณ จุดของเวลา ย่ิงไปกว่านั้นข้อสรุปที่ ได้จากกระบวนการโดยทั่วไปมีความจ ากัด

เฉพาะต่อช่วงเวลาที่ ครอบคลุมโดยงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น ผู้ประกอบวิชาชีพไม่ให้ข้อสรุปเกี่ ยวกับ

กระบวนการว่าจะมีความต่อเนื่ องในลักษณะที่ ระบุถึงอนาคต 

66. หลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอจะได้มาเพื่ อใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ

หรือไม่เป็นเร่ืองของดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการพิจารณาถึงความสัมพันธ์

ระหว่างต้นทุนในการให้ได้มาซึ่ งหลักฐานกับประโยชน์จากข้อมูลที่ ได้รับ ผู้ประกอบวิชาชีพควรใช้ 

ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพและใช้การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการประเมิน

ปริมาณและคุณภาพของหลักฐาน ซึ่ งหมายถึง ความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐาน 

เพื่ อสนับสนุนรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

ความมีสาระส าคัญ 

67. ความมีสาระส าคัญมีความเกี่ ยวข้องกับการวางแผนงานและปฏิบัติงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รวมถึง 

เมื่ อก าหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการปฏบิัติงาน และการประเมินผลว่าข้อมูลที่ ให้

ความเชื่ อมั่นปราศจากการแสดงข้อมูลอนัขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ดุลยพินิจเยี่ ยง

ผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ ยวกับความมีสาระส าคัญถูกก าหนดในสถานการณ์แวดล้อม แต่ไม่ถูกกระทบ

จากระดับของการให้ความเชื่ อมั่น ดังนั้น ส าหรับผู้ ใช้ข้อมูลกลุ่มเดียวกันและเพื่ อวัตถุประสงค์

เดียวกัน ความมีสาระส าคัญส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลเหมือนกันกับความมี

สาระส าคัญส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างจ ากัดเนื่ องจากความมีสาระส าคัญมีพื้ นฐานจากข้อมูล

ที่ ผู้ใช้ข้อมูลต้องการ 

68. การแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงรวมถึงการละเว้นไม่แสดงข้อมูลถูกพิจารณาว่ามีสาระส าคัญเมื่ อ

เหตุการณ์เหล่านั้นโดยพิจารณาทั้งแต่ละรายการและยอดรวม อาจคาดการณ์อย่างมีเหตุผลว่าจะ

ส่งผลต่อการตัดสินใจที่ เกี่ ยวข้องของผู้ใช้ข้อมูลโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่น การพิจารณา

ความมีสาระส าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพเป็นเร่ืองของดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพและเป็นผล

มาจากการรับรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ ยวกับความต้องการข้อมูลของผู้ ใช้ข้อมูลโดยรวมทั้งกลุ่ม   

เว้นแต่งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นถูกออกแบบเพื่ อที่ จะให้เป็นไปตามข้อมูลที่ ต้องการส าหรับผู้ใช้ ข้อมูล

เฉพาะ ผลกระทบที่ อาจเกดิขึ้นจากการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงต่อผู้ใช้ข้อมูลเฉพาะ (ซึ่ งข้อมูลที่

ต้องการอาจแตกต่างกนัอย่างกว้างขวาง) อาจจะไม่ถูกพิจารณาโดยปกติ 

69. ความมีสาระส าคัญถูกพิจารณาในบริบทของปัจจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (หากสามารถท าได้) 

ความส าคัญของปัจจัยเชิงคุณภาพเมื่ อเทียบกับปัจจัยเชิงปริมาณเมื่ อพิจารณาความมีสาระส าคัญ  

ในงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นงานใดงานหนึ่ งเป็นเร่ืองที่ เกี่ ยวกับดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของ  

ผู้ประกอบวิชาชีพ 

70. ความมีสาระส าคัญเกี่ ยวข้องกับข้อมูลที่ ครอบคลุมโดยรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นของผู้ประกอบ

วิชาชีพ ดังนั้น เมื่ องานที่ ให้ความเชื่ อมั่นครอบคลุมถึงลักษณะบางส่วน (ไม่ใช่ทั้งหมด) ของข้อมูลที่



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 18         FRAMEWORK 

ให้ความเชื่ อมั่น ความมีสาระส าคัญถูกพิจารณาในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับ ข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นที่

ครอบคลุมถึงโดยงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นเท่านั้น 

ความเสีย่งของงานทีใ่หค้วามเชือ่มัน่ 

71. ข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นอาจไม่แสดงในบริบทของเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นและเกณฑ์อย่างเหมาะสม  

จึงอาจขัดต่อข้อเทจ็จริงได้อย่างมีสาระส าคัญ กรณีดังกล่าวเกิดจากการที่ ข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่น มิได้

สะท้อนถึงการน าเกณฑไ์ปใช้ในการวัดผลและประเมินผลในเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างเหมาะสม 

72. ความเสี่ ยงของงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น หมายถึง ความเสี่ ยงที่ ผู้ประกอบวิชาชีพแสดงข้อสรุปอย่างไม่

เหมาะสมเมื่ อข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ความเสี่ ยงของ

งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นมิได้หมายความหรือไม่รวมถึง ความเสี่ ยงทางธุรกิจของผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น  

ผลขาดทุนจากการแพ้คดีความ การเสื่ อมเสียชื่ อเสียง หรือเหตุการณ์อื่ น ๆ ที่ เกิดขึ้นที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ

ข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

73. การลดความเสี่ ยงของงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นเป็นศูนย์เป็นไปได้ยากมากและมีต้นทุนสูงต่อความเป็น

ประโยชน์ ดังนั้น “ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผล” เป็นความเชื่ อมั่นที่ ต ่ากว่าความเชื่ อมั่นอย่าง

สมบูรณ์ ซึ่ งเป็นผลจากปัจจัยหลายประการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

• การใช้วิธเีลือกทดสอบ 

• ข้อจ ากดัสบืเนื่ องของการควบคุมภายใน 

• ข้อเทจ็จริงที่ ว่าหลักฐานส่วนใหญ่ที่ ผู้ประกอบวิชาชีพได้มาเป็นหลักฐานที่ ต้องใช้ดุลยพินิจใน

การพิจารณาความน่าเชื่ อถือมากกว่าเป็นหลักฐานที่ ให้ข้อสรุปได้ในตัวเอง 

• การใช้ดุลยพินิจในการรวบรวมและประเมินหลักฐานและการจัดท าข้อสรุปตามหลักฐานนั้น 

• ในบางกรณีเป็นเร่ืองลักษณะของงานที่ ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏิบัติ  เมื่ อมีการวัดผลหรือ

ประเมินผลของงานโดยเทยีบกบัเกณฑ์ 

74. โดยทั่วไป ความเสี่ ยงของงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอาจแสดงให้เห็นถึงส่วนประกอบที่ เกี่ ยวข้องดังต่อไปนี้  

ถึงแม้ว่าส่วนประกอบเหล่านี้ ทั้ งหมดอาจไม่จ าเป็นต้องแสดงหรือมีนัยส าคัญต่อทุก ๆ งานที่ ให้ 

ความเชื่ อมั่น 

(ก) ความเสี่ ยงที่ ผู้ประกอบวิชาชีพไม่มีอทิธพิลทางตรง ซึ่ งประกอบไปด้วย 

(1) ความอ่อนไหวของข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นที่ จะแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ ซึ่ งไม่พิจารณาถึงการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องที่ ปฏิบัติโดยกลุ่มบุคคลที่ เหมาะสม 

(ความเสี่ ยงสบืเนื่ อง)  

(2) ความเสี่ ยงที่ การแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญจะเกิดขึ้นในข้อมูลที่ ให้

ความเชื่ อมั่นที่ ไม่อาจป้องกันได้หรือตรวจพบได้หรือได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่

ทนัท่วงทโีดยการควบคุมภายในของกลุ่มบุคคลที่ เหมาะสม (ความเสี่ ยงจากการควบคุม) 

(ข) ความเสี่ ยงซึ่ งผู้ประกอบวิชาชีพมีอทิธพิลทางตรง ซึ่ งประกอบไปด้วย 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 19         FRAMEWORK 

(1) ความเสี่ ยงที่ วิธีการที่ ปฏิบัติโดยผู้ประกอบวิชาชีพไม่อาจตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ (ความเสี่ ยงจากการตรวจสอบ)  

(2) ในกรณีของงานที่ ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเชื่ อมั่นด้วยตนเองโดยตรง ความเสี่ ยงที่

เกี่ ยวข้องกบัการวัดผลหรือการประเมินผลของผู้ประกอบวิชาชีพในเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่น

ต่อเกณฑ ์(ความเสี่ ยงจากการวัดผลหรือการประเมินผล) 

75. ระดับผลกระทบที่ มีต่อสถานการณ์งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นที่ แต่ละส่วนประกอบเหล่านี้มีความเกี่ ยวข้อง

กนัเป็นการเฉพาะ 

• ลักษณะของเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นและข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่น ตัวอย่างเช่น  แนวคิดของ 

ความเสี่ ยงจากการควบคุมอาจเป็นประโยชน์เมื่ อเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นเชื่ อมโยงกับการจัดท า

ข้อมูลเกี่ ยวกับผลการด าเนินงานของกิจการมากกว่า  เมื่ อเชื่ อมโยงกับข้อมูลเกี่ ยวกับ 

ความมีประสทิธผิลของการควบคุมหรือความมีตัวตนทางกายภาพ 

• การปฏิบัติงานนั้นเป็นการปฏิบัติงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลหรือความเชื่ อมั่น

อย่างจ ากัด ตัวอย่างเช่น ในงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างจ ากัด ผู้ประกอบวิชาชีพอาจตัดสินใจ 

ที่ จะได้มาซึ่ งหลักฐานด้วยวิธีการนอกเหนือจากการทดสอบการควบคุม ซึ่ งในกรณีดังกล่าว

การพิจารณาความเสี่ ยงจากการควบคุมอาจเกี่ ยวข้องน้อยกว่าในกรณีงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น

อย่างสมเหตุสมผลในข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นเดียวกนั  

• งานนั้ นเป็นงานที่ ผู้ ประกอบวิชาชีพให้ความเชื่ อมั่นด้วยตนเองโดยตรงหรืองานที่ ให้ 

ความเชื่ อมั่นต่อค ารับรองของบุคคลอื่ น แนวคิดเร่ืองความเสี่ ยงจากการควบคุมเกี่ ยวข้องกับ

งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นต่อค ารับรองของบุคคลอื่ น ส่วนแนวคิดเร่ืองความเสี่ ยงจากการวัดผล

หรือการประเมินผลเกี่ ยวข้องมากกว่าในกรณีงานที่ ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเชื่ อมั่นด้วย

ตนเองโดยตรง   

การพิจารณาความเสี่ ยงเป็นเร่ืองของดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพมากกว่าเร่ืองความสามารถ  

ในการวัดผลที่ เที่ ยงตรง 

ลกัษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีปฏิบติั 

76. วิธีปฏิบัติหลายวิธีถูกน ามาใช้เพื่ อให้ได้มาซึ่ งความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลหรือความเชื่ อมั่น 

อย่างจ ากดัตามความเหมาะสม วิธปีฏบิัติประกอบด้วย 

• การตรวจสอบ 

• การสงัเกตการณ์ 

• การขอค ายืนยัน 

• การทดสอบการค านวณ 

• การทดสอบโดยการปฏบิัติซ า้ 

• การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ  

• การสอบถาม 
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ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีปฏิบัติที่ ถูกต้องแตกต่างกันในแต่ละงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นหลายงานมีความแตกต่างในวิธีปฏิบัติอย่างไม่สิ้นสุดที่ เป็นไปได้ในเชิงทฤษฎี 

อย่างไรกต็าม ในทางปฏบิัติเป็นการยากที่ จะสื่ อสารอย่างชัดแจ้งและไม่คลุมเครือ 

77. งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลและงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างจ ากัดต้องการการใ ช้ทักษะ

และเทคนิคในงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นและการรวบรวมหลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอซึ่ งเป็นส่วน

หนึ่ งของกระบวนการปฏบิัติงานอย่างเป็นระบบและอย่างซ า้ ๆ ซึ่ งรวมถึงการท าความเข้าใจเกี่ ยวกับ

เร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นและสถานการณ์อื่ นของงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นนั้น 

78. งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลเกี่ ยวข้องกบั 

(ก) การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของ

ข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นซึ่ งได้มาจากความเข้าใจเกี่ ยวกบัเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นและสถานการณ์อื่ น 

(ข) การออกแบบและการปฏิบัติตามวิธีการเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้เพื่ อให้ได้มาซึ่ ง

ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลในการสนับสนุนข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ    

(ค) การประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของหลักฐานที่ ได้รับในบริบทของงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น

และพยายามให้ได้มาซึ่ งหลักฐานเพิ่ มเติมหากจ าเป็นต่อสถานการณ์ 

79. ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการรวบรวมหลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอในงานที่ ให้

ความเชื่ อมั่นอย่างจ ากัดนั้นมีขอบเขตจ ากัดอย่างชัดเจนเมื่ อเปรียบเทียบกับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น

อย่างสมเหตุสมผล มาตรฐานที่ เกี่ ยวกับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นเฉพาะเร่ืองอาจก าหนดหลักฐานที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างจ ากัด  ซึ่ งโดยส่วนมากได้มาจาก 

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบและการสอบถาม ในกรณีที่ ไม่มีมาตรฐานที่ เกี่ ยวกับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น

เฉพาะเร่ืองส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างจ ากัดบางประเภท วิธกีารรวบรวมหลักฐานที่ เหมาะสม

อย่างเพียงพอโดยส่วนมากอาจได้มาหรืออาจไม่ได้มาจากการวิเคราะห์เปรียบเทยีบและการสอบถาม 

และจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ของงานนั้น ๆ โดยเฉพาะเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นและความต้องการ

ของผู้ ใช้ข้อมูลและผู้ ว่าจ้าง ซ่ึงรวมถึงข้อจ ากัดของระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้อง การก าหนด

ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตวิธีปฏิบัติเป็นเร่ืองของดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพและจะแตกต่าง

กนัไปในแต่ละงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

80. งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างจ ากดัเกี่ ยวข้องกบั 

(ก) การระบุส่วนของข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นที่ อาจเกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในสาระส าคัญ

ซึ่ งได้มาจากความเข้าใจเกี่ ยวกบัเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นและสถานการณ์อื่ น 

(ข) การออกแบบและการปฏิบัติตามวิธีการเพื่ อตอบสนองต่อส่วนของข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่น

ดังกล่าวและเพื่ อให้ได้มาซึ่ งความเชื่ อมั่นอย่างจ ากัดเพื่ อสนับสนุนข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ 

(ค) หากผู้ประกอบวิชาชีพตระหนักถึงเร่ืองที่ เป็นเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพเชื่ อว่าข้อมูลที่ ให้ 

ความเชื่ อมั่นนั้นอาจจะแสดงขัดต่อข้อเทจ็จริงในสาระส าคัญ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องออกแบบ

และปฏบิัติตามวิธปีฏบิัติเพิ่ มเติมเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานเพิ่ มเติม 
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ปริมาณและคณุภาพของหลกัฐานทีมี่อยู่ 

81.  ปริมาณหรือคุณภาพของหลักฐานที่ มีอยู่เป็นผลมาจาก 

(ก) ลักษณะของเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นหรือข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่น ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเร่ืองที่ ให้ 

ความเชื่ อมั่นที่ มีลักษณะเป็นอนาคตมากกว่าอดีตอาจได้รับหลักฐานที่ มีความเป็นรูปธรรมน้อยกว่า 

(ดูย่อหน้าที่  40)  

(ข) สถานการณ์อื่ น เช่น เมื่ อหลักฐานซึ่ งสามารถถูกคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีอยู่กลับ

ไม่มีอยู่เนื่ องจาก เช่น ช่วงเวลาในการแต่งตั้งผู้ประกอบวิชาชีพ นโยบายในการเกบ็รักษา

เอกสารหลักฐานของกิจการ ระบบสารสนเทศที่ ไม่พอเพียง หรือ ข้อจ ากัดที่ ก าหนดโดย 

ผู้ว่าจ้างงาน 

โดยทั่วไป หลักฐานมีลักษณะที่ ต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาความน่าเชื่ อถือมากกว่าเป็นหลักฐาน

ที่ ให้ข้อสรุปได้ในตัวเอง 

82. การให้ข้อสรุปอย่างไม่มีเง่ือนไขไม่เหมาะสมส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลหรือ 

งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างจ ากดัเม่ือ 

(ก) สถานการณ์ที่ ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพไม่ได้รับหลักฐานที่ ต้องการเพื่ อลดความเสี่ ยงของงานที่

ให้ความเชื่ อมั่นให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสม หรือ 

(ข) ผู้ที่ เกี่ ยวข้องกับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นก าหนดข้อจ ากัด ซึ่ งท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพไม่ได้รับ

หลักฐานที่ ต้องการเพื่ อลดความเสี่ ยงของงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสม 

รำยงำนที่ใหค้วำมเชื่อมัน่ 

83. ผู้ ประกอบวิชาชีพให้ข้อสรุปเกี่ ยวกับหลักฐานที่ ได้รับและจัดท ารายงานที่ เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่ ง

ประกอบด้วยการแสดงข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพที่ ชัดเจนเกี่ ยวกับข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่น มาตรฐานที่

เกี่ ยวกบังานที่ ให้ความเชื่ อมั่นก าหนดองค์ประกอบพื้นฐานส าหรับรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

84. ในงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพแสดงในรูปแบบของ 

การแสดงความเห็นที่ ผู้ประกอบวิชาชีพสรุปเกี่ ยวกับผลลัพธ์ของการวัดผลหรือการประเมินผลเร่ือง

ที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

85. ตัวอย่างข้อสรุปที่ แสดงในรูปแบบที่ เหมาะสมส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลรวมถึง 

• กรณีแสดงในรูปแบบของเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นและเกณฑ์ที่ ใช้ “ในความเห็นของข้าพเจ้า 

กจิการปฏบิัติตามกฎหมาย ฬอฮ ในสาระส าคัญ” 

• กรณีแสดงในรูปแบบของข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นและเกณฑ์ที่ ใช้ “ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงิน

ข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ [วันที่ ] และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุด

วันเดียวกนัโดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระส าคัญตามแม่บท ฬอฮ” 

• กรณีแสดงในรูปแบบรายงานที่ จัดท าขึ้นโดยกลุ่มบุคคลผู้ รับผิดชอบ “ในความเห็นของข้าพเจ้า 

รายงานของ [กลุ่มบุคคลที่ เหมาะสม] ที่ กล่าวว่ากิจการได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ฬอฮ แสดงถูกต้อง
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ตามที่ ควรในสาระส าคัญ” หรือ “ในความเห็นของข้าพเจ้า รายงานของ [กลุ่มบุคคลที่ เหมาะสม] 

ที่ กล่าวว่าดัชนีชี้ วัดผลงานหรือความส าเรจ็ของงานแสดงตามเกณฑ์ ฬอฮ แสดงโดยถูกต้องตามที่

ควรในสาระส าคัญ” ส าหรับงานที่ ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเชื่ อมั่นด้วยตนเองโดยตรง ข้อสรุป

ของผู้ประกอบวิชาชีพแสดงข้อความเกี่ ยวกบัเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นและเกณฑท์ี่ ใช้ 

86. ในงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างจ ากัด ผู้ ประกอบวิชาชีพให้ข้อสรุปในรูปแบบของการแสดงว่า  

จากวิธีการที่ ปฏิบัติ ผู้ประกอบวิชาชีพพบเร่ืองที่ มีสาระส าคัญที่ ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพเชื่ อว่าข้อมูล 

ที่ ให้ความเชื่ อมั่นนั้นแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ตัวอย่างเช่น “จาก 

การปฏิบัติงานและหลักฐานที่ ได้รับ ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็นเหตุให้เชื่ อว่า [กิจการ] ไม่ปฏิบั ติตาม

กฎหมาย ฬอฮ ในสาระส าคัญ” 

87. ผู้ประกอบวิชาชีพอาจเลือกรูปแบบการรายงาน “แบบสั้น” หรือ “แบบยาว” ช่วยในการสื่ อสารที่ มี

ประสิทธิผลกับผู้ที่ คาดว่าจะใช้รายงาน โดยปกติรายงาน “แบบสั้น” มีเพียงองค์ประกอบพื้ นฐานเท่านั้น 

ส่วนรายงาน “แบบยาว” รวมถึ งข้อมูลและค าอธิบายอื่ น  ซึ่ งไม่ ส่งผลกระทบต่อข้อสรุปของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพ นอกจากองค์ประกอบพื้ นฐานแล้ว รายงานแบบยาวอาจบรรยายรายละเอียดข้อตกลง 

ในการรับงาน เกณฑ์ที่ ใช้ ประเด็นที่ พบเกี่ ยวกับงาน รายละเอียดของคุณสมบัติและประสบการณ์ของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพและบุคลากรอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น การเปิดเผยเกี่ ยวกับระดับ

สาระส าคัญ และในบางกรณีรวมถึงข้อแนะน า การรวมข้อมูลและค าอธิบายอื่ นไว้ในรายงานหรือไม่

ขึ้นอยู่กบัความส าคัญที่ มีต่อความต้องการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ข้อมูล           

88. ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพต้องแสดงแยกอย่างชัดเจนจากข้อมูลหรือค าอธิบาย ซึ่ งไม่มุ่งหมายให้

มีผลต่อข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่ เน้น เร่ืองอื่ น และประเดน็ที่ พบ

ที่ เกี่ ยวกับลักษณะเฉพาะของเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่น ข้อแนะน าและข้อมูลเพิ่ มเติมอื่ นที่ รวมอยู่ 

ในรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น ข้อความที่ ใช้ต้องแสดงอย่างชัดเจนว่า ข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่ เ น้น 

ข้อมูลอื่ น ประเดน็ที่ พบ ข้อแนะน า หรือ ข้อมูลเพิ่ มเติม ไม่มีความมุ่งหมายที่ จะปรับเปล่ียนข้อสรุป

ของผู้ประกอบวิชาชีพ 

89. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องแสดงข้อสรุปในรูปแบบที่ เปลี่ ยนแปลงไปในสถานการณ์ดังนี้  

(ก) ในดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพ เกิดการจ ากัดขอบเขตและผลของการจ ากัดขอบเขตอาจ 

มีสาระส าคัญ ในกรณีเช่นนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องแสดงข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไขหรือไม่แสดง

ข้อสรุป ในบางสถานการณ์ ผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาถอนตัวจากงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

(ข) ในดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพ ข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

อันเป็นสาระส าคัญ ในกรณีเช่นนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องแสดงข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไขหรือ

แสดงข้อสรุปว่าข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นไม่ถูกต้อง ในงานที่ ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเชื่ อมั่น

ด้วยตนเองโดยตรง กรณีที่ ข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่น คือข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพ และ 

ผู้ประกอบวิชาชีพสรุปว่าเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นบางส่วนหรือทั้งหมดไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

ในสาระส าคัญ การให้ข้อสรุปดังกล่าวถือว่าเป็นข้อสรุปแบบมีเง่ือนไข (หรือข้อสรุปแบบ 

ไม่ถูกต้องแล้วแต่จะเหมาะสม) 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 23         FRAMEWORK 

90. ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไขต้องแสดงว่าผลกระทบหรือผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้ นของเร่ืองไม่มีสาระส าคัญ

มากและไม่แผ่กระจายจนกระทั่งต้องให้ข้อสรุปว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ให้ข้อสรุป 

91. ภายหลังจากที่ ได้ตอบรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นแล้ว หากพบว่ามีเง่ือนไขเบื้องต้นก่อนการรับงานที่ ให้

ความเชื่ อมั่นหนึ่ งเง่ือนไขหรือมากกว่าไม่มีอยู่ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปรึกษาหารือเร่ืองดังกล่าวกับ

กลุ่มบุคคลที่ เกี่ ยวข้องและต้องพิจารณาว่า 

(ก) เร่ืองดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาได้ในระดับที่ ผู้ประกอบวิชาชีพพึงพอใจหรือไม่ 

(ข) การปฏบิัติงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นนั้นต่อไปเหมาะสมหรือไม่  

(ค) การสื่ อสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอย่างไรหรือไม่ 

92. ภายหลังการรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นหากพบว่าเกณฑ์ที่ ใช้บางเกณฑ์หรือทั้งหมดไม่เหมาะสมหรือ

เร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นบางส่วนหรือทั้งหมดไม่เหมาะสมกับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นผู้ประกอบวิชาชีพ

ต้องพิจารณาถอนตัวจากงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นหากการถอนตัวสามารถท าได้ภายใต้กฎหมายหรือ

ข้อบังคับ หากผู้ประกอบวิชาชีพปฏบิัติงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นต่อผู้ประกอบวิชาชีพต้องแสดง 

(ก) ข้อสรุปแบบมีเง่ือนไขหรือข้อสรุปว่าไม่ถูกต้องซึ่ งขึ้นอยู่กับระดับสาระส าคัญและการแผ่กระจาย

ของเร่ืองดังกล่าว ในดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ การใช้เกณฑ์ที่  

ไม่เหมาะสมหรือเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นที่ ไม่เหมาะสมอาจท าให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจผิด หรือ  

(ข) ในกรณีอื่ น ข้อสรุปแบบมีเง่ือนไขหรือการไม่แสดงข้อสรุปซึ่ งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ

ของผู้ประกอบวิชาชีพต่อระดับสาระส าคัญและการแผ่กระจายของเร่ืองดังกล่าว 

เรื่องอื่น 

ความรบัผิดชอบในการติดต่อสือ่สารอื่น 

93. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องพิจารณาว่า เมื่ ออ้างถึงข้อตกลงการรับงานและสถานการณ์งานที่ ให้ความเชื่ อมั่น

อื่ น เร่ืองใด ๆ ที่ อยู่ในความสนใจของผู้ประกอบวิชาชีพต้องได้รับการติดต่อสื่ อสารไปยังผู้มีหน้าที่

รับผิดชอบ ผู้วัดผลและผู้ประเมินผล ผู้ว่าจ้างงาน และผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลหรือบุคคลอื่ นหรือไม่ 

การจดัท าเอกสารหลกัฐาน 

94. เอกสารหลักฐานที่ เกี่ ยวข้องกับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นให้ข้อมูลที่ ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดท า

รายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น กต่็อเมื่ อเอกสารหลักฐานนั้นได้จัดท าทันท่วงที และเอกสารหลักฐานนั้น

เพียงพอและเหมาะสมเพื่ อให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่ มีประสบการณ์  ซึ่ งไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับงานที่ ให้

ความเชื่ อมั่นมาก่อนสามารถเข้าใจได้ถึง 

(ก) ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการปฏิบัติที่ เป็นไปตามมาตรฐานที่ เกี่ ยวกับงานที่ ให้

ความเชื่ อมั่นที่ เกี่ ยวข้องและข้อก าหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง 

(ข) ผลของวิธกีารปฏบิัติงานและหลักฐานที่ ได้รับ 

(ค) เร่ืองส าคัญที่ เกิดขึ้ นระหว่างงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น ข้อสรุปที่ ได้  และดุลยพินิจที่ ส าคัญของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพที่ ใช้ในการให้ข้อสรุปนั้น 
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95. เอกสารหลักฐานที่ เกี่ ยวข้องกับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นรวมถึงเอกสารหลักฐานที่ แสดงถึงว่าผู้ประกอบ

วิชาชีพได้จัดการกับข้อมูลไม่สอดคล้องกับข้อสรุปสุดท้ายของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ ยวกับเร่ืองที่

ส าคัญเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ งอย่างไร  

กำรใชชื้่อของผูป้ระกอบวิชำชีพโดยไม่เหมำะสม 

96. ผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ ยวข้องกับเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นหรือข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นที่ เกี่ ยวข้อง เมื่ อ 

ผู้ประกอบวิชาชีพรายงานต่อข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกบัเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นนั้นหรืออนุญาตให้ใช้ชื่ อของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพในเร่ืองที่ เกี่ ยวเนื่ องกับเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นหรือข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นที่

เกี่ ยวข้อง หากผู้ประกอบวิชาชีพไม่ได้เกี่ ยวข้องในลักษณะดังกล่าว บุคคลภายนอกกไ็ม่สามารถ 

ถือได้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพมีความรับผิดชอบ หากผู้ประกอบวิชาชีพทราบว่ามีกิจการที่ น าชื่ อของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพไปใช้โดยไม่เหมาะสมในเร่ืองเกี่ ยวกับเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นหรือข้อมูลที่ ให้ 

ความเชื่ อมั่นที่ เกี่ ยวข้อง ผู้ประกอบวิชาชีพต้องแจ้งให้กิจการนั้นหยุดการกระท าดังกล่าว และ 

ผู้ประกอบวิชาชีพควรพิจารณาถึงขั้นตอนต่อไปตามความจ าเป็น เช่น แจ้งให้บุคคลภายนอกที่ น า

ข้อมูลทราบถึงการน าชื่ อของผู้ประกอบวิชาชีพไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือการขอค าแนะน าทาง

กฎหมาย 
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ภำคผนวก 1 

 

ประกำศที่ออกโดยคณะกรรมกำรวิชำชีพบญัชีดำ้นกำรสอบบญัชีและควำมสมัพนัธข์องแต่ละประกำศและควำมสมัพนัธที์่มีต่อคู่มือประมวลจรรยำบรรณ 

ที่ออกโดยคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานที่ อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของมาตรฐานที่ ออกโดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี      

ด้านการสอบบัญชี 

งานที่ ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของมาตรฐานที่ ออก  

โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี 

 

TSQC ฉบับที่  1 – 99 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 

คู่มือประมวลจรรยำบรรณที่ออกโดยคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ 

การตรวจสอบหรือการสอบทาน

ข้อมูลทางการเงินในอดีต 
งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นอื่ น งานบริการเกี่ ยวเนื่ อง 

TSA 100 – 999 

มาตรฐาน 

การสอบบัญช ี

TSRE 2000 – 

2699 

มาตรฐาน 

งานสอบทาน 

TSAE 3000 – 

3699 

มาตรฐานงานที่ ให้

ความเชื่ อมั่น 

  

TSRS 4000 – 

4699 

มาตรฐาน 

งานบริการเกี่ ยวเนื่ อง 

  

งานให้ค าปรึกษา

หรือค าแนะน า 
งานด้านภาษีอากร งานบริการอื่ น 

แม่บทส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น 
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ภำคผนวก 2 

งำนที่ให้ควำมเชื่อมัน่ต่อค ำรบัรองของบุคคลอื่น และงำนที่ผูป้ระกอบวิชำชีพใหค้วำมเชื่อมัน่ดว้ย

ตนเองโดยตรง 

ภาคผนวกนี้ แสดงความแตกต่างระหว่างงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นต่อค ารับรองของบุคคลอื่ นและงานที่  

ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเชื่ อมั่นด้วยตนเองโดยตรง 

1. ในงานให้ความเชื่ อมั่นต่อค ารับรองของบุคคลอื่ น ผู้ วัดผลหรือผู้ประเมินผล ซึ่ งไม่ใช่ผู้ประกอบ

วิชาชีพที่ ให้ความเชื่ อมั่นเป็นผู้ วัดผลหรือประเมินผลเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นตามเกณฑ์ ผลลัพธ์ของ

การวัดผลหรือการประเมินผลคือข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่น ข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นอาจไม่แสดงใน

บริบทของเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นและเกณฑ์อย่างเหมาะสม จึงอาจขัดต่อข้อเท็จจริงได้อย่าง 

มีสาระส าคัญ บทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพในงานให้ความเชื่ อมั่นต่อค ารับรองของบุคคลอื่ น คือ 

การให้ได้มาซึ่ งหลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่ อแสดงข้อสรุปว่าข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นตามที่

ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผลจัดท าปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

หรือไม่ 

2. ในงานที่ ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเชื่ อมั่นด้วยตนเองโดยตรง ผู้ประกอบวิชาชีพวัดผลหรือประเมินผล

เร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นตามเกณฑ์ที่ ใช้และผู้ประกอบวิชาชีพแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่น

เป็นส่วนหนึ่ งของหรือแนบพร้อมกับรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น ส าหรับงานที่ ผู้ประกอบวิชาชีพให้ 

ความเชื่ อมั่นด้วยตนเองโดยตรง ผู้ประกอบวิชาชีพรายงานผลลัพธ์ของการวัดผลหรือการประเมินผล

เร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นตามเกณฑ์ ส าหรับงานที่ ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเชื่ อมั่นด้วยตนเองโดยตรง

บางงาน ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพคือหรือเป็นส่วนหนึ่ งของข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่น ขึ้นอยู่กับเร่ือง

ที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

(ก) ผลลัพธ์ของการวัดผลหรือการประเมินผลในงานที่ ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเชื่ อมั่นด้วยตนเอง

โดยตรงอาจคล้ายคลึงกับรายงานหรือข้อความที่ จัดท าโดยผู้ วัดผลหรือผู้ประเมินผลในงานให้ 

ความเชื่ อมั่นต่อค ารับรองของบุคคลอื่ น ในสถานการณ์อื่ น ผลลัพธ์ซึ่ งคือข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่น

อาจสะท้อนอยู่ในรูปของค าอธบิายเกี่ ยวกบัประเดน็ที่ พบ และเกณฑท์ี่ ผู้ประกอบวิชาชีพให้ข้อสรุป

ในรูปแบบการรายงาน “แบบยาว” ในรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพอาจใช้ข้อมูลที่ รวบรวมโดยผู้อื่ น ตัวอย่างเช่น ข้อมูลอาจได้มาจากระบบ

สารสนเทศซึ่ งดูแลโดยผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ 

3. นอกจากการวัดผลและการประเมินผลในงานที่ ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเชื่ อมั่นด้วยตนเองโดยตรง 

ผู้ประกอบวิชาชีพใช้ทักษะและเทคนิคในงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานที่ เหมาะสม

อย่างเพียงพอ เพื่ อแสดงข้อสรุปว่าข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเทจ็ในสาระส าคัญ

หรือไม่ ผู้ประกอบวิชาชีพอาจได้หลักฐานในขณะเมื่ อวัดผลหรือประเมินผลเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

หรืออาจได้หลักฐานก่อนหรือหลังจากที่ วัดผลหรือประเมินผลเร่ืองดังกล่าว 
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4. คุณค่าของงานที่ ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเชื่ อมั่นด้วยตนเองโดยตรงมีหลายอย่าง ดังนี้  

(ก) ความเป็นอิสระของผู้ประกอบวิชาชีพจากเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่น ผู้ ว่าจ้าง ผู้ ใช้ข้อมูลและ 

ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ แม้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพจะไม่เป็นอิสระจากข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

เนื่ องจากผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้จัดท าข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

(ข) ทกัษะและเทคนิคที่ ใช้ในงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นในการวัดผลหรือการประเมินผลของเร่ืองที่ ให้

ความเชื่ อมั่น ซึ่ งเป็นผลจากการรวบรวมหลักฐานที่ ได้มีปริมาณและคุณภาพใกล้เคียงกับงาน

ให้ความเชื่ อมั่นต่อค ารับรองของบุคคลอื่ น การได้มาซึ่ งหลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ

ดังกล่าวสามารถแยกความแตกต่างของงานที่ ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเชื่ อมั่นด้วยตนเอง

โดยตรงจากงานรวบรวมข้อมูล ซึ่ งอธิบายเพิ่ มเติมดังตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ประกอบวิชาชีพ

รวบรวมรายงานกา๊ซเรือนกระจกของกิจการ ผู้ประกอบวิชาชีพจะไม่ตรวจสอบการสอบเทยีบ

เคร่ืองมือวัด ในงานที่ ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเชื่ อมั่นด้วยตนเองโดยตรง ผู้ประกอบวิชาชีพ

จะตรวจสอบการสอบเทยีบเคร่ืองมือวัด ซึ่ งถือเป็นส่วนหนึ่ งของกระบวนการการตรวจวัดหรือ

การตรวจสอบการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดที่ ท าโดยบุคคลอื่ นในขอบเขตที่ เหมือนกับงานให้ 

ความเชื่ อมั่นต่อค ารับรองของบุคคลอื่ น 
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ภำคผนวก 3 

บทบำทและควำมรบัผิดชอบ 

  

 
 

1. งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นทุกงานประกอบไปด้วยอย่างน้อยสามกลุ่ม คือ ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ ผู้ประกอบ

วิชาชีพ และผู้ใช้ข้อมูล ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น  บทบาทหน้าที่ ของผู้วัดผล

หรือ ผู้ประเมินผลอาจแยกจากผู้ว่าจ้างงานได้ 

2. แผนภาพด้านบนแสดงความเกี่ ยวข้องของบทบาทของกลุ่มบุคคลในงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

(ก) ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบมีหน้าที่ รับผิดชอบต่อเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

(ข) ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผลใช้เกณฑ์ในการวัดผลหรือประเมินผลเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นอันเป็น

ผลมาจากข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

(ค) ผู้ว่าจ้างงานตกลงในข้อตกลงการรับงานกบัผู้ประกอบวิชาชีพ 

(ง) ผู้ประกอบวิชาชีพได้มาซึ่ งหลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่ อแสดงข้อสรุปที่ ถูกออกแบบ

ในการเพิ่ มระดับความเชื่ อมั่นของผู้ใช้ข้อมูล นอกเหนือจากผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ ยวกับข้อมูล

ที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

(จ) ผู้ ใช้ข้อมูลใช้ข้อมูลในการตัดสินใจบนข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่น ผู้ ใช้ข้อมูลอาจเป็นบุคคล     

กลุ่มบุคคล องค์กร ซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพคาดว่าจะใช้รายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นในบางกรณีอาจ

มีผู้ใช้ข้อมูลนอกเหนือจากที่ กล่าวไว้ในรายงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น 

ควำมรบัผิดชอบ 

 ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ 

เร่ืองที่ ให้ 

ความเชื่ อมั่น 

วดัผล/ประเมินผล 

 

ผู้วัดผล/ 

ผู้ประเมินผล 

เกณฑ ์

ข้อมูลที่ ให้

ความเชื่ อมั่น 

ใหค้วำมเชื่อมัน่ 

 ผู้ว่าจ้างงาน 

ข้อตกลง 

การรับงาน 

 ผู้ประกอบวิชาชีพ 

รายงานที่ ให้

ความเชื่ อม่ัน 

 ผู้ใช้ข้อมูล 
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3. ข้อสงัเกตเกี่ ยวกบับทบาทเหล่านี้มีดังต่อไปนี้  

• งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นทุกงาน อย่างน้อยประกอบไปด้วยผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบและผู้ ใช้ข้อมูล 

นอกจากเหนือจากผู้ประกอบวิชาชีพ 

• ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ใช่ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ ผู้ว่าจ้างงานหรือผู้ใช้ข้อมูล 

• ส าหรับงานที่ ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเชื่ อมั่นด้วยตนเองโดยตรง ผู้ประกอบวิชาชีพเป็น  

ผู้วัดผลและผู้ประเมินผลด้วย 

• ในงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นต่อค ารับรองของบุคคลอื่ น ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบหรือบุคคลอื่ นซึ่ งต้อง

ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผล 

• กรณีที่ ผู้ประกอบวิชาชีพวัดผลหรือประเมินผลเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นต่อเกณฑ์ที่ ใช้งานนั้นคือ

งานที่ ผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเชื่ อมั่นด้วยตนเองโดยตรง ลักษณะของงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น

นั้นไม่สามารถเปล่ียนไปเป็นงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นต่อค ารับรองของบุคคลอื่ นได้โดยกลุ่มบุคคล

อกีกลุ่มหนึ่ งที่ มีความรับผิดชอบส าหรับการวัดผลหรือประเมินผล ตัวอย่างเช่น ถูกเปล่ียนแปลง

โดยผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบแนบรายงานเข้ากับข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นโดยยอมรับความรับผิดชอบ

ในเร่ืองดังกล่าว 

• ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบอาจเป็นผู้ว่าจ้างงาน 

• ส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นต่อค ารับรองของบุคคลอื่ นหลายงาน ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบอาจเป็น 

ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผลและผู้ ว่าจ้างงาน เช่น เมื่ อกิจการว่าจ้างผู้ประกอบวิชาชีพให้ปฏิบัติงาน 

ที่ ให้ความเชื่ อมั่นเกี่ ยวกับรายงานที่ ถูกจัดเตรียมเกี่ ยวกับการปฏิบัติเพื่ อพัฒนา ความย่ังยืนของ

ตนเอง ตัวอย่างที่ ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบไม่ใช่ผู้ วัดผลหรือผู้ประเมินผล ได้แก่ เมื่ อผู้ประกอบ

วิชาชีพได้รับว่าจ้างให้ปฏิบัติงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นเกี่ ยวกับรายงานที่ ถูกจัดเตรียมโดยองค์กรของ

รัฐเกี่ ยวกบัการปฏบิัติเพื่ อพัฒนาความย่ังยืนของบริษัทเอกชน 

• ส าหรับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นต่อค ารับรองของบุคคลอื่ น ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผลโดยทั่วไปจะ

เป็นผู้จัดหาหนังสอืรับรองให้กับผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ ยวกับข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่น ในบางกรณี

ผู้ประกอบวิชาชีพอาจไม่สามารถได้มาซึ่ งหนังสือรับรองดังกล่าว เช่น เมื่ อผู้ ว่าจ้างงานไม่ใช่  

ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผล 

• ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบสามารถเป็นหนึ่ งในผู้ใช้ข้อมูล แต่อาจไม่ใช่ผู้ใช้ข้อมูลแต่เพียงผู้เดียว 

• ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผล และผู้ใช้ข้อมูลอาจมาจากต่างองค์กรหรือมาจาก

องค์กรเดียวกัน ตัวอย่างกรณีที่ มาจากองค์กรเดียวกันได้แก่ ในกรณีโครงสร้างที่ มีคณะกรรมการ

บริหารสองระดับ คณะกรรมการบริหารที่ ท าหน้าที่ ควบคุมดูแลอาจต้องการความเชื่ อมั่นจาก

ข้อมูลที่ จัดท าโดยคณะกรรมการบริหารขององค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ 

ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผล และผู้ใช้ข้อมูลต้องน ามาพิจารณาในบริบทของงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น

เฉพาะงานและอาจแตกต่างจากขอบเขตความรับผิดชอบตามความหมายดั้งเดิม เช่น ผู้บริหาร

อาวุโสของกิจการ (ผู้ ใช้ข้อมูล) อาจว่าจ้างผู้ประกอบวิชาชีพให้ปฏิบัติงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น 
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ในลักษณะเฉพาะของกจิกรรมของกิจการซึ่ งถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารในระดับต า่กว่า 

(ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ) ซึ่ งอยู่ในความรับผิดชอบอย่างสูงสุดของผู้บริหารอาวุโส  

• ผู้ว่าจ้างงานซึ่ งไม่ใช่ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบสามารถเป็นผู้ใช้ข้อมูลได้ 

4. ข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพอาจใช้ถ้อยค าในรูปแบบดังต่อไปนี้  

• เร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นและเกณฑท์ี่ ใช้ 

• ข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่นและเกณฑท์ี่ ใช้ หรือ 

• รายงานที่ จัดท าโดยกลุ่มบุคคลที่ เหมาะสม 

5. ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบอาจตกลงที่ จะน าเอาหลักเกณฑ์ของมาตรฐานที่ เกี่ ยวกับ

งานที่ ให้ความเชื่ อมั่นมาใช้กับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นเมื่ อไม่มีผู้ ใช้ข้อมูลอื่ นนอกจากผู้ มีหน้าที่

รับผิดชอบแต่เป็นไปตามข้อก าหนดทุกข้อตามมาตรฐานที่ เกี่ ยวกับงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น ในกรณี

เช่นนี้  รายงานของผู้ประกอบวิชาชีพต้องรวมถึงข้อความที่ จ ากัดการใช้รายงานส าหรับผู้มีหน้าที่

รับผิดชอบ 
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ภำคผนวก 4 

กำรจัดประเภทของเรื่องท่ีใหค้วำมเชื่อมัน่ 

ตารางด้านล่างแสดงการจัดประเภทของเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นพร้อมตัวอย่างประกอบ ส าหรับบางประเภท

ของเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นไม่ได้ให้ตัวอย่างประกอบเนื่ องจากงานที่ ให้ความเชื่ อมั่นเกี่ ยวกับข้อมูลในประเภท

ของเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นดังกล่าวอาจไม่ค่อยได้จัดท าขึ้นบ่อย การจัดประเภทนี้ อาจไม่จ าเป็นต้องครบถ้วน 

ประเภทของเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นจึงอาจไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด และเร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่นหรือข้อมูลที่ ให้

ความเชื่ อมั่นบางประเภทอาจมีองค์ประกอบที่ จัดประเภทได้มากกว่าหนึ่ งประเภท เช่น รายงานแบบบูรณาการ 

และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ประกอบด้วยข้อมูลในอดีตและในอนาคต และข้อมูล 

ทางการเงินและที่ ไม่ใช่ทางการเงิน ในบางกรณี ตัวอย่างดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ ให้ความเชื่ อมั่น แต่บางกรณีเป็น

เร่ืองที่ ให้ความเชื่ อมั่น หรือเป็นเพียงแค่การบ่งชี้ หรือการสงสัย ซึ่ งข้อมูลสามารถช่วยในการจัดประเภทให้

อย่างมคีวามหมายมากกว่าในสถานการณ์นั้น ๆ 

ขอ้มูลเกีย่วกบั ขอ้มูลในอดีต ขอ้มูลในอนำคต 

ทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน งบการเงินที่ จัดท าตามกรอบ

แนวคิดส าหรับการรายงาน 

ทางการเงินที่ ยอมรับได้ 

• กระแสเงินสดตาม

ประมาณการ/ กระแส

เงินสดตามสมมติฐาน 

ฐำนะกำรเงิน • ฐานะการเงินตาม

ประมาณการ/ ฐานะ

การเงินตามสมมติฐาน 

ที่ไม่ใช่

ทำงกำรเงิน 

ผลกำรด ำเนินงำน/ 

กำรใชท้รพัยำกร/ 

กำรประเมิน 

ควำมคุม้ค่ำ 

• รายงานกา๊ซเรือนกระจก  

• รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

• ดัชนีที่ ใช้ประเมินผลงาน 

• รายงานการใช้ทรัพยากร

อย่างมีประสิทธภิาพ 

• รายงานการการประเมิน

ความคุ้มค่า  

• รายงานความรับผิดชอบต่อ 

สงัคมขององค์กร 

• การลดการปล่อยกา๊ซ

เรือนกระจกที่ คาดหวัง

อนัเป็นผลมาจาก

เทคโนโลยีใหม่ หรือ

กา๊ซเรือนกระจกที่ ถูก

ดูดซับจากต้นไม้ 

• รายงานที่ เสนอแนวทาง

ปฏบิัติเพื่ อเพิ่ มความ

คุ้มค่า 

เงื่อนไข • ค าอธบิายเกี่ ยวกบัระบบหรือ

กระบวนการที่ ใช้ปฏบิัติ 

ในปัจจุบัน 

• ลักษณะทางกายภาพ เช่น 

ขนาดของทรัพย์สนิที่ ให้เช่า 
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ขอ้มูลเกีย่วกบั ขอ้มูลในอดีต ขอ้มูลในอนำคต 

ระบบ/ 

กระบวนกำร 

ค ำอธิบำย • ค าอธบิายเกี่ ยวกบัระบบ 

การควบคุมภายใน 

 

กำรออกแบบ • การออกแบบการควบคุม

ขององค์กรที่ ให้บริการ 

• การออกแบบการ

ควบคุมที่ เสนอไว้

ส าหรับกระบวนการ

ผลิตใหม่ 

กำรปฏิบติักำร/ 

ประสิทธิภำพ 

• ความมีประสิทธผิลของ

วิธกีารว่าจ้างและพัฒนา

บุคลากร 

 

พฤติกรรม กำรปฏิบติัตำม

กฎเกณฑ ์

• การปฏบิัติตามกฎเกณฑข์อง

กจิการ เช่น เง่ือนไขของ 

การกู้ยืมเงิน ข้อก าหนด

โดยเฉพาะตามกฎหมายและ

ข้อบังคับ 

 

พฤติกรรมของ

บุคคล 

• การประเมินผล 

ความมีประสิทธผิลของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

อื่น ๆ • ความเหมาะสมส าหรับ

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม

ส าเรจ็รูป 

 

 


