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คุณค�าของรายงานผู�สอบบัญชีแบบใหม�

ดร.ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน

อาจารยประจําภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

และผูสอบบัญชีรับอนุญาต

สภาวิชาชีพบัญชีคาดว�าจะให�ผู �สอบบัญชี ใช�รายงานของผู �สอบบัญชีแบบใหม� ตามแบบมาตรฐานการสอบบัญชี

ระหว�างประเทศ รหัส 700 (ปรับปรุง) ภายในปลายป� พ.ศ. 2559 งานวิจัยน้ีสํารวจความคิดเห็นด�านคุณค�าของรายงาน

ของผู�สอบบัญชีและผู�ใช�งบการเงินจากการเปล่ียนแปลงดังกล�าว ผลการศึกษาพบว�า ผู�ใช�งบการเงินเห็นด�วยค�อนข�าง

มากต�อประโยชน�ที่ได�จากการเปลี่ยนแปลงคร้ังน้ีในหลายประเด็น ในขณะที่ผู�สอบบัญชีจะระมัดระวังในการแสดงความ

คิดเห็นมากกว�า โดยเห็นด�วยเพียงในระดับปานกลางเป�นส�วนใหญ� ป�จจัยสําคัญที่ทําให�รายงานของผู�สอบบัญชีมี

คุณค�ามากข้ึนเกิดจากมีเพิ่ม “เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ” ในรายงานซ่ึงส�งผลให�ผู�ใช�งบการเงินเข�าใจลักษณะทางธุรกิจ

ได�ดีขึ้น และการระบุชื่อของผู�สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีซึ่งทําให�ผู�สอบบัญชีต�องระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

มากขึ้น โดยรวมแล�วถือว�าการเปล่ียนแปลงคร้ังน้ีได�เพิ่มคุณค�าของรายงานการสอบบัญชีได�ระดับหนึ่งแต�ยังมีประเด็น

ที่สามารถปรับปรุงเพิ่มเติมได�อีกในอนาคต

คําสําคัญ: รายงานของผู�สอบบัญชี ผู�สอบบัญชี ISA700 (ปรับปรุง)
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The Value of New Auditor’s Report

Dr.Chanchai Tangruenrat., CPA.

Lecturer of Department of Accounting, Thammasat Business School, Thammasat University

The Federation of Accounting Professions informally announces that a new form of the auditor’s 

report will be introduced, in 2016, in accordance with the International Standards on Auditing No. 700 

(Revised). This study surveys the perceptions of the users of financial statements as well as the auditors 

over the value of the new auditor’s report as a result of the changes. The results show that, in general, 

the users agree somewhat strongly with various benefits of the changes while the auditors are more 

reserved and generally neutral. Major factors contributing to the increased value of the auditor’s report 

are the facts that “Key Audit Matters” enable the users to better understand the nature of business of 

the auditee and that the provision of the name of the engagement partner make the auditors to be 

more careful during the audit. In overall, the changes provide increased values to the auditor’s report 

to a certain level while there is room for further improvements.

Keywords: Auditor’s Report, Auditor, ISA700 (Revised)
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บทความวิจัย

บทนํา
หลายประเทศตางมีความไมแนใจเกี่ยวกับประโยชน

ของรายงานของผูสอบบัญชีมาเปนเวลายาวนานแลว โดย
เฉพาะอยางยิ่งเมื่อสาธารณชนไดทราบขาวการตกแตงบัญชี 
การลมสลายของหลายบริษัทยักษใหญ และวิกฤตการณ
ซับไพรม ที่เกิดขึ้นมากมายในชวงที่ผานมา ทั้ง ๆ  ที่บริษัท
เหลานั้นไดรับการตรวจสอบจากสํานักงานบัญชีที่มีชื่อเสียง
ของโลก (เรียกกันในปจจุบันวา “Big4”) ความไมเชื่อถือ
ตอวิชาชีพสอบบัญชีจึงยิ่งมีมากขึ้น

งานวิจัยมากมายในตางประเทศระบุวา ความไมเชื่อถือ
งานของผูสอบบัญชีสวนหนึ่งเกิดจากความแตกตางระหวาง
ความคาดหวังของผูใชงบการเงินในส่ิงที่ผู สอบบัญชีทํากัน 
กับสิ่งที่ผู สอบบัญชีทําในความเปนจริง (เรียกวา “ความ
แตกตางของความคาดหวัง” หรือ “Expectations Gap”) 
ผูมีหนาที่ควบคุมวิชาชีพสอบบัญชีจึงไดพยายามลดชองวาง
ดังกลาว โดยการเพ่ิมคําอธิบายในรายงานของผูสอบบัญชี
ใหมากขึ้น ถึงแมมีงานวิจัยที่ชี้ใหเห็นวาความเขาใจของ
ผู ใชงบการเงินดีขึ้นจากการเปล่ียนแปลงดังกลาว แตก็มี
รายงานมากมายเชนกันที่พบวาผูใชงบการเงินจํานวนไมนอย
ไมเคยอานรายงานของผูสอบบัญชีเลย (Pricewaterhouse 
Coopers, 2013) บางก็เห็นวาคําอธิบายในรายงานน้ัน
ตีความไดยาก (Gold, Gronewold, & Pott, 2009) อีกทั้ง 
บางสวนยังเห็นวาผู ใชงบการเงินตองการขอมูลที่มากกวา
ที่มีอยูในรายงานของผูสอบบัญชี (Porter, hÓgartaigh, & 
Baskerville, 2009) ลาสุดเมื่อตนป พ.ศ. 2558 นี้ ทาง 
International Federation of Accountants (IFAC)
จึ ง ได ออกมาตรฐานการสอบบัญชี ระหว  างประเทศ 
(International Standard on Auditing: ISA) ฉบับใหม

เพื่อพยายามลดความแตกตางของการคาดหวังดังกลาวลง 
โดยมีการเพิ่ มจํ านวนวรรค ข้ึนอย  างมากเ พ่ืออธิบาย
รายละเอียดที่เก่ียวกับความรับผิดชอบของผูบริหารและ
ผูสอบบัญชี อีกทั้งคํานิยามท่ีใชในหลายดาน

สําหรับประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียด
ในรายงานของผูสอบบัญชีจาก 2 วรรค เปน 3 วรรค และ

ในที่สุดแบบ 6 วรรคท่ีใชในปจจุบันนี้ตามแบบปฏิบัติของ
ตางชาติมาเปนลําดับ โดยการเปลี่ยนเปนแบบ 6 วรรค
ไดเกิดข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2555 โดยไดใชในรูปแบบรายงาน
เดียวกันกับของ ISA 700 ที่ออกใชในตางประเทศเม่ือป 
พ.ศ. 2553 แตสําหรับการเปล่ียนแปลงรูปแบบของรายงาน
ของผูสอบบัญชีแบบใหมในคร้ังลาสุดนี้ สภาวิชาชีพบัญชีฯ 
คาดวาจะนํามาใชในเวลาท่ีใกลเคียงกับท่ี ISA700 (ปรับปรุง) 
มีผลบังคับใช นั่นคือเร่ิมใชสําหรับงบการเงินที่สิ้นสุดใน
หรือหลัง วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (สภาวิชาชีพบัญช ี
ในพระบรมราชูปถัมภ, พ.ศ. 2558) อยางไรก็ตาม รางของ
มาตรฐานการสอบบัญชีดั งกล าวของไทยยังไม มีการ
เผยแพรเพื่อการทําประชาพิจารณ จึงทําใหเกิดขอสงสัยวา 
ผูสอบบัญชีและผูใชงบการเงินจะมีความเห็นเชนไรตอการ
เปล่ียนแปลงในรายงานรูปแบบใหมนี้ ถึงแมงานวิจัยใน
ประเทศไทยในเรื่องความแตกตางของความคาดหวังตอการ
ตรวจสอบจะมีอยางจํากัดมาก แตก็แสดงใหเห็นวายังมีความ
แตกตางดังกลาวอยูมากในหลายดานเชนกัน (Lee et al., 
2010) รายงานของผูสอบบัญชีแบบใหมที่ประเทศไทยกําลัง
จะนํามาใชจะสามารถลดความแตกตางของการคาดหวัง
จากผูสอบบัญชีไดหรือไมและมีคุณคามากเพียงใดตอผู ใช
งบการเงิน จึงเปนคําถามท่ีอยูในความสนใจ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักในการศึกษาระดับความ
เห็นของผูที่มีสวนเกี่ยวของสําคัญกับรายงานการสอบบัญชี 
(ผู สอบบัญชีและผู ใชงบการเงิน) ตอคุณคาของรายงาน
ของผู สอบบัญชีท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 8 ดานที่
สําคัญในรายงานแบบใหม โดยคําถามวิจัยมี 2 ขอ คือ
(1) ผูเกี่ยวของมีความรูสึกวาการเปล่ียนแปลงตาง ๆ  ใน
รายงานของผู สอบบัญชีแบบใหมสามารถเพิ่มคุณคาใน
ดานตาง  ๆ  ใหผู ใช งบการเงินไดมากนอยเพียงใด และ
(2) ความเห็นของผูสอบบัญชีแตกตางจากความเห็นของผูใช
งบการเงินในประเด็นดังกลาวหรือไม เน้ือหาในสวนท่ี 2
จะเปนการทบทวนวรรณกรรม ตอดวย สวนที่ 3 วิธีการ
เก็บขอมูล สวนท่ี 4 ผลสํารวจ และสวนท่ี 5 การสรุปผล
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คุณค�าของรายงานผู�สอบบัญชีแบบใหม�

การทบทวนวรรณกรรม
คุณคาของรายงานของผู สอบบัญชีมักถูกมองผาน

การศึกษาในเรื่องความแตกตางของความคาดหวังของผูใช
งบการเงิน (Expectations Gap) โดยงานวิจัยสวนใหญ
ชี้ใหเห็นวาผูใชงบการเงินและผูสนใจอื่น ๆ  มีความเขาใจ
บทบาทและความรับผิดชอบของผู สอบบัญชีน อยมาก 
(Porter et al., 2009) รายงานของผู สอบบัญชีจึงถูก
ดัดแปลงใหความรูแกผูใชงบการเงินเก่ียวกับความรับผิดชอบ
ของผูบริหารและผูสอบบญัช ีรวมท้ังการระบุวธิกีารตรวจสอบ
ลงไปโดยการดัดแปลงจากรายงานแบบ 2 วรรคเปน 3 วรรค 
ซึ่งตอมาดัดแปลงเพ่ิมเติมเปนแบบ 6 วรรคท่ีใชในปจจุบัน 
อยางไรก็ตาม ความตางของความคาดหวังดังกลาวดูเหมือน

จะยังคงมีอยู (Gold, Gronewold, & Pott, 2012) โดย
การวิจัยในระยะหลังพบวาการเปลี่ยนแปลงเพียงรูปแบบและ
ภาษาไมนาจะชวยใหความแตกตางดังกลาวลดลงไปมากนัก 
(Gold et al., 2012; Porter et al., 2009)

IAASB (International Auditing and Assurance 
Standards Board) (2011) ใหคําจํากัดความของความ
แตกตางของความคาดหวังไวแบบกวาง ๆ  วาคือ “ความ
แตกตางระหวางสิ่งที่ผู ใชคาดหวังจากผูสอบบัญชีและการ
ตรวจสอบงบการเงิน กับขอเท็จจริงของการสอบบัญชี” 
(หนา 7) ซึ่งความแตกตางดังกลาวมีหลายดาน เชน ผูใช
รายงานไมคอยเขาใจความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีจากการ
อานรายงานของผูสอบบัญชีในแบบปจจุบัน (Gold et al., 
2009; Porter et al., 2009) โดยผูใชรายงานตีความหมาย
ของศัพทเทคนิคในรายงานของผูสอบบัญชีแตกตางกันไป 
(Stephen Kwaku Asare & Wright, 2012) อีกทั้งผูใช
งบการเงินยังไมใหความสนใจมากนักตอวิธีการตรวจสอบของ
ผูสอบบัญชี (Vanstraelen, Schelleman, Meuwissen, 
& Hofmann, 2012)

งานวิจัยในประเทศไทยก็พบความแตกตางของความ
คาดหวังเชนเดียวกัน โดย Lee et al. (2010) พบวามี
ความแตกตางของความคาดหวัง 18 ดานจากทั้งหมด 42 
ดานที่ทําการสํารวจ ซึ่งความแตกตางในหลายดานก็ไม

สมเหตุผล เนื่องจากจะเกิดตนทุนที่สูงเกินกวาประโยชน
ที่ไดรับ หรือไมถูกตองตามจรรยาบรรณของผูสอบบัญชี
เชน การปองกันและคนหาทุจริตท้ังหมดที่เกิดข้ึน การให
รายงานการละเมิดกฎหมายภาษีอากรตอผูมีหนาท่ีกํากับดูแล 
การตรวจและรับรองรายการทางบัญชีทั้งหมด การรับรอง
ความอยูรอดของกิจการ เปนตน

นอกจากความแตกตางของความคาดหวังแลว IAASB 
(2011) ยังไดกลาวถึงชองวางของขอมูล (Information 
Gap) ซึ่งหมายถึงชองวางระหวางขอมูลที่ผูใชเชื่อวาจําเปน
ในการตัดสินใจ กับขอมูลที่ผูใชงานหาไดจากงบการเงินหรือ
ขอมูลสาธารณะอื่น  ๆ  ซึ่งชองวางของขอมูลน้ีเปนปจจัย
สําคัญอันหนึ่งที่ทําใหเกิดความแตกตางของความคาดหวัง 
เนื่องจากผูใชงบการเงินตองการท่ีจะไดขอมูลที่เฉพาะเจาะจง
กับบริษัทมากกวาขอมูลท่ีผูสอบบัญชีเปดเผยไวในรายงาน
การสอบบัญชี ขอมูลดังกลาวเชน ประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน (Gray, Turner, Coram, & Mock, 2011) 
ขอมูลท่ีกรรมการบริษัทไดจากผูสอบบัญชี (Porter et al., 
2009) หรือความเสี่ยงที่สําคัญและการประมาณการทาง
บัญชีที่สําคัญ (Vanstraelen et al., 2012) เปนตน

นอกจากนี ้ยงัมงีานวจิยัทีก่ลาวถงึ “ชองวางการสือ่สาร” 
(Communication Gap) โดย Mock et al. (2013)
ระบุวา ชองวางการส่ือสาร “เปนสิ่งท่ีสะทอนความแตกตาง
ระหวางสิ่งที่ผูใชตองการและเขาใจกับสิ่งที่ผูใหความเชื่อมั่น
สือ่สารไป” (หนา 327) ซึง่ก็หมายถึงการส่ือสารท่ีมปีระสิทธิผล
หรือไมนั่นเอง งานวิจัยมากมายในประเทศท่ีพัฒนาแลว
ชี้ใหเห็นวาการเพ่ิมการอธิบายรายละเอียดใหมากขึ้นดังเชน
การเพ่ิมรายงานของผูสอบบัญชีจาก 2 วรรค เปน 3 วรรค 
สวนใหญทําใหผู ใชเขาใจงานและบทบาทของผูสอบบัญชี
ดีขึ้นเพียงระดับหนึ่ง (Chong & Pflugrath, 2008; Gay 
& Schellugh, 1993; Gist, Shastri, Ward, & Wilson, 
2005; Innes, Brown, & Hatherly, 1997) และสรุปวา
ชองวางความคาดหวังคงกําจดัใหหมดไปไมได (Innes et al., 
1997) ดังนั้น Hatherly, Brown, and Innes (1998)
จึงเสนอวา เพื่อลดชองวางทางความคาดหวัง รายงานของDo
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ผู สอบบัญชีควรที่ใชแบบที่ไมกําหนดคําบรรยายและและ
ไมควรเปนหัวขอที่เปนมาตรฐานตายตัว เพื่อใหสามารถส่ือ
ถึงสิ่งที่ผูใชตองการรับรูไดมากกวา อยางไรก็ตาม ความคิด
แบบไมใชคําบรรยายและหัวขอมาตรฐานในรายงานของ
ผูสอบบัญชียังไดรับเสียงคัดคานอยู เนื่องจากอาจจะเปนการ
เปดโอกาสใหผู สอบบัญชีสามารถเลือกเปดเผยขอมูลเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคที่เปนประโยชนตอตัวผูสอบบัญชีเองได 
สําหรับในประเทศไทย ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน (พ.ศ. 2552) 
ไดสํารวจชองวางการส่ือสารในชวงท่ีประเทศไทยกําลังจะ
เปล่ียนจากรายงานของผูสอบบัญชีจากแบบ 3 วรรค เปน 
6 วรรค และพบวาทั้งผูสอบบัญชีและผูใชงบการเงินเห็นวา
การเปล่ียนเปนแบบรายงาน 6 วรรค สามารถลดชองวาง
การส่ือสารลงไดระดับหนึ่ง โดยผูใชงบการเงินยังคงเขาใจ
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีคลาดเคลื่อน นอกจากนี้
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญยังเห็นวาควรยังคงไวซึ่งรูปแบบ
ที่มีคําบรรยายที่เปนมาตรฐานชัดเจนแตเพิ่มยอหนาให
ผู สอบบัญชีสามารถรายงานและแสดงความเห็นไดอยาง
อิสระในเร่ืองที่เชื่อวาจะมีประโยชนตอผูใช เชน การทุจริต 
ประสิทธิผลการควบคุมภายใน และความเส่ียงตาง ๆ  ที่มีผล
ตอการแสดงขอมูลในงบการเงิน

เพื่อลดความแตกตางของความคาดหวังและชองวาง
ตาง ๆ  ที่กลาวขางตน ทาง International Auditing and 
Assurance Standards Board (IAASB) และ American 
Institute of CPAs (AICPA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา
จึงไดรวมกันทําโครงการศึกษาวิธีเพิ่มคุณคาใหรายงานของ
ผูสอบบัญชีตั้งแตป พ.ศ. 2549 (IFAC, 2015) จนในที่สุด
ไดออกเปนมาตรฐานการสอบบัญชีใหม (ISA700 (ปรับปรุง)) 
เมื่อตนป พ.ศ. 2558 ภาคผนวก 1 ไดสรุปการเปล่ียนแปลง
หลัก ๆ  ในรายงานของผูสอบบัญชีแบบใหมดังกลาว

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในรายงานของผูสอบบัญชี
ตาม ISA700 (ปรับปรุง) นี้เปนเร่ืองใหมและยังไมมีการทํา
ประชาพิจารณ งานวิจัยนี้จึงตองการสํารวจความเห็นของ
ผูสอบบัญชีและผูใชงบการเงินตอคุณคาที่คาดวาจะไดรับ

จากการปรับปรุงในดานตาง ๆ  ในรายงานของผูสอบบัญชี
แบบใหม 8 ดานหลัก รายงานของผู สอบบัญชีแบบใหม
ฉบับเต็มท่ีผู วิจัยไดดัดแปลงเพื่อการวิจัยนี้ไดแสดงไวใน
ภาคผนวก 2

วิธีการเก็บข�อมูล
การวิจัยคร้ังนี้ตองการผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความ

คุนเคยกับรายงานของผูสอบบัญชี เนื่องจากเปนการสํารวจ
ความคิดเห็นในรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงในรายงาน
ดังกลาว ผูที่ไมเคยใชรายงานของผูสอบบัญชีเลยจึงไมนาจะ
สามารถใหขอมูลที่เปนประโยชนได ผู วิจัยจึงทําการสง
แบบสอบถามท้ังแบบ Online และในรูปแบบกระดาษ
ใหมีการกระจายออกไปกวางที่สุด เพื่อคัดกรองเฉพาะ
ผู  ตอบแบบสอบถามตามที่ มี ความเหมาะสมเท  านั้ น 
แบบสอบถามถูกสงไปยังบุคคลที่รู จักเพื่อทําการสงตอไป
ใหกับกลุมเปาหมายตอไปผานสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ
แหงหน่ึงและผานการอบรมสมนาทางดานบัญชี 2 แหง 
ตารางที่ 1 แสดงผลสรุปของการสงแบบสอบถาม ซึ่งชี้
ใหเห็นวามีอัตราการตอบกลับท่ีนาพอใจพอสมควร (รอยละ 
41.1)

ตารางที่ 2 ไดสรุปลักษณะทั่วไปของกลุ มตัวอยาง
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (66.2%) มีอายุ
สวนใหญเกิน 30 ป (82.8%) มีการศึกษาสวนใหญใน
ระดับปริญญาโท (53.4%) และปริญญาตรี (42.6%) เปน
ผูสอบบัญชี 36.3% และเปนผูใชงบการเงิน 63.7% แต
โดยรวมแลวทํางานในสายวิชาชีพบัญชี (95.6%) และ
เคยทํางานสอบบัญชี (73.5%) เปนสวนใหญ จึงเห็นไดวา
ผู ใช งบการเงินในการวิจัยคร้ังนี้ มีสัดสวนท่ีเคยทํางาน
สอบบัญชีอยู สูงพอสมควร อีกทั้งมีพื้นฐานการทํางานใน
วิชาชีพบัญชีแทบทั้งสิ้น
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ตารางท่ี 1 ผลสรุปของการสงแบบสอบถาม

แบบสอบถาม Online แบบสอบถามกระดาษ รวม

สง/มีผูเปดอาน 543 315 858

ตอบกลับ 109 244 353

ไมสมบูรณ 0 –48 –48

ไมเคยจัดทํา/ใชรายงานผูสอบบัญชี –9 –92 –101

รวม 100 104 204

อัตราการตอบกลับ 20.1% 77.5% 41.1%

ตารางท่ี 2 ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง

จํานวน ร�อยละ

เพศ ชาย 69 33.8

หญิง 135 66.2

อายุ < 25 ป 14 6.9

26-30 ป 21 10.3

31-41 ป 58 28.4

41-50 ป 76 37.3

> 50 ป 35 17.2

การศึกษา ตํ่ากวาตรี 2 1.0

ป.ตรี 87 42.6

ป.โท 109 53.4

ป.เอก 6 2.9

สถานะ นักลงทุน 25 12.3

ผูสนใจทั่วไป 81 39.7

ผูสอบบัญชี 74 36.3

อื่น ๆ 24 11.8

ประสบการณบัญชี เคยทําบัญชี 195 95.6

ไมเคยทําบัญชี 9 4.4

เคยทําสอบบัญชี เคยทําสอบบัญชี 150 73.5

ไมเคยทําสอบบัญชี 54 26.5

การวิเคราะหขอมูลจะใชสถิติการวัดคาความตางของ
กลุมตัวอยาง และ คารอยละ โดยแบงระดับความคิดเห็น
เปน 5 ระดับตามชวงคาคะแนนเฉลี่ยดังนี้

• คะแนนเฉลี่ย 4.21–5.00
หมายถึง เห็นดวยเปนอยางมาก

• คะแนนเฉลี่ย 3.41–4.20
หมายถึง เห็นดวยคอนขางมาก

• คะแนนเฉล่ีย 2.61–3.40
หมายถึง เห็นดวยในระดับปานกลาง

• คะแนนเฉลี่ย 1.81–2.60
หมายถึง คอนขางไมเห็นดวย

• คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.80
หมายถึง เห็นดวยนอยมาก

ผลการสํารวจและการวิเคราะห�ข�อมูล
สวนน้ีจะอภิปรายผลการสํารวจความเห็นของผูตอบ

แบบสอบถามตอคุณคารายงานของผูสอบบัญชีในดานตาง ๆ  
1. คุณคาของรายงานของผูสอบบัญชีแบบใหม
ตารางท่ี 3 แสดงคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของผูสอบ

บัญชีกับผูใชงบการเงินตอคุณคาดานตาง ๆ  ในรายงานของ
ผู สอบบัญชีแบบใหมและผลการวิเคราะหทางสถิติเพ่ือ
หาความแตกตางของความเห็นระหวางผูตอบแบบสอบถาม
สองกลุมดวย หากพิจารณาโดยภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามDo
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ตารางที่ 3 ผลกระทบดานตาง ๆ  ของรายงานของผูสอบบัญชีแบบใหม

ผู�สอบบัญชี ผู� ใช�งบการเงิน รวม

1. การจัดเรียงหัวขอใหมโดยนําวรรคนําและวรรคความเห็นของผูสอบบัญชีขึ้นมา

เปนสองวรรคแรกของรายงานของผูสอบบัญชีแบบใหมสงผลให

1.1 ผูใชงบการเงินสะดวกในการอานรายงานของผูสอบบัญชีมากขึ้น 3.27 3.66 3.52

1.2 ผูใชงบการเงินเขาใจผลการตรวจสอบไดดีขึ้น 3.03 3.36 3.24**

1.3 ผูใชงบการเงินเขาใจความเส่ียงที่เกี่ยวของกับธุรกิจไดดีขึ้น 2.84 3.24 3.09

1.4 ผูใชงบการเงินเขาใจความเส่ียงที่เกี่ยวของกับการสอบบัญชีไดดีขึ้น 2.89 3.20 3.09

2. การกําหนดใหมีหัวขอ “เกณฑในการแสดงความเห็น” ถึงแมจะเปนการแสดง

ความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขสงผลให

2.1 ผูใชงบการเงินเขาใจบทบาทของผูสอบบัญชีไดดีขึ้น 3.07 3.38 3.27**

2.2 ผูใชงบการเงินเขาใจลักษณะงานของผูสอบบัญชีไดดีขึ้น 3.03 3.28 3.19**

2.3 ผูใชงบการเงินเขาใจความเปนอิสระของผูสอบบัญชีไดดีขึ้น 3.16 3.31 3.25

3. การกําหนดใหรายงานของผูสอบบัญชีตองระบุ “เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ” 

ไวในรายงานการสอบบัญชีแบบใหมสงผลให

3.1 ผูใชงบการเงินเขาใจลักษณะของธุรกิจไดดีขึ้น 3.09 3.52 3.37**

3.2 ผูใชงบการเงินเขาใจลักษณะของงานของผูสอบบัญชีไดดีขึ้น 3.05 3.53 3.36

3.3 ผูใชงบการเงินมีความเช่ือมั่นตอรายงานของผูสอบบัญชีมากขึ้น 2.97 3.53 3.33**

3.4 ผูใชงบการเงินมีขอมูลเพื่อประเมินความเส่ียงของกิจการไดมากขึ้น 3.18 3.69 3.50**

3.5 ผูสอบบัญชีมีความระมัดระวังในการทํางานตรวจสอบ“เรื่องสําคัญในการ

ตรวจสอบ” มากขึ้น

3.43 3.82 3.68**

4. การระบุถึงความรับผิดชอบของผูบริหารเร่ืองการดําเนินงานตอเนื่องในรายงาน

ของผูสอบบัญชีแบบใหมทําให

4.1 ผูบริหารตระหนักถึงความรับผิดชอบของตัวเองมากข้ึน 3.35 3.41 3.39

4.2 ผูสอบบัญชีสามารถแบงแยกความรับผิดชอบระหวางตนเองกับผูบริหารได

ชัดเจนมากข้ึน

3.46 3.52 3.50

4.3 ผูใชงบการเงินเขาใจบทบาทและความรับผิดชอบของงานสอบบัญชีไดดีขึ้น 3.23 3.45 3.37

5. การขยายความเพ่ิมในเรื่องความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการใชเกณฑ

ดําเนินงานตอเนื่องของกิจการโดยผูบริหารและการติดตอส่ือสารกับผูมีหนาที่ใน

การกํากับดูแลมีผลทําให

5.1 ผูใชงบการเงินเขาใจความเส่ียงของงบการเงินมากขึ้น 3.05 3.41 3.28**

5.2 ผูใชงบการเงินเขาใจลักษณะและความเส่ียงของการสอบบัญชีมากขึ้น 3.19 3.35 3.29Do
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คุณค�าของรายงานผู�สอบบัญชีแบบใหม�

เห็นดวยในระดับปานกลางจนถึงคอนขางมากกับคุณคา
ทุกดานของการรายงานของผูสอบบัญชีแบบใหม โดยดาน
ที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 2 อันดับแรกคือ ดานการกําหนดให
เพิ่ม “เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ” (Key Audit Matter) 
และการระบุชื่อของผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชี 
(Engagement Partner) ไวในรายงานการสอบบัญชีแบบ
ใหม โดยกลุมตัวอยางเห็นวาทั้งสองเร่ืองน้ีจะสงผลใหผูสอบ
บัญชีมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากขึ้น (3.68
และ 3.56 ตามลําดับ) ทั้งนี้หากพิจารณาแยกเปนผูสอบ
บัญชีและผู ใชงบการเงินจะเห็นวามีความเห็นแตกตางกัน
อยูบางดังที่จะวิเคราะหในรายละเอียดตอไป

การจัดเรียงวรรคนําและวรรคความเห็นเปนสองวรรคแรก
ทั้งผู สอบบัญชีและผูใชงบการเงินเห็นดวยเหมือนกัน

วาการจัดเรียงดังกลาวจะสงผลทําใหผูใชงบการเงินมีความ
สะดวกในการอานรายงานของผู สอบบัญชีมากขึ้นโดยท้ัง
2 กลุมแสดงความเห็นดวยกับประโยชนดานน้ีสูงท่ีสุดเม่ือ
เปรียบเทียบกับดานอื่น โดยอันดับคาเฉลี่ยรองลงไปของท้ัง 

2 กลุ ม คือ ประโยชนในการทําใหผู ใชงบการเงินเขาใจ
ผลการตรวจสอบไดดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับความตองการของ
ผูใชงบการเงินท่ีอยากเห็นความชัดเจนของผลการตรวจสอบ 
(Porter et al., 2009) รวมทั้งสอดคลองกับผลงานวิจัย
ที่ระบุวาผูใชลงการเงินบางสวนระบุวา วรรคความเห็นใน
รายงานของผูสอบบัญชีเพียงวรรคเดียวก็สงสารสนเทศท่ี
เพียงพอใหแกผูใชแลว (Gray et al., 2011) โดยผูสอบ
บัญชีเห็นดวยในระดับท่ีนอยกวาผู ใช งบการเงินอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ

อยางไรก็ตาม ผู สอบบัญชีเห็นดวยในระดับเฉลี่ยที่
ตํ่ากวา 3 สําหรับดานการสงผลใหผูใชงบการเงินเขาใจความ
เสี่ยงที่เกี่ยวของกับธุรกิจ (2.84) และการสอบบัญชี (2.89) 
ไดดีขึ้น ในขณะท่ีผูใชงบการเงินเห็นดวยในระดับที่มากกวา
ผูสอบบัญชี แตคะแนนเฉล่ียผูใชงบการเงินก็ยังนอยกวา 2 
ดานแรกที่กลาวในวรรคกอน ซึ่งถือไดวาเปนไปในทิศทางท่ี
เหมาะสม เน่ืองจากท้ังสองวรรคน้ีไมมีการพูดถึงความเส่ียง
ใด ๆ  เปนการเฉพาะเจาะจง จึงไมนามีผลโดยตรงประโยชน
ทั้ง 2 ดานนี้เทาใดนัก

ตารางท่ี 3 ผลกระทบดานตาง ๆ  ของรายงานของผูสอบบัญชีแบบใหม (ตอ)

ผู�สอบบัญชี ผู� ใช�งบการเงิน รวม

6. การใหคําจํากัดความของ “การใหความเช่ือมั่นอยางสมเหตุผล” และ

“ความมีสาระสําคัญ“ ไวในรายงานของผูสอบบัญชีแบบใหมสงผลให

6.1 ผูใชงบการเงินเขาใจความเส่ียงของงบการเงินไดมากขึ้น 3.23 3.44 3.36

6.2 ผูใชงบการเงินเขาใจงานสอบบัญชีและรายงานของผูสอบบัญชีดีขึ้น 3.22 3.43 3.35

7. การระบุชื่อของผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีในรายงานของผูสอบบัญชี

แบบใหม สงผลให

7.1 ผูใชงบการเงินม่ันใจในรายงานของผูสอบบัญชีมากขึ้น 3.00 3.30 3.19**

7.2 ผูสอบบัญชีตองระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากข้ึน 3.41 3.65 3.56

8. “การเปล่ียนแปลงรูปแบบใหมนี้จะทําใหคุณคาของรายงานของผูสอบบัญชี

เพ่ิมขึ้น”

2.50 2.82 2.71**

** คาเฉล่ียของผูสอบบัญชีและผูใชงบการเงินแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการทดสอบแบบ 

Nonparametric ตามวิธี Mann-Whitney U Tests
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บทความวิจัย

การกําหนดใหมีหัวขอ “เกณฑในการแสดงความเห็น”
แมกรณีการแสดงความเห็นแบบไมมีเง่ือนไข

ทั้งผู สอบบัญชีและผูใชงบการเงินเห็นดวยในระดับ
ปานกลางวาการกําหนดใหมีหัวขอ “เกณฑในการแสดงความ
เห็น” แมกรณีการแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขจะสงผล
ตอการทําใหผู ใชงบการเงินเขาใจบทบาท ลักษณะงาน
และความเปนอิสระของผูสอบบัญชีไดดีขึ้น แตผูสอบบัญชีมี
ความเห็นวาการกําหนดดังกลาวสงผลใหผูใชงบการเงินเขาใจ
บทบาทและลักษณะงานของผูสอบบัญชีไดดีขึ้นในระดับที่
นอยกวาระดับที่ผูใชงบการเงินคาดการณไวอยางมีนัยสําคัญ 
ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากคําบรรยายในหัวขอดังกลาวเปนเร่ือง
ทั่วไปท่ีผูสอบบัญชีอาจไมเห็นในประโยชนมากนัก ในขณะท่ี
ผูใชงบการเงินอาจไมมีความคุนเคยกับเรื่องดังกลาว จึงจะ
ทําใหเห็นวาจะมีประโยชน เนื่องจากผูใชงบการเงินสวนใหญ
เห็นวาเกณฑในการแสดงความเห็นเปนสวนสําคัญมาก
ดานหน่ึงในรายงานของผูสอบบัญชี (Porter et al., 2009)

การระบุ “เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ” ไวในรายงาน
ของผูสอบบัญชี

ผูใชงบการเงินเห็นดวยคอนขางมากวาการระบุ “เรื่อง
สําคัญในการตรวจสอบ” ไวในรายงานของผูสอบบัญชีจะ
สงผลใหผู ใชงบการเงินเขาใจลักษณะทางธุรกิจและความ
เสี่ยงของธุรกิจไดดีขึ้น อีกทั้งยังทําใหเขาใจลักษณะงาน
ของผูสอบบัญชีไดดีขึ้น ซึ่งสงผลใหมีความเชื่อมั่นตอรายงาน
ของผูสอบบัญชีมากขึ้นดวย และท่ีสําคัญที่สุด (คะแนนเฉล่ีย
สูงสุด) ผูใชงบการเงินเชื่อวาการระบุ “เร่ืองสําคัญในการ
ตรวจสอบ” จะทําใหผู สอบบัญชีมีความระมัดระวังในการ
ตรวจสอบเร่ืองสําคัญดังกลาวไดมากข้ึนดวย ผลสํารวจยังช้ี
วาผูสอบบัญชีเห็นดวยกับผลกระทบทุกดานที่กลาวขางตน
ในระดับปานกลางเทานั้น ยกเวนเร่ืองการทําใหผูสอบบัญชี
ระมัดระวังมากขึ้นซึ่งผูสอบบัญชีเห็นดวยระดับคอนขางมาก
เชนเดียวกับผูใชงบการเงิน ซึ่งหากพิจารณาความแตกตาง
ทางสถิติในทุกดานแลว ประโยชนที่ผู สอบบัญชีเห็นวาจะ
ไดรับจากการรายงาน “เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ” นี้มี

นอยกวาประโยชนที่ผู ใชงบการเงินคาดวาจะไดรับในแทบ
ทุกกรณี ยกเวนกรณีการทําใหผูใชงบการเงินเขาใจลักษณะ
งานสอบบัญชีไดดีขึ้น ที่ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ซึ่งอาจสะทอนใหเห็นวาการระบุ “เรื่องสําคัญในการ
ตรวจสอบ” เปนการสนองความตองการของผูใชงานได
คอนขางดี ในขณะท่ีผู สอบบัญชีเองก็เห็นดวยแตอาจยัง
ไมแนใจนัก

การคาดการณของผูใชงบการเงินถึงประโยชนที่คาดวา
จะไดรับอยางคอนขางมากจากการระบุ “เรื่องสําคัญในการ
ตรวจสอบ” นี้สะทอนใหเห็นถึงความตองการขอมูลอื่นที่มา
กกวาท่ีมีอยูในรายงานของผูสอบบัญชีในแบบปจจุบัน ซึ่ง
สอดคลองกับผลวิจัยหลายชิ้นท่ีชี้วาผูใชงบการเงินตองการ
ขอมูลท่ีเฉพาะเจาะจงกับบริษัทมากขึ้น (Gray et al., 2011; 
Porter et al., 2009; Vanstraelen et al., 2012)

การระบุความรับผิดชอบของผูบริหารเรื่องการดําเนินงาน
ตอเนื่อง

สําหรับการที่รายงานของผูสอบบัญชีแบบใหมระบุความ
รับผิดชอบของผูบริหารในเรื่องการดําเนินงานตอเนื่องนั้น
ผู ใชงบการเงินเห็นดวยคอนขางมากวาจะสามารถทําให
การแบงแยกความรับผิดระหวางผูสอบบัญชีและผูบริหาร
ชัดเจนข้ึน อีกทั้งยังจะสงผลใหผูใชงบการเงินเขาใจบทบาท
และความรับผิดชอบของงานสอบบัญชีไดดีขึ้นและจะทําให
ผู บริหารตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองมากข้ึน
ในระดับคอนขางมากดวย ซึ่งผู สอบบัญชีก็เห็นดวยกับ
ประโยชนดังกลาวโดยไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

การอธิบายความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการใช
เกณฑการดําเนินงานตอเนื่องของกิจการและการติดตอ
สื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล

ผู ใชงบการเงินเห็นดวยในระดับคอนขางมากวาการ
เพิ่มเรื่องดังกลาวจะสงผลใหผูใชงบการเงินเขาใจความเสี่ยง
ของงบการเงินมากขึ้น ในขณะที่ผูสอบบัญชีเห็นตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยเห็นดวยในระดับปานกลางเทานั้น Do
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นอกจากน้ีทั้งผู สอบบัญชีและผู ใชงบการเงินเห็นดวยใน
ระดับปานกลางคลายกันวาการเพิ่มขอความดังกลาวจะ
สงผลใหผู ใชงบการเงินเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของ
การสอบบัญชีมากข้ึน ซึ่งกรณีนี้อาจเปนผลมาจากการท่ีผูใช
งบการเงินในปจจุบันยังมีความรูในเร่ืองความรับผิดชอบของ
ผูสอบบัญชีไมมากนัก

ผลการสํารวจดังกลาวจึงเปนการสนับสนุนงานวิจัย
ในอดีตที่พบว ารายงานของผู สอบบัญชีมีความสําคัญที่
ผูใชงานจะนําไปพิจารณาความอยูรอดของกิจการ (Asare 
& Wright, 2009) เพียงแตผูใชงบการเงินสวนใหญไมทราบ
วาผู สอบบัญชีไดทําอะไรบาง ในการดูวาสมมติฐานเร่ือง
การดําเนินงานตอเน่ืองของกิจการนั้นเหมาะสมหรือไม 
(Mock, Turner, Gray, & Coram, 2009) การอธิบาย
เรื่องดังกลาวเพ่ิมเติมทั้งในสวนของความรับผิดชอบของ
ผูสอบบัญชี และในสวนของผูบริหารที่กลาวถึงมากอนแลว 
จึงนาจะเปนกาวแรกที่นําไปสู การลดชองวางของความ
คาดหวัง และทําใหรายงานของผูสอบบัญชีมีคุณคามากขึ้น

การอธิบายความหมายของ “การใหความเช่ือมั่นอยางมี
เหตุผล” และ “ความมีสาระสําคัญ”

ทั้งผูสอบบัญชีและผูใชงบการเงินมีความเห็นไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติวาการอธิบายความหมายของ 
“การใหความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผล” และ “ความมีสาระ
สําคัญ” ในรายงานแบบใหมจะทําใหผูใชงบการเงินเขาใจ
ถึงความเสี่ยงของงบการเงินและเข าใจงานสอบบัญชี
และรายงานของผูสอบบัญชีไดดีขึ้นพอควร เน่ืองจากใน
อดีตทั้งผู สอบบัญชี ผู ทําบัญชีและผูใชงบการเงินมีความ
ไมมั่นใจวารายงานของผูสอบบัญชีในแบบปจจุบันตองการ
จะส่ือสารอะไรในการกลาวถึง 2 คํานี้ (Gray et al., 2011) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูใชงบการเงินไมสามารถประเมินไดวา
งบการเงินที่ผานการตรวจสอบแลวมีขอผิดพลาดไดมากนอย
เพียงใด (Mock et al., 2009) อีกทั้งผูใชงานก็ตีความหมาย
ของศัพทเทคนิคที่มีอยู ในรายงานของผูสอบบัญชีแตกตาง
กันไป (Asare & Wright, 2012) การอธิบายความหมาย

ของทั้งสองคํานี้ จึงชวยใหผูใชงบการเงินรูสึกถึงคุณคาของ
รายงานของผูสอบบัญชีไดดีขึ้นระดับหนึ่ง

การระบุชื่อของผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชี
ทั้งผูสอบบัญชีและผูใชงบการเงินเห็นดวยคอนขางมาก

โดยไมตางกันวา การระบุชื่อของผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบ
งานสอบบัญชีไวในรายงานแบบใหมจะสงผลใหผูสอบบัญชี
ตองระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากข้ึน อยางไรก็ตามท้ัง
ผู สอบบัญชีและผูใชงบการเงิน มีความเห็นในระดับเพียง
ปานกลางเทานั้นวาการระบุชื่อดังกลาวจะมีผลทําใหผู ใช
งบการเงินมั่นใจในรายงานของผู สอบบัญชีมากขึ้น โดย
ความเห็นของผูสอบบัญชีตอประโยชนดังกลาวอยูในระดับที่
ตํ่ากวาความเห็นของผูใชงบการเงินอยางมีนัยสําคัญ ทั้งที่
ประเทศไทยไมเคยมีการลงนามในรายงานของผูสอบบัญชี
โดยช่ือสํานักงานมากอน จึงเปนที่นาแปลกใจวาโดยรวมแลว 
ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับกรณีนี้คอนขางมากพอควร 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูตอบแบบสอบถามเห็นวาแนวปฏิบัติ
ที่สํานักงานสอบบัญชีระดับใหญบางแหงมีการอนุญาตให
ผู สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีเป นคนละคนกับ
ผูลงนามในรายงานของผูสอบบญัชอียู (ชาญชยั ตัง้เรอืนรตัน, 
พ.ศ. 2558) โดยใหกิจการลูกคาแตงตั้งผูสอบบัญชีหลายคน
จากสํานักงานบัญชีเดียวกัน โดยใหผูใดผูหนึ่งเปนผูลงนาม
ก็ไดเพื่อความสะดวกในทางปฏิบัติ

คุณคาโดยรวมของรายงานของผูสอบบัญชีแบบใหม
คําถามสุดท ายในแบบสอบถามเป นการให ผู ตอบ

แบบสอบถามระบุระดับความเห็นดวยตอคําพูดที่วา “การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบใหมนี้จะทําใหคุณคาของรายงานของ
ผูสอบบัญชเีพิม่ขึน้” ผลการสํารวจช้ีใหเหน็วา ในภาพรวมแลว
ผูตอบแบบสอบถามเห็นคุณคาของรายงานแบบใหมในระดับ
พอประมาณเทานั้น เนื่องจากคาเฉลี่ยรวมอยูที่เพียง 2.71 
ซึ่งถือไดวาตํ่ากวาคาเฉลี่ยรวมของแตละดานที่กลาวมาแลว
ขางตน โดยเมื่อแยกพิจารณาจะพบวา ผูสอบบัญชีเห็นดวย
กับประโยคดังกลาวในระดับท่ีคอนขางต่ํา (2.50) ตางจากDo
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บทความวิจัย

ผูใชงบการเงินที่เห็นดวยในระดับปานกลาง (2.82) จึงเห็น
ไดวาผูใชงบการเงินเห็นคุณคาของการเปล่ียนแปลงในคร้ังนี้
มากกว าผู สอบบัญชีพอสมควร เนื่องจากคาเฉล่ียของ
ความเห็นทั้งสองนั้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
นอกจากน้ีเมื่อนําคาเฉลี่ยที่ไดจากคําถามขอนี้ ไปพิจารณา
รวมกับประโยชนดานตาง ๆ  ที่กลาวมาแลวขางตน จะเห็น
ไดวาการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทําใหรายงานของผูสอบบัญชีมี
คุณคาเพิ่มขึ้นเพียงระดับหนึ่ง1 แตยังมีประเด็นอ่ืนท่ีควร
จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หากตองการทําใหรายงานของ
ผู สอบบัญชีมีคุณคามากกวานี้ เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยใน
ขอนี้ตํ่ากวาคาเฉลี่ยในดานอื่น ๆ  พอสมควร

2. ขอคิดเห็นในดานอื่น ๆ  
นอกจากคําถามในสวนแรกแลว งานวิจัยน้ียังสอบถาม

ความคิดเห็นในดานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
ครั้งนี้ ดังที่แสดงไวในตารางท่ี 4

รายงานของผูสอบบัญชีที่ตางกันสําหรับกิจการ
ที่จดทะเบียนฯ และไมจดทะเบียนฯ

ISA700 (ปรับปรุง) ไดระบุวา รายงานของผูสอบบัญชี
แบบใหมไมจําเปนตองมีการรายงาน “เรื่องสําคัญในการ
ตรวจสอบ” และไมตองระบุชื่อผู สอบบัญชีที่รับผิดชอบ
งานสอบบัญชีสําหรับการตรวจสอบกิจการที่ไมใชบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (บริษัทจดทะเบียนฯ)
ผลการสํารวจชี้ใหเห็นวาคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางอยูที่ 2.85 
(เห็นดวยระดับปานกลาง) โดยคาเฉล่ียของผูใชงบการเงิน
ที่มีคา 2.81 แสดงใหเห็นวาผูใชงบการเงินมีแนวโนมท่ีจะ
ตองการทราบขอมูลทั้ง 2 ดานนี้ แมสําหรับบริษัทท่ีไม
จดทะเบียนฯ ก็ตาม โดยอาจสังเกตไดจากคะแนนเฉล่ียท่ี

คอนขางสูงของผูใชงบการเงินในดานคุณคาที่ไดจากการ
รายงาน “เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ” และการระบุชื่อ
“ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชี” ดังที่กลาวไวใน
สวนกอนหนานี้ซึ่งเปนการสอบถามความคิดเห็นท้ังสองดาน
โดยไมระบุว าเปนการปฏิบัติสําหรับบริษัทจดทะเบียนฯ
หรือไม ทั้งนี้คาเฉลี่ยความเห็นของผูสอบบัญชีก็ไมแตกตาง
ไปจากผูใชงบการเงินอยางมีนัยสําคัญ

ประเด็นการออกรายงานที่มี เนื้อหาแตกตางกันนี้
ผู สอบบัญชีหลายรายท่ีไมคอยเห็นดวยกับการใหรายงาน 
“เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ” สําหรบับรษิทัทีไ่มจดทะเบยีนฯ 
ไดมีการใหขอคิดเห็นในแบบสอบถามท่ีเปดโอกาสใหมีการ
แสดงความเห็นเพ่ิมเติมได โดยรวมแลวสรุปไดวา เหตุผล
สําคัญหนึ่งคือ แรงกดดันดานคาสอบบัญชี ซึ่งในขณะนี้ก็
อยู ภายใตแรงกดดันมากอยูแลว การเพ่ิมขอความดานนี้
จะสงผลใหตนทุนการสอบบัญชีสูงขึ้น โดยไมสามารถเพิ่ม
คาสอบบัญชีไดงายนัก เนื่องจากผูบริหารไมคอยใหความ
สําคัญกับการสอบบัญชีอยูแลว

การแยกแสดงรายละเอียดของความรับผิดชอบของ
ผูสอบบัญชีไปที่อื่น

สําหรับการใหทางเลือกในการนํารายละเอียดของ
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีไปไวเปนภาคผนวกของ
รายงานของผูสอบบัญชีหรือใชวิธีอางอิงไปยังเว็บไซตที่กลาว
ถึงความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีแทนน้ัน ผลการสํารวจ
ชี้ใหเห็นวา ทั้งผู สอบบัญชีและผูใชงบการเงินเห็นดวยใน
ระดับปานกลางโดยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญวาจะ
เปนผลดีตอผู ใชงบการเงิน เนื่องจากทําใหรายงานของ
ผูสอบบัญชีมีความกระชับ แตก็เห็นดวยในระดับปานกลาง
เชนกันวาอาจเปนผลเสียที่เกิดจากการท่ีผูใชงบการเงินอาจ

1 จากการวิเคราะหพหุสัมพันธพบวาคุณคาของรายงานการสอบบัญชีแบบใหมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.5 กับการเปลี่ยนแปลง

เพียงสองดาน คือการระบุ “เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ” จะสงผลใหผูใชงบการเงินเขาใจลักษณะทางธุรกิจใหดีขึ้นและการระบุช่ือของ

ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชี จะสงผลใหผูสอบบัญชีตองระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากขึ้น (Adjusted R-square = .279

Standard Error = .818)Do
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คุณค�าของรายงานผู�สอบบัญชีแบบใหม�

ไมไดตามไปอานรายละเอียดเหลานั้นและสงผลใหเขาใจ
ในความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีคลาดเคล่ือนและเกิด

ความเส่ียงในการใชงบการเงินเพ่ิมมากข้ึน
จะเห็นไดว า การใหทางเลือกการยายคําบรรยาย

รายละเอียดความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีไปยังที่อื่นไดรับ
การตอบรับที่ดีพอสมควรจากผูใชงบการเงิน โดยสอดคลอง
กับงานวิจัยหลายช้ินที่มีการบงช้ีวาผู ใชงบการเงินเห็นวา
คําบรรยายในรูปแบบมาตรฐานเกี่ยวกับความรับผิดชอบของ
ผูสอบบัญชีที่มีอยูในรายงานของผูสอบบัญชีในแบบปจจุบัน
นั้น ไมชวยลดชองวางความคาดหวังของผูใชงบการเงินได 
(Gold et al., 2009) และมีผลนอยมากตอความเขาใจของ
ผู ใชงบการเงิน เมื่อเทียบกับสิ่งที่รายงานของผู สอบบัญชี

ต องการสื่อสาร (Porter et al., 2009) นอกจากนี้
งานวิจัยบางฉบับยังพบวา ผูใชงบการเงินไมอานรายงานของ

ผูสอบบัญชีทั้งฉบับ (Gray et al., 2011; Mock et al., 
2009) อีกท้ังนักลงทุนเกือบ 1 ใน 3 คิดวารายงานของ
ผูสอบบัญชีไมมีความสําคัญตอการวิเคราะหการลงทุน และ
เกือบรอยละ 20 ของนักลงทุน ไมอานรายงานของผูสอบ
บัญชี (PricewaterhouseCoopers, 2013) นอกจากนี้
ผูใชงบการเงินยังไมใหความสนใจมากนักตอวิธีการตรวจสอบ
ของผูสอบบัญชี (Vanstraelen et al., 2012)

นอกจากนี้  ทั้ งผู สอบบัญชีและผู  ใช  งบการเงินมี
ความเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ในแงของความยาว
โดยรวมของรายงานของผูสอบบัญชีที่จะไมเปนอุปสรรค

ตารางท่ี 4 ขอคิดเห็นเพ่ิมเติมตอรายงานของผูสอบบัญชีแบบใหม

ผู�สอบบัญชี ผู� ใช�งบการเงิน รวม

1. ทานเห็นดวยมากนอยเพียงใดกับการกําหนดใหรายงานของผูสอบบัญชีแบบใหม

ไมจําเปนตองมีการรายงานหัวขอเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ และไมตองระบุ

ชื่อผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีสําหรับการตรวจสอบบริษัทที่ไมใช

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

2.92 2.81 2.85

2. การใหทางเลือกในการนําเนื้อหาเก่ียวกับรายละเอียดของความรับผิดชอบ

ของผูสอบบัญชีไปไวเปนภาคผนวกของรายงานของผูสอบบัญชีหรือโดยอางอิง

ถึงเว็บไซตที่กลาวถึงความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี

2.1 เปนผลดีตอผูใชงบการเงิน เนื่องจากทําใหรายงานของผูสอบบัญชีมีความ

กระชับ

3.08 3.32 3.23

2.2 เปนผลเสีย เนื่องจากผูใชงบการเงินอาจไมไดตามไปอานจึงทําใหเขาใจ

ในความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีคลาดเคล่ือนและสงผลใหเกิดความเส่ียง

ในการใชงบการเงินเพิ่มมากข้ึน

3.28 3.16 3.21

3. โดยรวมแลวความยาวของรายงานของผูสอบบัญชีแบบใหมไมนาจะเปนอุปสรรค

ตอการทําความเขาใจของผูใชงบการเงิน

3.1 กรณีผูสอบบัญชีรายงานรายละเอียดความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี

ในการตรวจสอบโดยอางอิงภาคผนวกของรายงานของผูสอบบัญชีหรือ

อางอิงเว็บไซตที่ระบุเรื่องดังกลาว

2.69 2.96 2.86

หมายเหตุ: ไมมีดานใดท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
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ตอการทําความเขาใจของผู ใชงบการเงินเม่ือรายละเอียด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีถูกยายไปยังที่อื่นแทน แต
เปนที่นาสังเกตวาทั้งสองกลุมเห็นดวยในระดับเฉลี่ยที่ตํ่ากวา 
3.0 โดยเฉพาะคาเฉลี่ยของผูสอบบัญชีนั้นมีคาเพียง 2.69 
เทานั้น ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากผู สอบบัญชีมีความวิตกวา
ผู ใชงบการเงินจะไมมีการตามไปอานรายละเอียดความ
รับผิดชอบของผูสอบบัญชีในภาคผนวกหรือในเว็บไซต ซึ่ง
ทําใหเกิดความเขาใจผิดตามที่กลาวไวในยอหนากอน

ในขณะที่ผู สอบบัญชีและผู ใชงบการเงินมีความเห็น
ใกลเคียงกันในระดับปานกลางวาการรายงานรายละเอียด
ความรับผิดชอบของผู สอบบัญชีในหนารายงานทั้งหมด
ไมเปนอุปสรรคตอการทําความเขาใจของผู ใชงบการเงิน
แตหากพิจารณาจากคาเฉลี่ยรวมแลวจะพบวา คาเฉลี่ยมีคา
เทากับ 3.04 ซึ่งสูงกวาคาเฉล่ียรวมในกรณีที่ใหผูสอบบัญชี

รายงานรายละเอียดความรับผิดชอบของผู สอบบัญชีโดย
อางอิงไปยังที่อื่น จึงอาจตีความไดวาผู สอบบัญชียินดีให
รายงานของตนมีความยาวมากข้ึน มากกวาการยอมเส่ียง
ที่จะใหผู ใชงบการเงินไมทราบขอเท็จจริงในเรื่องเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบของตนดังที่กลาวในยอหนากอน

โดยรวมแลวจะเห็นไดวา ถึงแมทั้งผู สอบบัญชีและ
ผูใชงบการเงินจะคอนขางเห็นดวยกับการยายรายละเอียด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีไปอยูภาคผนวกหรืออางอิง
เว็บไซตที่มีเนื้อหาดังกลาว เน่ืองจากทําใหรายงานของ
ผูสอบบัญชีกระชับข้ึน แตทั้งผูสอบบัญชีและผูใชงบการเงิน
ยังมีความเปนหวงวา การทําเชนนั้นจะเปนอุปสรรคตอความ
เขาใจของผูใชงบการเงินอยู

สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้พบวาคุณคาของรายงานการสอบบัญชีแบบ

ใหมเกิดจากการเปล่ียนแปลงสองดานสําคัญในรายงานของ
ผูสอบบัญชีแบบใหม นั่นคือ การระบุ “เรื่องสําคัญในการ
ตรวจสอบ” จะสงผลใหผู ใชงบการเงินเขาใจลักษณะทาง
ธุรกิจไดดีขึ้นและการระบุชื่อของผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบ
งานสอบบัญชีจะสงผลใหผูสอบบัญชีตองระมัดระวังในการ

ปฏิบัติงานมากขึ้น โดยทั่วไปแลวทั้งผู สอบบัญชีและผู ใช
งบการเงินมีความเห็นดวยระดับปานกลางสําหรับประโยชน
ที่คาดวาจะไดรับจากการเปลี่ยนแปลงดานอื่น ๆ  โดยผูใช
งบการเงินดูจะเห็นดวยกับคุณคาแทบทุกดานมากกวา
ผูสอบบัญชี ยกเวนเพียงดานท่ีกําหนดใหไมจําเปนตองมีการ
รายงานหัวขอเรื่องสําคัญในการตรวจสอบและไมตองระบุชื่อ
ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีสําหรับการตรวจสอบ
บริษัทที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

งานวิจัยนี้มีขอจํากัดบางประการ ผูตอบแบบสอบถาม
ที่ไมเคยใชรายงานของผู สอบบัญชีมากอนถูกตัดออกจาก
การวิเคราะห เนื่องจากผูวิจัยตองการมุมมองในรายละเอียด
ของการเปล่ียนแปลงในแตละดาน จึงทําใหผูใชงบการเงิน
ในการวิจัยนี้ประกอบไปดวยผู ที่เคยประกอบวิชาชีพบัญชี
เปนสวนใหญ ซึ่งถือวาไมเปนตัวแทนของผู ใชงบการเงิน
ทั้งหมด นอกจากน้ีการใชแบบสอบถามทําใหไมอาจทราบ
ขอมูลเชิงลึกถึงสาเหตุในหลาย ๆ  ดาน งานวิจัยในอนาคต
อาจพิจารณาการใชวิธีวิจัยอื่น เชนการสัมภาษณ ซึ่งนาจะ
ทําใหทราบขอมูลที่ชัดเจนข้ึน โดยเฉพาะปจจัยอื่น ๆ  ที่ทําให
ทั้งผู สอบบัญชียังเห็นวาการเปล่ียนแปลงคร้ังนี้ยังไมเพ่ิม
คุณคาใหกับรายงานของผูสอบบัญชีโดยรวมเทาท่ีควรดังท่ี
กลาวไวขางตน
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ภาคผนวก 1

ตารางสรุปความแตกต�างสําคัญของรายงานของผู�สอบบัญชีแบบใหม�และแบบป�จจุบัน (6 วรรค)2

รายงานของผู�สอบบัญชีแบบใหม� รายงานของผู�สอบบัญชีแบบป�จจุบัน

1. ทั้งวรรคนําและวรรคความเห็นจากรายงานแบบปจจุบันถูกนํามาแสดงอยูภายใต
หัวขอ “ความเห็น” ซึ่งถูกนําขึ้นมาเสนอเปนหัวขอแรกในรายงาน

วรรคความเห็นอยูสวนทายสุดรายงาน
แตกอนวรรคเนนขอมูลและสถานการณ

2. ตองมีหัวขอ “เกณฑในการแสดงความเห็น” แมในกรณีที่รายงานของผูสอบบัญชี
เปนแบบไมมีเงื่อนไข โดยตองระบุแหลงที่มาของจรรยาบรรณท่ีผูสอบบัญชี
ถือปฏิบัติในระหวางการตรวจสอบไวในหัวขอน้ีดวย หากจรรยาบรรณดังกลาว

ไมเหมือนกับจรรยาบรรณท่ีออกโดย IESBA ทั้งหมด

“เกณฑในการแสดงความเห็น” แสดงเม่ือรายงาน
ของผูสอบบัญชีเปนแบบท่ีเปลี่ยนแปลงไปเทาน้ัน 
และไมเคยใหระบุแหลงที่มาของจรรยาบรรณ

3. หัวขอ “ความเห็น” และ “เกณฑในการแสดงความเห็น” จะตองนําเสนอ

เปนสองหัวขอแรกในรายงานของผูสอบบัญชีตามลําดับ สวนหัวขออื่นสามารถ

สลับลําดับการนําเสนอในรายงานไดตามที่ผูสอบบัญชีเห็นวาเหมาะสม

ไมมีการระบุเปนการเฉพาะ

4. รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตองมีหัวขอ 

“เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ” โดยผูสอบบัญชีอาจเลือกจะเสนอหัวขอดังกลาวนี้

ในกิจการอื่นที่ใชบริษัทจดทะเบียนฯ ดวยก็ได

ไมมีการระบุถึงเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

5. ในหัวขอความรับผิดชอบของผูบริหาร มีการเพ่ิมวรรคท่ีอธิบายเก่ียวกับการ

ดําเนินงานตอเน่ืองเปนการเฉพาะ และใหระบุผูมีหนาที่ในการดูแลกระบวนการ

จัดทํารายงานทางการเงิน

ไมมีการพูดถึงเรื่องดังกลาวเปนการเฉพาะ

6. หัวขอความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีเพ่ิมเปน 6 ยอหนา โดยยอหนาแรกและ

ยอหนาสุดทายตองแสดงบนหนารายงานของผูสอบบัญชี แตอีก 4 ยอหนาอาจ

นําไปแสดงเปนภาคผนวกของรายงานของผูสอบบัญชี หรืออางอิงไปยังเว็บไซต

ของหนวยงานรับผิดชอบที่มีขอความเหมือนกับที่กําหนดไวก็ได

มีเพียง 2 ยอหนาและตองแสดงในหนารายงาน

ของผูสอบบัญชีทั้งหมด

7. ยอหนาแรกของหัวขอ “ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี” ที่บังคับใหแสดง

ในหนารายงานของผูสอบบัญชีนั้น ไดอธิบายเพ่ิมเรื่อง “การใหความเช่ือมั่น

อยางสมเหตุสมผล” และความหมายของคําวา “สาระสําคัญ”

ไมเคยกลาวถึงความหมายของคําวา “การใหความ

เชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล” และ “สาระสําคัญ”

8. สําหรับยอหนาอื่น ๆ  ภายใตหัวขอความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีที่เปดโอกาส
ใหเลือกแสดงบนหนารายงานของผูสอบบัญชีหรือไมนั้น มีการขยายความเพ่ิม

เรื่องความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการใชเกณฑการดําเนินงานตอเนื่องของ
กิจการ และเรื่องการติดตอกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลไวดวย

ไมมีเรื่องการดําเนินงานตอเนื่อง และการติดตอกับ
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเปนเฉพาะ

9. ตองระบุชื่อของผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบ (Engagement Partner) 

ไวในรายงานของผูสอบบัญชี ในกรณีการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนฯ

ไมเคยกําหนดใหตองระบุยกเวนชื่อผูลงนาม

ในรายงานซ่ึงสันนิษฐานไดวาเปนผูสอบบัญชี
ที่รับผิดชอบงานตรวจสอบ

2 ตารางเปรียบเทียบน้ีดัดแปลงจากบทความของชาญชัย ตั้งเรือนรัตน (พ.ศ. 2558)Do
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ภาคผนวก 2

ตัวอย�างร�างรายงานของผู�สอบบัญชีรูปแบบใหม�3

(แปลและดัดแปลงตามความเขาใจของผูวิจัย เอกสารน้ีไมใชเอกสารจากสภาวิชาชีพบัญชี)

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผูถือหุนบริษัท กขค จํากัด

ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จํากัด ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 25x1 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุด
วันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินท่ีแนบมาน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จํากัด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 
และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวเพิ่มเติมไวในหัวขอ

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ขาพเจา
มีความเปนอิสระจากบริษัทตามที่ระบุในขอบังคับสภาวิชาชีพ (ฉบับท่ี 19) เรื่องจรรยาบรรณของผู ประกอบวิชาชีพ
พ.ศ. 25534 และขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณอ่ืน ๆ  ตามขอบังคับดังกลาวดวย ขาพเจาเช่ือวาหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบเปนเร่ืองซ่ึงตามดุลยพินิจทางวิชาชีพของขาพเจามีความสําคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ

งบการเงินงวดปจจุบัน เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบเหลานี้พิจารณาจากบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ
การแสดงความเห็นของขาพเจาตองบการเงินดังกลาว และขาพเจาไมไดแสดงความเห็นตอเรื่องเหลานี้เปนการตางหาก

(อธิบายรายละเอียดของเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ)

3 รายงานของผูสอบบัญชีนี้แปลและดัดแปลงตามความเขาใจของผูวิจัยนี้โดยอางอิงจาก ISA 700 (ปรับปรุง) และรางภาษาไทยเม่ือครั้งที่ยัง

เปนรางเพื่อการประชาพิจารณของ IAASB จากบทความของ สมพงษ พรอุปถัมภและธัญลักษณ วิจิตรสาระวงศ (พ.ศ. 2557)
4 ดัดแปลงตามแนวคิดของผูวิจัยเพื่อใชในการวิจัยน้ีเทาน้ัน ขณะนี้ยังไมทราบวาสภาวิชาชีพบัญชีฯ จะพิจารณาใหเนื้อหาของสวนนี้เปน

อยางไรDo
wn

loa
d จ

าก
..ว

าร
สา

รว
ิชา

ชีพ
บัญ

ชี



ป�ที่ 11 ฉบับที่ 31 สิงหาคม 2558 วารสารวิชาชีพบัญชี 43

คุณค�าของรายงานผู�สอบบัญชีแบบใหม�

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่กํากับดูแลตองบการเงิน
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และจัดใหมีการควบคุมภายในท่ีผูบริหารเห็นวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารมีหนาท่ีในการประเมินความสามารถในการดําเนินงานตอเน่ืองของบริษัท การเปดเผย
เรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (หากเหมาะสม) และการใชเกณฑการดําเนินงานตอเนื่องในการทําบัญชี เวนแตวาผู
บริหารมีความตั้งใจเลิกกิจการหรือหยุดดําเนินงาน หรือไมมีทางเลือกท่ีนาจะเปนไปไดที่จะดําเนินงานตอเนื่องตอไปอีก

ผูมีหนาที่กํากับดูแลมีหนาที่ในการดูแลกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลคือ ความเช่ือมั่นในระดับสูงแตไมถึงขั้นรับ
ประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระ
สําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ
อยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
ของผูที่ใชงบการเงินเหลานี้

ในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและความสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบน้ี นอกจากน้ี ขาพเจายังไดใชวิธีการดังตอไปนี้

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน ไมวา
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเส่ียง
เหลานั้น และรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะมี
มากกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวของกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวน การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน

• ทําความเขาใจระบบการควบคุมภายในซ่ึงเกี่ยวของกับการสอบบัญชีเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให
เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของที่จัดทําโดยผูบริหาร
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• ใหขอสรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑบัญชีการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหาร และสรุปวามี
ความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับเหตุการณหรือเง่ือนไขท่ีอาจทําใหเกิดขอสงสัยอยางมากตอ
ความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานอยางตอเนื่องหรือไมหลังจากไดพิจารณาจากหลักฐานที่รวบรวม
ไดแลว หากขาพเจาสรุปไดวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญในเรื่องดังกลาว ขาพเจาจะเพิ่มวรรคเนน
ขอมูลหรือเหตุการณในรายงานของผู สอบบัญชีเก่ียวกับการเปดเผยเรื่องดังกลาวในงบการเงิน หรืออาจ
แสดงความเห็นในแบบท่ีเปลี่ยนแปลงไป หากการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ขอสรุปการตรวจสอบของ
ขาพเจาไดพิจารณาจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรวบรวมมาจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา 
อยางไรก็ตามเหตุการณหรือเงื่อนไขในอนาคตอาจทําใหบริษัทไมสามารถดําเนินงานอยางตอเนื่องตอไปได

• ประเมินการนําเสนอโดยรวม โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงิน รวมท้ังการเปดเผยขอมูล และประเมินวา
งบการเงินแสดงผลของรายการและเหตุการณที่เกิดข้ึนในลักษณะท่ีทําใหมีการแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ตามที่ควรหรือไม

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่กํากับดูแลในหลายดาน เชน ขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได
วางแผนไวและผลการตรวจสอบที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายในซึ่งขาพเจา
ไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผู มีหนาที่ในการกํากับดูแลวา ขาพเจาไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่เก่ียวของกับ
ความเปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาที่กํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดซึ่งรวมทั้งเรื่องอื่นท่ีขาพเจาเชื่อวา
อาจทําใหบุคคลภายนอกเห็นวามีผลกระทบตอความเปนอิสระของขาพเจา อีกทั้งไดสื่อสารมาตรการท่ีขาพเจาใชเพื่อ
ปกปองความเปนอิสระของขาพเจา

จากเรื่องที่สื่อสารใหกับผู มีหนาที่กํากับดูแลทั้งหมดนั้น ขาพเจาไดระบุเรื่องที่มีความสําคัญมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและแสดงไวเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบขางตน ขาพเจาไดอธิบายเรื่องดังกลาว
ในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตจะมีกฎหมายหรือขอบังคับที่หามมิใหมีการเปดเผยเรื่องดังกลาวตอสาธารณะ หรือ
เวนแตในกรณีที่เกิดขึ้นไดยากมากซึ่งขาพเจาพิจารณาแลวเห็นวาเรื่องดังกลาวไมควรนํามาเปดเผยในรายงานของ
ผู สอบบัญชี เน่ืองจากสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาผลกระทบทางดานลบจากการเปดเผยดังกลาว
จะมีมากกวาประโยชนที่ไดรับจากการส่ือสารดังกลาวตอสาธารณะ5

ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและผลการตรวจสอบในรายงานฉบับนี้คือ ……….

(ลายมือชื่อ)

(ที่อยู)

(วันท่ี)

5 ขอความท้ังหมดท่ีอยู ในสวนท่ีเปนสีเทาขางตนนี้สามารถเลือกท่ีจะแสดงไวในรายงานของผูสอบบัญชีทั้งหมด หรือจะนําไปแสดงเปน

ภาคผนวกของรายงานของผูสอบบัญชี หรืออางอิงไปยังเว็บไซตของหนวยงานท่ีมีกฎหมายรองรับที่มีขอความท่ีเหมือนกับขอความในสวน

ที่เปนสีเทาทั้งหมดก็ไดหากกฎหมายอนุญาตใหทําไดDo
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