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Integrated Reporting and New Auditor’s Report
Somchai Supphatada
Assistant Professor of Department of Accounting,
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The integrated reporting (IR) is a report which connects business model with business measurement 

aiming to meet a main business strategy. In addition, it is suitably integration between integrated reporting 

and a new auditor’s report. It is interestingly new and upgrading in communication between accounting 

professions and investors in the next decade. This article has an objective to present background of the 

integrated reporting, basic components, and benefits as well as connection to a new auditor’s report.
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บทนํา

“Not everything that counts, can be counted and 
not everything that can be counted, counts.”

Albert Einstein

องคกรในศตวรรษที่ 21 จําเปนตองพึ่งพิงทรัพยากร
จากหลายแหลง สินทรัพยที่ไมมีตัวตนเร่ิมทวีบทบาทความ
สําคัญมากข้ึนเทียบเคียงกับหรืออาจมากกวาสินทรัพยที่มี
ตัวตน ทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคเอกชน ราชการ หรือ
รัฐวิสาหกิจจําเปนอยางยิ่งตองบริหารทุนทางปญญา ทําการ
วิจัยและพัฒนา เพื่อสร างมูลค าเพิ่มให ผลิตภัณฑและ
บริการ บริหารจัดการตราสินคาอยางระมัดระวัง รวมถึง
ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นตอทรัพยากรบุคคลและทรัพยากร 
ธรรมชาติ นักลงทุนและผูถือหุนเริ่มเรียกรองความโปรงใส
และการสื่อสารที่ตรงจุดมากขึ้นจากภาคธุรกิจในประเด็นที่
เกี่ยวของกับการสรางมูลคาในอนาคตของกิจการ อยางไร
ก็ดี รายงานทางการเงินที่เปนอยู  ตลอดจนรายงานการ
พัฒนาอยางยั่งยืนที่หลายองคกรทําเปนรูปเลมแยกตางหาก
ในปจจุบัน รวมทั้งรายงานผู สอบบัญชีรูปแบบเดิมยังไม
ตอบโจทยของการสรางมูลคาระยะยาว ซึ่งธุรกิจดําเนินการ
อยูใหเห็นเปนรูปธรรมไดอยางชัดเจนเทาที่ควรจะเปน

การรายงานเชิงบูรณาการ (Integrated Reporting: IR)
จุดเร่ิมตนของการรายงานเชิงบูรณาการ (IR) เกิดขึ้น

ในป ค.ศ. 2009 เมื่อเจาชายแหงเวลส (เจาชายชาลส
เปนเจาชายแหงเวลส: HRH the Prince Charles, The 
Prince of Wales) จัดการประชุมระดับสูงระหวางนักลงทุน 
หนวยงานกําหนดมาตรฐาน ภาคธุรกิจเอกชน ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี และผูแทนสหประชาชาติ รวมท้ัง สหพันธ
นักบัญชีระหวางประเทศ (International Federation
of Accountants: IFAC) และ Global Reporting 

Initiative (GRI) เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการรายงานเชิง
บูรณาการนานาชาติ  ( Internat ional Integrated 
Reporting Committee: IIRC) ซึง่ตอมาในเดอืนพฤศจกิายน 
ป ค.ศ. 2011 ไดเปลี่ยนชื่อเปนสภาการรายงานเชิงบูรณาการ
นานาชาติ (International Integrated Reporting 
Council: IIRC) IIRC ถือเปนองคกรหลักในการกํากับดูแล
การสรางกรอบแนวคิดการรายงานเชิงบูรณาการท่ีเปนที่
ยอมรับทั่วโลก

จากแนวคิดท่ีนาสนใจนํามาสูแนวทางปฏิบัติ โดยเม่ือ
วันท่ี 10 ธันวาคม ค.ศ. 2013 IIRC ไดเผยแพรเอกสาร 
International Integrated Reporting Framework 
สําหรับเปนกรอบในการจัดทํา IR เพ่ือเปนแนวทางท่ีใช
ปฏิบัติทั่วโลก ทั้งนี้ IR ไดมีการทดสอบและนํารองใน
หลายประเทศ1และหลายองคกรธุรกิจช้ันนํา ตัวอยางเชน 
Unilever, PepsiCo, Coca-Cola, Microsoft, SAP, 
Hyundai, Southwest Airlines, Volvo, BASF และ 
HSBC

IIRC ใหนิยามของการรายงานเชิงบูรณาการ (IR) วา 
“เปนการส่ือสารอยางกระชับเพ่ืออธิบายถึงการท่ีกลยุทธ
ธรรมาภิบาล ผลการปฏิบิติงานและอนาคตท่ีคาดหวังของ
องคกรภายในบริบทของสภาพแวดลอมภายนอก จะนําไปสู
การสรางมูลคาระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว
ไดอยางไร” วัตถุประสงคหลักของการรายงานเชิงบูรณาการ
เพื่อทําการรวบรวมขอมูลสําคัญดานตาง ๆ  ขององคกรไว
ในรายงานฉบับเดียว เพื่อใหทิศทางการสื่อสารเกี่ยวกับ
องคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ IR เริ่มตนจากการ
ตั้งคําถามงาย ๆ  วา องคกรจะกําหนดวัดความสําเร็จใน
การบริหารทรัพยากร และความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสีย
หลากหลายกลุมอยางไร ความสัมพันธในลักษณะพึ่งพากัน
ระหวางทุนประเภทตาง  ๆ  (ทุนทางปญญา ทุนมนุษย
ทุนทางสังคม และทุนทางธรรมชาติ) สงผลตอความสามารถ

1 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย JSE (Johannesburg Securities Exchange) ประเทศแอฟริกาใต ตองจัดทํารายงานเชิง

บูรณาการสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2010 เปนตนไปDownloa
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บทความวิชาการ

ของธุรกิจในการสรางมูลคาอยางไร และองคกรกําหนด
แนวทางในการประเมินความเชื่อมโยงระหวางกลยุทธ 
กิจกรรม ทุนตาง  ๆ  ที่นํามาลง และ ผลการปฏิบัติงาน
อยางไร

ส วนประกอบมูลฐานของเนื้อหาการรายงานเชิง
บูรณาการมีดวยกัน 8 หัวขอหลัก ไดแก

ก. ภาพรวมองคกรและสภาพแวดลอมภายนอก 
อธิบายส่ิงที่องคกรทําและสภาพแวดลอมที่ดําเนิน
ธุรกิจ อภิปรายแนวโนมตลาดในอนาคต รวมถึง
ความเกี่ยวของระหวางตลาดกับทางเลือกเชิงกลยุทธ

ข. ธรรมาภิบาล แสดงใหเห็นถึงโครงสรางธรรมาภิบาล
ขององคกรวามีสวนสนับสนุนความสามารถในการ
สรางมูลคาระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว
อยางไร

ค. โมเดลทางธุรกิจ2 ระบุโมเดลทางธุรกิจที่ใชอยูอยาง
ชัดเจน อะไรคือทุนที่สําคัญขององคกร3 ตําแหนง
ขององคกรในหวงโซมูลคามีความชัดเจนเพียงใด 
อธิบายความพึ่ งพิ งและผลกระทบของแหล  ง
ทรัพยากรในอนาคตท่ีมีตอมูลคากิจการ

ง. ความเสี่ยงและโอกาส องคกรเผชิญความเส่ียงและ
มีโอกาสที่ระบุไดเฉพาะเจาะจงอะไรบาง ความเสี่ยง
และโอกาสเหลานั้นสงผลตอความสามารถของ
องคกรในการสรางมูลคาระยะส้ัน ระยะปานกลาง 
และระยะยาวอยางไร องคกรจัดการกับเรื่องเหลานี้
อยางไร

จ. กลยุทธและการจัดสรรทรัพยากร อธิบายวาองคกร
ตองการไปที่ใด และจะไปยังจุดหมายที่ตองการ
อยางไร มีการรวมทุนที่ไม ใช ทุนทางการเงินใน
กลยุทธหลักหรือไม

ฉ. ผลประกอบการ เมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธที่วางไว
ผลประกอบการขององคกรเปนอยางไร ในรูปของ
ทุนท่ีนํามาลงองคกรไดผลลัพธอะไรตอบแทนบาง

ช. อนาคตท่ีคาดหวัง ในการดําเนินกลยุทธตามที่
กําหนดไวนั้นมีความทาทายและความไมแนนอน
ในเรื่องใดบางที่ตองเผชิญ และเรื่องเหลานั้นมีผล
ในเชิงการบริหารจัดการโมเดลทางธุรกิจและ
ผลประกอบการในอนาคตอยางไร

ซ. เกณฑที่ ใช ในการจัดทําและนําเสนอรายงาน 
องคกรกําหนดเรื่องที่สําคัญเรื่องใดบางที่ควรบรรจุ
ในรายงานเชิงบูรณาการ เร่ืองสําคัญเหลานั้นไดมี
การประเมินและแสดงในรูปแบบเชิงปริมาณอยางไร

ภายหลังจากมีการแนะนําแนวคิดและทดลองปฏิบัติ
IR ชวงไมกี่ปมาน้ี ทีมผูบริหารในหนวยงานองคกรท่ีริเร่ิม
นําการรายงานเชิงบูรณาการไปปรับใช ชี้ใหเห็นประโยชน
สําคัญของ IR อันประกอบดวย4

• สามารถเพงความสนใจไปยังประเด็นที่สําคัญแทจริง
ของธุรกิจ

• สามารถคิดและและบริหารจัดการในภาพรวมเชิง
บูรณาการ

2 IIRC ใหคํานิยาม Business Model วาเปนระบบขององคกรในการแปลง inputs ผานกิจกรรมทางธุรกิจเปนผลผลิตและผลลัพธเพื่อ

บรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและสรางมูลคาตลอดระยะส้ัน ระยะปานกลาง และระยะยาว (an organization’s system of 

transforming inputs through its business activities into outputs and outcomes that aims to fulfil the organization’s 

strategic purposes and create value over the short, medium and long term)
3 ทุนท่ีกอใหเกิดมูลคาแกกิจการมี 6 อยางไดแก ทุนทางการเงิน ทุนทางการผลิต ทุนทางปญญา ทุนมนุษย ทุนทางสังคมและความสัมพันธ 

และทุนทางธรรมชาติ
4 Integrated Reporting in Practice: The South African Story by Mark Hoffman, KPMG in South Africa (June, 2012)Downloa
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• สามารถใสใจเร่ืองความเส่ียงและโอกาสทางธุรกิจ
อยางกวางขวางข้ึน ไมวาจะเปนดานส่ิงแวดลอม 
สังคม ธรรมาภิบาล และการสรางความผูกพันกับ
ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Engagement)

• สื่อสารกลยุทธองคกรไดอยางมีประสิทธิผล

• ปรับปรุงรูปแบบการรายงานผลประกอบการการ
ดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น

• การรายงานทั้งภายในและภายนอกองคกรมีความ
กระชับรูปมากขึ้น

โดยสรุป รายงานเชิงบูรณาการมีคุณลักษณะที่เปน
หลักการดังตารางท่ีแสดงตอไปนี้

มิติทางด�าน จากรายงานแบบเดิมสู�การรายงานเชิงบูรณาการ

1 วิธีคิด จากการไมเชื่อมโยงกันสูการบูรณาการ

2 ความรับผิดชอบจัดการทรัพยากร จากทุนทางการเงินสูทุนในทุกรูปแบบ

3 จุดเนนความสนใจ จากอดีตและขอมูลการเงินสูอดีตและอนาคต ขอมูลที่เชื่อมโยง

และขอมูลเชิงกลยุทธ

4 กรอบเวลา จากระยะส้ันสูระยะส้ัน ระยะปานกลาง และระยะยาว

5 ความเช่ือใจ จากการเปดเผยที่จํากัดสูความโปรงใสมากข้ึน

6 การปรับตัว จากการผูกมัดโดยกฎสูการตอบสนองตอแตละสถานการณ

7 ความกระชับ จากความยาวและซับซอนของรายงานสูความกระชับและความมีนัยสําคัญ

8 การใชเทคโนโลยี จากอิงกระดาษสูการพัฒนาเทคโนโลยี

ที่มา: IIRC, “Towards Integrated Reporting Discussion Paper,” 2011

รายงานของผู�สอบบัญชีแบบใหม�
รายงานของผูสอบบัญชีรูปแบบใหม ซึ่งจะมีผลบังคับ

ใชสําหรับการตรวจสอบงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีสิ้นสุดใน
หรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สําหรับกิจการที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มี เรื่องหนึ่งที่ถือว าเป น
ประเด็นสําคัญท่ีผู สอบบัญชีตองทําการสื่อสารในรายงาน
นัน่คอื “เรือ่งสําคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matter: 
KAM)”5 ซึ่งเปนเร่ืองท่ีผูสอบบัญชีมีการส่ือสารกับผูมีหนาที่

ในการกํากับดูแลกิจการ และพิจารณาวาเปนเรื่องที่สําคัญ
ที่สุด ในการตรวจสอบงบการเงินงวดปจจุบัน และรายงาน
ใหผูใชงบการเงินไดรับทราบ เพื่อใหผูใชงบการเงินมีความ
เขาใจรายงานของผูสอบบัญชีมากข้ึน ถือเปนการยกระดับ
การสื่อสารกับผูใชงบการเงินใหมีคุณคามากขึ้น

ตารางเปรียบเทียบตอไปน้ีแสดงถึงรูปแบบรายงานของ
ผูสอบบัญชีที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

5 รายละเอียดดูไดจาก มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 การสื่อสารเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ในรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตDownloa
d จ
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เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ (KAM) ตามตารางขางตน 
คือ เร่ืองหนึ่งหรือหลายเรื่องที่ผู สอบบัญชีพิจารณาโดยใช
ดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพวามีนัยสําคัญอยางมาก6

ในการตรวจสอบงบการเงินของงวดปจจุบัน วัตถุประสงค
ของการสื่อสารเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ เพื่อสงเสริม
คุณคาของการส่ือสารในรายงานของผูสอบบัญชี โดย

(1) ใหขอมูลการปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีความโปรงใส
มากขึ้น

(2) ใหนักลงทุนและผู ใชรายงานทางการเงินมุ งเนน
ความใสใจไปยังประเด็น (เรื่อง) ที่เกี่ยวกับการใช 
ดุลยพินิจที่สําคัญของผูบริหาร และเปนเร่ืองท่ี
ผูสอบบัญชีใหความใสใจเปนพิเศษ

(3) ใหหลักเกณฑกับผู ใชงบการเงินในการติดตอกับ
ผู บริหารและผู มีหนาที่ในการกํากับดูแลมากขึ้น
ในอนาคตเก่ียวกับเรื่องเฉพาะท่ีเกี่ยวกับกิจการ

(4) ปรับปรุงการสื่อสารระหว างผู สอบบัญชีและ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องที่สําคัญ
ที่สุดในการตรวจสอบ และอาจสงผลตอเนื่องใน

เรื่องความใสใจที่เพิ่มมากข้ึนสําหรับขอบเขตการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงิน

(5) ฟ นฟูจุดสนใจของผู สอบบัญชีไปยังเรื่องท่ีตอง
สื่อสาร ซึ่งมีผลทางออมในการเพิ่มความสงสัย
เยี่ยงผู ประกอบวิชาชีพของผู สอบบัญชี อันเปน
การยกระดับคุณภาพของการตรวจสอบไปในตัว

คาดหมายกนัวา KAM จะสงผลใหรายงานของผูสอบบญัชี
มีสาระประโยชนมากขึ้น สวนหนึ่งเพราะ KAM ของแตละ
กิจการจะมีความแตกตางกัน ผู สอบบัญชีต องประเมิน
ความเสี่ยงในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมของแตละธุรกิจเปนการ
เฉพาะเจาะจง KAM เปนเรื่องที่เลือกมาจากเรื่องที่สื่อสาร
กับผู มีหนาท่ีในการกํากับดูแล เปนเรื่องที่มีนัยสําคัญท่ี
ผู สอบบัญชีให ความสําคัญในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ซึ่งอาจรวมถึง

• เรื่องท่ีผูสอบบัญชีประเมินไววามี “ความเส่ียงสูง” 
ในการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระ
สําคัญ หรือเปนความเส่ียงที่มีนัยสําคัญ

รายงานผู�สอบบัญชีป�จจุบัน รายงานผู�สอบบัญชีแบบใหม�

1 วรรคนํา 1 ความเห็น

2 ความรับผิดชอบของผูบริหาร 2 เกณฑในการแสดงความเห็น

3 ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 3 (ถามี) ความไมแนนอนที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง

4 กระบวนการตรวจสอบ 4 (ถามี) ขอมูลและเหตุการณที่เนน

5 เกณฑในการแสดงความเห็น 5 เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ

6 ความเห็น 6 (ถามี) เรื่องอ่ืน ๆ

7 ขอมูลและเหตุการณที่เนน 7 ขอมูลอื่น

8 (ถามี) เร่ืองอื่น ๆ 8 ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ตองบการเงิน

9 ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน

6 นัยสําคัญ หมายถึง ระดับความสําคัญของเรื่องในบริบทหนึ่ง นัยสําคัญใหความหมายในบริบทของปจจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ตัวอยางเชน ขนาดของรายการ ลักษณะและผลกระทบของเร่ือง หรือ ความสนใจของผูใชงบการเงินหรือผูรับ เปนตนDownloa
d จ
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โฉมหน�าการส่ือสารในทศวรรษหน�า : การรายงานเชิงบูรณาการและรายงานของผู�สอบบัญชีแบบใหม�

• เรื่องที่ผู สอบบัญชีตัดสินใจเกี่ยวกับรายการใน
งบการเงินที่ผูบริหารตองใชดุลยพินิจสําคัญ รวมถึง
ประมาณการทางบัญชีที่มีความไมแนนอนอยางมาก

• ผลจากการตรวจสอบเหตุการณหรือรายการที่สําคัญ
ที่เกิดขึ้นระหวางงวด

การเขียน KAM ของผู สอบบัญชีจะมีผลต อผู  ใช 
งบการเงินในการประเมินสถานการณทางเศรษฐกิจของ
บริษัท7และควรเขียนดวยภาษาท่ีเขาใจงาย ไมใชภาษา
เชิงเทคนิค ตองมีความกระชับไมเยิ่นเยอ (ซึ่งสอดคลองกับ
หลักการของการรายงานเชิงบูรณาการ) จํานวนของเร่ือง
สําคัญในการตรวจสอบท่ีรวมอยูในรายงานของผูสอบบัญชี
อาจเป นผลมาจากขนาดและความซับซอนของกิจการ 
ลักษณะของธุรกิจและสภาพแวดลอม รวมไปถึงขอเท็จจริง
และสถานการณตาง ๆ  ของงานตรวจสอบแตละงาน การ
เชื่อมโยงเร่ืองเขากับสถานการณของกิจการโดยตรงชวย
ลดโอกาสท่ีคําอธิบายเร่ือง KAM มีรูปแบบเปนมาตรฐาน
เกินไปและมีประโยชนนอยลงเมื่อเวลาผานไป

ทั้งนี้ มีบางสถานการณที่ เรื่องที่ถูกกําหนดวาเปน
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบไมถูกสื่อสารในรายงานของ
ผูสอบบัญชี กฎหมายหรือขอบังคับอาจขัดขวางการเปดเผย
ตอสาธารณะโดยผู บริหารหรือผู สอบบัญชีเกี่ยวกับเร่ือง
เฉพาะบางเรื่องที่อาจมีผลตอการสืบสวนโดยหนวยงานที่
เหมาะสมเก่ียวกับการทําผิดกฎหมายท่ีเกิดขึ้นจริงหรือมี
ขอสงสัย (เชนเรื่องที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน) ดังนั้น การใช
ดุลยพินิจของผูสอบบัญชีที่จะไมสื่อสาร KAM จะเหมาะสม
ก็ตอเมื่อผลกระทบเชิงลบตอกิจการหรือสาธารณะซึ่งเปนผล
จากการสื่อสาร ถูกมองวามีนัยสําคัญ ซึ่งคาดการณอยาง
สมเหตุผลวาจะมีมากกวาประโยชนสาธารณะจากการส่ือสาร
เรื่องดังกลาว ในกรณีนี้อาจมีความจําเปนตองไดหนังสือ

รับรองท่ีเปนลายลักษณอักษรจากผูบริหารเพ่ือช้ีแจงสาเหตุ
ที่การเปดเผยตอสาธารณะเปนเรื่องไมเหมาะสม

ความสัมพันธ�ระหว�างการรายงานเชิงบูรณาการและ
รายงานผู�สอบบัญชีแบบใหม�

หากพิจารณาความเกี่ยวเนื่องของพัฒนาการทาง
รายงานทางการเงินมาสู การรายงานเชิงบูรณาการ และ
การเปล่ียนแปลงรูปแบบในรายงานของผูสอบบัญชี จะพบ
ประเด็นรวมที่นาสนใจดังนี้

ประเด็นที่ 1: การรายงานท่ีดีขึ้น ไมไดหมายถึงการ
รายงานที่มากขึ้น ไมวาจะเปนการรายงานเชิงบูรณาการ
หรือรายงานผู สอบบัญชีแบบใหมตางตองการรูปแบบท่ี
กระชับและพิจารณาเฉพาะเนื้อหาประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญ
เกี่ยวของเทานั้น

ประเด็นที่ 2: ความสนใจของนักลงทุนระยะยาว
สอดคลองกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื้อหาและโครงสรางของ
การรายงานเชิงบูรณาการใหความสําคัญกับการสรางมูลคา
ระยะส้ัน ระยะปานกลาง และระยะยาว ซึ่งครอบคลุมสู
อนาคตของการพัฒนาอยางย่ังยืน ในขณะที่รายงานของ
ผู สอบบัญชีแบบใหมที่ เน นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
ถือเปนการชี้เปาจุดสําคัญท่ีสงผลกระทบตอการอยูรอดใน
ระยะยาวของธุรกิจ ดังนั้น การรายงานเชิงบูรณาการ (IR) 
และรายงานผูสอบบัญชีสามารถสรางแรง ผลักดันผลผนึก
ทวีคูณกระตุนสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนในทุกภาคสวน

ประเด็นที่ 3: การสรางบทสนทนาแบบปะทะสังสรรค 
(Dialogue) การสรางความผูกพันกับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 
(Stakeholder Engagement) เปนเรื่องจําเปนในทศวรรษ
ใหม นี้ ซึ่ งการรายงานเชิงบูรณาการและรายงานของ
ผูสอบบัญชีแบบใหมเขามามีสวนเติมเต็มในความพยายาม

7 ดูงานวิจัยของ Theis, J., A. Koehler, and N. Ratzinger-Sakel. 2016. Does the reporting of key audit matters affect the 

auditor’s communicative value? Experimental evidence from investment professionals. (Working paper, The 39th 

European Accounting Association Annual Congress), Maastricht, Netherland.Downloa
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ยกระดับการสื่อสารที่มีคุณภาพ เปนการเปดมุมมองให
ทุกฝายที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมพิจารณาประเด็นตาง ๆ  
อยางรอบดานทุกแงมุม

ประเด็นที่ 4: บทบาทของการให ความเชื่อมั่น 
รายงานผูสอบบัญชีตองมีประโยชนและนาสนใจติดตามอาน 
ในอนาคตทั้งการรายงานเชิงบูรณาการและรายงานของ
ผูสอบบัญชีแบบใหมทําใหบทบาทของผูสอบบัญชี และ 
กรรมการตรวจสอบมีความกวางขวางขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กรรมการตรวจสอบที่ตองกํากับดูแลการนําเสนอและเปดเผย 
“สารสนเทศที่ไมใชทางการเงิน” ในรายงานท้ังสองนี้ใหมี
ความถูกตองและเหมาะสม กอนนําเสนอใหมีการรับรองโดย
คณะกรรมการบริษัทและเปดเผยตอสาธารณชนตอไป

ประเดน็ที ่5: การพจิารณาประเดน็ “ความมีนยัสาํคญั” 
เนื่องจากผูมีสวนไดสวนเสียมีหลากหลายกลุม ประเด็นที่มี
ความสําคัญกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียกลุมใดกลุมหนึ่งอาจ
ไมถือเปนเรื่องสําคัญสําหรับกิจการ นักลงทุนตองการขอมูล
ทางการเงินที่ชัดเจนและทางออกเชิงกลยุทธ ในขณะท่ี
ผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอื่นตองการการรายงานท่ีแสดงขอมูล
รายละเอียด ดังนั้น ความทาทายในอนาคต คือ การจัดการ
กับความขัดแยงที่เปนปญหา ทั้งในระดับกลยุทธและระดับ
ปฏิบัติการ ผู สอบบัญชีหรือบุคคลท่ีสามอาจจําเปนตอง
เขามาสอบทานเน้ือหาของการรายงานเชิงบูรณาการ

สรุป
รายงานเชิงบูรณาการมิใชเปนเพียงการรายงานท่ัวไป 

แตเปนการประสานงานแขนงตาง ๆ  ของการดําเนินธุรกิจ
และมุงเนนไปยังกลยุทธหลักขององคกร ความสามารถใน
การเช่ือมโยงประสานขอมูลระหวางกลยุทธ โมเดลทางธุรกิจ
และมาตรวัดเขาดวยกันเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการสราง
ความไววางใจตอองคกร นอกจากน้ัน การผสมผสานระหวาง
การรายงานเชิงบูรณาการและรายงานของผูสอบบัญชีแบบ
ใหมอยางลงตัว ถือเปนการพลิกโฉมยกระดับการสื่อสาร
ในทศวรรษหนาจากชุมชนผูประกอบวิชาชีพบัญชีสู แวดวง

นักลงทุนอยางนาจับตามอง ทั้งนี้ การรายงานเชิงบูรณาการ
ควรไดรับการสงเสริมผลักดันใหเปนรูปแบบการรายงาน
ภาคบังคับแทนรายงานทางการเงินในปจจุบัน เพื่อใหทั้ง
เนื้อหาสาระของการรายงาน และการรับรองใหความเชื่อมั่น 
(ในรายงานของผู สอบบัญชี) อยู  ในเกณฑบรรทัดฐาน
สอดคลองรับกัน เอื้ออํานวยความสะดวก สรางมูลคา และ
เปนประโยชนอยางสูงสุดตอผูใชรายงานทางการเงินทุกฝาย
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