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บทความนี้นําเสนอเก่ียวกับรายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาตแบบใหม�ที่เริ่มใช�สําหรับงบการเงินรายบัญชีส้ินสุด

ตั้งแต�วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 เป�นต�นไป ผ�านบทสนทนาการเล�าเรื่อง โดยใช�ภาษาที่เรียบง�าย

คําสําคัญ: รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต การสอบบัญชี เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
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ปู�ขอเล�าเร่ืองรายงานของผู�สอบบัญชี

ทันทีที่ปู พูดวา “ขอเลา” ยังไมทันพูดจบประโยค 
หลานพูดตอบสวนทันควันกลับมาวา “ปูแกแลว อยาดื่ม
เหลาเลย ไมเปนผลดีตอสุขภาพ” ปูบอกวา “ไมใชเหลาท่ี
มีแอลกอฮอล เพราะปูไมชอบด่ืมเหลา แตเลาเร่ืองราว
ตางหาก” หลานจึงเขาใจวา “เลาไมใชเหลา” (เปนคํา
พองเสียง ไมใชคําพองรูป และความหมายตางกัน เปนเรื่อง
ภาษาไทย)

ปูเปนใคร ปูคือผูเขียน (อายุ 58 ป) แลวหลานเปน
ใคร หลานคือผูอาน (อายุ X ป X คือตัวแปรที่ไมทราบคา
แนนอน เปนเรื่องคณิตศาสตร วิชาพีชคณิต)

บทความนี้เปนเรื่องของปู คนหนึ่งที่อยากเลานิทาน
(ที่อิงเรื่องจริง) เกี่ยวกับรายงานของผูสอบบัญชี ใหหลานฟง 
นําเสนอในรูปบทสนทนา (สื่อสารสองทาง) ระหวางปูกับ
หลาน จึงขออนุญาตใชภาษาพูด แทนภาษาเขียนนะครับ 
เพื่อใหเกิดอรรถรสทางภาษา แลวหลานควรจินตนาการ
ไปพรอมกัน

รายงานของผู�สอบบัญชี คืออะไร
ปู : หลานรูจักรายงานของผู สอบบัญชีไหม (เริ่มตน

นิทานดวยคําถามที่ทาทายจริง ๆ )
หลาน : ไมแนใจปู  รายงานท่ีว านี้ เป นใบปะหนา

งบการเงินที่ออกเผยแพรใชไหม
ปู : เออ ใชแลว รายงานท่ีวานี้เปนใบปะหนางบการเงิน 

หลานของปู น่ีเกงจังเลย แลวหลานรู ไหมวารายงานของ
ผูสอบบัญชีคืออะไร (ปูไดคืบ จะเอาศอก ซักถามเหมือนครู
ที่โรงเรียน หรืออาจารยที่มหาวิทยาลัยเปยบเลย)

หลาน : ไมทราบวารายงานของผู สอบบัญชีคืออะไร
รูแตเพยีงวาผูสอบบญัชนีีต้องไดรบัใบอนุญาต จงึจะเซน็ช่ือใน
รายงานได ไมใชใคร ๆ  เซ็นชื่อในรายงานน้ีได ใชหรือไม ปู

ปู : เขาใจอยางนี้ถูกแลว ปูขออธิบายนะ รายงานของ
ผูสอบบัญชีคือ การติดตอสื่อสารท่ีเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจนและเปนทางการเก่ียวกับขอสรุปจากการปฏิบัติงาน
ของผู สอบบัญชีไปยังผู มีสวนไดเสีย และท่ีหลานบอกวา

ผูสอบบญัชีนีต้องไดรบัใบอนญุาตนีเ้ปนความจรงิ ประเทศไทย
ขณะนี้มีผูสอบบัญชีอยู 2 ประเภท คือ

1. ผูสอบบัญชีรบัอนญุาต (C.P.A.) ตามพระราชบญัญตัิ
วชิาชีพบัญช ีพ.ศ. 2547 สภาวิชาชีพบัญชเีปนผูออกใบอนุญาต
เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต

2. ผูสอบบัญชีภาษีอากร (T.A.) ตามประมวลรัษฎากร 
กรมสรรพากรเปนผูออกใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีภาษีอากร

ประโยชน�ของรายงานของผู�สอบบัญชี
หลาน : ขอสรุปจากการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี

คืออะไร มีประโยชนอยางไร หลานเคยอานรายงานของ
ผู สอบบัญชีรับอนุญาตเหมือนกัน หลานอานออกนะ แต
หลานไมเขาใจขอความท่ีเขียนเลย มีถอยคําเขาใจยากอยู
เยอะมากเลยปู แลวผูสอบบัญชีเคาอยากบอกอะไรหรือปู 
พูดตรง ๆ  นะหลานงนุงงกบัขอความในรายงานของผูสอบบญัชี
มากเลยปู

ปู : โอโฮ หลานชางซักถามเหลือเกิน ใจเย็น ๆ  เดี๋ยว
ปูขอคอย ๆ  ตอบคําถามทีละขอนะ

คาํถามขอ 1 ขอสรปุจากการปฏบิตังิานของผูสอบบญัชี
คืออะไร คําตอบ คือ ขอสรุปนี้ขึ้นอยูกับประเภทของการ
ปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี ที่รู จักกันดีคือ การตรวจสอบ
งบการเงินประจําป ขอสรุป คือความเห็นของผูสอบบัญชีตอ
งบการเงินที่ตนตรวจสอบวา งบการเงินแสดงฐานะการเงิน 
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกตองตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แตถา
การปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี คือ การสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสของบรษิทัทีม่หีุนจดทะเบยีนอยูในตลาดหลกัทรพัย 
ขอสรปุคอื สิง่ตรวจพบทีเ่ปนเหตใุหเชือ่วางบการเงนิไมถกูตอง
ตามท่ีควรหรือไม โดยท่ัวไป ผูสอบบัญชีไมพบสิ่งที่เปนเหตุ
ดังกลาว

คําถามขอท่ี 2 ขอสรุปมีประโยชนอยางไร คําตอบ
คือ ชวยใหผูใชงบการเงินหรือผูมีสวนไดเสียมีความมั่นใจใน
ความถูกตองของขอมูลในงบการเงิน ผูสอบบัญชีตรวจสอบ
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งบการเงิน ผูสอบบัญชีใหความเชื่อมั่นสูง ขณะท่ีผูสอบบัญชี
สอบทานงบการเงิน ผู สอบบัญชีให ความเช่ือมั่นอยาง
พอประมาณ พูดงาย ๆ  คือสรางความสบายใจใหแกผู ใช
งบการเงินนั่นเอง ถาผู สอบบัญชีตรวจสอบหรือสอบทาน
งบการเงินแลว พบสิ่งที่ไมถูกตอง กิจการตองปรับปรุงแกไข
ใหถูกตอง ถากิจการไมยอมปรับปรุงแกไขงบการเงินให
ถูกตอง และเร่ืองดังกลาวมีสาระสําคัญ ยอมกระทบตอ
ขอสรุปของผูสอบบัญชี ผูสอบบัญชีแจงเร่ืองนี้ไวในรายงาน
ใหผูใชงบการเงินไดรับทราบ

คําถามขอที่ 3 ขอความในรายงานของผูสอบบัญชีที่
หลานอานแลวไมเขาใจ คําตอบคือ เหอะ ๆ  (เสียงหัวเราะ) 
มันเปนธรรมดานะหลาน ถาหลานอานแลวเขาใจความหมาย 
แสดงวาหลานตองเปนผูสอบบัญชีแลว ปดโธ! แมแตนักบัญชี
ทีเ่รยีนมา อานแลวไมเขาใจมีตัง้เยอะแยะ หลานไมตองตกอก
ตกใจไป หลานของปูมีสติปญญาปกติดี ไมใชปญญาออน
หรอกนะ ไมอยางนัน้คนอานรายงานของผูสอบบญัชสีวนใหญ
หรือเกือบทั้งหมดแหละคงปญญาออนกันหมดแลว

หลาน : เอา แลวปูรูไหมวา ผูสอบบัญชีเขียนขอความ
ในรายงานหมายความวาอะไร

ปู : รูสิ ก็ปูเปนผูสอบบัญชีเหมือนกัน เขียนเอง ตอง
เขาใจซิวาส่ิงที่เขียนในรายงานคืออะไร หมายความวาอะไร

หลาน : ปูรีบชี้แจงแถลงไขซิ อยามัวโอเอวิหารลาย
อยูเลย หลานอยากรูเต็มแก (ทั้ง ๆ  หลานยังไมแก) และ
อยากฟงเต็มที่ แลววารายงานมีขอความอานเขาใจยาก
แปลวาอะไร ถาขืนปูตอบชักชา ปูอาจตายกอน จะตอบ
คําถามของหลานนะ

ปู  : เอะ ! มาแชงชักหักกระดูก ใหปู ตายเสียแลว
เด๋ียวเหอะหลานคนน้ี ปูตั้งใจอยูถึง 120 ปเชียวนะ แต
หมอดูทํานายวาปู อยู ไดเพียง 92 ป ยังมีเวลาเหลืออีก
34 ป เชียวแหละ จะเรงรีบไปทําไมกัน

ปูขออธิบายเฉพาะรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ที่แสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข แบบ 4 หรือ 5
หัวขอเรื่องที่จะมีผลใชบังคับกับการตรวจสอบงบการเงิน

สําหรับงวดสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และรายงาน
ของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ลงวันท่ี ในป 2560

แบบ 4 หัวขอเรื่อง สําหรับงบการเงินของกิจการที่
ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAEs) ประกอบดวย

หัวขอเรื่องที่ 1 ความเห็น
หัวขอเรื่องท่ี 2 เกณฑในการแสดงความเห็น
หัวขอเรื่องที่ 3 ความรับผิดชอบของผูบริหาร

(และผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล) 
ตองบการเงิน

หัวขอเรื่องที่ 4 ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ตอการตรวจสอบงบการเงิน

แบบ 5 หัวขอเรื่อง สําหรับงบการเงินของกิจการที่มี
สวนไดเสียสาธารณะ (PAEs) ประกอบดวย

หัวขอเรื่องที่ 1 ความเห็น
หัวขอเรื่องท่ี 2 เกณฑในการแสดงความเห็น
หัวขอเรื่องที่ 3 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
หัวขอเรื่องท่ี 4 ความรับผิดชอบของผูบริหาร

และผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล
ตองบการเงิน

หัวขอเรื่องที่ 5 ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ตอการตรวจสอบงบการเงิน

หลานสังเกตเห็นไมวา แบบ 4 หัวขอเรื่อง กับ แบบ 
5 หัวขอเรื่อง ตางกันตรงไหนเอย

หลาน : ตางกันตรงหัวขอท่ี 3 เรื่องสําคัญในการ
ตรวจสอบ มีในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แต
ไมมีใน NPAEs ใชไหมปู

ปู : เอย ใชแลว ดังนั้น ปูขออธิบาย 5 หัวขอเร่ือง
สําหรับงบการเงินของ PAEs เพราะวาครอบคลุม NPAEs 
ไปดวย

หัวขอเรื่องที่ 1 ความเห็น มีขอความอยู 2 วรรคหรือ
ยอหนา คือ วรรคท่ีหนึ่งความวา

“ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค 
จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแส
เงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ”

วรรคที่สอง ความวา “ขาพเจาเห็นวา งบการเงิน
ขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จํากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามท่ี
ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

จากขอความทั้งสองวรรคขางตน สรุปไดวา
วรรคท่ีหนึ่ง ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงิน และ

วรรคที่สอง ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นวา งบการเงินแสดง
ไวถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน อยางน้ีหลานมีประเด็นไหนท่ีไมเขาใจบาง

หลาน : ขอถาม 3 ขอ คือ
ขอ 1. งบการเงินของ PAEs กับ NPAEs เหมือนกัน

หรือไม ตางกันตรงไหน
ขอ 2. คําว า “ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ” 

หมายความวาอยางไร
ขอ 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินคืออะไร ของ 

PAEs กับ NPAEs เหมือนกันหรือไม ตางกันอยางไร
ปู : ขอตอบทีละขอนะหลาน
ขอ 1. งบการเงินของ PAEs กับ NPAEs ตางกันตรง

ที่ PAEs ตองจัดทํางบกระแสเงินสด
สวน NPAEs ไมตองจัดทํางบกระแสเงินสด
ขอ 2. คําว า “ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ” 

หมายความวา ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญ ไมวาจะเกิดจากการทุจริต หรือขอ
ผิดพลาด พูดงาย  ๆ  ก็คือ ไมมีสิ่งที่ผิดปกติอยางสําคัญ
หรือปกตินั่นเอง

ขอ 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิคอื หลกัเกณฑ
ที่ใชในการประเมินผลหรือการวัดผลวางบการเงินที่จัดทํา
ขึ้นนั้นถูกหรือผิด ปกติหรือผิดปกติ สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ โดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน

การบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 เปน
ผูกําหนดหลักเกณฑนี้ และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 
บังคับใชเปนกฎหมาย

มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย มี 2 ชุด
คือ ชุดใหญของ PAEs และชุดเล็กของ NPAEs กรณีที่
กิจการหรือบริษัทเปน NPAEs ประสงคจะใชชุดใหญของ 
PAEs ก็ได แตเมื่อใชชุดใดใหระบุไวในหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีที่สําคัญ สวนรายงานของผูสอบบัญชี จะใชคําวา 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือมาตรฐานการรายงาน
สําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะก็ได

หลาน : ออ เขาใจแลวสําหรับขอความในหัวขอเรื่อง
ที่ 1 แลวหัวขอเรื่องที่ 2 ละปู

ปู  : หัวขอเรื่องท่ี 2 เกณฑในการแสดงความเห็น
มีขอความ 1 วรรค ดังนี้

“ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของ
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากบริษัท
ตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีใน
สวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงินท่ีกําหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชีและขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบ
ดานจรรยาบรรณอื่น  ๆ  ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ 
ขาพเจาเช่ือว าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข าพเจาไดรับ
เพียงพอและเหมาะสม เพื่อใชเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา” จากขอความขางตน สรุปไดวา

ผู สอบบัญชีได ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี และปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณท้ังใน
เรื่องความเปนอิสระและเร่ืองอื่น จากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ผูสอบบัญชีไดรับเพียงพอเหมาะสมในการแสดงความเห็น
แลว อยางนี้หลานมีประเด็นขอสงสัยอะไรบางไม

หลาน : มีขอสงสัย 3 ขอ คือ
ขอ 1. ความเปนอิสระหมายความวาอะไร แลวมี

ความสําคัญอยางไร
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บทความวิชาการ

ขอ 2. หลักฐานการสอบบัญชีคืออะไร อยางไรท่ีเรียก
วาเพียงพอและเหมาะสม

ขอ 3. ทําไมหลักฐานการสอบบัญชี จึงสามารถใช
เปนเกณฑในการแสดงความเห็นได

ปู : แหมถาม 3 ขอเหมือนเดิมเลยนะ ปูขอตอบทีละ
ขอนะ

ขอ 1. ความเปนอิสระ หมายความวา การปฏิบัติ
หนาที่โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอ่ืนที่ทําใหเกิดความ
สงสัยในความเปนกลาง หรือความเที่ยงธรรมของผูสอบบัญชี 
เหตุที่ผู สอบบัญชีตองมีความเปนอิสระ เพื่อใหผลงานของ
ผูสอบบัญชีเปนที่เชื่อถือไดของผูใชผลงานหรือสาธารณชน
ทั่วไป นี้คือความสําคัญของความเปนอิสระแหละหลาน

ขอ 2. หลกัฐานการสอบบัญชคีอื ขอมลูหรอืขอเทจ็จรงิ
ที่ผูสอบบัญชีไดรับหรือรวบรวมจากการใชวิธีการตรวจสอบ
ตาง ๆ  เชน วิธีการตรวจ วิธีการสังเกตการณ วิธีการสอบถาม 
วิธีการขอคํายืนยัน วิธีการคํานวณ และวิธีการวิเคราะห
เปรียบเทียบตามมาตรฐานการสอบบัญชี สวนท่ีเรียกวา 
เพียงพอและเหมาะสมนั้นคือ คุณลักษณะของหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีตองใชดุลยพินิจในการพิจารณา
มี 2 อยางคือ

(1) ความเพียงพอของหลักฐานการสอบบัญชี หมาย
ถึง การวัดปริมาณหรือขนาดของหลักฐานตองมากพอสมควร

(2) ความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญช ีหมายถึง 
การวัดคุณภาพความเกี่ยวของกับส่ิงที่ผูบริหารใหการรับรอง
ไว และความนาเชื่อถือของหลักฐาน

ขอ 3. หลกัฐานการสอบบญัช ีเปนขอมลูหรอืขอเทจ็จรงิ
ที่ผู สอบบัญชีใชสนับสนุนวัตถุประสงคของการตรวจสอบ
งบการเงิน เพื่อพิสูจนหรือยืนยันสิ่งที่ผูบริหารใหการรับรอง
ไวเก่ียวกับงบการเงิน เขาใจหรือยังหลาน

หลาน : เขาใจแลวปู แตตะกี้ปูพูดวา “สิ่งที่ผูบริหาร
ใหการรับรองไวเกี่ยวกับงบการเงิน” คืออะไร หลานไมเขาใจ

ปู : สิ่งที่ผู บริหารใหการรับรองไวเกี่ยวกับงบการเงิน
คือ การใหการรับรองโดยผูบริหารเกี่ยวกับความถูกตอง
ตามที่ควรของงบการเงิน โดยแยกเปน 3 กลุม ไดแก

(1) การจดัประเภทรายการและเหตกุารณของงวดบญัชี
ที่ตรวจสอบ หมายถึง ผู บริหารใหการรับรองวารายการ
และเหตุการณไดบันทึกไวในบัญชีนั้นเกิดขึ้นจริง ครบถวน 
ถูกตอง ตรงงวดบัญชี และจัดประเภทเหมาะสม พูดงาย ๆ  
คือถูกตองครบถวนเปนจริง

(2) ยอดคงเหลือทางบัญชี หมายถึง ผูบริหารใหการ
รับรองวายอดคงเหลือตามบัญชีที่นําไปสรุปไวในงบการเงิน
นั้นมีอยูจริง เปนสิทธิและภาระผูกพัน ครบถวน แสดงมูลคา
และปนสวนไวอยางถูกตอง

(3) การแสดงรายการและเปดเผยขอมูลในงบการเงิน 
หมายถึง ผูบริหารใหการรับรองวา รายการและขอมูลใน
งบการเงินไดแสดงไวและเปดเผยไวตามท่ีเกิดข้ึนจริง มีสิทธิ
และภาระผูกพัน ครบถวน จัดประเภทและเขาใจงาย ถูกตอง
และแสดงมูลคาอยางเหมาะสม เขาใจแลวนะ ตอไปปูจะ
อธิบายหัวขอท่ี 3 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

หลาน : หวัขอเรือ่งที ่3 เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบนี้
มเีฉพาะการตรวจสอบบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ 
เทานั้น สวน NPAEs ไมมีหัวขอเรื่องนี้ เพราะอะไรปู

ปู : โดยทั่วไป บริษัทจดทะเบียนฯ มีธุรกรรมที่ซับซอน
และมีความเส่ียงสูง เชน ใชการประมาณการทางการเงิน
คอนขางมาก บางทีมีรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของ
กันจํานวนมาก ทําใหผู สอบบัญชีตองใหความสนใจบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เปนพิเศษ และอาจมีเรื่อง
สําคัญในการตรวจสอบท่ีผูสอบบัญชีตองการสื่อสารใหผูใช
ไดรับทราบถึงดุลยพินิจที่ผูสอบบัญชีพิจารณาเร่ืองดังกลาว

หลาน : พอเขาใจแลว และขอความในหัวขอเรื่องที่ 3 
กําหนดไวอยางไร มีความหมายอยางไร

ปู  : ขอความในหัวเรื่องที่ 3 เรื่องสําคัญในการ
ตรวจสอบ มีดังนี้

“เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องตาง  ๆ  ที่มี
นัยสําคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน 
ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู ประกอบวิชาชีพของขาพเจา เรื่อง
เหลานี้ได ถูกระบุในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวม และในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ Do
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ปู�ขอเล�าเร่ืองรายงานของผู�สอบบัญชี

ขาพเจาไมได แสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่อง
เหลานี้” ขอความนี้หมายความวา เรื่องสําคัญนี้ไมกระทบ
ตอการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี แตเปนเร่ืองท่ีตองการ
ความใสใจเปนพเิศษมากทีส่ดุจากเร่ืองตาง ๆ  ในการตรวจสอบ
งวดปจจุบันที่รายงานหรือแจงผู มีหนาที่ในการกํากับดูแล
ไดรับทราบ

หลาน : พอเขาใจแลว และขอความในหัวขอเรื่องที่ 4 
กําหนดไวอยางไร มีความหมายอยางไร

ปู : หัวขอเร่ืองท่ี 4 ความรับผิดชอบของผูบริหาร
และผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน สําหรับ PAEs 
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล หมายถึง กรรมการตรวจสอบ 
แตสําหรับ NPAEs ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล คือ ผูบริหาร
เปนกลุมบุคคลเดียวกัน ซึ่งเปนผู รับผิดชอบในการจัดทํา
งบการเงิน หัวขอเรื่องที่ 4 นี้มีขอความ 3 วรรค คือ วรรค
ที่หนึ่ง ความวา

“ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอ
งบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปน เพ่ือใหสามารถจัดทํา
งบการเงนิท่ีปราศจากการแสดงขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิอนัเปน
สาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริต หรือขอผิดพลาด”

วรรคที่หนึ่งนี้ ผูบริหารของบริษัทมีหนาที่รับผิดชอบ
อยู 2 เร่ือง คือ (1) งบการเงิน และ (2) การควบคุมภายใน
ที่เกี่ยวกับงานการเงิน

วรรคที่สอง ความวา
“ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการ

ประเมินความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง 
เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความ
เหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงาน
ตอเนื่อง เวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัท หรือ
หยุดดําเนินงาน หรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได”

วรรคที่สองนี้ ผูบริหารของบริษัทมีหนาที่รับผิดชอบ
ในการประเมินความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของ
บริษัท

วรรคท่ีสาม ความวา
“ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแล

กระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท”
วรรคที่สามนี้ กลาวถึงผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตอง

ปฏิบัติหนาท่ีของตน หลานมีขอสงสัยอะไรบางไม
หลาน : มีขอสงสัย 2 ขอ คือ
ขอ 1. การควบคุมภายใน คืออะไร และการควบคุม

ภายในที่เกี่ยวกับงบการเงินหมายความวาอยางไร
ขอ 2. การดําเนินงานตอเนื่องของบริษัทหมายความ

วาอะไร และมีผลกระทบตองบการเงินอยางไร
ปู : ขอตอบทีละขอนะ
ขอ 1. การควบคุมภายใน คือ กระบวนการ นโยบาย 

และวิธีปฏิบัติที่กําหนดข้ึนในบริษัท เพื่อใหเกิดความเช่ือมั่น
อยางสมเหตุสมผลวา บริษทัจะบรรลุวตัถุประสงค 3 ประการ 
คือ

(1) ความเช่ือถือไดของการรายงานทางการเงิน
(2) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ดําเนินงาน
(3) การปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ
สวนการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับงบการเงิน คือการ

ควบคุมภายในท่ีจะชวยบรรลุวัตถุประสงค (1) เปนหลัก
และอาจรวมถึงวัตถุประสงค (3) ดวย

ขอ 2. การดําเนินงานตอเนื่องของบริษัท หมายความ
วา บริษัทสามารถดําเนินงานตอไปไดเรื่อย ๆ  ตามแผนหรือ
เปาหมายและขอผูกพันท่ีไดกําหนดไวจนประสบความสําเร็จ 
การดําเนินงานตอเนื่องนี้เปนขอสมมติในการจัดทําและ
นําเสนองบการเงินโดยท่ัวไป ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทมีปญหา
การดําเนินงานตอเน่ือง บริษัทตองเปดเผยเร่ืองนี้และเกณฑ
ที่ใชในการจัดทํางบการเงิน ซึ่งแตกตางไปจากกรณีปกติ
ทั่วไป

หลาน : เขาใจขึ้นมากเลยปู และขอความในหัวขอเร่ือง
ที่ 5 สุดทาย มีอะไร และหมายความวาอยางไร

Do
wn

loa
d จ

าก
..ว

าร
สา

รว
ิชา

ชีพ
บัญ

ชี



90 วารสารวิชาชีพบัญชี ป�ที่ 13 ฉบับที่ 37 มีนาคม 2560

บทความวิชาการ

ปู : หัวขอเร่ืองท่ี 5 ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ต อการตรวจสอบงบการเงิน มีข อความคอนขางยาว 
ประกอบดวย 5 วรรค ดังน้ี

วรรคที่หน่ึง ความวา
“การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหได

ความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระ
สําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผูสอบบัญชซีึง่รวมความเห็นของขาพเจา
อยู ดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่น
ในระดับสูง แตไมไดเปนการรับประกันวา การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยู ได
เสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาด และถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณ
อยางสมเหตุสมผลไดวา รายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใชงบการเงินเหลาน้ี”

วรรคท่ีหนึ่ งนี้ หมายความว า ผู สอบบัญชีแสดง
ความเห็นตองบการเงินเพื่อใหความเช่ือมั่นในระดับสูง

วรรคที่สอง ความวา
“การตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

รวมถึงการที่ข าพเจาใชดุลยพินิจเยี่ยงผู ประกอบวิชาชีพ
และการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึงการใชวิธีการ
ดังตอไปนี้

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ี
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน ไมวาจะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น 
และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือ
เปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ี
ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งเปนผล
มาจากการทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงที่เกิดจากขอผิดพลาด 

เนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่วกับการสมรูรวมคดิ การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการบันทึกรายการหรือ
แสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทาํความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกีย่วของ
กับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ แตไมใช เพื่อวัตถุประสงคในการแสดง
ความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
บริษัท ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่
ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร

• ใหขอสรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑ
การบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร จาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ วามีความไมแนนอนท่ีมีสาระ
สําคัญที่เก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุให
เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของบริษัท
ในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวา
มีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองอางถึงการ
เปดเผยที่เกี่ยวของในงบการเงินในรายงานของผูสอบบัญชี
ของขาพเจา หรอืถาการเปดเผยดงักลาวไมเพียงพอ ความเหน็
ของขาพเจาจะเปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยู
กับหลักฐานการสอบบัญชี ที่ไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของ
ผู สอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือ
สถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหบริษัทตองหยุดการ
ดําเนินงานตอเนื่อง

• ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเนื้อหาของ
งบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยวางบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ ที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดย
ถูกตองตามท่ีควร”

วรรคที่สองนี้ หมายความวา ผูสอบบัญชีอธิบายการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินท่ีตนไดทําไป

วรรคท่ีสาม ความวา
“ขาพเจ าได สื่อสารกับผู มีหนาที่ในการกํากับดูแล

เก่ียวกับขอบเขต และชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดDo
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วางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ 
รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา”

วรรคท่ีสาม หมายความวา ผูสอบบัญชีไดสื่อสารกับ
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลแลว

วรรคที่สี่ ความวา
“ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล

วา ขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
กับความเป นอิสระและได สื่อสารกับผู มีหน าที่ ในการ
กํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืน
ซึ่งขาพเจาเช่ือวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา
กระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการท่ี
ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ”

วรรคที่สี่ หมายความวา ผูสอบบัญชีไดใหคํารับรอง
เกี่ยวกับความเปนอิสระและขอกําหนดจรรยาบรรณ

วรรคที่หา ความวา
“จากเรื่องที่สื่อสารกับผู มีหนาที่ ในการกํากับดูแล 

ขาพเจาไดพิจารณาเร่ืองตาง ๆ  ที่มีนัยสําคัญมากที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเร่ือง
สําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้
ในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับ
ไมใหเปดเผยตอสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกลาว หรือใน

สถานการณที่ยากที่จะเกิดข้ึน ขาพเจาพิจารณาวาไมควร
สื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจา เพราะการ
กระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุผลวาจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสีย
สาธารณะจากการส่ือสารดังกลาว”

วรรคที่หา หมายความวา ผู สอบบัญชีไดเสนอเรื่อง
สําคัญในการตรวจสอบไวในหัวขอเรื่องท่ี 3 แลวเปนอยางไร
บางละ หลานหลับไปหรือยัง

หลาน : เกือบหลับแลวปู
ปู : ทีนี่คงพอเขาใจถอยคําในรายงานของผูสอบบัญชี

มากขึ้นแลวนะ
หลาน : กราบขอบพระคุณปูมาก
บทสนทนาปู กับหลานจบไวเพียงเทานี้ครับ สําหรับ

นิทานเรื่องรายงานของผูสอบบัญชี

REFERENCES
Nipan Henchokchaichana and Sillapaporn Srijunpetch. 

(2016). Auditing. Bangkok: PPN Press Partnership 

Limited.

Federation of Accounting Professions. (2017). Thai 

Standard on Auditing. Access in January 2017 

from www.fap.or.th

Do
wn

loa
d จ

าก
..ว

าร
สา

รว
ิชา

ชีพ
บัญ

ชี


