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แม่บทส�าหรับงานท่ีให้ความเช่ือม่ัน

นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
รองศาสตราจารย์ประจ�าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบแม่บทส�าหรับงานที่ให้ความเช่ือมั่นฉบับใหม่ (ฉบับปรับปรุงปี 2016) 

เปรียบเทียบกับฉบับเดิม (ฉบับปี 2013) โดยมีการชี้ประเด็นและข้อสังเกตต่างๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในแม่บทส�าหรับ

งานที่ให้ความเชื่อมั่นฉบับใหม่

ค�าส�าคัญ: แม่บทส�าหรับงานที่ให้ความเช่ือมั่น มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทาน

บทคัดย่อ

Framework for Assurance Engagements
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Sukhothai Thammathirat Open University

This article aims to compare a new framework for assurance engagements (revised 2016) with a prior 

framework for assurance engagements (Issued year 2013). It raises some issues and observations in order 

to enhance understanding the new framework of assurance engagements.

Keywords: Framework for Assurance Engagements, Standards on Auditing, Standards on Review Engagements

ABSTRACT

บทความวิชาการ
Do

wn
loa

d จ
าก

..ว
าร

สา
รว

ิชา
ชีพ

บัญ
ชี



82 วารสารวิชาชีพบัญชี  ปีที่  12  ฉบับท่ี  33  เมษายน  2559

บทความวิชาการ

บทน�า
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดท�าและ 

เผยแพร่แม่บทส�าหรับงานท่ีให้ความเชื่อมั่น (ฉบับปี 2013) 

เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยแปลจากแม่บท 

ส�าหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น (ฉบับปี 2010) ที่จัดท�าโดย

คณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชีและการให้ความ 

เชื่อม่ันระหว่างประเทศ (International Auditing and 

Assurance Standards Board: IAASB) ของสหพันธ์ 

นักบัญชีระหว่างประเทศ (International Federation of 

Accountants: IFAC)

ต่อมา IAASB ของ IFAC ได้ปรับปรุงแม่บทส�าหรับงาน

ที่ให้ความเชื่อมั่น (ฉบับปี 2015) สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้แปล

เป็นฉบับปรับปรุง (ฉบับปี 2016) โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

บทความน้ีผู ้เขียนพยายามอธิบายหรือชี้ประเด็นข้อ

สังเกตต่าง ๆ  เพื่อเพิ่มความเข้าใจในแม่บทส�าหรับงานท่ีให้

ความเชื่อมั่นฉบับใหม่เปรียบเทียบกับฉบับเดิม ดังนั้น ข้อมูล

ในบทความนี้เป็นความเห็นส่วนบุคคลของผู ้เขียน ไม่ได้

เกี่ยวข้องและไม่ใช่ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ แต่อย่างใดท้ังสิ้น

ความแตกต่างของเน้ือหา
เม่ือเปรียบเทียบแม่บทส�าหรับงานท่ีให้ความเชื่อม่ัน 

ฉบับปี 2013 (เดิม) กับฉบับปี 2016 (ใหม่) พบว่า มีเน้ือหา

เพิ่มขึ้นดังนี้

Country ฉบับปี	 2016	
(ใหม่)

ฉบับปี	 2013	
(เดิม) เพิ่มขึ้น

จ�านวนย่อหน้า 96 61 35

จ�านวนภาคผนวก 4 1 3

เนื้อหาที่เพ่ิมขึ้นเพื่ออธิบายและชี้แจงขยายความเร่ือง

ต่าง ๆ  ให้ละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งกล่าวถึงเรื่องหรือ

ประเด็นใหม่เพิ่มเติมจากเดิม ผู้อ่านควรศึกษาแม่บทส�าหรับ

งานที่ให้ความเชื่อมั่นฉบับใหม่ ประกอบการอ่านบทความนี้

เพื่อความเข้าใจท่ีดีข้ึน เพราะผู้เขียนไม่ได้คัดลอกข้อความ

ท้ังหมดตามฉบับใหม่มาลงไว้ในบทความนี้

ประเด็นใหม่เพ่ิมเติมจากเดิม
แม่บทส�าหรับงานท่ีให้ความเช่ือมั่น (ฉบับปี 2016) 

มีประเด็นใหม่เพิ่มเติมจากเดิม (ฉบับปี 2013) ดังนี้

1. รายงานที่ให้ความเชื่อมั่นไม่สามารถกล่าวอ้างว่า 

ได้ปฏิบัติตามแม่บทส�าหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น เพราะ

แม่บทฉบับนี้ไม่ใช่มาตรฐาน ดังนั้น จึงมิได้ให้ข้อก�าหนด 

หรือหลักการพื้นฐาน หรือวิธีปฏิบัติที่จ�าเป็นเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบ งานสอบทาน หรืองานที่ให้ความ 

เชื่อมั่นอื่น แต่รายงานที่ให้ความเชื่อมั่นต้องอ้างถึงมาตรฐาน

ท่ีเก่ียวกับการงานท่ีให้ความเช่ือมั่นแต่ละงานนั้น ซ่ึงประกอบ

ด้วย มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทาน และ

มาตรฐานงานท่ีให้ความเช่ือมั่น (ย่อหน้าท่ี 1 และ 2)

2. มาตรฐานท่ีเก่ียวกับงานท่ีให้ความเช่ือมั่นแต่ละงาน 

ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ข้อก�าหนด การน�าไปปฏิบัติ 

และค�าอธิบายอื่น (ย่อหน้าท่ี 2)

3. เพิ่มภาคผนวก 1 จากฉบับเดิมท่ีเพียงกล่าวอ้างอิง

ถึง แต่ฉบับใหม่น�าข้อมูลดังกล่าวมาแสดงไว้โดยมีหลักการ

ส�าคัญสรุปได้ดังภาพท่ี 1

จากภาพที่ 1 ผู ้เขียนมีข้อสังเกตดังนี้ (ข้อความใน

วงเล็บปรับให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย)

1) จรรยาบรรณ (ของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี ตาม 

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547) ครอบคลุมงาน 

ทุกประเภทท่ีผู้ประกอบวิชาชีพ (บัญชี) ปฏิบัติ ไม่ว่างานนั้น

จะอยู่หรือไม่อยู ่ภายใต้การก�ากับดูแลของ IAASB (คณะ

กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี ของสภาวิชาชีพ

บัญชี)

2) งานท่ีอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ IAASB ทุกงาน

ต้องมีมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC)

3) แม่บทส�าหรับงานท่ีให้ความเช่ือมั่น (Framework) 

ครอบคลุม 2 งาน คือ (1) งานท่ีให้ความเช่ือมั่นเก่ียวกับ

ข้อมูลในอดีต (งานสอบบัญชี และงานสอบทาน) และ Do
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แม่บทส�ำหรับงำนท่ีให้ควำมเช่ือมั่น

(2) งานที่ให้ความเชื่อมั่นอื่น แต่แม่บทส�าหรับงานท่ีให ้

ความเชื่อมั่นไม่ได้ครอบคลุมงานบริการเกี่ยวเน่ือง (เพราะ

เป็นงานที่ไม่ให้ความเชื่อมั่น)

4) งานที่ไม่ได้อยู ่ภายใต้การก�ากับดูแลของ IAASB 

มี 3 งาน คือ (1) งานให้ค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�า (2) งาน

ด้านภาษีอากร และ (3) งานบริการอื่น

4. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 (ย่อหน้า

ที่ 9) เพิ่มเติมจากฉบับเดิมที่ไม่ได้กล่าวถึง

5. ค�าจ�ากัดความของงานที่ให้ความเชื่อมั่น (ย่อหน้าท่ี 

10) ชัดเจนขึ้นกว่าฉบับเดิม และเพิ่มตัวอย่าง (ย่อหน้าที่ 

11) ดังน้ี

ภาพที่	 1	ประกาศและความสัมพันธ์ของ IAASB กับคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ที่มา: สภาวิชาชีพบัญชีฯ (2559) แม่บทส�าหรับงานที่ให้ความเช่ือมั่น ดัดแปลงจาก ภาคผนวก 1

คู่มือประมวลจรรยาบรรณของคณะกรรมการจรรยาบรรณ

งานที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ IAASB

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (ISQC)

แม่บทส�าหรับงานท่ีให้ความเช่ือม่ัน (Framework)

งานด้านภาษีอากร

งานบริการอื่น

งานที่ให้ความเช่ือม่ันเก่ียวกับ 

ข้อมูลในอดีต

งานที่ให ้

ความเชื่อมั่นอื่น

งานบริการ 

เกี่ยวเนื่อง

งานให้ค�าปรึกษา

หรือค�าแนะน�า

มาตรฐานการ 

สอบบัญชี 

(ISA)

มาตรฐานงาน 

ที่ให้ความเชื่อมั่น 

(ISAE)

มาตรฐานงาน 

สอบทาน 

(ISRE)

มาตรฐานงาน

บริการเกี่ยวเนื่อง 

(ISRS)

งานที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ IAASB

1) งานที่ให้ความเชื่อมั่น เกี่ยวข้องกับบุคคล 3 

ฝ่าย คือ

1.1) ผู้ประกอบวิชาชีพ (บัญชี เช่น 

ผู้สอบบัญชี)

1.2) ผู้ใช้ข้อมูล (เช่น ผู้ถือหุ้น)

1.3) ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ (เช่น ผู้บริหาร)

2) งานท่ีให้ความเช่ือมั่น เป็นเรื่องเก่ียวกับ 3 เร่ือง

คือ (1) ผลลัพธ์ของการวัดผลหรือการประเมินผลของ (2) 

เรื่องท่ีให้ความเช่ือมั่นตามหรือท่ีมีต่อ (3) เกณฑ์ เรียกรวม

กันว่าข้อมูลที่ให้ความเชื่อมั่น ตัวอย่างแสดงได้ดังตารางท่ี 1
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(2) งานท่ีให้ความเช่ือมั่นอย่างจ�ากัด เช่น 

งานสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (ย่อหน้าท่ี 15)

7. เปลี่ยนถ้อยค�าให้เข้าใจง่ายขึ้นแสดงตัวอย่างดัง

ตารางท่ี 3

8. ลักษณะงานท่ีให้ความเช่ือมั่น (ย่อหน้าท่ี 22 (ข)) 

มี 6 ประการ ท่ีชัดเจนข้ึนกว่าเดิม (ฉบับเดิมมี 5 ประการ)

9. ความสัมพันธ์ของผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังสามฝ่าย (ย่อหน้า

ที่ 27) มีภาคผนวก 3 ประกอบค�าอธิบายที่ชัดเจนขึ้น 

ผู้เขียนสรุปได้ดังภาพท่ี 2

จากภาพท่ี 2 ผู้เขียนมีข้อสังเกตดังนี้

1) งานที่ให้ความเชื่อมั่น (งานการสอบบัญชีหรือ

งานการตรวจสอบงบการเงิน) มีบุคคล 3 ฝ่ายคือ

1.1) ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ (ผู้บริหาร) อาจเป็น

หรือไม่เป็นผู้ว่าจ้างหรือผู้วัด/ประเมินผล

ก็ได้ และอาจเป็นหนึ่งในผู้ใช้ข้อมูลก็ได้ 

แต่ไม่ใช่ผู้ใช้ข้อมูลเพียงผู้เดียว

1.2) ผู้ประกอบวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี) อาจเป็น

หรือไม่เป็นผู้วัด/ประเมินผลก็ได้

1.3) ผู้ใช้ข้อมูล (ผู้ใช้งบการเงิน หรือผู้ถือหุ้น) 

อาจเป็นหรือไม่เป็นผู้ว่าจ้างก็ได้

6. การจัดประเภทของงานที่ให้ความเชื่อมั่นที่ชัดเจน

ข้ึนกว่าเดิม โดยแบ่งเป็น 2 เกณฑ์ ได้แก่

6.1 เกณฑ์ผู้วัดหรือประเมินผล มี 2 ประเภทคือ

1) งานที่ให ้ความเช่ือมั่นต่อค�ารับรองของ

บุคคลอื่น หมายถึง บุคคลอื่น (เช ่น นักคณิตศาสตร  ์

ประกันภัย ผู ้ประเมินราคาอิสระ ทนายความ) ไม ่ใช ่ 

ผู ้ประกอบวิชาชีพ (เช่น ผู ้สอบบัญชี) เป็นผู ้วัดผลหรือ 

ผู้ประเมินผลเรื่องที่ให้ความเชื่อมั่นตามเกณฑ์ (ย่อหน้าท่ี 12)

2) งานที่ผู ้ประกอบวิชาชีพให้ความเชื่อมั่น 

ด้วยตนเองโดยตรง หมายถึง ผู ้ประกอบวิชาชีพ (เช่น 

ผู้สอบบัญชี) เป็นผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผลเร่ืองที่ให้ความ 

เชื่อม่ันตามเกณฑ์ (ย่อหน้าที่ 13)

แม ่บทส�าหรับงานที่ ให ้ความเชื่อมั่นแสดง 

ความแตกต่างของทั้งสองงานในภาคผนวกที่ 2 ผู ้เขียน 

ขอสรุปความแตกต่างในตารางที่ 2

6.2 เกณฑ์ระดับของความเชื่อมั่น มี 2 ประเภท

คือ

(1) งานที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล 

เช่น งานตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี (ย่อหน้าที่ 14)

ตารางที่	 1 ข้อมูลที่ให้ความเช่ือมั่น

ผลลัพธ์ เร่ืองท่ีให้ความเชื่อม่ัน เกณฑ์

1. งบการเงิน ฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และ

กระแสเงินสดของกิจการ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. รายงานเกี่ยวกับประสิทธิผลของ 

การควบคุมภายใน

ประสิทธิผลของกระบวนการควบคุม

ภายใน

เกณฑ์ประเมินที่เกี่ยวข้อง เช่น COSO

3. รายงานมาตรวัดผลงานหรือ 

ผลการปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัด

ผลงานในหลายแง่มุมตามดัชนีชี้วัดต่าง ๆ ดัชนีชี้วัด (Key Performance 

Indicators: KPI)

4. รายงานก๊าซเรือนกระจก ผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจการ เกณฑ์ในการรับรู้ การวัดผล และ 

การเปิดเผยข้อมูล

5. รายงานการปฏิบัติตามเกณฑ์ ผลการปฏิบัติตามเกณฑ์ของกิจการ เกณฑ์ที่ก�าหนด กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ
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แม่บทส�ำหรับงำนท่ีให้ควำมเช่ือมั่น

2) ผู้วัด/ประเมินผล กับผู้ประกอบวิชาชีพเป็น

2.1) บุคคลคนเดียวกัน เรียกว ่า งานที่ผู ้

ประกอบวิชาชีพให ้ความเชื่อมั่นด ้วย

ตนเองโดยตรง

2.2) บุคคลต่างกัน เรียกว่า งานที่ให้ความ 

เชื่อม่ันต่อค�ารับรองของบุคคลอื่น

3) ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่ใช่ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

ผู้ใช้ข้อมูล หรือผู้ว่าจ้าง

10. เรื่องที่ให้ความเชื่อมั่น (ย่อหน้าที่ 39) มีภาคผนวก 

4 ประกอบเพ่ือแสดงประเภทของเร่ืองที่ให้ความเชื่อมั่นและ

ตัวอย่างประกอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

11. การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพ 

(ย่อหน้าท่ี 51–55) ขยายความให้ชัดเจนข้ึน

12. การใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ (ย่อหน้าที่ 

56–60) เพิ่มเติมข้ึน ฉบับเดิมไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้

13. ความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐาน 

(ย่อหน้าท่ี 61–66) ขยายความให้ชัดเจนข้ึน

14. ความมีสาระส�าคัญ (ย่อหน้าท่ี 67–70) ขยาย

ความให้ชัดเจนข้ึน

15. ความเสี่ยงของงานที่ให้ความเชื่อมั่น (ย่อหน้าที่ 

71–75) ขยายความให้ชัดเจนข้ึน แสดงได้ดังตารางที่ 4

ตารางที่	 3 การเปลี่ยนถ้อยค�า

ค�าเดิม ค�าใหม่ ย่อหน้าท่ี

1. หลักเกณฑ์ เกณฑ์ 10

2. งานที่ไม่ใช่งานท่ีให้ความเช่ือม่ัน งานที่ไม่ให้ความเช่ือมั่น 20

3. งานที่ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏิบัติ เรื่องท่ีให้ความเชื่อมั่น 39

4. ข้อมูลของงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏิบัติ ข้อมูลที่ให้ความเช่ือมั่น 39

ตารางที่	 2 งานที่ให้ความเชื่อมั่นจ�าแนกตามเกณฑ์ของผู้วัดหรือประเมินผล

ข้อพิจารณา
งานท่ีให้ความเช่ือม่ันต่อ 
ค�ารับรองของบุคคลอื่น

งานที่ผู้ประกอบวิชาชีพ 
ให้ความเช่ือมั่นด้วยตนเองโดยตรง

1. ผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผล ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพ

2. ข้อมูลที่ให้ความเช่ือม่ัน (เป็นผลลัพธ์

ของการวัดหรือประเมินผล)

อาจไม่แสดงในบริบทของเรื่องที่ให ้

ความเช่ือมั่นและเกณฑ์อย่างเหมาะสม

เป็นส่วนหนึ่งของหรือแนบพร้อมกับ

รายงานที่ให้ความเชื่อมั่น

3. บทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพ การให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เหมาะสม 

อย่างเพียงพอเพื่อแสดงข้อสรุปได้

ใช้ทักษะและเทคนิคในงานที่ผู้ประกอบ

วิชาชีพให้ความเช่ือมั่นด้วยตนเองโดยตรง 

เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอเพื่อแสดงข้อสรุปได้

4. คุณค่าของงาน – ความเป็นอิสระของผู้ประกอบวิชาชีพ 

การได้มาซึ่งหลักฐานที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอ
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บทความวิชาการ

เรื่องท่ีให้ความเช่ือม่ัน

ผลการด�าเนินงานและ 

ฐานะทางการเงินในอดีต

1. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

1. ผู้บริหาร

ผู้วัด/ประเมินผล

ผู้สอบบัญชี

เกณฑ์

มาตรฐาน 

การรายงาน 

ทางการเงิน

ข้อมูลที่ให้ความเช่ือมั่น

งบการเงิน

รายงานที่ให้ความเช่ือมั่น

รายงานของผู้สอบบัญชี

ผู้ว่าจ้าง

กิจการ

3. ผู้ใช้ข้อมูล

3. ผู้ใข้งบการเงิน

ข้อตกลงการรับงาน

หนังสือตอบรับงานสอบบัญชี

2. ผู้ประกอบวิชาชีพ

2. ผู้สอบบัญชี

ต้องรับผิดชอบต่อ

ต้องรับผิดชอบต่อ

วัดและประเมินผล 
โดยใช้

วัดและประเมินผล 
โดยใช้

หลักการทั่วไป

งานการสอบบัญชีหรืองานการตรวจสอบงบการเงิน

ภาพที่	 2	บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลสามฝ่ายในงานท่ีให้ความเช่ือมั่นDo
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แม่บทส�ำหรับงำนท่ีให้ควำมเช่ือมั่น

16. ลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีปฏิบัติ 

(ย่อหน้าที่ 76–80) ขยายความให้ชัดเจนขึ้น

17. รายงานที่ให้ความเชื่อมั่น (ย่อหน้าที่ 83–92) 

ขยายความให้ชัดเจนข้ึน

18. เรื่องอื่น ได้แก่ ความรับผิดชอบในการติดต่อ

สื่อสารอื่น (ย่อหน้าที่ 93) การจัดท�าเอกสารหลักฐาน 

(ย่อหน้าที่ 94–95) เพ่ิมเติมขึ้น ฉบับเดิมไม่ได้กล่าวถึง 

เรื่องนี้

บทสรุป
โดยหลักการและโครงสร้างเนื้อหาของแม่บทส�าหรับ

งานที่ให ้ความเชื่อมั่นฉบับใหม่ไม่แตกต่างจากฉบับเดิม 

เพียงแต่เพิ่มเนื้อหาและขยายความให้ชัดเจนขึ้น จ�านวน 

18 ประเด็นที่กล่าวไว้ข้างต้น

เอกสารอ้างอิง
ภาษาไทยและการแปล
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ตารางที่	 4 ส่วนประกอบของความเสี่ยงของงานที่ให้ความเช่ือมั่น

แม่บทฉบับใหม่ แม่บทฉบับเดิม

1. ความเสี่ยงที่ผู้ประกอบวิชาชีพไม่มีอิทธิพลทางตรง 

ประกอบด้วย

1.1 ความเสี่ยงสืบเนื่อง และ

1.2 ความเสี่ยงจากการควบคุม และ

2. ความเสี่ยงที่ผู้ประกอบวิชาชีพมีอิทธิพลทางตรง 

ประกอบด้วย

2.1 ความเสี่ยงจากการตรวจสอบ และ

2.2 ความเสี่ยงจากการวัดผลหรือการประเมินผล

1. ความเสี่ยงที่ข้อมูลแสดงขัดต่อข้อเท็จจริง 

ประกอบด้วย

1.1 ความเสี่ยงสืบเนื่อง และ

1.2 ความเสี่ยงจากการควบคุม และ

2. ความเสี่ยงที่ผู้ประกอบวิชาชีพจะตรวจไม่พบ 

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง ได้แก่

2.1 ความเสี่ยงจากการตรวจสอบ

2.2 (ไม่มี)
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