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สอดคลอ้งกับมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ เน้ือหาโดยสรุปท่ีมีการปรับปรุงใหม่ มีดังน้ี 
กาํหนดใหป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ กาํหนดใหมี้การประเมินความเส่ียงจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงิน กาํหนดใหพ้ิจารณาการควบคุมภายในท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินงาน 

ดังนั้ นจึงเป็นเหตุให้ผูว้ิจัยทาํการศึกษาถึง มุมมองผูส้อบบัญชีต่อการปฏิบัติตาม
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชแ้บบสอบถามท่ีมีลกัษณะแบบ Rating Scale เป็น
เคร่ืองมือในการวิจยั 

ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูส้อบแสดงให้เห็นถึงองคป์ระกอบท่ีส่งผลกระทบ
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องคป์ระกอบดา้นการกาํกบัดูแลท่ีดีในองคก์ร องคป์ระกอบดา้นประสิทธิภาพของบญัชีระบบการ
ควบคุมภายใน องคป์ระกอบดา้นความรู้ความสามารถของผูท้าํบญัชีซ่ึงเป็นงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การแสดงความคิดเห็นในมุมมองของผูส้อบบญัชี โดยผลท่ีไดจ้ากการศึกษานั้นไม่สามารถระบุค่า
ทางสถิติได ้เน่ืองจากเป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคล ซ่ึงอาจทาํให้ผลการวิจยัเปล่ียนแปลงไปตาม
กลุ่มตวัอยา่งและสภาพแวดลอ้มได ้
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ABSTRACT 

 
The research is subject to the view of the auditors to follow auditing standard 

codes700 comments and report of the financial statements after the Federation of Accounting 
Professions improved auditing standards codes 700 comments and a report on the financial 
statements in order to comply with international accounting standards. In summary, the new 
contents are including: performing according to code of ethics, evaluating the risk assessment of 
the wrong data that contrary to the facts material to the financial statements, and considering the 
internal control that relevant to the preparation and presentation of the financial statements.  

Therefore, that is the reason  made the researchers to study the thinking of the 
accounting examiners in accordance with the auditing standards codes 700 comments and reports 
of the financial statements. The sample of this study is the certified public accountants (CPA) in 
Thailand. This concept came from the reviewing of literature on various factors which impact of 
compliance with the requirements of auditing standards, idea theory, and the related research by 
suing the questionnaire such as Rating Scale as research tool.  

 The results from the sample who were accounting examiners showed that the opinion 
to factors which impact to practices according to regulations in the view of accounting examiners 
in each aspect including: the ethics of the auditors, good governance of organization, the internal 
efficiency control system of the accounting and the knowledge of the auditors. This result could 
not specify statistical because it was personal opinion. Therefore, this result has been changed to 
the sample and environment. 
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บทที ่1 
บทนํา 
 

1.1   ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 
ตามพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543  (มาตรา 11 )  ไดร้ะบุวา่ ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ี 

รับผิดชอบในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน โดยมีวตัถุประสงค์หลักของการ
ตรวจสอบบญัชี คือ เพื่อใหผู้ส้อบบญัชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงิน ใหเ้ป็นไปตามแม่บทการ
บญัชีในรายงานทางการเงิน และผูส้อบบญัชีจะตอ้งใหค้วามเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลว่างบการเงินนั้นไดมี้
แสดงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการไวอ้ยา่งถูกตอ้ง และเช่ือถือได ้เน่ืองจากผูใ้ชง้บ
การเงินเห็นว่างบการเงินท่ีน่าเช่ือถือควรผ่านกระบวนการการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีซ่ึงเป็น
บุคคลภายนอกของกิจการ (สาวิตรี  อ่องธรรมกลุ,  2549) 
 ในปีพ.ศ. 2551 สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ(์สภาวิชาชีพบญัชีฯ) ซ่ึงมีหนา้ท่ี
ในการกาํหนดมาตรฐานในการตรวจสอบบญัชีไดจ้ดัทาํสัมมนาพิจารณ์เก่ียวกบัร่างรายงานของ
ผูส้อบบญัชีแบบใหม่ท่ีจะนาํมาใชแ้ทนรูปแบบปัจจุบนั ซ่ึงถือปฏิบติัมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเขา้ใจในบทบาทและหน้าท่ีของผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหารให้มีความ
สอดคลอ้งกนักบัรูปแบบรายงานของผูส้อบบญัชีระหว่างประเทศ (International Standards on 
Auditing: ISA) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือปี ค.ศ.2005 (พ.ศ.2548) โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ มีการวางแผนท่ี
จะเร่ิมใชร้ายงานของผูส้อบบญัชีแบบใหม่ในปี พ.ศ. 2553 เน่ืองจากสภาวิชาชีพบญัชีฯ  เป็นสมาชิก
ของสหพนัธ์นกับญัชีระหว่างประเทศ (International Federation of Accountants : IFAC) จึงมีพนัธ
กิจท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีกาํหนดโดย IFAC ทั้งน้ีเพื่อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
วิชาชีพท่ีใชร้ะหวา่งประเทศ 

 หลักการและเหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการสอบบญัชีรหัส 700  การแสดง
ความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน  เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันามาตรฐานการสอบบญัชีของ
ไทยใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานระดบัสากลและเม่ือพิจารณาถึงเน้ือหาของมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีมี
การปรับปรุงใหม่จะพบว่าความรับผิดชอบของผูบ้ริหารไม่มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม (ศิลปพร  
ศรีจัน่เพชร, 2550: 24-28) กล่าวคือ ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเพื่อให้
แสดงฐานะการเงิน  และผลการดาํเนินงานท่ีแทจ้ริงของกิจการ และการรับผิดชอบต่อการแสดง
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ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเน่ืองจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ส่วนความ
รับผดิชอบของผูส้อบบญัชีตามท่ีกล่าวไวใ้นมาตรฐานการสอบบญัชีรหสั 240 ความรับผดิชอบของ
ผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน ไดร้ะบุความรับผดิชอบของ
ผูส้อบบญัชีเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินโดยรวมนั้นไม่ไดแ้สดงขอ้มูล
ทางการเงินท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอยา่งมีสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 แต่เน่ืองจากการตรวจสอบยงัคงมีขอ้จาํกดัดา้นต่างๆ จึงทาํให้การตรวจสอบบญัชีนั้น
ยงัคงมีความเส่ียงท่ีไม่สามารถท่ีจะหลีกเล่ียงได ้นัน่คือความเส่ียงของการแสดงขอ้มูลทางการเงินท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงจากการขาดการตรวจพบขอ้ผิดพลาด (พรพิมล  เหล่านภากุล, 2547) แมว้่าการ
ปฏิบติังานสอบบญัชีนั้นไดมี้การวางแผนและมีการปฏิบติังานอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีแลว้ก็ตาม  ในความเป็นจริงผูส้อบบญัชี  คือผูท่ี้สังคมคาดหวงัว่าจะสามารถรับรู้การ
ทุจริตท่ีเกิดข้ึนในกิจการไดจ้ากการปฏิบติังานตรวจสอบบญัชี ขณะท่ีผูส้อบบญัชีอาจมีขอ้สงสัยถึง
การทุจริตหรืออาจระบุไดว้่าเป็นการกระทาํท่ีทุจริตในบางกรณีเท่านั้น แต่ไม่ใช่ทุกกรณีท่ีจะตรวจ
พบการทุจริตได ้(นิพนัธ์  เห็นโชคชยัชนะ, 2548 และสาวิตรี  อ่องธรรมกลุ, 2549) 
 มาตรฐานการสอบบญัชีจึงถูกพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์
ปัจจุบนัและเพื่อใหต้อบรับกบัความคาดหวงัของผูใ้ชง้บการเงินท่ีมีต่อบทบาทของผูส้อบบญัชีว่าจะ
สามารถเป็นตวัแทนของตวัเองในการตรวจสอบว่าการจดัทาํงบการเงินของผูบ้ริหารนั้นสะทอ้น
ภาพของฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีแทจ้ริงหรือไม่  ซ่ึงหมายความรวมถึงกระบวนการใน
การจดัทาํรายงานทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ และการเปิดเผยขอ้มูลทั้งท่ีเป็นขอ้มูลทางการเงินและ
ไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชง้บการเงินทั้งภายในและภายนอก 
 ทั้งน้ีหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชีไดถู้กกาํหนดให้มีการระบุขั้นตอนการปฏิบติังานสอบบญัชี
ให้ชดัเจนมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการระบุว่าผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ซ่ึงเดิมคือ
การปฏิบติัตามมรรยาทผูส้อบบญัชีตามพระราชบญัญติัผูส้อบบญัชี พ.ศ. 2505 รวมถึงการประเมิน
ความเส่ียงของการแสดงขอ้มูลในงบการเงินท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั อนัเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  ดงันั้นผูส้อบบญัชีจึงตอ้งมีการทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัความเส่ียงและระบบ
การควบคุมภายในของกิจการท่ีกาํลงัตรวจสอบ เพื่อใชใ้นการวางแผนการสอบบญัชีใหมี้เหมาะสม 
อยา่งไรก็ตามมาตรฐานการบญัชีไม่ไดถื้อว่า  การปฏิบติังานดงักล่าวของผูส้อบบญัชีเป็นการแสดง
ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของกิจการ 
 ทั้งน้ีจะแตกต่างจากวตัถุประสงคข์องผูส้อบบญัชีตามพระราชบญัญติั Sarbanes-Oxley 
ท่ีผูส้อบบญัชีถูกกฎหมายบงัคบัใหต้อ้งแสดงความเห็น ต่อการประเมินประสิทธิผลของการควบคุม
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ภายในเก่ียวกบัรายงานทางการเงินโดยผูบ้ริหาร และแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัรายงานทางการเงินของบริษทัจดทะเบียน จะเห็นว่าเร่ืองดงักล่าว
มิไดถื้อเป็นส่ิงแปลกใหม่สําหรับงานสอบบญัชี เน่ืองจากมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
กาํหนดให้ผูส้อบบญัชีตอ้งทาํความเขา้ใจในระบบบญัชีและระบบการควบคุมภายในของกิจการท่ี
กาํลงัปฏิบติังานตรวจสอบอย่างเพียงพอ เพื่อนาํมาใชใ้นการวางแผนการตรวจสอบ รวมถึงพฒันา
วิธีการตรวจสอบให้มีประสิทธิผล และผูส้อบบญัชีควรใชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพในการ
ประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชีและกาํหนดวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหแ้น่ใจว่าความเส่ียงในการ
สอบบญัชีไดล้ดลงตํ่าถึงระดบัท่ียอมรับไดต้ามมาตรฐานการสอบบญัชีรหัส 400-499 การควบคุม
ภายใน 
 การปรับปรุงมาตรฐานการสอบบญัชีรหัส 700 นั้น  ไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือเพิ่มความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหารให้มากข้ึน แต่ในทศันคติของผูป้ระกอบวิชาชีพเห็นว่า
มาตรฐานการสอบฉบบัดงักล่าวเป็นการเพิ่มความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีให้ตอ้งรับผิดชอบต่อ
ส่ิงท่ีผูส้อบบญัชีไม่สามารถควบคุมหรือสั่งการให้เป็นไปอย่างถูกตอ้งหรือท่ีควรเป็น เน่ืองจาก 
ผูส้อบบญัชีไม่มีอาํนาจในการเขา้ไปกาํหนดให้กิจการตอ้งมีระบบการควบคุมภายในเพื่อใชเ้ป็น
เคร่ืองมือสําหรับการป้องกนัและตรวจพบการทุจริตและขอ้ผิดพลาดทั้งท่ีเกิดจากความตั้งใจและ
ไม่ไดต้ั้งใจ เน่ืองจากความรับผิดชอบดงักล่าวเป็นของผูบ้ริหารท่ีควรตระหนกัถึงความสาํคญัของ
ระบบควบคุมภายใน  ดังท่ีกล่าวมาข้างต้นจึงเป็นเหตุผลให้ผู ้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา
องคป์ระกอบท่ีส่งผลกระทบในมุมมองผูส้อบบญัชีต่อการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการ
สอบบญัชี รหสั 700 การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

 1.  เพื่อศึกษามุมมองผูส้อบบญัชีต่อการปฏิบติัตามมาตรฐานการสอบบญัชีรหสั 700 การแสดง 
ความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน 
 
1.3   ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  ทาํใหท้ราบถึงมุมมองผูส้อบบญัชีต่อการปฏิบติัตามมาตรฐานการสอบบญัชีรหสั 700 การ 
แสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน เพื่อประโยชน์ต่อผูส้อบบัญชีและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 

DPU



4 
 

 

1.4   ขอบเขตของงานวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษามุมมองของผูส้อบบญัชีต่อการปฏิบตัิตามมาตรฐาน
การสอบบญัชีรหัส 700 การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน ประชากรของงานวิจยั
คร้ังน้ี คือ ผูส้อบบญัชีท่ียงัคงปฏิบติังานอยู ่ซ่ึงมีจาํนวนทั้งหมด  5,029 ราย (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 
22 สิงหาคม 2554) และจากการใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยเปิดตารางของ Robert V.Krejcie แห่ง
มหาวิทยาลยั Minisota และ Earyle  W.Morgan แห่งมหาวิทยาลยั Texas (1970,608-609) (แขก มูล
เดช 2549: 82-83) ทาํให้ไดจ้าํนวนตวัอยา่ง 361 ราย ซ่ึงขอ้ดีของการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
โดยใชก้ารเปิดตารางสาํเร็จของ Krejcie and Morgan คือ เกิดความสะดวกในการหากลุ่มตวัอยา่ง 
เน่ืองจากวิธีดงักล่าวเป็นการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยพิจารณาจากจาํนวนของประชากร
เป็นหลกั (ปุระชยั เป่ียมสมบูรณ์, 2529:458) 
 
1.5   เค้าร่างของงานวจัิย 
 ในการศึกษามุมมองผูส้อบบญัชีต่อการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดใน มาตรฐานการสอบญัชี
รหสั 700 เร่ืองการแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน ประกอบดว้ยส่วนสาํคญัทั้งหมด 5 
บท ดงัน้ี 

บทท่ี 1  บทนาํ  เป็นการอธิบายถึงความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาท่ีเป็นเหตุผล
ทาํให้ผูว้ิจยัเกิดความตอ้งการท่ีจะศึกษาถึงองคป์ระกอบท่ีส่งผลกระทบในมุมมองผูส้อบบญัชีต่อ
การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 700 การแสดงความเห็นและการราย
รายงานต่องบการเงิน รวมถึงการกาํหนดวตัถุประสงค์ของการวิจยั ขอบเขตของงานวิจยั  และ
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการวิจยั 

บทท่ี 2  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เป็นการนาํเสนอส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การรวบรวมขอ้มูลทั้งท่ีเป็นแนวคิด ทฤษฎี ขอ้กาํหนดต่างๆ และงานวิจยัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 700 

บทท่ี 3 ระเบียบวิธีวิจยั  เป็นการอธิบายถึงวิธีการและขั้นตอนต่างๆ ในการดาํเนินการ
วิจยั ซ่ึงประกอบดว้ย กรอบแนวคิดในการวิจยั ประชากรและกลุ่ม กระบวนการในการวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล 

บทท่ี 4  ผลการศึกษา  เป็นการรายงานผลการศึกษาโดยอธิบายวิธีการท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลทั้งในรูปแบบของสถิติเชิงพรรณนา ท่ีรายงานผลเป็นความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 
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และสถิติเชิงอนุมาน ท่ีมีการรายงานผลโดยใชก้ารวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) และเทคนิค
วิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis: EFA) 

บทท่ี 5  บทสรุปผลการศึกษา  เป็นการสรุปผลการศึกษาท่ีมีความสอดคลอ้งกบั
วัตถุประสงค์งานวิจัย   และทําการอธิปรายผลการวิจัยโดยนําผลการวิจัยท่ีได้รับในคร้ังน้ี
เปรียบเทียบกบัผลงานวิจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความสอดคลอ้งหรือขดัแยง้กนั
ของงานวิจยั พร้อมทั้งอธิบายถึงขอ้จาํกดัของงานวิจยั และขอ้เสนอแนะสาํหรับงานวิจยัในอนาคต 
 
1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 

ด้านจรรยาบรรณของผู้ทําบัญชี  หมายถึง ความประพฤติของผูป้ระกอบอาชีพผูท้าํ
บญัชี ซ่ึงจะตอ้งประพฤติเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง ของผูป้ระกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพนั้นๆหรือประมวลความประพฤติท่ีผูป้ระกอบอาชีพทาํบญัชีกาํหนดข้ึน เพื่อรักษาและ
ส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และฐานะของสมาชิก 

ด้านความรู้ความสามารถของผู้ทําบัญชี หมายถึง การรับรู้ขอ้เท็จจริง ความจริง 
กฎเกณฑ์ ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการจดัทาํบญัชีตั้งแต่การออกแบบระบบบญัชี การวางรูป
บญัชี การบนัทึกบญัชี การรายงานทางบญัชี การวิเคราะห์ขอ้มูลทางการบญัชี และการสอบบญัชี 

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายให้มีสิทธิลงลายมือช่ือรับรองการ
สอบบญัชีของธุรกิจท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งมีผูส้อบบญัชีลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งของงบ
การเงิน 

การควบคุมคุณภาพของการสอบบัญชี หมายถึง เกณฑม์าตรฐานการควบคุมคุณภาพ
งานสอบบญัชีเพื่อประโยชน์ในการคน้พบความผิดปกติในการแสดงรายการงบการเงิน ลดความ
ผิดพลาดในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูส้อบ
บญัชี 

ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน หมายถึง นโยบายและวิธีการปฏิบติั (การ
ควบคุมภายใน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการกาํหนดข้ึนเพื่อช่วยให้บรรลุวตัถุประสงคข์องผูบ้ริหารท่ีจะ
ให้เกิดความมั่นใจเท่าท่ีจะสามารถทําได้ว่าการดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีระเบียบและมี
ประสิทธิภาพซ่ึงรวมถึงการปฏิบติัตามนโยบายของผูบ้ริหาร การป้องกันรักษาทรัพยสิ์น การ
ป้องกนัและการตรวจพบทุจริตและขอ้ผดิพลาด ความถูกตอ้งและครบถว้นของการบนัทึกบญัชี 
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จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี หมายถึง พฤติกรรมของผูส้อบบญัชีท่ีตอ้งมี ความเป็น
อิสระ ความเท่ียงธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความรู้ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบติังาน 
มรรยาทต่อลูกคา้ มรรยาทต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพ มรรยาททัว่ไป 

กระบวนการจัดทําและนําเสนอรายงานการเงิน หมายถึง ระบบการควบคุมภายใน และ
การจดัทาํการบญัชีท่ีมีความเหมาะสม สามารถนาํไปปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
การนาํเสนอรายงานการเงินอยา่งทนัเวลา และเป็นปัจจุบนั 

การกํากับดูแลที่ดีขององค์กร หมายถึง เป็นระบบท่ีจดัให้มีโครงสร้างและกระบวนการ
ของความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และผูถื้อหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขนั นาํไปสู่ความเจริญเติบโตและเพ่ิมมูลค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

กรอบวชิาชีพบัญชี หมายถึง หลกัการ มาตรฐาน และแนวปฏิบติัของวิชาชีพบญัชี 
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บทที ่2  
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1  แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 ในการวิจยัเร่ืองมุมมองผูส้อบบญัชีต่อการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการสอบ
บญัชี รหัส 700 การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงินผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษา รวบรวม
เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินการวิจยั ซ่ึงการศึกษาสามารถแยก
พิจารณาไดด้งัน้ี 
       การปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 เร่ืองการแสดงความเห็นและการ 
รายงานต่องบการเงินเน้ือหาของมาตรฐานท่ีมีการปรับปรุงใหม่ไม่ไดท้าํให้ความรับผิดชอบของ
ผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม (ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร,  2550: 24-28) เพียงเป็นการ
เปล่ียนรูปแบบในการเขียนรายงานให้มีความละเอียดและชดัเจนมากยิ่งข้ึน โดยกาํหนดให้ผูส้อบ
บญัชีทาํการพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงิน  
 ทั้งน้ีจากการวิจยัของ (ชาญชยั  ตั้งเรือนรัตน์: 2552) ท่ีไดท้าํการศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น
ผูส้อบบญัชี จาํนวน 401 คนโดยแยกเป็นกลุ่มตวัอยา่งของผูส้อบบญัชี และกลุ่มตวัอยา่งของผูใ้ชง้บ
การเงิน ผลการศึกษาพบว่าโดยรวมแลว้กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่ารายงานผูส้อบบญัชีแบบดิมกบั
รายงานของผูส้อบบญัชีแบบใหม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั โดยสาํหรับมุมมองดา้นความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชี กลุ่มตวัอยา่งประมาณคร่ึงหน่ึงเห็นว่าร่างรายงานของผูส้อบบญัชีทาํให้
ผูส้อบบญัชีตอ้งทาํงานหรือมีความรับผดิชอบมากข้ึนกว่าเดิม ซ่ึงความเห็นดงักล่าวมีสัดส่วนท่ีนอ้ย
กว่าความเห็นท่ีเห็นว่าผูบ้ริหารมีความรับผดิชอบมากข้ึน อนัเป็นผลมาจากการท่ีรายงานของผูส้อบ
บญัชีแบบปัจจุบนัไดร้ะบุความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีไวอ้ยา่งละเอียด  และสาํหรับประเด็นท่ีว่า
ควรมีการระบุประสิทธิผลการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินใน
รายงานของผูส้อบบญัชี  
 โดยผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้ชง้บการเงินเห็นว่าควรมีการระบุประสิทธิผลการควบคุมภายในท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินในรายงาน แต่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูส้อบบญัชีกลบัเห็น
วา่ไม่ควรมีการระบุประสิทธิผลการควบคุมภายใน  ทั้งน้ีหากผูบ้ริหารระดบัสูงขาดจริยธรรมและไม่
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ตระหนกัถึงความสําคญัของการควบคุมภายใน พยายามจะละเลยขั้นตอนการปฏิบติังานต่างๆ จะ
ส่งผลใหง้บการเงินนั้นขาดความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน (สุภคั   ตรงโยธิน, 2552)   
 ถึงแมจ้ะมีการนาํมาตรฐานการสอบบญัชีรหัส 700 เร่ืองการแสดงความเห็นและการ
รายงานต่องบการเงินมาใช้กับสํานักงานสอบบญัชีไทยเพื่อให้เท่าเทียมกับสากลแต่ก็ยงัไม่ได้
ขอ้สรุปถึงปัญหาและอุปสรรคในการนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติักบัสํานักงานสอบบญัชี
ขนาดกลางหรือขนาดเลก็ ท่ีแต่เดิมการปฏิบติัตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปยงัเป็นส่ิง
ยาก และปัญหาท่ีสาํนกังานส่วนใหญ่พบมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัคือ ผลตอบแทนจากการปฏิบติังาน
ไม่เหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีไดรั้บ (นลินรัตน์   เด่นดอนทราย, 2547) และการขาดความรู้ความ
ชาํนาญดา้นการตรวจสอบของผูช่้วยผูส้อบบญัชี อนัเน่ืองมาจากการขาดการพฒันาความรู้และการ
ฝึกอบรมใหแ้ก่ผูช่้วยผูส้อบบญัชีอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัพบว่าประเภทของสาํนกั
งานสอบบญัชีท่ีต่างกนัจะส่งผลต่อความรู้ความชาํนาญดา้นการตรวจสอบบญัชีของผูช่้วยผูส้อบ
บญัชี ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อคุณภาพงานสอบบญัชี (จกัรพงษ ์  รัตนะ, 2547)  
 มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 700 การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน ซ่ึง
สามารถสรุปเน้ือหาของมาตรฐาน รหสั 700 ท่ีมีการเพิ่มเติมดงัน้ี 

1. กาํหนดใหมี้การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ  
             รายงานของผูส้อบบญัชีตอ้งระบุการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชี 
รายงานของผูส้อบบญัชียงัตอ้งอธิบายว่า มาตรฐานการสอบบญัชีดงักล่าวใหผู้ส้อบบญัชีปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณและให้ผูส้อบบญัชีวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อให้ไดค้วาม
เช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั
หรือไม่ 
      2.  กาํหนดให้มีการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระสาํคญัของงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
             วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยู่กบัดุลพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมิน
ความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดในการประเมินความเส่ียงดังกล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํงบการเงินของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ ในสถานการณ์ท่ีผูส้อบบญัชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในพร้อมกบัการตรวจสอบงบการเงิน ผูส้อบบญัชีตอ้งละเวน้ขอ้ความท่ีกล่าวว่า
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การพิจารณาการควบคุมภายในของผูส้อบบญัชีไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และ 
             การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีใชแ้ละความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหารรวมทั้งการนาํเสนอโดยรวมของงบ
การเงิน 
       3.  กาํหนดใหมีการพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและนาํเสนองบ
การเงิน 
             รายงานของผูส้อบบญัชีตอ้งอธิบายความรับผดิชอบของผูบ้ริหารในการจดัทาํงบการเงิน 
การอธิบายดงักล่าวตอ้งรวมถึงคาํอธิบายว่า ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํงบการเงินตาม
แม่บทการบญัชีในการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดได ้
  องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการสอบบญัชีไดแ้ก่ 

 1. ดา้นจรรยาบรรณของผูท้าํบญัชี 
              ความสําคญัของจรรยาบรรณ “การงานทุกอย่างทุกอาชีพย่อมจะมีจรรยาบรรณของ
ตนเอง จรรยาบรรณนั้นจะมีบญัญติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ตาม แต่ก็เป็นส่ิงท่ียดึถือกนัว่าเป็น
ความดีงาม ท่ีคนในอาชีพนั้นประพฤติปฏิบติัหากผูใ้ดล่วงละเมิด ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้ง
แก่บุคคล หมู่คณะและส่วนรวมได ้เหตุน้ีผูป้ฏิบติังานในทุกสาขาอาชีพนอกจากจะตอ้งมีความรู้ใน
สาขาของตนเอง ทั้งขอ้ท่ีควรปฏิบติั และพึงปฏิบติัอย่างเคร่งครัดดว้ยจึงจะสามารถประพฤติตน
ปฏิบัติงานให้ประสบความสําเ ร็จได้รับความเช่ือถือยกย่องในเกียรติในศักด์ิศรี  และใน
ความสามารถด้วยประการทั้ งปวง” พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีได้
พระราชทานแก่บณัฑิตของมหาวิทยาลยัมหิดล ณ อาคารใหม่สวนอมัพร เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ.
2540   

จรรยาบรรณ เป็นความประพฤติของผูป้ระกอบอาชีพการงานในแต่ละอาชีพ หรือผู ้
ประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะ ซ่ึงจะตอ้งประพฤติเพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง ของผู ้
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นๆ สุชิน นะตะปา (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, 2530 หนา้ 
215-216 ) กล่าวไวว้่า จรรยาบรรณ หมายถึง “ประมวลความประพฤติท่ีผูป้ระกอบอาชีพการงานแต่
ละอยา่งกาํหนดข้ึน เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่กไ็ด”้ 
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สิวลี   ศรีวิไล (โคมทอง   ถานนาดนา) กล่าวว่า จรรยาบรรณวิชาชีพ คือ เป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถใหบ้ริการแก่สงัคมอยา่งมีมาตรฐานและเป็นระบบ มีกรอบความประพฤติท่ีสอดคลอ้ง
กบัศีลธรรมและหลกัการครองชีพและมีอุดการณ์ท่ีมุ่งประโยชน์ท่ีบงัเกิดแก่ผูรั้บบริการเป็นสาํคญั
และตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 กาํหนดให้ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ไดแ้ก่ ผู ้
ประกอบวิชาชีพดา้นการทาํบญัชี การสอบบญัชี การบญัชีบริหาร การวางระบบบญัชี การบญัชีภาษี
อากร การศึกษาและเทคโนโลยีการบญัชี และบริการเก่ียวกบับญัชีดา้นอ่ืน หรือผูท่ี้ข้ึนทะเบียนไว้
กับสภาวิชาชีพบญัชีมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี โดยมีการ
กาํหนดหัวขอ้จรรยาบรรณและต่อมาสภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพ (ฉบบัท่ี 19) เร่ือง 
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2553 ซ่ึงสามารถสรุปจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพไดด้งัต่อไปน้ี 

1.1  ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริตผูป้ระกอบ
วิชาชีพตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างเป็นอิสระภายใตก้รอบวิชาชีพบญัชี และตอ้งไม่ปฏิบติังานท่ีตนขาด
ความเป็นอิสระ ตอ้งมีความยติุธรรม ซ่ือตรงต่อวิชาชีพ และตอ้งไม่มีส่วนไดส่้วนเสียใดๆของงานท่ี
ตนใหบ้ริการวิชาชีพ นอกจากค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจาการใหบ้ริการทางวิชาชีพนั้นผูป้ระกอบวิชาชีพ
ตอ้งใช้ดุลพินิจอย่างเท่ียงธรรม โดยหลีกเล่ียงความสัมพนัธ์หรือสถานการณ์ใดๆ ท่ีอาจทาํให้ผู ้
ประกอบวิชาชีพไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดโ้ดยอิสระและโปร่งใส 
 1.2  ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบติังาน ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งใช้
ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ วิธีปฏิบติั กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้ความชาํนาญและประสบการณ์
ทางวิชาชีพดว้ยความมีสติ ใส่ใจ เต็มความสามารถ และระมดัระวงัรอบคอบตอ้งให้บริการทาง
วิชาชีพ โดยมีความสามารถเพียงพอท่ีจะปฏิบติังานให้สาํเร็จได ้และตอ้งมัน่หาความรู้ทางวิชาชีพ
เพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ืองเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง 
 1.3  ความรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการและการรักษาความลบั ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งไม่
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของกิจการท่ีตนไดรั้บมาในระหวา่งการปฏิบติังานโดยไม่ไดรั้บอนุญาต
จากผูว้่าจา้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามสิทธิหรือหน้าท่ีกาํหนดไวต้ามกฎหมายหรือในฐานะผู ้
ประกอบวิชาชีพ ตอ้งไม่นําความลบัของกิจการท่ีตนได้รับมาในระหว่างปฏิบติังานไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลท่ีสาม ตอ้งประพฤติปฏิบติัตนในทางท่ีถูกท่ีควร สาํนึกในหนา้ท่ี และ
ตอ้งไม่ปฏิบติัในลกัษณะท่ีทาํใหเ้กิดความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพ 
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1.4  ความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ ผูเ้ป็นหุน้ส่วน บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชีปฏิบติัหนา้ท่ีใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพตอ้งไม่ใหข้อ้มูลเก่ียวกบับริการของตนเกินความเป็นจริง ไม่
โออ้วดหรือเปรียบเทียบตนเองหรือสาํนกังานท่ีตนเองสังกดัอยู่กบัผูใ้ห้บริการวิชาชีพดา้นเดียวกนั
รายอ่ืนหรือสาํนกังานอ่ืน ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งไม่แยง่งานวิชาชีพบญัชีจากผูใ้หบ้ริการวิชาชีพดา้น
เดียวกนั ตอ้งไม่ให้หรือรับว่าจะให้ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ใดๆ เพื่อเป็นการจูงใจให้บุคคลอ่ืน
แนะนาํหรือจดัหางานวิชาชีพมาให้ตนทาํ และตอ้งไม่เรียกหรือรับสินทรัพยห์รือประโยชน์จาก
บุคคลท่ีตนแนะนาํหรือจดัหางานให้ และตอ้งไม่กาํหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนโดยถือเอา
อตัราสูงตํ่าของยอดเงิน หรือของมูลค่าทรัพยสิ์นของกิจการท่ีงานท่ีตนให้บริการหรือท่ีตนมีส่วน
ใหบ้ริการทางวิชาชีพเป็นเกณฑ ์

จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี เกิดข้ึนพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงกฎหมายและองคก์รกาํกบัดู 
แลผูป้ระกอบวิชาชีพ เพื่อสร้างความเป็นปึกแผน่และดาํรงไวซ่ึ้งเกียรติศกัด์ิแห่งการประกอบวิชาชีพ 
แต่การปฏิบติัตามจรรยาบรรณไดใ้นระดบัใดยอ่มตอ้งข้ึนอยูก่บัจิตสาํนึกของผูป้ระกอบวิชาชีพเอง
เป็นสาํคญั นนทวรรณ ยมจินดา (กนัยายน 2549). “จรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี” วารสารวิชาชีพบญัชี
,2,4.หนา้ 133-137. ไดใ้หค้วามจาํกดัความของคาํวา่ “จรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี” ไวว้่าหมายถึง  การ
กระทาํผิดจรรยาบรรณ เช่น  การไม่ประกอบวิชาชีพดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต นอกจากจะผิด
จรรยาบรรณในเร่ืองความโปร่งใส ความเป็นอิสระ  ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริต ยงัถือ
วา่เป็นการขาดความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้  ผูเ้ป็นหุน้ส่วน  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชีปฏิบติัหน้าท่ีให้อีกด้วย  แต่การปฏิบติัตามจรรยาบรรณได้ในระดับใดย่อมตอ้งข้ึนอยู่กับ
จิตสาํนึกของผูป้ระกอบวิชาชีพเองเป็นสาํคญั 

ดงันั้น    หากผูท้าํบญัชีรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพไดต้ามกาํหนดการดาํเนินกิจกรรม 
ตามกระบวนการทางบัญชีเพื่อให้ได้ตัวเลขเพื่อรายงานผลของการดําเนินงานจะทําให้เกิด
ประสิทธิภาพ และเกิดความเช่ือมัน่ว่า ผูท้าํบญัชี ไดจ้ดัทาํบญัชีอยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชี
ท่ียอมรับโดยทัว่ไป จากการศึกษาในเร่ืองของแรงกดดนัทางดา้นเวลาเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้การ
ตดัสินใจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ (Professional’s judgment) ลดลง (นลินรัตน์   เด่นดอนทราย, 2547) 
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 2.  ดา้นการกาํกบัดูแลท่ีดีในองคก์ร 
การกาํกบัดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือบรรษทัภิบาล ตามความหมายของ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง ระบบท่ีจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และผูถื้อหุน้ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
นาํไปสู่ความเจริญเติบโตและเพ่ิมมูลค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน 

หลกัการกาํกบัดูแลท่ีดีในการกาํกบัดูแลกิจการมีความสอดคลอ้งกบัปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงโดย  พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ ทรงมีพระราชดาํรัสช้ีแนะเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึง
เป็นปรัชญาท่ีมุ่งเนน้ความสมดุลและพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว โดยใหค้วามสาํคญักบัการ
ใชค้วามรู้อยา่งรอบครอบ  ระมดัระวงั และคาํนึงถึงคุณธรรม ซ่ึงตรงกบัหลกัการพื้นฐานของการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดีท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัท่ีมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีจะเป็นส่ิงจูงใจใหน้กัลงทุนร่วม
ลงทุนจากการศึกษาของ Li (2005) (อา้งถึงใน เสาวนีย ์  สิชฌวฒัน์)  พบวา่ หากบริษทัมีการกาํกบัดูแล
กิจการในระดบัตํ่า นกัลงทุนต่างประเทศจะหลีกเล่ียงการลงทุนในบริษทันั้น  
 David and Kochhar (1996) ท่ีไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบับทบาทของนกัลงทุนสถาบนัท่ีมี
ต่อการกาํกบัดูแลกิจการ ผลการศึกษาพบว่า นักลงทุนสถาบนัไม่ไดช่้วยส่งเสริมการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดีให้เกิดข้ึนในบริษัท ซ่ึงเกิดจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางด้าน
กฎระเบียบ และขอ้จาํกดัในการประมวลผลขอ้มูลนอกจากน้ีผลการศึกษาของ Belev, B.(2003) ก็
พบว่านักลงทุนสถาบนัจะเป็นอุปสรรคสําคญัของระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เน่ืองจากการมี
นโยบายการลงทุนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัผูถื้อหุน้ของสถาบนัแห่งนั้นซ่ึงเป็นการละเลยต่อสิทธิของผูถื้อ
หุน้ การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายของสถาบนัอยา่งไม่เท่าเทียมกนั รวมไปถึงปัญหาของการเปิดเผย
ขอ้มูลและความโปร่งใสของสถาบนัเองท่ีอยูใ่นระดบัตํ่า  
 นอกจากน้ีผลการศึกษาของ (จิราพร  ไพรเถ่ือน, 2550) ท่ีศึกษาผลกระทบของการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดี คุณภาพของผูส้อบบญัชี และคุณภาพกาํไรท่ีมีต่อความสามารถของกาํไรในการ
อธิบายราคาหลกัทรัพย ์ผลการศึกษาพบว่าการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี คุณภาพของผูส้อบบญัชี และ
คุณภาพกาํไรมีผลกระทบต่อประโยชน์ของขอ้มูลกาํไรในการอธิบายราคาหลกัทรัพย ์โดยการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดี และคุณภาพของผูส้อบบญัชีมีผลกระทบต่อความสามารถของขอ้มูลกาํไรในการ
อธิบายราคาหลกัทรัพยใ์นเชิงบวก แสดงให้เห็นว่า กิจการท่ีไดรั้บรางวลัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
และบริษทัท่ีใชผู้ส้อบบญัชีท่ีเป็นสาํนกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่(Big 4)จะทาํใหข้อ้มูลกาํไรสามารถ
อธิบายราคาหลกัทรัพยไ์ดม้ากข้ึน  
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 3.  ดา้นประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน 
             The Committee of Sponsoring Organization of Treachery Commission หรือ COSO 
ซ่ึงเป็นคณะทาํงานกาํหนดแม่แบบการควบคุมภายในข้ึนในปี 1992 ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของการ 
“ควบคุมภายใน” วา่หมายถึง กระบวนการ (process) ท่ีถูกนาํไปปฏิบติัโดยบุคลากรขององคก์รอนัมี
คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และเจา้หน้าท่ี กระบวนการเหล่าน้ีไดรั้บการกาํหนดข้ึน เพื่อให้องคก์ร
สามารถมัน่ใจได้ในระดับหน่ึงว่า หากได้มีการปฏิบติัตามกระบวนการเหล่าน้ีแลว้ องค์กรจะ
สามารถบรรลุวตัถุประสงคท์างธุรกิจท่ีตอ้งการได ้และพยายามท่ีจะให้องคก์รประสบความสาํเร็จ
ในวตัถุประสงคด์งัน้ี  
            1.1  ใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
            1.2  มีรายงานทางการเงินท่ีน่าเช่ือถือ  
            1.3  การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทางกฎหมาย และระเบียบต่างๆ 
 นอกจากน้ีมาตรฐานการสอบบญัชีรหัส 400 ของสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย ไดใ้ห้คาํนิยามของคาํว่า ระบบการควบคุมภายใน ว่าหมายถึง นโยบาย
และวิธีการปฏิบติั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการกาํหนดข้ึน เพ่ือช่วยให้บรรลุวตัถุประสงคข์องผูบ้ริหารท่ี
จะให้เกิดความมั่นใจ เท่าท่ีจะสามารถทาํได้ว่าการดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีระเบียบและมี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงรวมถึงการปฏิบติัตามนโยบายของผูบ้ริหาร การป้องกันรักษาทรัพยสิ์น การ
ป้องกนัและการตรวจพบทุจริตและขอ้ผดิพลาด ความถูกตอ้งและครบถว้นของการบนัทึกบญัชี และ
การจดัทาํขอ้มูลทางการเงินท่ีเช่ือถือไดอ้ยา่งทนัเวลา นอกเหนือจากเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบังาน
ของระบบบญัชีแลว้ระบบการควบคุมภายในยงัครอบคลุมถึง สภาพแวดลอ้มของการควบคุม และ
วิธีการควบคุม องคป์ระกอบการควบคุมภายใน 
 ทั้งน้ีการควบคุมภายในท่ีดีมีความสาํคญัต่อการดาํเนินงานของผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชี 
รวมทั้งผูต้รวจสอบภายในของธุรกิจนั้น ซ่ึงการจดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีก็เพื่อใหธุ้รกิจมี
ความมัน่ใจไดว้า่  
            1.  กิจการไดมี้การบนัทึกรายการ เก่ียวรับรายได้ท่ีพึงได้รับไวใ้นบญัชีครบถว้นทุก
รายการ 
           2.  รายการจ่ายเงินทุกรายการไดก้ระทาํอย่างถูกตอ้ง และไดมี้การอนุมติัจากผูท่ี้ไดรั้บ
มอบอาํนาจโดยแทจ้ริง 
            3.  ไดมี้การบนัทึกรายการหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนหรือภาระท่ีธุรกิจตอ้งผกูพนัอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้น 
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           4.  ไดมี้การบนัทึกรายการทรัพยสิ์นต่างๆ ไดค้รบถว้นและไดมี้มาตรการป้องกนัการ
สูญหายหรือเสียหายอย่างรัดกุม 
            5. ไดมี้การจดัทาํและการดาํเนินการทางการบญัชีอยา่งเหมาะสมถูกตอ้งและสามารถ
เสนอขอ้มูลท่ีสมบูรณ์เช่ือถือได ้
            6.  ไดมี้การดาํเนินการตามแนวทางท่ีกาํหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 และจากผลการวิจยัของ (วชิรพล  อินสุวรรณ, 2551) ท่ีทาํการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียง
ของการทุจริตท่ีมีผลต่อการวางแผนการสอบบญัชี ซ่ึงผลการวิจยัพบว่าในทรรศนะของผูส้อบบญัชี
ท่ีอยู่ในสํานักงานสอบบญัชีขนาดใหญ่ (Big 4) และผูส้อบบญัชีจากสํานักงานสอบบญัชีอ่ืนมี
ความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัว่า ปัจจยัหลกัท่ีก่อให้เกิดการทุจริตคือ ปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือและ
ความสามารถของฝ่ายบริหาร แต่มีความขดัแยง้กนัในปัจจยัย่อย โดยในทรรศนะของผูส้อบบญัชี
จากสาํนกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่ (Big 4) เห็นวา่ปัจจยัยอ่ยท่ีก่อใหเ้กิดการทุจริตคือ ฝ่ายบริหารถูก
ครอบงาํโดยบุคคลคนเดียวหรือกลุ่มคนเพียงไม่ก่ีคน ในขณะท่ีผูส้อบบญัชีจากสาํนกังานอ่ืนกลบั
เห็นวา่เป็นปัจจยัดา้นขอ้บกพร่องดา้นการควบคุมภายในท่ีสาํคญัอยูเ่สมอโดยไม่มีการสัง่แกไ้ข 

 4.  ดา้นความรู้ความสามารถของผูท้าํบญัชี 
            ตามพระราชบญัญติั พ.ศ. 2543 และพระราชบญัญติัตามวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ไดใ้ห้
คาํความหมายของคาํว่า ผูท้าํบญัชี ว่าหมายถึง ผูรั้บผดิชอบในการทาํบญัชีของผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํบญัชี 
ซ่ึงไดแ้ก่ 
                  1.  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี สมุห์บญัชี หวัหนา้แผนกบญัชี หรือตาํแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่ง
อ่ืนซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผดิชอบเช่นเดียวกนักบัผูด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าว กรณีท่ีเป็นพนกังานของผูมี้หนา้ท่ี
จดัทาํบญัชี 
                2.  หวัหนา้สาํนกังาน กรณีท่ีเป็นสาํนกังานบริการรับทาํบญัชี มิไดจ้ดัตั้งตามรูปแบบ
คณะบุคคล 
                 3.  ผูเ้ป็นหุ้นส่วนซ่ึงรับผิดชอบในการให้บริการทาํบญัชีกรณีท่ีเป็นสาํนกังานรับทาํ
บญัชีท่ีจดัตั้งในรูปคณะบุคคล 
                 4.  กรรมการหรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนซ่ึงรับผดิชอบในการให้บริการรับทาํบญัชีกรณีท่ีเป็น
สาํนกังานบริการรับทาํบญัชีท่ีจดทะเบียนจดัตั้งเป็นนิติบุคคล 
                  5.  บุคคลธรรมดา กรณีท่ีเป็นผูรั้บทาํบญัชีอิสระ 
                  6.  ผูช่้วยทาํบญัชี คือ ผูท้าํบญัชีท่ีรับทาํบญัชีของผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํบญัชีปีละเกินกว่า 100
รายตอ้งจดัใหมี้ผูช่้วยผูท้าํบญัชีซ่ึงมีคุณวฒิุเช่นเดียวกนักบัผูท้าํบญัชีอยา่งนอ้ย 1 คน  
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 ทั้งน้ี International Education Standards for Professional Accountants หรือ IES ได้
กาํหนดคุณสมบติันกัวิชาชีพบญัชีตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ สาํหรับวิชาชีพบญัชี ซ่ึง
เป็นมาตรฐานสากลของวิชาชีพบญัชี เพ่ือสร้างกรอบในการวางแผนการจดัหลกัสูตรการศึกษา และ
เป็นแนวทางสาํหรับสร้างผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเขม้แขง็ต่อ
วิชาชีพบญัชีท่ีจะกา้วใหท้นัต่อความเปล่ียนแปลงของโลก ประกอบดว้ย 
 1.  ทศันคติ (Attitudes) นกับญัชีตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่อการทาํงาน รวมทั้งทศันคติท่ีจะ 
ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัย ์เป็นธรรม ตามคุณสมบติัท่ีกาํหนดไวข้องนกับญัชี 
 2.  ลกัษณะทางพฤติกรรม (Behavioral Skills) เป็นบุคลิกภาพส่วนตวัท่ีจาํเป็นต่อการ 
ประกอบอาชีพของนักวิชาชีพบญัชี ซ่ึงจะตอ้งเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสายงานอ่ืน ลกัษณะทาง
พฤติกรรมท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ความเป็นผูน้าํ การปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นได ้ การใหข้อ้มูลท่ีเหมาะสม การ
เปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 3.  ความคิดท่ีเป็นระบบและกวา้งไกลในทางธุรกิจ (Broad Business Perspective) 
เน่ืองจากนักบญัชีเป็นบุคคลท่ีทาํงานอยู่กบัขอ้มูลของธุรกิจ ซ่ึงเป็นหัวใจสําคญัท่ีจะส่งผลต่อ
คุณภาพการตดัสินใจของผูบ้ริหารในทุกระดบั ดงันั้น นกับญัชีจึงตอ้งเป็นผูท่ี้เขา้ใจแนวคิดดา้นการ
บริหาร ตลอดจนมุมมองใหม่ในเคร่ืองมือทางการบริหาร เพื่อนาํมาปรับใชใ้นองคก์ร  
 4.  ความรู้ทางดา้นทกัษะในการปฏิบติัหนา้ท่ี (Functional Skills) นกับญัชีตอ้งเป็นผูท่ี้ 
มีทกัษะในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งถูกตอ้งในสาขาอาชีพตน เช่น การวิเคราะห์ความเส่ียงบนพื้นฐาน
ทฤษฎีและปัจจยัแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั การจาํลองสถานการณ์การตดัสินใจเพื่อลดความ
เส่ียง การวดัมูลค่า การรายงาน ตลอดจนการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัอ่ืน 
 5.  ความรู้ทางดา้นเทคนิคเฉพาะดา้น (Technical Knowledge) เช่น เทคนิคการ
ตรวจสอบ เทคนิคการจดัวางระบบบญัชี เป็นตน้ 
 6.  นกับญัชีตอ้งมีทกัษะดา้นการเรียนรู้อยา่งชาญฉลาด (Intellectual Skills) กล่าวคือ  
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถระบุและแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ มีการทาํวิจยั การคิดอยา่งมีเหตุและ
ผลเชิงวิเคราะห์อยา่งรอบคอบ สามารถเขา้ใจสารสนเทศจากผูอ่ื้น หรือจากส่ิงพิมพแ์ละแหล่งขอ้มูล
อิเลคทรอนิคส์ได ้
  นอกจากน้ียงัมีแนวปฏิบติัทางการศึกษาระหว่างประเทศฉบบัท่ี 2 เร่ือง “การมุ่งสู่
สมรรถนะของผูป้ระกอบวิชาชีพ” International Education Practice No.2 “Toward Competent 
Professional Accountants” : IEP 2) ท่ีไดอ้ธิบายว่าผูป้ระกอบวิชาชีพตาม IEP 2 ควรมีความรู้ความ
เขา้ใจในวิชาชีพบญัชี ดงัน้ี 
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 1.  การบญัชี การเงิน และวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การบญัชี การเงินและรายงานทางการ
เงิน กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย ์การบญัชีเพื่อการจดัการและการควบคุม การสอบบญัชี การภาษี
อากร การเงินและการจดัการทางการเงิน คุณค่าทางจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2.  องคก์รธุรกิจ ไดแ้ก่ เศรษฐศาสตร์ การคาํนวณเชิงปริมาณ สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
พฤติกรรมองค์กร ธรรมาภิบาล การจัดการและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ จรรยาบรรณธุรกิจ 
การตลาด ตลาดการเงิน ธุรกิจระหวา่งประเทศ  
 3.  ระบบสารสนเทศ ไดแ้ก่ ความรู้ทัว่ไปของระบบการควบคุม การใช้ การจดัการ   
การประเมินผล และการออกแบบระบบสารสนเทศ 
 4 .   สามารถเช่ือมโยงความรู้ในวิชาชีพ  ทักษะทางวิชาชีพ  คุณค่าแห่งวิชาชีพ 
จรรยาบรรณและทศันคติทางวิชาชีพ และสร้างทศันะคติท่ีดีเก่ียวกบัการเรียนรู้ตลอดชีพ 
 5.  ทกัษะการเรียนรู้อยา่งชาญฉลาด คือความสามารถในเชิงประยกุตว์ิเคราะห์และ 
ประเมินผลได ้
 
2.2  สรุปผลการศึกษาจากแนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้การสอบบญัชีจึงถูกพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้สอดคลอ้งกับ
สถานการณ์ปัจจุบนัและเพื่อให้ตอบรับกับความคาดหวงัของผูใ้ช้งบการเงินท่ีมีต่อบทบาทของ
ผูส้อบบญัชีว่าจะสามารถเป็นตัวแทนของตวัเองในการตรวจสอบว่าการจัดทาํงบการเงินของ
ผูบ้ริหารนั้นสะทอ้นภาพของฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีแทจ้ริงหรือไม่ ซ่ึงหมายความ
รวมถึงกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลทั้งท่ี
เป็นขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชง้บการเงินหรือผูท่ี้
มีส่วนไดเ้สียกบักิจการ รวมถึง ผูถื้อหุ้น เจา้หน้ี นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีกาํกบั
ดูแล 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิัย  

 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ เพื่อศึกษามุมมองผูส้อบบญัชีต่อการปฏิบติัตามขอ้ 

กาํหนดในมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 700 การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงินซ่ึงมี
ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั ดงัน้ี 
            3.1  กรอบแนวคิดของงานวิจยั 
            3.2  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  3.3  การออกแบบงานวิจยั 
           3.4  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
            3.5  วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
            3.6  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1  กรอบแนวคดิของงานวจัิย 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีกรอบแนวคิดของงานวจิยัดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคิดของงานวิจยั 
 

 

ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
ข้ อ กํ า ห น ด ใ น
มาตรฐานการสอบ
บญัชีรหสั 700 

ดา้นจรรยาบรรณของผูท้าํบญัชี 

ดา้นการกาํกบัดูแลท่ีดีในองคก์ร 

ดา้นประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน 

ดา้นประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน 
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3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูส้อบบญัชีซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบต่อมาตรฐาน 

การสอบบญัชีฉบบัน้ี โดยผูส้อบบญัชีท่ียงัคงปฏิบติังานอยูมี่จาํนวนทั้งหมด 5,029 ราย (กรมพฒันา
ธุรกิจการคา้, 22 สิงหาคม 2554) และจากการเปิดตารางของ Robert  V.Krejcie แห่งมหาวิทยาลยั 
Minisota และ Earyle W.Morgan แห่งมหาวิทยาลยั Texas (1970, pp. 608-609) (แขก มูลเดช, 2549, 
หนา้ 82-83) ทาํใหไ้ดต้วัอยา่งจาํนวน 361 ราย  
 
3.3  การออกแบบงานวจัิย 
 จากการศึกษางานวิจยัเร่ืองมุมมองผูส้อบบญัชีต่อการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในมาตรฐาน
การสอบบญัชี รหสั 700 การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน สามารถอธิบายขั้นตอน
การดาํเนินงานวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพท่ี  3.2   ขั้นตอนการดาํเนินงานวิจยั                     

Frequencies Cronbachs’s alpha Correlation 

ผลการศึกษา 

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย SPSS 

สร้างแบบสอบถาม 

Factor Analysis 
 

สรุปและอภิปรายผล
การศึกษา 

DPU



19 
 

 

 รูปภาพท่ี 3.2   เป็นการอธิบายเก่ียวกบัขั้นตอนในการทาํงานวิจยั โดยเร่ิมจากขั้นตอน
ของการออกแบบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั ซ่ึงก็คือ แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะแบบปลายปิด และ
เป็นแบบ Rating scale ซ่ึงแบบสอบถามดงักล่าวไดม้าจากการทบทวนวรรณกรรมทั้งท่ีอยูใ่นรูปของ
ขอ้กาํหนด แนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย และงานวิจยัในอดีต โดยแบบสอบถามจะไดรั้บการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญ และมีการทดสอบแบบสอบถามจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
จาํนวน 30 ชุด 
 จากนั้นจึงนาํแบบสอบถามไปใชใ้นงานวิจยั และทาํการเกบ็รวบขอ้มูลท่ีไดรั้บเพื่อนาํมา
ประมวลผลดว้ยโปรแกรม SPSS โดยใชสู้ตรดงัน้ี 
 1.  สูตร Frequencies สาํหรับการหาความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย เพื่อใชส้าํหรับอธิบาย
เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 2.  ทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของแบบสอบถามดว้ยสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า 
ครอนบาค หรือ Cronbachs’s alpha   
 3.  การวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) ใชส้าํหรับหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
แปร  
 4.  เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis : EFA) ใชส้าํหรับศึกษาองคป์ระกอบใน
แต่ละดา้น 
 โดยผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบท่ีมีผลกระบทต่อการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดใน
มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 700 การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงินคือ  

 1  องคป์ระกอบดา้นจรรยาบรรณของผูท้าํบญัชี 
 2  องคป์ระกอบดา้นการกาํกบัดูแลท่ีดีในองคก์ร 
 3  องคป์ระกอบดา้นความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน  
 4  องคป์ระกอบดา้นความรู้ความสามารถของผูท้าํบญัชี  

                        
 จากนั้นจึงทาํการสรุปและอภิปรายผลการศึกษาโดยการเปรียบเทียบกบังานวิจยัก่อน
หนา้ เพื่ออธิบายถึงความสอดคลอ้งหรือความขดัแยง้กนัในแต่ละองคป์ระกอบ ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า
โดยรวมแลว้องคป์ระกอบท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการสอบบญัชี
ของผูส้อบบญัชี มีความสอดคลอ้งกับผลงานวิจยัก่อนหน้า ทั้งองค์ประกอบองค์ประกอบด้าน
องค์ประกอบด้านจรรยาบรรณของผูท้าํบัญชี องค์ประกอบด้านการกํากับดูแลท่ีดีในองค์กร 
องค์ประกอบด้านความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในและองค์ประกอบด้านความรู้
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ความสามารถของผูท้าํบญัชี ซ่ึงพบว่าไม่ว่างานวิจยัจะมีการเลือกใชก้ลุ่มประชากรท่ีเป็นผูท้าํบญัชี
หรือผูส้อบบญัชีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บกมี็แนวโนม้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งส้ิน 
 
3.4  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
 การศึกษาเร่ืองมุมมองผูส้อบบญัชีต่อการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในมาตฐานการสอบ
บญัชี รหสั 700 การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน  มีการใชเ้คร่ืองมือในการวิจยั คือ 
แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นคาํถามแบบปลายปิด ซ่ึงได้มาจากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและ
งานวิจัยในอดีตท่ีเ ก่ียวข้อง  โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต  ทั้ งน้ี
แบบสอบถามประกอบดว้ยคาํถามทั้งหมด 2 ตอน ดงัต่อไปน้ี 
          ตอนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูส้อบบญัชี   
   ขอ้มูลทัว่ไปของผูส้อบบญัชี ประกอบดว้ยคาํถามทั้งหมด 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ  ระดบั
การศึกษา  สาํนกังานท่ีสังกดั ประสบการณ์การทาํงาน  ประสบการณ์ในการสอบบญัชีและ จาํนวน
ลูกคา้ท่ีรับตรวจสอบบญัชี โดยคาํถามเป็นคาํถามแบบใหเ้ลือกตอบ 
           ตอนที่ 2  องคป์ระกอบท่ีมีผลในมุมมองผูส้อบบญัชีต่อการปฏิบติัตามมาตรฐานการ
สอบบญัชี รหัส 700 การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน ซ่ึงคาํถามในตอนน้ี
ประกอบดว้ยคาํถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบแต่ละดา้น ซ่ึงประกอบคาํถามทั้งหมด 4 ดา้น คือ ดา้น
จรรยาบรรณของผูท้าํบญัชี ดา้นการกาํกบัดูแลท่ีดีในองคก์ร ดา้นความมีประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายใน และดา้นความรู้ความสามารถของผูท้าํบญัชี  
   โดยแบบสอบถามกาํหนดให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกให้ระดบัความคิดเห็นของตวั
แปรในแต่ละองคป์ระกอบ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ระดบั (Rating Scale)  (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์, 
2547, หนา้ 137-138)  คือ    

ค่านํา้หนัก  ระดับ 
5 ใหค้่านํ้ าหนกัคะแนนเท่ากบั มากท่ีสุด 
4 ใหค้่านํ้ าหนกัคะแนนเท่ากบั มาก 
3 ใหค้่านํ้ าหนกัคะแนนเท่ากบั ปานกลาง 
2 ใหค้่านํ้ าหนกัคะแนนเท่ากบั นอ้ย 
1 ใหค้่านํ้ าหนกัคะแนนเท่ากบั นอ้ยท่ีสุด 

                    โดยแบบสอบถามท่ีนาํมาใชใ้นการวิจยัไดมี้การตรวจสอบ ดงัน้ี 
                  1.  การหาความเท่ียง (Validity) แบบสอบถามท่ีนาํมาใชไ้ดมี้การตรวจสอบความตรง
เชิงเน้ือหาโดยผูเ้ช่ียวชาญ  
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                  2.  การทดสอบความน่าเช่ือถือได ้ ( Reliability)   ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีไดจ้ดัทาํ
เป็นฉบบัสมบูรณ์เพ่ือนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งกบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน  30 ชุด  จากนั้นนาํมาวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือไดด้ว้ยสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าครอนบาค 
หรือ Cronbachs’s alpha  
 
3.5  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
        การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยมีการศึกษาเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูล แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ 
 1  การศึกษาคน้ควา้จากเอกสารและงานวิจยั โดยผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากเอกสาร
ทางวิชาการ หนังสือ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งการ
คน้ควา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ต 
 2  การศึกษารวบรวมขอ้มูลภาคสนามโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย จาํนวน 361ราย ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเลือก
ตวัอยา่งประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling) หรือการเลือกตวัอยา่งประชากรแบบมีเจตนา 
คือการเลือกแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุ่มประชากรท่ีตอ้งการศึกษาเท่านั้ น โดยใช้วิธีการส่ง
แบบสอบถามพร้อมซองเปล่าติดแสตมป์ทางไปรษณีย ์  จาํนวนทั้งส้ิน 361 ชุด   
 
3.6  การวเิคราะห์ข้อมูล 
          ผูว้ิจยัได้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งในรูปของสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน
ประกอบกนั รายละเอียดดงัน้ี  

1. สถิติเชิงพรรณนานา ใชร้ายงานผลเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดย 
อธิบายผลลพัธ์ในรูปของค่าความถ่ี (Frequency )  ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 
  2.  สถิติเชิงอนุมาน ใช้รายงานผลเก่ียวกับมุมมองผูส้อบบัญชีต่อการปฏิบัติตาม
ขอ้กาํหนดในมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 700 การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน 
โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) เพื่อใช้หา
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร และใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis : EFA) เพื่อใช้
สาํหรับศึกษาองคป์ระกอบในแต่ละดา้น โดยการทดสอบค่าทางสถิติทุกค่าจะทาํการทดสอบท่ีระดบั
นยัสาํคญั .05 
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 จากภาพท่ี 4.6  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจาํนวนลูกคา้ท่ีรับตรวจสอบบญัชี 
ตั้งแต่ 31 ราย – 60  ราย  คิดเป็นร้อยละ 31.20  รองลงมาคือ ตั้งแต่ 1 ราย – 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.30  
ตั้งแต่ 61ราย – 90 ราย  คิดเป็นร้อยละ 18.30  ตั้งแต่ 91 ราย – 120 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.90  และตั้งแต่ 
121รายข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 8.30  ตามลาํดบั ซ่ึงผลการสาํรวจดงักล่าวจะพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ี
เป็นผูส้อบบญัชีโดยมากแลว้จะมีจาํนวนการใหบ้ริการตรวจสอบแก่ลูกคา้ตั้งแต่ 1 ราย – 60  

 โดยจากการวิเคราะห์แบบสอบถามพบว่าองคป์ระกอบท่ีผูส้อบบญัชีให้ความสําคญัมาก
ท่ีสุด 3 อนัดบัแรก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี   

 1.  การท่ีผูบ้ริหารท่ีขาดความโปร่งใสในการบริหารงาน  ส่งผลให้ระบบการควบคุมภายใน
ไม่มีประสิทธิภาพซ่ึงความคิดเห็นดงักล่าวของผูต้อบแบบสอบถามเป็นไปในทิศทางเดียวกบั Graham 
และ Bedard (2003) ท่ีพบวา่องคก์รท่ีมีระบบการควบคุมภายในท่ีบกพร่องจะมีองคป์ระกอบเส่ียงของการ
ทุจริตมากกวา่องคก์รท่ีมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2.  การท่ีบริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  จะช่วยลดความเส่ียงจาก
การทุจริตและขอ้ผดิพลาด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (วชิรพล  อินสุวรรณ, 2551) ท่ีผลการวิจยั
พบวา่องคป์ระกอบเส่ียงของการทุจริตท่ีมีผลต่อการวางแผนการสอบบญัชีในทรรศนะของผูส้อบ
บญัชีจากสํานักงานขนาดใหญ่ (Big 4) และผูส้อบบญัชีจากสํานักงานสอบบญัชีอื่น คือ 
องคป์ระกอบดา้นความน่าเช่ือถือและความสามารถของฝ่ายบริหาร  

 3.  การแยกหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหาร มีผลทาํให้ผูใ้ช้งบ
การเงินเขา้ใจบทบาทและหน้าท่ีของบุคคลทั้ งสองได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน แต่ความรับผิดชอบของ
ผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชีไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม (ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร, 2550:24-28)  เน่ืองจากเป็น
เพียงการเปล่ียนรูปแบบในการเขียนรายงานให้มีความละเอียดและชดัเจนมากยิง่ข้ึน และจากการศึกษา
ของ   Kelly & Mohrweis (1989) พบวา่รายงานของผูส้อบบญัชีแบบขยาย มีการอธิบายรายละเอียดความ
รับผิดชอบในประเด็นต่างๆ ไวใ้นงบการเงินอย่างชดัเจน (Expanded Report ) จะทาํให้ผูใ้ชเ้ขา้ใจ
จุดประสงคแ์ละขั้นตอนการทาํการตรวจสอบ และเขา้ใจความรับผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน
มากข้ึน  
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4.2  การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน  
 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเป็นการวิเคราะห์โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบ

แบบ Exploratory Factor Analysis เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ และใชก้ารวิเคราะห์
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation) เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ซ่ึงผลการทดสอบ
สามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
4.2.1  การวเิคราะห์ด้วยเทคนิคการวเิคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)   

การวเิคราะห์ดว้ยเทคนิคการวเิคราะห์องคป์ระกอบ โดยเลือกใชว้ิธีแบบ E x p l o r a t o r y  
Factor Analysis (EFA) เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบในแต่ละดา้นท่ีมีผลกระทบต่อ
มุมมองของผูส้อบบญัชีต่อการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 700 ไดผ้ลการ
วิเคราะห์ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 4.1 ความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.642 16 

  
 จากตารางท่ี 4.1 เป็นการอธิบายถึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวดัค่าความน่าเช่ือถือ โดยการใช ้

สัมประสิทธ์ิอลัฟ่า ครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ซ่ึงผลการทดสอบพบว่าจากคาํถามทั้งหมด 16 
ขอ้ ไดค้่า Cronbach’s Alpha เท่ากบั 0.642 ซ่ึงถือว่าอยูใ่นระดบัท่ีมีความน่าเช่ือถือ เน่ืองจากเกณฑ์
ท่ีเหมาะสมสาํหรับงานวิจยั กาํหนดว่าควรมีค่า Cronbach’s Alpha มากกว่า 0.60 (Gliem and 
Gliem, 2003) ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่แบบสอบถามท่ีนาํมาใชใ้นงานวิจยัน้ีมีความน่าเช่ือถือ 

    งานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดน้าํองคป์ระกอบต่างๆ มาทดสอบดว้ย KMO and Bartlett’s Test เพื่อ
ศึกษาว่าแต่ละคาํถามมีความเหมาะสมและความสัมพนัธ์ท่ีจะใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบ 
(Factor Analysis) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลหรือไม่ ซ่ึงค่าของ KMO ท่ีไดค้วรจะมากกวา่ 0.5 (จุฑามน 
สิทธิผลวนิชกลุ, 2549: 27) ไดผ้ลการวิจยัดงัตารางท่ี 4.2 
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ตารางท่ี 4.2  KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .647 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 203.761 

df 45 

Sig. .000 

 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่าค่า Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) เท่ากบั .647 และค่า Barlett’s 

Test of Sphericity  ท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานว่าเมทริกซ์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์น้ีเป็นเมทริกซ์
เอกลกัษณ์หรือไม่  ไดค้่า Significance เท่ากบั .000   ซ่ึงนอ้ยกว่า .05 จึงสรุปไดว้่าองคป์ระกอบทุก
ดา้นมีความสัมพนัธ์กนั และเหมาะสมท่ีจะใชเ้ทคนิค Factor Analysis ในการวิเคราะห์ต่อไป 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549: 23) 

 
ตารางที ่4.3 Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues 
 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 3.180 22.716 22.716 1.920 13.712 13.712 1.805 12.890 12.890 

2 1.672 11.941 34.657 1.567 11.194 24.906 1.308 9.344 22.234 

3 1.400 9.998 44.654 1.088 7.775 32.680 1.264 9.028 31.262 

4 1.245 8.896 53.550 .900 6.427 39.108 1.001 7.151 38.413 

5 1.146 8.187 61.737      

6 .982 7.014 68.751      

7 .818 5.843 74.595      

8 .743 5.310 79.905     
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 

 
 จากตารางท่ี 4.3 เป็นการอธิบายถึงผลการวิเคราะห์ตวัแปรท่ีไดจ้าการใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) อธิบายถึงการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบท่ี
พบวา่เม่ือมีการหมุนแกนองคป์ระกอบโดยวิธี Varimax จะไดอ้งคป์ระกอบจาํนวน 4 องคป์ระกอบ 
ซ่ึงไดแ้ก่ 

 1.  องคป์ระกอบดา้นจรรยาบรรณของผูท้าํบญัชี 
 2.  องคป์ระกอบดา้นการกาํกบัดูแลท่ีดีในองคก์ร  
 3.  องคป์ระกอบดา้นความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน  
 4.  องคป์ระกอบดา้นความรู้ความสามารถของผูท้าํบญัชี  
 ในการใชค้่า Eigenvalues ท่ีมากกวา่ 1 เป็นการคาดการณ์ท่ีมากเกินไปในบางคร้ังอาจใช้

ค่า Eigenvalues ตํ่ากวา่ 1 กไ็ด ้(Zxick and Velicer,1986) 
 จากนั้นจึงทาํการพิจารณาค่า Factor loading ในแต่ละองคป์ระกอบ ซ่ึงไดผ้ลการ

วิเคราะห์ดงัตารางท่ี 4.4  
 
 

Factor 

Initial Eigenvalues 
 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

9 .690 4.925 84.830     

10 .584 4.175 89.004     

11 .463 3.304 92.308     

12 .393 2.810 95.118     

13 .376 2.685 97.803     

14 .308 2.197 100.000     
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ตารางท่ี 4.4 การวิเคราะห์ค่า Factor loading 

 Factor 

 1 2 3 4 

การสร้างวฒันธรรมองคก์ร .999 -.003 .000 .000 

รางวลัในเร่ืองการกาํกบัดูแล .426 -.212 .244 .001 

จูงใจใหน้กัลงทุนร่วมลงทุน .335 .229 .085 -.169 

การระบุความรับผดิชอบ .301 .151 .294 -.024 

ลดความเส่ียงจากการทุจริตและขอ้ผดิพลาด .354 .796 -.207 -.045 

ขาดความโปร่งใสในการบริหารงานการควบคุมภายใน) .339 .591 -.174 -.075 

การแยกหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ .338 .427 .240 .081 

ความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน .265 .334 .670 -.036 

ขอ้จาํกดัดา้นเวลา .189 .040 .333 -.075 

คุณลกัษณะดา้นจรรยาบรรณมากท่ีสุด .138 .141 .048 .575 

ประเภทของธุรกิจท่ีแตกต่างกนั .214 .254 .315 .478 

การเพ่ิมงานสอบบญัชี -.080 .140 .355 -.472 

Extraction Method: Maximum Likelihood 

a. Attempted to extract 4 factors. More than 25 iterations required. (Convergence=.051). Extraction was 

terminated.  

  
ตารางท่ี  4 .4 เ ป็นการอธิบายถึงการเลือกวิ ธีการค้นหาจํานวนองค์ประกอบท่ีมี

ความสามารถในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีสังเกตได้ ด้วยวิธี  Maximum 
Likelihood Method เน่ืองจากเป็นวิธีการท่ีจะใหค่้านํ้ าหนกัองคป์ระกอบของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความ
ใกลเ้คียงกบักลุ่มประชากรมากท่ีสุด จากนั้นจึงทาํการเลือกนํ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor loading) 
โดยเลือกจากท่ีมีค่ามากท่ีสุดในแต่ละองคป์ระกอบ ทั้งน้ี Factor Loading ท่ีเลือกนั้นตอ้งมีค่าตั้งแต่ 
0.3 ข้ึนไป (รสริน ศรีริกานนท,์  2555) ซ่ึงสามารถจดักลุ่มองคป์ระกอบไดด้งัตารางท่ี 4.5 
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ตารางท่ี 4.5  ตารางแสดงการวิเคราะห์องคป์ระกอบ 

Factor 

Extraction Sums of Squared Loadings 

Eigenvalues % of Variance Cumulative % 

1 1.211 60.536 60.536 

2 1.407 46.886 46.886 

3 1.708 56.919 56.919 

4 1.350 67.497 67.497 

 
จากตารางท่ี  4 .5 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรท่ีได้จากการใช้เทคนิคการวิ เคราะห์

องคป์ระกอบ (Factor Analysis) สามารถแบ่งองคป์ระกอบไดท้ั้งหมด 4 องคป์ระกอบ  
ต่อไปน้ีเป็นการวิเคราะห์องคป์ระกอบในแต่ละดา้น ซ่ึงไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 

4.6 
 

ตารางท่ี 4.6  องคป์ระกอบท่ี 1 ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน  
Question 
No. 

                       Variables Factor 
loading 

3.2 ผูบ้ริหารท่ีขาดความโปร่งใส่ในการบริหารงานส่งผลใหร้ะบบการ

ควบคุมภายในไม่มีประสิทธิภาพ 

.718 

3.1 บริษทัท่ีมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยลดความ

เส่ียงจากการทุจริตและขอ้ผดิพลาด  

.404 

3.3 บริษทัท่ีมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพมีส่วนช่วยสร้าง

ความน่าเช่ือถือต่อบุคคลภายนอก 

.419 

Eigenvalues = 1.708 

 
จากตารางท่ี 4.6  แสดงว่าองค์ประกอบท่ี 1 เป็นองค์ประกอบด้าน ความมี

ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงสามารถอธิบายดว้ย 3 ตวัแปรท่ีสาํคญัคือ บริษทัท่ีมี
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ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยลดความเส่ียงจากการทุจริตและขอ้ผิดพลาด 
ผู ้บริหารท่ีขาดความโปร่งใส่ในการบริหารงานส่งผลให้ระบบการควบคุมภายในไม่มี
ประสิทธิภาพ และบริษทัท่ีมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพมีส่วนช่วยสร้างความ
น่าเช่ือถือต่อบุคคลภายนอก 

 ตารางท่ี 4.7  เป็นการแสดงถึงการกาํกบัดูแลท่ีดีในองคก์ร ซ่ึงไดผ้ลการวิเคราะห์ตาม
ตารางดา้นล่างน้ี 
 
ตารางท่ี 4.7  องคป์ระกอบท่ี 2 องคป์ระกอบดา้นการกาํกบัดูแลท่ีดีในองคก์ร  

Question 
No.  

Variables Factor loading 

2.3 บริษทัท่ีไดรั้บรางวลัในเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมีส่วนช่วย

สร้างความเช่ือมัน่ต่องบการเงินท่ีตรวจสอบ 

.583 

2.2 บริษทัท่ีมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมีส่วนช่วยใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ

ของรายงานทางการเงิน 

.548 

2.1 บริษทัท่ีไดรั้บรางวลัในเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมีส่วนช่วย

สร้างความเช่ือมัน่ต่องบการเงินท่ีตรวจสอบ 

.419 

Eigenvalues = 1.407 

  
จากตารางท่ี 4.7 แสดงว่าองคป์ระกอบท่ี 2 เป็นองคป์ระกอบดา้น การกาํกบัดูแลท่ีดีใน

องคก์ร ซ่ึงสามารถอธิบายดว้ย 3 ตวัแปร คือ บริษทัท่ีไดรั้บรางวลัในเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
มีส่วนช่วยสร้างความเช่ือมัน่ต่องบการเงินท่ีตรวจสอบ บริษทัท่ีมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมีส่วน
ช่วยใหเ้กิดความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน และบริษทัท่ีไดรั้บรางวลัในเร่ืองการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดีมีส่วนช่วยสร้างความเช่ือมัน่ต่องบการเงินท่ีตรวจสอบ 
ตารางท่ี 4.8 เป็นการแสดงถึงจรรยาบรรณของผูท้าํบญัชี ซ่ึงไดผ้ลการวิเคราะห์ตามตารางดา้นล่างน้ี 
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 ตารางท่ี 4.8  องคป์ระกอบท่ี 3 ดา้นจรรยาบรรณของผูท้าํบญัชี  
Question 

No.  
Variables Factor 

loading 
1.2 การสร้างวฒันธรรมองคก์รเพ่ือให้บุคลากรทุกระดบัเห็นคุณค่าทาง

จริยธรรมมีส่วนช่วยใหเ้กิดความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน 
.718 

1.1 ข้อจํากัดด้าน เวลา เ ป็นสา เหตุห น่ึง ท่ีทํา ให้ผู ้ท ําบัญ ชีทําผิด
จรรยาบรรณ 

.404 

Eigenvalues = 1.211 
 

จากตารางท่ี 4.8 แสดงวา่องคป์ระกอบท่ี 3 เป็นองคป์ระกอบดา้น จรรยาบรรณของผูท้าํ 
บญัชี ซ่ึงสามารถอธิบายดว้ย 2 ตวัแปร คือ การสร้างวฒันธรรมองคก์รเพื่อใหบุ้คลากรทุกระดบัเห็น
คุณค่าทางจริยธรรมมีส่วนช่วยใหเ้กิดความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน และขอ้จาํกดัดา้นเวลา
เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหผู้ท้าํบญัชีทาํผดิจรรยาบรรณ 

ตารางท่ี 4.9  เป็นการแสดงถึงความรู้ความสามารถของผูท้าํบญัชี ซ่ึงไดผ้ลการวิเคราะห์ 
ตามตารางดา้นล่างน้ี 

 

ตารางท่ี 4.9  องคป์ระกอบท่ี 4 ดา้นความรู้ความสามารถของผูท้าํบญัชี  
Question No.  Variables Factor 

loading 
4.1 ประเภทของธุรกิจท่ีแตกต่างกนั เช่น อุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยก

รรม และธุรกิจบริการย่อมต้องการผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้น เช่น นกับญัชีดา้นตน้ทุน นกับญัชีดา้นบญัชี
บริหาร เป็นตน้ 

.542 

4.2 ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีดีตอ้งมีคุณลกัษณะดา้น จรรยาบรรณมาก
ท่ีสุด เช่น ความเป็นอิสระ ความซ่ือสัตยสุจริต ความโปร่งใสและ
ความเท่ียงธรรม 

.322 

Eigenvalues = 1.350 

 

DPU



35 

 

 

จากตารางท่ี 4.9 แสดงวา่องคป์ระกอบท่ี 4 เป็นองคป์ระกอบดา้น ความรู้ความสามารถ
ของผูท้าํบญัชี ซ่ึงสามารถอธิบายด้วย 2 ตวัแปร คือ ประเภทของธุรกิจท่ีแตกต่างกัน เช่น 
อุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม และธุรกิจบริการย่อมต้องการผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้น เช่น นกับญัชีดา้นตน้ทุน นกับญัชีดา้นบญัชีบริหาร เป็นตน้ และผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีท่ีดีตอ้งมีคุณลกัษณะดา้นจรรยาบรรณมากท่ีสุด เช่น ความเป็นอิสระ ความซ่ือสัตย์
สุจริต ความโปร่งใสและความเท่ียงธรรม 
 

4.2.2  การวเิคราะห์ด้วยเทคนิคการวเิคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation)  
การวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation) เป็นการ

ทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ซ่ึงผลการทดสอบสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 4.10  สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งจรรยาบรรณของผูท้าํบญัชี และการปฏิบติัตาม 
                       ขอ้กาํหนดในมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 700 

 
 

Correlations 

  จรรยาบรรณ
ของผูท้าํบญัชี 

การแยกหนา้ท่ี
และความ
รับผดิชอบ 

การระบุความ
รับผดิชอบ 

การเพิ่มงานสอบ
บญัชี 

จรรยาบรรณของผู ้ท ํา
บญัชี 

Pearson Correlation 1 .384** .226* .089 

Sig. (2-tailed)  .000 .018 .359 

N 109 109 109 109 

การแยกหน้าท่ีและความ
รับผดิชอบ 

Pearson Correlation .384** 1 .346** .071 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .463 

N 109 109 109 109 

การระบุความรับผดิชอบ Pearson Correlation .226* .346** 1 .226* 

Sig. (2-tailed) .018 .000  .018 

N 109 109 109 109 
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ตารางท่ี 4.10  (ต่อ) 

จากตารางท่ี 4.10  ผลท่ีไดจ้ากการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ แสดงใหเ้ห็นถึงค่า 
ความสมัพนัธ์ จรรยาบรรณของผูท้าํบญัชี และการแสดงความเห็นต่องบการเงินของผูส้อบบญัชี จะ
เห็นไดว้่าค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้คือ จรรยาบรรณของผูท้าํบญัชีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปร
ตาม คือ การแสดงความเห็นต่องบการเงินของผูส้อบบญัชี อยา่งมีนยัสาํคญั (Sig. < 0.05) จะ
ประกอบไปดว้ย การแยกหนา้ท่ีและความรับผดิชอบมีค่าเท่ากบั 0.384 การระบุความรับผิดชอบมี
ค่าเท่ากบั 0.226  ซ่ึงมีค่าเป็นบวก แสดงว่าจรรยาบรรณของผูท้าํบญัชี มีความสัมพนัธ์กบัการแยก
หน้าท่ีและความรับผิดชอบและการระบุความรับผิดชอบ ไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนการเพิ่ม
งานสอบบญัชีไม่มีความสมัพนัธ์กบัการแสดงความเห็นต่องบการเงินของผูส้อบบญัชี 

 
ตารางท่ี 4.11  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างการกาํกับดูแลท่ีดีในองค์กร และการปฏิบติั 
                       ตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 700 
 

Correlations 

  การกาํกบัดูแลท่ีดี
ในองคก์ร 

การแยกหนา้ท่ี
และความ
รับผดิชอบ 

การระบุความ
รับผดิชอบ 

การเพิ่ม
งานสอบ
บญัชี 

การกาํกบัดูแลท่ีดีในองคก์ร  Pearson Correlation 1 .309** .318** .191* 

Sig. (2-tailed)  .001 .001 .046 

N 109 109 109 109 

  จรรยาบรรณ
ของผูท้าํบญัชี 

การแยกหนา้ท่ี
และความ
รับผดิชอบ 

การระบุความ
รับผดิชอบ 

การเพิ่มงานสอบ
บญัชี 

การเพิ่มงานสอบบญัชี Pearson Correlation .089 .071 .226* 1 

Sig. (2-tailed) .359 .463 .018  

N 109 109 109 109 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)., *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ตารางท่ี 4.11   (ต่อ) 
 

 การกาํกบัดูแลท่ีดี
ในองคก์ร 

การแยกหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบ 

การระบุความ
รับผดิชอบ 

การเพิ่ม
งานสอบ
บญัชี 

การแยกหน้า ท่ีและความ
รับผดิชอบ 

Pearson Correlation .309** 1 .346** .071 

Sig. (2-tailed) .001  .000 .463 

N 109 109 109 109 

การระบุความรับผิดชอบ Pearson Correlation .318** .346** 1 .226* 

Sig. (2-tailed) .001 .000  .018 

N 109 109 109 109 

การเพิ่มงานสอบบญัชี Pearson Correlation .191* .071 .226* 1 

Sig. (2-tailed) .046 .463 .018  

N 109 109 109 109 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). ,*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

จากตารางท่ี   4.11  ผลท่ีไดจ้ากการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์  แสดงใหเ้ห็นถึงค่าของ 
ความสมัพนัธ์ของการกาํกบัดูแลท่ีดีในองคก์รและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของผูส้อบบญัชีจะ
เห็นไดว้่าค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้  คือ การกาํกบัดูแลท่ีดีในองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปร
ตาม คือ การแสดงความเห็นต่องบการเงินของผูส้อบบญัชี อยา่งมีนยัสาํคญั (Sig. < 0.05) จะประกอบ
ไปดว้ย การแยกหนา้ท่ีและความรับผิดชอบมีค่าเท่ากบั 0.309  การระบุความรับผิดชอบมีค่าเท่ากบั  
0.318  และการเพิ่มงานสอบบญัชีมีค่าเท่ากบั  0.191 ซ่ึงมีค่าเป็นบวก แสดงว่าการกาํกบัดูแลท่ีดีใน
องคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัการแยกหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ การระบุความรับผิดชอบและการเพ่ิม
งานสอบบญัชีไปในทิศทางเดียวกนั  
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ตารางท่ี 4.12  สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน 
                       และการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 700 

Correlations 

  ความมีประสิทธิภาพ

ของระบบการควบคุม

ภายใน 

การแยกหนา้ท่ี

และความ

รับผดิชอบ 

การระบุความ

รับผดิชอบ 
การเพิ่ม

งานสอบ

บญัชี 

ความมีประสิทธิภาพของระบบ

การควบคุมภายใน  

Pearson 

Correlation 

1 .404** .170 .031 

Sig. (2-tailed)  .000 .077 .749 

N 109 109 109 109 

ก า ร แ ย ก ห น้ า ท่ี แ ล ะ ค ว า ม

รับผดิชอบ 

Pearson 

Correlation 

.404** 1 .346** .071 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .463 

N 109 109 109 109 

การระบุความรับผดิชอบ Pearson 

Correlation 

.170 .346** 1 .226* 

 Sig. (2-tailed) .077 .000  .018 

 N 109 109 109 109 

การระบุความรับผดิชอบ Pearson 

Correlation 

.170 .346** 1 .226* 

Sig. (2-tailed) .077 .000  .018 

N 109 109 109 109 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). , *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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  จากตารางท่ี 4.12  ผลท่ีได้จากการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ แสดงให้เห็นถึงค่า
ความสัมพนัธ์ ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และการแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
ผูส้อบบญัชี จะเห็นไดว้่าค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้ คือ ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม คือ การแสดงความเห็นต่องบการเงินของผูส้อบบญัชี อยา่งมีนยัสาํคญั 
(Sig. < 0.05) จะประกอบไปดว้ย การแยกหนา้ท่ีและความรับผดิชอบมีค่าเท่ากบั  0.404 ซ่ึงมีค่าเป็นบวก แสดง
ว่าความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน มีความสัมพนัธ์กบัการแยกหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ
ไปในทิศทางเดียวกนั ส่วนการระบุความรับผดิชอบ และการเพ่ิมงานสอบบญัชีไม่สมัพนัธ์กนั  
 
ตารางท่ี 4.13  สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ความสามารถของผูท้าํบญัชี และการปฏิบติัตาม 
                       ขอ้กาํหนดในมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 700 

Correlations 

  ความรู้ความ 

สามารถของผูท้าํ

บญัชี 

การแยกหนา้ท่ีและ

ความรับผดิชอบ 

การระบุความ

รับผดิชอบ 

การเพิ่ม

งานสอบบญัชี 

ความรู้ความสามารถของ

ผูท้าํบญัชี 

Pearson Correlation 1 .299** .251** -.198* 

Sig. (2-tailed)  .002 .009 .039 

N 109 109 109 109 

 การแยกหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบ 

Pearson Correlation .299** 1 .346** .071 

Sig. (2-tailed) .002  .000 .463 

N 109 109 109 109 

การระบุความรับผดิชอบ Pearson Correlation .251** .346** 1 .226* 

Sig. (2-tailed) .009 .000  .018 

N 109 109 109 109 
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ตารางท่ี 4.13   (ต่อ) 
 

  ความรู้ความ 

สามารถของผูท้าํ

บญัชี 

การแยกหนา้ท่ีและ

ความรับผดิชอบ 

การระบุความ

รับผดิชอบ 

การเพิ่ม

งานสอบบญัชี 

การเพ่ิมงานสอบบญัชี Pearson Correlation -.198* .071 .226* 1 

 Sig. (2-tailed) .039 .463 .018  

 N 109 109 109 109 

 
จากตารางท่ี 4.13  ผลท่ีได้จากการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ แสดงให้เห็นถึงค่า

ความสัมพนัธ์  ความรู้ความสามารถของผูท้าํบญัชีและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของผูส้อบบญัชี จะ
เห็นไดว้า่ค่าความสมัพนัธ์ของตวัแปรตน้ คือ ความรู้ความสามารถของผูท้าํบญัชีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปร
ตาม คือ การแสดงความเห็นต่องบการเงินของผูส้อบบญัชี อยา่งมีนยัสาํคญั (Sig. < 0.05) จะประกอบไปดว้ย 
การแยกหนา้ท่ีและความรับผดิชอบมีค่าเท่ากบั  0.299 การระบุความรับผดิชอบมีค่าเท่ากบั 0.251  ซ่ึงมีค่าเป็น
บวก แสดงว่าความรู้ความสามารถของผูท้าํบญัชี มีความสัมพนัธ์กบัการแยกหนา้ท่ีและความรับผดิชอบการ
ระบุความรับผิดชอบไปในทิศทางเดียวกนั ส่วนการเพิ่มงานสอบบญัชีมีค่าเท่ากบั -0.198 ซ่ึงมีค่าเป็นลบ 
แสดงว่าความรู้ความสามารถของผูท้าํบญัชี มีความสัมพนัธ์กบัการเพ่ิมงานสอบบญัชีไปในทิศทางตรงกนั
ขา้ม 

 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยหลกัทางสถิติ โดยใชเ้คร่ืองมือ Factor Analysis ในการ

วิเคราะห์องคป์ระกอบ และทดสอบความสหสมัพนัธ์ดว้ย Correlation ทาํใหเ้กิดการจดักลุ่มปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 700 ได ้4 องคป์ระกอบ คือ  
ดา้นจรรยาบรรณของผูท้าํบญัชี  ดา้นการกาํกบัดูแลท่ีดีในองคก์ร  ดา้นความมีประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและดา้นความรู้ความสามารถของผูท้าํบญัชี  และเม่ือนาํองคป์ระกอบทั้ง 
4 ดา้นมาทดสอบความสหสัมพนัธ์วิเคราะห์น้ี  ผูว้ิจยัจะนาํไปสรุปและอภิปรายผลต่อไปในบทท่ี 5 
  

DPU



 
 

บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษา เร่ืองมุมมองผูสอบบัญชีตอการปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการ
สอบบัญชี รหัส 700 กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้คือผูสอบบัญชีท่ียังคงปฏิบัติงานอยูมีจํานวน
ท้ังหมด 5,029 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 22 สิงหาคม 2554) และใชการเปดตารางของ Robert  
V.Krejcie แหงมหาวิทยาลัย Minisota และ Earyle W.Morgan แหงมหาวิทยาลัย Texas (1970, pp. 
608-609) (แขก มูลเดช, 2549, หนา 82-83)ซ่ึงได กลุม จํานวน 361 ราย และในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัย
ไดเลือกใชเคร่ืองมือในการวิจัยคือแบบสอบถามท่ีมี ลักษณะ Rating scale  ซ่ึงผลการสง
แบบสอบถามพบวาไดรับแบบสอบถามกลับมาจํานวน 109 ฉบับคิดเปนรอยละ 30.19 ของ
แบบสอบถามท้ังหมดท่ีจากน้ันจึงนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหท้ังในรูปของ สถิติเชิงพรรณนา ท่ีมีการ
รายงานแบบเปน ตารางแจกแจงความถ่ี  คารอยละ และคาเฉล่ีย และสถิติเชิงอนุมาน ดวยการใช 
Correlations  ทดสอบสมมติฐานและใช Factor Analysis เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธของแตละ
องคประกอบซ่ึงผลการวิจัยสุรปไดดังนี้ 

ผลการทดสอบพบวาองคประกอบท่ีมีผลกระทบในมุมมองผูสอบบัญชีตอการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี สามารถสรุปองคประกอบที่มีความสําคัญมากท่ีสุด 4
องคประกอบ   คือ 

1.  องคประกอบดานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน  
2.  องคประกอบดานการกํากับดูแลท่ีดีในองคกร  
3.  องคประกอบดานจรรยาบรรณของผูทําบัญชี 
4. องคประกอบดานความรูความสามารถของผูทําบัญชี 
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ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหองคประกอบดวยเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ ( Factor 

Analysis) เพื่อศึกษาหาความสัมพันธขององคประกอบท่ีสงผลกระทบในมุมมองผูสอบบัญชีตอการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700  

1. องคประกอบดานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน  
1.1 ผูบริหารที่ขาดความโปรงใสในการบริหารงานสงผลใหระบบการควบคุม

ภายในไมมีประสิทธิภาพ 
1.2 บริษัทท่ีมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยลดความเส่ียงจาก

การทุจริตและขอผิดพลาด 
1.3 บริษัทท่ีมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพมีสวนชวยสรางความ

นาเช่ือถือตอบุคคลภายนอก 
2. องคประกอบดานการกํากับดูแลท่ีดีในองคกร  

2.1 บริษัทท่ีไดรับรางวัลในเร่ืองการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมีสวนชวยสรางความ
เช่ือม่ันตองบการเงินท่ีตรวจสอบ 

2.2 บริษัทท่ีมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมีสวนชวยใหเกิดความนาเช่ือถือของรายงาน
ทางการเงิน 

2.3 บริษัทท่ีไดรับรางวัลในเร่ืองการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมีสวนชวยสรางความ
เช่ือม่ันตองบการเงินท่ีตรวจสอบ 

3. องคประกอบดานจรรยาบรรณของผูทําบัญชี 
3.1 การสรางวัฒนธรรมองคกรเพ่ือใหบุคลากรทุกระดับเห็นคุณคาทางจริยธรรมมี

สวนชวยใหเกิดความนาเช่ือถือของรายงานทางการเงิน 
3.2 ขอจํากัดดานเวลาเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหผูทําบัญชีทําผิดจรรยาบรรณ 

4. องคประกอบดานความรูความสามารถของผูทําบัญชี 
4.1 ประเภทของธุรกิจท่ีแตกตางกัน เชน อุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม และ

ธุรกิจบริการยอมตองการผูประกอบวิชาชีพท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน 
นักบัญชีตนทุน นักบัญชีดานบริหาร เปนตน 

4.2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีดีตองมีคุณลักษณะดานจรรยาบรรณมากท่ีสุด เชน 
ความเปนอิสระ ความซ่ือสัตยสุจริต ความโปรงในและความเท่ียงธรรม 

ซ่ึงผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับผลการวิจัยของ (สุภัค  ตรงโยธิน, 2550) ในดาน
ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับผลการวิจัยของ 
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Graham และ Bedard (2003) ท่ีไดผลการวิจัยเกี่ยวกับ 3 องคประกอบท่ีทําใหสงผลตอคุณภาพ
งานสอบบัญชี ซ่ึงองคประกอบดังกลาวไดแก การขาดความโปรงใสในการบริหารงานและระบบ
การควบคุมภายในท่ีไมนาเช่ือถือซ่ึงองคประกอบดังกลาวอาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 
 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาดังกลาวพบวา องคประกอบท่ีสามารถสรางความม่ันใจตอการการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีไดในระดับสูง คือบริษัทท่ีมีการกํากับดูแลท่ีดีมีสวนชวย
สรางกระบวนการของความสัมพันธระหวางคณะกรรมการ ฝายจัดการ และผูถือหุน เพื่อสราง
ความสามารถในการแขงขัน นําไปสูการเจริญเติบโตและเพ่ิมมูลคาใหกับผูถือหุนในระยะยาวการมี
ระบบการควบคุมภายในที่ มีประสิทธิภาพชวยใหองคกรลดความเส่ียงจากการทุจริตและ
ขอผิดพลาด(Graham และ Bedard, 2003) ซ่ึงองคกรท่ีมีระบบการควบคุมภายในท่ีบกพรองจะมี
ปจจัยเส่ียงมากกวาองคท่ีมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ การท่ีผูบริหารและบุคลากรทุก
ระดับในองคกรสรางวัฒนธรรมองคกร ปลูกฝงคานิยม ทัศนะคติ จริยธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต
เปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีจะทําใหองคกรประสบความสําเร็จอันจะสงผลสะทอนตอความนาเช่ือถือของ
รายงานทางการเงิน (อมรา  ติราศรวัฒน, 2549) และองคประกอบสุดทายท่ีสงผลกระทบกับการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีในมุมมองของผูสอบคือความรูความสามารถของ
ผูทําบัญชี คุณสมบัติท่ีนักบัญชีตองมี ความรู ความชํานาญและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพบัญชี  

เม่ือหากพิจารณาผลการวิจัยโดยละเอียดจะพบวาผูสอบบัญชีสวนใหญเห็นวาระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพจะชวยลดความเส่ียงจาการทุจริตและขอผิดพลาดไดอยางรวดเร็ว 
สามารถลดความเสียหายที่จะเกิดข้ึนกับกิจการลงได เพราะขอจํากัดท่ีสําคัญของการตรวจสอบคือ
การเลือกตรวจสอบเฉพาะรายการท่ีมีสาระสําคัญ อาจทําใหผูสอบบัญชีมีความเส่ียงท่ีจะตรวจไมพบ
การทุจริตหรือขอผิดพลาดท่ีมีสาระสําคัญและการแสดงความเห็นตองบการเงินนั้นไมถูกตอง ซ่ึงจะ
สามารถทดแทนไดหากกิจการนั้นมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพที่จะใชเปนตัวกรอง
การทุจริตและขอผิดพลาดใหนอยลง (Graham และ Bedard,  2003) 
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5.3  ขอเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาท่ีไดจากงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนํามาตรฐานการ 

สอบบัญชี รหัส 700 ไปใชเพื่อใหการแสดงความเห็นและการรายงานตองบการเงินของผูสอบบัญชี ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 เปนไปตามวัตถุประสงคของการตรวจสอบท่ีจะนํามาใชในประเทศ
ไทย และลดปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประกาศใชมาตรฐานฉบับนี้  ดังตอไปน้ีผูสอบบัญชีและ
ผูบริหารควรหาความรูเพิ่มเติมในเร่ืองมาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมายหรือขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับ
วิชาชีพตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลง ท้ังนี้เพื่อใหผูสอบบัญชีผูทําหนาท่ีตรวจสอบ
และผูบริหารซ่ึงเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํางบการเงินดังกลาว  มีความเขาใจในหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของตนเองสภาวิชาชีพควรมีการประชาสัมพันธหรือการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพรความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาของการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700  และรหัสอ่ืนๆ ท่ีจะ
บังคับใชในอนาคตใหแกผูสอบบัญชีเพื่อใหผูสอบบัญชีและบุคคลท่ีเกี่ยวของมีความเขาใจท่ีตรงกัน
เปนไปตามเปาหมายท่ีหนวยงานไดวางไวท้ังนี้เพื่อเสริมสรางความรูในลักษณะตอบแทนใหแกสมาชิก
โดยจัดทําเปนแนวทางปฏิบัติท่ีเขาใจงาย ทันสมัย 

 
5.4  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอในอนาคต 

สําหรับผูท่ีตองการนําผลการวิจัยคร้ังนี้ไปศึกษาตออาจเปล่ียนแปลงของเขตการวิจัยให
มีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึนในดานตางๆ ดังนี้ศึกษาเชิงลึกดวยการใชการสัมภาษณเชิงลึก ซ่ึงอาจทํา
ใหมีการคนพบปจจัยอ่ืนๆที่มิไดนํามาศึกษาในงานวิจัยคร้ังนี้ การคนหาขอมูลปฐมภูมิดวยวิธีการ
สัมภาษณจะชวยใหผลงานวิจัยท่ีไดสามารถสะทอนปญหาท่ีแทจริงของผูสอบบัญชีไดดียิ่งข้ึน 

 
5.5  ขอจํากัดของงานวิจัย 

5.5.1  ขอจํากัดในเร่ืองจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง  การวิจัยนี้เปนการสํารวจเกี่ยวกับทัศนคติ 
ซึ่งความคิดเห็นเปนเรื่องนามธรรมไมสามารถวัดไดอยางชัดเจน ดังนั้น ขอมูลที่ไดรับจาการ
สํารวจจึงข้ึนอยูความคิดเห็น ซ่ึงอาจทําใหผลการวิจัยเปลี่ยนแปลงไปตามกลุมตัวอยางและสภาพ 
แวดลอมได  กลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยไดทําการเก็บตัวอยางสามกลุม ผูสอบบัญชีสํานักงานสอบบัญชีขนาด
ใหญ ผูสอบบัญชีสํานักงานสอบบัญชีอ่ืนๆ และผูสอบบัญชีอิสระซ่ึงกลุมตัวอยางจะมีความแตกตางใน
เร่ืองของวัฒนธรรมองคกร  เทคโนโลยีท่ีใชในการตรวจสอบ ความเขมงวดในการบังคับใชมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานการติดตามความเคล่ือนไหวในมาตรฐานการสอบบัญชีรหัสตางๆที่มีการเปล่ียนแปลงรวมถึง
การนํามาใชใหเปนปจจุบันและเปนสากลอยางสมํ่าเสมอ  นอกจากนี้กลุมตัวอยางท่ีเลือกจะมีท้ังผูสอบ
บัญชีท่ีปฏิบัติงานสอบบัญชีแบบเต็มเวลาและบางเวลา ดังนั้นความเขาใจในการเปล่ียนแปลหรือการนํา
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มาตรฐานรหัสใหมๆมาใชอาจมีความเขาใจท่ีแตกตางกันเล็กนอย ตางกันตามไปดวยซ่ึงความแตกตาง
ดังกลาวอาจมีผลตอการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีท่ีมีตอคําถามในแบบสอบถาม อยางไรก็ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีแตละรหัสเปนมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีบังคับใชกับผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทยโดยเทาเทียมกันทุกคน ผูวิจัยเช่ือวากลุมตัวอยางดังกลาวจะเปนตัวแทนท่ีดีของประชากรได 

5.5.2  ขอจํากัดในการใชเคร่ืองมือการวิจัยอ่ืน  เนื่องดวยเวลาท่ีมีอยางจํากัดในการทําวิจัยผูวิจัย
มีเวลาในการแจกแบบสอบถามเพียง 1.5 เดือนคือ ตั้งแต 1 มกราคม 2555 ถึงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 
2555 ซ่ึงสวนหนึ่งเปนการสงทางไปรษณียซ่ึงผลการตอบกลับคอนขางนอยสงผลใหจํานวน
แบบสอบถามท่ีไดรับกลับมามีเพียง 109 ชุดคิดเปนรอยละ 30.19 และผูวิจัยใชเพียงแบบสอบถาม
เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ซ่ึงหากมีเวลาท่ีเอ้ืออํานวยมากกวานี้   ผูวิจัยอาจใชเคร่ืองมืออยางอ่ืน
ในการวิจัย เชน การสัมภาษณเชิงลึก (In depth-Interview) เพื่อคนหาปจจัยอ่ืนท่ีผูวิจัยมิไดนํามาใช
เปนตัวแปรตนในการศึกษาในงานวิจัยคร้ังนี้ ซ่ึงจะชวยใหผลการวิจัยมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 

การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน 

1 

มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 700 

การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน 

 

 

 ม า ต ร ฐ า น ก า ร ส อ บ บั ญ ชี ฉ บ ับ นี ้  จ ัด ท าํ ขึ ้ น โ ด ย      

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี  ซึ่ ง ได้ผ่ าน ขั้นตอน           

การพิจ า รณา ทุก ขั้ นตอนแล้ว   
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 

การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน 

2 

มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 700 

การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน 

 

สารบญั 
 

ย่อหนา้ที่ 

คํานาํ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบับน้ี 1-4 

วันถอืปฏบิตั ิ 5 

วตัถุประสงค ์ 6 

คําจํากดัความ 7-9 

ขอ้กาํหนด 
การแสดงความเหน็ต่องบการเงิน 10-15 

รปูแบบของความเหน็ 16-19 

รายงานของผู้สอบบัญชี 20-45 
ข้อมูลเพ่ิมเติมที่นาํเสนอพร้อมกบังบการเงิน 46-47 

การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน 

ลักษณะเชิงคุณภาพของวิธปีฏบิัติทางการบัญชีของกจิการ ก1-ก3 

การเปิดเผยผลกระทบของรายการและเหตุการณท์ี่มีสาระสาํคัญต่อ ก4 

ข้อมูลที่นาํเสนอในงบการเงิน  

คาํอธบิายแม่บทการบญัชีในการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ก5-ก10 

รปูแบบของความเหน็ ก11-ก12 

รายงานของผู้สอบบัญชี ก13-ก44 

ข้อมูลเพ่ิมเติมที่นาํเสนอพร้อมกบังบการเงิน ก45-ก51 

ภาคผนวก: ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน 

 

 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” ต้องใช้ร่วมกบั 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบิัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 
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สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 

การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน 

3 

คํานาํ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้   

 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการแสดง

ความเหน็ต่องบการเงิน และเกี่ยวข้องกับรูปแบบและเน้ือหาของรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึง

เป็นผลจากการตรวจสอบงบการเงิน 

 

2. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705
1
 และรหัส 706

2
 เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อรูปแบบและ

เน้ือหาของรายงานของผู้สอบบัญชี เม่ือผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป 

หรือเพ่ิมวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณห์รือวรรคเร่ืองอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชี 

 

3. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี จัดทาํขึ้นภายใต้บริบทของงบการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป

ฉบับสมบูรณ ์มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800
3
 เกี่ยวข้องกบัข้อควรพิจารณาโดยเฉพาะเมื่อ

งบการเงินจัดทาํขึ้นตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 805
4
 

เกี่ยวข้องกับข้อควรพิจารณาโดยเฉพาะเกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินใดงบการเงินหน่ึง 

หรือการตรวจสอบส่วนประกอบบัญชี หรือรายการโดยเฉพาะเจาะจงในงบการเงิน 

 

4. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีส่งเสริมรายงานของผู้สอบบัญชีในรูปแบบเดียวกัน เม่ือการ

ตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รายงานของผู้สอบบัญชีในรูปแบบเดียวกันจะ

ช่วยส่งเสริมให้เกิดความน่าเช่ือถือในประชาคมโลก โดยทาํให้สามารถระบุได้ทันทีว่าการ

ตรวจสอบน้ันเป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก นอกจากน้ียังช่วยส่งเสริม

ความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงินและช่วยช้ีให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ไม่ปกติเม่ือสถานการณ์

ดังกล่าวเกดิขึ้น 

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

5. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถอืปฏบิัติกบัการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 

 

 

 

                                                 
1
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 “การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 

2
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 “วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเร่ืองอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต” 

3
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 “ข้อควรพิจารณา-การตรวจสอบงบการเงินที่จัดทาํตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์

เฉพาะ” 

4
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 805 “การพิจารณาพิเศษ-การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหน่ึง และส่วนประกอบ

เฉพาะบัญชีหรือรายการของงบการเงิน” 
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วตัถุประสงค ์

 

6. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ 

(ก) เพ่ือแสดงความเหน็ต่องบการเงินจากการประเมินข้อสรุปที่ได้จากหลักฐานการสอบ

บัญชีที่ได้รับ และ 

(ข) เพ่ือแสดงความเหน็ดังกล่าวอย่างชัดเจนในรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงอธิบาย

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ดังกล่าว 

 

คําจํากดัความ 

 

7. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาํศัพทต่์อไปน้ีมีความหมายดังน้ี 

(ก) งบการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป หมายถึง งบการเงินที่จัดทาํขึ้ นตามแม่บทเพ่ือ

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

(ข) แม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป หมายถึง แม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่

ออกแบบมาเพ่ือให้บรรลุความต้องการข้อมูลทางการเงินโดยทั่วไปของผู้ใช้ในวงกว้าง 

แม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินอาจเป็นแม่บทของการนําเสนอข้อมูลที่

ถูกต้องตามควรหรือแม่บทของการปฏบิัติตามกฎเกณฑ ์

คาํว่า “แม่บทของการนาํเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามควร” ใช้อ้างองิถึงแม่บทการบัญชีใน

การรายงานทางการเงินที่กาํหนดให้ปฏบิัติตามข้อกาํหนดของแม่บทการบัญชีน้ัน และ 

(1) ให้ยอมรับโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่า เพ่ือให้การนาํเสนองบการเงินน้ันถูกต้อง

ตามควร ผู้บริหารอาจจาํเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลนอกเหนือไปจากที่แม่บทการ

บัญชีกาํหนดไว้เป็นพิเศษ หรือ 

(2) ให้ยอมรับโดยชัดแจ้งว่าผู้บริหารอาจจาํเป็นต้องไม่ปฏิบัติตามข้อกาํหนดของ

แม่บทการบัญชีเพ่ือให้การนาํเสนองบการเงินน้ันถูกต้องตามควร การไม่ปฏบิัติ

ตามดังกล่าวอาจจาํเป็นในสถานการณท์ี่ยากจะเกดิขึ้นเท่าน้ัน 

คาํว่า “แม่บทของการปฏบิัติตามกฎเกณฑ”์ ใช้อ้างองิถึงแม่บทการบัญชีในการรายงาน

ทางการเงินที่กาํหนดให้ปฏบิัติตามข้อกาํหนดของแม่บทการบัญชีน้ัน แต่ไม่ได้กาํหนด

เร่ืองการยอมรับในข้อ (1) หรือ (2) ข้างต้น
5
 

(ค) ความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข หมายถึง ความเหน็ของผู้สอบบัญชีเม่ือผู้สอบบัญชีสรุปว่า 

งบการเงินได้จัดทาํขึ้ นในสาระสาํคัญตามแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้อง
6
 

                                                 
5
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบัิติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 13(ก) 

6
 ย่อหน้าที่ 35-36 เกี่ยวข้องกบัถ้อยคาํต่าง ๆ ที่ใช้ในการแสดงความเหน็น้ี ในกรณีของแม่บทของการนาํเสนอ

ข้อมูลที่ถูกต้องตามควรและแม่บทของการปฏบัิติตามกฎเกณฑ ์ตามลาํดับ 
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8. “งบการเงิน” ที่กล่าวถึงในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี หมายถึง “งบการเงินเพ่ือ

วัตถุประสงค์ทั่วไปฉบับสมบูรณ์ รวมถึงหมายเหตุที่เกี่ยวข้อง” โดยทั่วไปแล้วหมายเหตุที่เกี่ยวข้อง 

จะรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญและคําอธิบายอื่น ข้อกาํหนดของแม่บทการบัญชีใน    

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาํหนดรูปแบบและเน้ือหาของงบการเงิน รวมทั้ง องค์ประกอบ

ของงบการเงินฉบับสมบูรณ ์

 

9. “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน” ที่กล่าวถึงในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี หมายถึง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 

ขอ้กาํหนด 

การแสดงความเห็นต่องบการเงิน 

 

10. ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเหน็ว่า งบการเงินได้จัดทาํขึ้นในสาระสาํคัญตามแม่บทการบัญชี

ในการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่
7,8

 

 

11. ในการแสดงความเหน็ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องสรปุว่าผู้สอบบัญชีได้มาซ่ึงความเช่ือม่ันอย่างมี

เหตุผลหรือไม่ว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระสาํคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาด ข้อสรปุดังกล่าวต้องคาํนึงถงึ 

(ก) ข้อสรุปของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ว่าผู้สอบบัญชีได้มาซ่ึง

หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วหรือไม่
9
 

(ข) ข้อสรุปของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงที่ไม่ได้รับการแก้ไขมีสาระสาํคัญหรือไม่
 
ไม่ว่าจะพิจารณาแต่ละรายการ

หรือพิจารณาโดยรวม
10

 และ 

(ค) การประเมินตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 12-15 

 

12. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่างบการเงินได้จัดทาํขึ้นในสาระสาํคัญตามข้อกาํหนดของแม่บทการ

บัญชีในการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ การประเมินดังกล่าวต้องรวมถึงการ

พิจารณาลักษณะเชิงคุณภาพของวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของกิจการ รวมทั้งข้อบ่งช้ีเกี่ยวกับ

ความลาํเอยีงที่อาจเกดิขึ้นในการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก1-ก3) 

                                                 
7
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 11 

8
 ย่อหน้าที่ 35-36 เกี่ยวข้องกบัถ้อยคาํต่าง ๆ ที่ใช้ในการแสดงความเหน็น้ี ในกรณีของแม่บทของการนาํเสนอ

ข้อมูลที่ถูกต้องตามควรและแม่บทของการปฏบัิติตามกฎเกณฑ ์ตามลาํดับ 
9
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธีปฏบัิติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้” 

ย่อหน้าที่ 26 

10
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ”  

ย่อหน้าที่ 11 
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13. ภายใต้ข้อกาํหนดของแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชีต้อง

ประเมินว่า 

(ก) งบการเงินได้เปิดเผยเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สาํคัญที่เลือกและนาํไปปฏบิัติอย่าง

เพียงพอแล้วหรือไม่ 

(ข) นโยบายการบัญชีที่เลือกและนาํไปปฏบิัติสอดคล้องกับแม่บทการบัญชีในการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมหรือไม่ 

(ค) ประมาณการทางบัญชีที่จัดทาํขึ้นโดยผู้บริหารมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ 

(ง) ข้อมูลที่นาํเสนอในงบการเงินมีความเกี่ยวข้องกัน เช่ือถือได้ เปรียบเทียบกันได้ และ

เข้าใจได้หรือไม่ 

(จ)  งบการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถ

เข้าใจได้ถึงผลกระทบของรายการและเหตุการณ์ที่มีสาระสาํคัญต่อข้อมูลที่นาํเสนอใน

งบการเงิน และ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก4)  

(ฉ) คาํศัพทท์ี่ใช้ในงบการเงิน รวมถงึช่ือของงบการเงินแต่ละงบมีความเหมาะสมหรือไม่ 

 

14. เม่ืองบการเงินจัดทาํขึ้นตามแม่บทของการนาํเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามควร การประเมินตามที่

กาํหนดในย่อหน้าที่ 12 และ 13  ต้องรวมถงึการประเมินว่าการนาํเสนองบการเงินน้ันถูกต้อง

ตามควรหรือไม่  การประเมินของผู้สอบบัญชีว่าการนาํเสนองบการเงินน้ันถูกต้องตามควร

หรือไม่ ต้องรวมถงึการพิจารณาถงึ 

(ก) การนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาโดยรวมของงบการเงิน และ 

(ข) งบการเงิน รวมถงึหมายเหตุที่เกี่ยวข้อง แสดงรายการและเหตุการณใ์นลักษณะของการ

นาํเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามควรหรือไม่ 

 

15. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่างบการเงินมีการอ้างอิงถึงหรืออธิบายไว้อย่างเพียงพอหรือไม่ 

เกี่ยวกบัแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก5-ก10) 

 

รูปแบบของความเห็น 

 

16. ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข เม่ือผู้สอบบัญชีสรุปว่างบการเงินได้จัดทาํ

ขึ้นในสาระสาํคัญตามแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 

17. หากผู้สอบบัญชี 

(ก) สรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่า งบการเงินโดยรวมมิได้ปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ หรือ 

(ข) ไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพ่ือสรุปว่างบ

การเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ 
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ผู้สอบบัญชีต้องเปล่ียนแปลงความเหน็ในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี

รหัส 705 

 

18. หากงบการเงินที่จัดทาํขึ้นตามข้อกาํหนดของแม่บทของการนาํเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามควร 

ไม่ได้นาํเสนอโดยถูกต้องตามควร ผู้สอบบัญชีต้องปรึกษาหารือเร่ืองดังกล่าวกบัผู้บริหาร และ

ขึ้ นอยู่กับข้อกําหนดของแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่ เกี่ยวข้องและการ

ดาํเนินการแก้ไขเร่ืองดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าจาํเป็นหรือไม่ที่จะต้องเปล่ียนแปลง

ความเหน็ในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 705 (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก11) 

 

19. เม่ืองบการเงินจัดทาํขึ้นตามแม่บทของการปฏบิัติตามกฎเกณฑ ์ผู้สอบบัญชีไม่ต้องประเมินว่า

งบการเงินได้นาํเสนอโดยถูกต้องตามควรหรือไม่ อย่างไรกต็าม หากในสถานการณ์ที่ยากจะ

เกดิขึ้น ผู้สอบบัญชีสรุปว่างบการเงินน้ันทาํให้เกดิการเข้าใจผิด ผู้สอบบัญชีต้องปรึกษาหารือ

เร่ืองดังกล่าวกับผู้บริหาร และขึ้ นอยู่กับการดาํเนินการแก้ไขเร่ืองดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้อง

พิจารณาว่าจะสื่อสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของผู้สอบบัญชีหรือไม่ และอย่างไร (อ้างถึงย่อ

หน้าที่ ก12) 

 

รายงานของผูส้อบบญัชี 

 

20. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องเป็นลายลักษณอ์กัษร (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก13–ก14) 

 

รายงานของผูส้อบบัญชสีาํหรับการตรวจสอบทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญช ี

 

ช่ือรายงาน 

 

21. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องระบุช่ืออย่างชัดเจนว่าเป็นรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก15) 

 

ผู้รับรายงาน 

 

22. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องระบุผู้รับรายงานตามที่กาํหนดโดยสถานการณ์ของงานตรวจสอบ

น้ัน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก16) 

 

วรรคนาํ 

 

23. วรรคนาํในรายงานของผู้สอบบัญชีต้อง (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก17-ก19) 

(ก) ระบุกจิการที่งบการเงินได้รับการตรวจสอบ 

(ข) ระบุว่างบการเงินได้รับการตรวจสอบแล้ว 
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(ค) ระบุช่ือของงบแต่ละงบที่ประกอบกนัเป็นงบการเงิน 

(ง) อ้างองิถงึสรปุนโยบายการบัญชีที่สาํคัญและคาํอธบิายอื่น และ 

(จ) ระบุวันที่หรือรอบระยะเวลาของงบการเงินแต่ละงบที่รวมอยู่ในงบการเงิน 

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

 

24. ส่วนน้ีของรายงานของผู้สอบบัญชีอธบิายถึงความรับผิดชอบของผู้ที่อยู่ในองค์กรที่รับผิดชอบ

ในการจัดทาํงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชีไม่จาํเป็นต้องกล่าวถึง “ผู้บริหาร” โดยเฉพาะ

เจาะจง แต่ต้องใช้คําศัพท์ที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศน้ัน ๆ ในบาง

ประเทศการกล่าวถงึอย่างเหมาะสมอาจเป็นการกล่าวถงึผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล 

 

25. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องรวมถึงส่วนที่มีหัวข้อ “ความรับผิดชอบของผู้บริหาร [หรือ

คาํศัพทอ์ื่นที่เหมาะสม] ต่องบการเงิน” 

 

26. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารในการจัดทาํงบการเงิน การ

อธบิายดังกล่าวต้องรวมถึงคาํอธบิายว่า ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาํงบการเงินตาม

แม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม

ภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทาํงบการเงินที่ปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดได้ 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก20-ก23) 

 

27. เม่ืองบการเงินจัดทาํขึ้นตามแม่บทของการนาํเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามควร คาํอธบิายเกี่ยวกบั

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงินในรายงานของผู้สอบบัญชีต้องกล่าวถงึ “การจัดทาํ

และนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควร” หรือ “การจัดทาํงบการเงินที่แสดงตาม

ความเป็นจริงและถูกต้องตามที่ควร” ตามความเหมาะสมกบัสถานการณ ์

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

 

28. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องรวมถงึส่วนที่มีหัวข้อ “ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี” 

 

29. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องระบุว่า ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีคือการแสดงความเหน็ต่อ

งบการเงินจากผลการตรวจสอบ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก24) 

 

30. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องระบุว่าการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รายงาน

ของผู้สอบบัญชียังต้องอธบิายว่า มาตรฐานการสอบบัญชีดังกล่าวกาํหนดให้ผู้สอบบัญชีปฏบิัติ

ตามข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณและให้ผู้สอบบัญชีวางแผนและปฏบิัติงานตรวจสอบเพ่ือให้

ได้ความเช่ือม่ันอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน

เป็นสาระสาํคัญหรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก25-ก26) 
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31. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องอธบิายถงึการสอบบัญชี โดยระบุว่า 

(ก) การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชี

เกี่ยวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน  

(ข) วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้ นอยู่กับดุลพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมิน

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญของงบการเงิน ไม่

ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี

พิจารณาการควบคุมภายในที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทํางบการเงินของกิจการ เพ่ือ

ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ

แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ ในสถานการณ์ที่

ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในพร้อมกับการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องละเว้นข้อความที่กล่าวว่า 

การพิจารณาการควบคุมภายในของผู้สอบบัญชีไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดง

ความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายใน และ 

(ค) การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้และความ

สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทาํขึ้ นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการนาํเสนอ

โดยรวมของงบการเงิน 

 

32. เม่ืองบการเงินจัดทาํขึ้นตามแม่บทของการนาํเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามควร คาํอธบิายเกี่ยวกบั

การตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีต้องกล่าวถึง “การจัดทาํและนาํเสนองบการเงินโดย

ถูกต้องตามที่ควรของกจิการ” หรือ “การจัดทาํงบการเงินที่แสดงตามความเป็นจริงและถูกต้อง 

ตามที่ควรของกจิการ” ตามความเหมาะสมกบัสถานการณ ์

 

33. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องระบุว่า ผู้สอบบัญชีเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี

ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชีหรือไม่ 

 

ความเหน็ของผู้สอบบัญชี 

 

34. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องรวมถงึส่วนที่มีหัวข้อ “ความเหน็” 

 

35. เม่ือแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินที่จัดทาํขึ้ นตามแม่บทของการนําเสนอ

ข้อมูลที่ ถูกต้องตามควร เว้นแต่จะกําหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับไว้เป็นอย่างอื่น 

ความเห็นของผู้สอบบัญชีต้องใช้ข้อความใดข้อความหน่ึงต่อไปน้ี ซ่ึงถือว่ามีความหมาย

เหมือนกนั 
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(ก) งบการเงินแสดง.....โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาํคัญตาม [แม่บทการบัญชีในการ

รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง] หรือ 

(ข) งบการเงินแสดง.....ตามความเป็นจริงและถูกต้องตามที่ควรตาม [แม่บทการบัญชีใน

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง] (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก27–ก33) 

 

36. เม่ือแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินที่จัดทาํขึ้นตามแม่บทของการปฏบิัติตาม

กฎเกณฑ์ ความเห็นของผู้สอบบัญชีต้องกล่าวว่า งบการเงินจัดทาํขึ้ นในสาระสาํคัญตาม 

[แม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง] (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก27 และ ก29–ก33) 

 

37. หากการอ้างถงึแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ไม่ใช่การอ้างถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม

ราชูปถมัภ์ ความเหน็ของผู้สอบบัญชีต้องระบุแหล่งที่มาของแม่บทการบัญชีน้ัน 

 

ความรับผดิชอบในการรายงานอื่น 

 

38. หากผู้สอบบัญชีกล่าวถึงความรับผิดชอบในการรายงานอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบ

การเงิน ซ่ึงนอกเหนือจากความรับผิดชอบผู้สอบบัญชีภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชีในการ

รายงานต่องบการเงิน ความรับผิดชอบในการรายงานอื่นดังกล่าวต้องกล่าวถึงในส่วนที่แยก

ต่างหากในรายงานของผู้สอบบัญชีและต้องอยู่ภายใต้หัวข้อ “รายงานตามข้อกาํหนดทาง

กฎหมายและข้อบังคับอื่น” หรือหัวข้ออื่นตามความเหมาะสมกบัเน้ือหาของส่วนน้ัน (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก34-ก35) 

 

39. หากรายงานของผู้สอบบัญชีมีส่วนที่แยกต่างหากเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการรายงานอื่น 

หัวข้อ ข้อความ และคาํอธิบายที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 23-37 ต้องอยู่ภายใต้หัวข้อ “รายงาน

ต่องบการเงิน” โดยที่ “รายงานตามข้อกาํหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่น” ต้องอยู่หลัง 

“รายงานต่องบการเงิน” (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก36) 

 

ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี 

 

40. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องลงลายมือช่ือ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก37) 

 

วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

 

41. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องไม่ลงวันที่ก่อนวันที่ที่ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่

เพียงพอและเหมาะสม เพ่ือใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน 

รวมถงึหลักฐานว่า (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก38–ก41) 
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(ก) ได้มีการจัดทาํงบทุกงบที่ประกอบเป็นงบการเงิน รวมถงึหมายเหตุที่เกี่ยวข้องแล้ว และ 

(ข) ผู้มีอาํนาจได้ให้การรับรองว่าเป็นผู้รับผดิชอบต่องบการเงินเหล่าน้ันแล้ว 

 

ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี 

 

42. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องแจ้งสถานที่ที่ผู้สอบบัญชีทาํการประกอบวิชาชีพ 

 

รายงานของผูส้อบบญัชทีีก่าํหนดโดยกฎหมายหรือขอ้บงัคบั 

 

43. หากกฎหมายหรือข้อบังคับของประเทศกําหนดให้ผู้สอบบัญชีใช้รูปแบบหรือถ้อยคําที่

เฉพาะเจาะจงในรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานของผู้สอบบัญชีจะอ้างถึงมาตรฐานการสอบ

บัญชีได้กต่็อเม่ือรายงานของผู้สอบบัญชีน้ันได้รวมถึงแต่ละองค์ประกอบต่อไปน้ีเป็นอย่าง

น้อย (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก42) 

(ก) ช่ือรายงาน 

(ข) ผู้รับรายงานตามที่กาํหนดโดยสถานการณข์องงานตรวจสอบน้ัน  

(ค) วรรคนาํที่ระบุถงึงบการเงินที่ได้ตรวจสอบ 

(ง) คาํอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหาร (หรือคาํศัพทอ์ื่นที่เหมาะสม ดูย่อหน้าที่ 24) 

ในการจัดทาํงบการเงิน  

(จ) คาํอธิบายความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการแสดงความเห็นต่องบการเงินและ

ขอบเขตของการตรวจสอบ ซ่ึงรวมถงึ 

• การอ้างถงึมาตรฐานการสอบบัญชีและกฎหมายหรือข้อบังคับ และ 

• คาํอธบิายว่าการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานเหล่าน้ัน 

(ฉ) วรรค “ความเหน็” ที่มีการแสดงความเหน็ต่องบการเงินและการอ้างถึงแม่บทการบัญชี

ในการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการจัดทาํงบการเงิน (รวมถึงการระบุ

แหล่งที่มาของแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่ไม่ใช่มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ดูย่อหน้าที่ 37) 

(ช) ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี 

(ซ) วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี และ 

(ฌ) ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีสําหรบัการตรวจสอบทีเ่ป็นไปตามทัง้มาตรฐานการสอบบญัชีของประเทศ

และมาตรฐานการสอบบญัชรีะหวา่งประเทศ 

 

44. (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

45. (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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ขอ้มูลเพิม่เติมทีน่าํเสนอพรอ้มกบังบการเงิน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก45-ก51) 

 

46. หากมีการนาํเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่ได้กาํหนดโดยแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงิน

ที่เกี่ยวข้องพร้อมกับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่าข้อมูลเพ่ิมเติม

ดังกล่าวถูกแยกออกจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วอย่างชัดเจนหรือไม่ หากข้อมูลเพ่ิมเติม

ดังกล่าวไม่ได้ถูกแยกออกจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วอย่างชัดเจน ผู้สอบบัญชีต้องขอให้

ผู้บริหารเปล่ียนแปลงวิธกีารนาํเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมที่ยังไม่ได้ตรวจสอบดังกล่าว หากผู้บริหาร

ปฏเิสธ ผู้สอบบัญชีต้องอธบิายในรายงานของผู้สอบบัญชีว่าข้อมูลเพ่ิมเติมดังกล่าวยังไม่ได้รับ

การตรวจสอบ 

 

47. ความเหน็ของผู้สอบบัญชีต้องครอบคลุมถึงข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่ได้กาํหนดโดยแม่บทการบัญชี

ในการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง แต่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินเน่ืองจากลักษณะของ

ข้อมูลและวิธีการนําเสนอข้อมูลทาํให้ไม่สามารถแยกข้อมูลดังกล่าวออกจากงบการเงินที่

ตรวจสอบแล้วได้อย่างชัดเจน 
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน 

ลกัษณะเชิงคุณภาพของวิธีปฏิบติัทางการบญัชีของกิจการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 12) 

 

ก1. ผู้บริหารใช้ดุลพินิจต่าง ๆ เกี่ยวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

 

ก2. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 กล่าวถึงลักษณะเชิงคุณภาพของวิธีปฏบิัติทางการบัญชี
11

 

ในการพิจารณาลักษณะเชิงคุณภาพของวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของกิจการ ผู้สอบบัญชีอาจ

พบว่ามีความลาํเอียงที่อาจเกิดขึ้นในการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีอาจสรุปได้ว่า

ผลกระทบโดยรวมของความไม่เป็นกลาง รวมถึงผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่ไม่ได้รับการแก้ไข ทาํให้งบการเงินโดยรวมมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคัญ ข้อบ่งช้ีเกี่ยวกบัความไม่เป็นกลางที่อาจกระทบต่อการประเมินของผู้สอบ

บัญชีว่างบการเงินโดยรวมแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญหรือไม่น้ัน 

รวมถงึเร่ืองต่อไปน้ี 

• การเลือกแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ได้แจ้งให้แก่ผู้บริหารทราบใน

ระหว่างการตรวจสอบ (ตัวอย่างเช่น การแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ทาํ

ให้รายได้เพ่ิมขึ้น แต่ไม่แก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงที่ทาํให้รายได้ลดลง) 

• ความลาํเอยีงของผู้บริหารที่อาจเกดิขึ้นในการจัดทาํประมาณการทางบัญชี 

 

ก3. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 กล่าวถึงความลําเอียงของผู้บริหารที่อาจเกิดขึ้ นในการ

จัดทาํประมาณการทางบัญชี
12

 ในการสรุปเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บัญชีในแต่ละเร่ือง ข้อบ่งช้ีเกี่ยวกับความลาํเอียงของผู้บริหารที่อาจเกิดขึ้ นไม่ใช่การแสดง

ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริง แต่ข้อบ่งช้ีดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการประเมินของผู้สอบบัญชีว่า

งบการเงินโดยรวมปราศจากข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ 

 

การเปิดเผยผลกระทบของรายการและเหตุการณที์่มีสาระสําคญัต่อขอ้มูลที่นาํเสนอในงบการเงิน 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ 13(จ)) 

 

ก4. โดยทั่วไป งบการเงินที่จัดทาํขึ้นตามแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปแสดงฐานะทางการเงิน ผล

การดาํเนินงานและกระแสเงินของกิจการ ในสถานการณ์ดังกล่าวผู้สอบบัญชีประเมินว่างบ

การเงินมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจได้ถึง

ผลกระทบของรายการและเหตุการณ์ที่มีสาระสาํคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและ

กระแสเงินสดของกจิการ 

 

                                                 
11

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 “การสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล” ภาคผนวก 2 

12
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง” 

ย่อหน้าที่ 21 
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คําอธิบายแม่บทการบญัชีในการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้ง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 15) 

 

ก5. ตามที่ได้อธบิายในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 การจัดทาํงบการเงินโดยผู้บริหารและผู้

มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล (ถ้ามี) ต้องมีคาํอธิบายที่เพียงพอเกี่ยวกับแม่บทการบัญชีในการ

รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน
13

  คาํอธบิายดังกล่าวมีความสาํคัญเพราะเป็นการ

แจ้งให้ผู้ใช้งบการเงินทราบถงึแม่บทการบัญชีที่ใช้เป็นเกณฑใ์นการจัดทาํงบการเงิน 

 

ก6. คาํอธิบายว่างบการเงินจัดทาํขึ้ นตามแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

แม่บทใดแม่บทหน่ึงน้ันจะเหมาะสมกต่็อเม่ือ งบการเงินดังกล่าวจัดทาํขึ้นตามข้อกาํหนดทุก

ข้อของแม่บทการบัญชีน้ัน ซ่ึงมีผลบังคับใช้ในระหว่างงวดที่งบการเงินน้ันครอบคลุมอยู่ 

 

ก7. คาํอธิบายแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องที่ใช้ภาษาที่แสดงเงื่อนไขหรือ

ข้อจาํกดัที่ไม่ชัดเจน  (ตัวอย่างเช่น “งบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เป็นส่วนใหญ่”) เป็นคาํอธบิายแม่บทการบัญชีที่ไม่เพียงพอ เพราะคาํอธบิายดังกล่าวอาจทาํ

ให้ผู้ใช้งบการเงินเกดิการเข้าใจผดิได้ 

 

การอา้งอิงถึงแม่บทการบญัชใีนการรายงานทางการเงินมากกวา่หนึง่แม่บท 

 

ก8. ในบางกรณี งบการเงินอาจระบุว่าจัดทาํขึ้นตามแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินสอง

แม่บท (ตัวอย่างเช่น แม่บทการบัญชีของประเทศและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ) ซ่ึงอาจเกิดจากการที่ผู้บริหารถูกกาํหนดให้หรือเลือกที่จะจัดทาํงบการเงิน

ตามแม่บทการบัญชีทั้งสองแม่บท ซ่ึงเป็นแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้องทั้งสองแม่บท คาํอธบิายดังกล่าวจะเหมาะสมกต่็อเม่ืองบการเงินจัดทาํขึ้นตามแม่บท

การบัญชีแต่ละแม่บท ในการที่จะถือได้ว่างบการเงินจัดทาํขึ้ นตามแม่บทการบัญชีทั้งสอง

แม่บท งบการเงินน้ันต้องจัดทาํขึ้นตามแม่บทการบัญชีทั้งสองแม่บทพร้อม ๆ กนัและโดยไม่

ต้องมีการกระทบยอด ในทางปฏิบัติ การปฏิบัติตามแม่บทการบัญชีทั้งสองแม่บทพร้อม ๆ 

กันเป็นไปได้ยาก เว้นแต่ประเทศดังกล่าวได้รับเอาแม่บทการบัญชีอื่น (ตัวอย่างเช่น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ) มาเป็นแม่บทการบัญชีของประเทศของ

ตน หรือได้ขจัดอปุสรรคทั้งปวงในการปฏบิัติตามแม่บทการบัญชีดังกล่าวแล้ว 

 

ก9. งบการเงินที่จัดทาํขึ้นตามแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินแม่บทหน่ึง และมีหมาย

เหตุหรืองบเพ่ิมเติมเพ่ือกระทบยอดไปยังงบการเงินที่จัดทาํขึ้นตามแม่บทการบัญชีอกีแม่บท

หน่ึง ไม่ถอืว่าเป็นงบการเงินที่จัดทาํขึ้นตามแม่บทการบัญชีอื่นน้ัน ทั้งน้ีเพราะงบการเงินไม่ได้

รวมข้อมูลทั้งหมดในลักษณะตามที่กาํหนดโดยแม่บทการบัญชีอื่นน้ัน 
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ ก2-ก3 

DPU



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 

การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน 

15 

ก10. อย่างไรกต็าม งบการเงินอาจจัดทาํขึ้ นตามแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้องแม่บทหน่ึง และมีการอธิบายเพ่ิมเติมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับ

ขอบเขตที่งบการเงินน้ันเป็นไปตามแม่บทการบัญชีอกีแม่บทหน่ึง (ตัวอย่างเช่น งบการเงินที่

จัดทาํขึ้ นตามแม่บทการบัญชีของประเทศ มีการอธิบายเกี่ยวกับขอบเขตที่งบการเงินน้ัน

เป็นไปตามแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ) คาํอธบิายดังกล่าวเป็น

การให้ข้อมูลทางการเงินเพ่ิมเติม และถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินตามที่กล่าวไว้ในย่อ

หน้าที่ 47 และถูกครอบคลุมโดยความเหน็ของผู้สอบบัญชี 

 

รูปแบบของความเห็น (อ้างถงึย่อหน้าที่ 18-19) 

 

ก11. อาจมีบางกรณีที่การนาํเสนองบการเงินไม่ถูกต้องตามควร แม้ว่างบการเงินน้ันได้จัดทาํขึ้ น

ตามข้อกาํหนดของแม่บทของการนาํเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามควร ในกรณีเช่นน้ี อาจเป็นไป

ได้ที่ผู้บริหารจะเพ่ิมการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเกนิกว่าตามที่กาํหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจง

ในแม่บท หรือในสถานการณ์ที่ยากจะเกิดขึ้น ปฏบิัติต่างไปจากข้อกาํหนดของแม่บทเพ่ือให้

การนาํเสนองบการเงินน้ันถูกต้องตามควร 

 

ก12. เป็นเร่ืองที่ยากจะเกิดขึ้ นที่ผู้สอบบัญชีจะพิจารณาว่า งบการเงินที่จัดทาํตามแม่บทของการ

ปฏบิัติตามกฎเกณฑจ์ะทาํให้เกดิการเข้าใจผิด หากผู้สอบบัญชีได้พิจารณาตามมาตรฐานการ

สอบบัญชี รหัส 210 แล้วว่าแม่บทดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้
14

  

 

รายงานของผูส้อบบญัชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ 20) 

 

ก13. รายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมรายงานที่ออกในรูปแบบสาํเนาถาวรและรายงานที่

ออกในรปูแบบของสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

 

ก14. ภาคผนวกแสดงตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน ซ่ึงได้รวมองค์ประกอบต่าง ๆ 

ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 21-42 

 

รายงานของผูส้อบบัญชสีาํหรับการตรวจสอบทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญช ี

 

ช่ือรายงาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 21) 

 

ก15. ช่ือรายงานที่ระบุว่ารายงานน้ันเป็นรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตัวอย่างเช่น “รายงาน

ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” เป็นการยืนยันว่าผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาํหนด

ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกบัความเป็นอสิระ ซ่ึงทาํให้รายงานของผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตน้ันแตกต่างจากรายงานที่ออกโดยผู้อื่น 

                                                 
14

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 6(ก) 

DPU



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 

การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน 
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ผู้รับรายงาน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 22) 

 

ก16. กฎหมายหรือข้อบังคับในแต่ละประเทศมักกาํหนดว่าใครเป็นผู้รับรายงานที่จะต้องถูกระบุใน

รายงานของผู้สอบบัญชี โดยทั่วไปแล้วรายงานของผู้สอบบัญชีจะระบุถึงผู้ที่ให้จัดทาํรายงานน้ัน 

ซ่ึงมักเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลของกจิการที่งบการเงินได้รับการตรวจสอบ 

 

วรรคนาํ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 23) 

 

ก17. วรรคนาํกล่าวว่า ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของกจิการ ซ่ึงประกอบด้วย 

[ระบุช่ือของงบการเงินแต่ละงบซ่ึงประกอบกันเป็นงบการเงินฉบับสมบูรณ์ที่กาํหนดโดย

แม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ระบุวันที่หรือรอบระยะเวลาบัญชีที่

ครอบคลุมโดยงบการเงินแต่ละงบ] และสรปุนโยบายการบัญชีที่สาํคัญและคาํอธบิายอื่น 

 

ก18. เม่ือผู้สอบบัญชีทราบว่างบการเงินที่ตรวจสอบแล้วจะรวมอยู่ในเอกสารที่มีข้อมูลอื่น เช่น 

รายงานประจาํปี ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาที่จะระบุเลขหน้าที่จะนาํเสนองบการเงินที่ตรวจสอบ

แล้ว หากรปูแบบของการนาํเสนอสามารถทาํได้ ทั้งน้ีเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินระบุงบการเงิน

ที่รายงานของผู้สอบบัญชีกล่าวถงึได้ 

 

ก19. ความเหน็ของผู้สอบบัญชีครอบคลุมงบการเงินฉบับสมบูรณต์ามที่กาํหนดโดยแม่บทการบัญชี

ในการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ในกรณีของแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป

หลายแม่บท งบการเงินประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดง

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด และสรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญและ

คาํอธบิายอื่น ในบางประเทศข้อมูลเพ่ิมเติมอาจถอืเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงิน 

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 26) 

 

ก20. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 อธิบายถึงหลักการที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของ

ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่กาํกับดูแล (ถ้ามี) ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี
15

 ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่กาํกบัดูแล (ถ้ามี) รับทราบถงึความรับผดิชอบ

ในการจัดทาํงบการเงินตามแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ

นาํเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามควรที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารยังต้องรับทราบถึงความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทาํงบการเงินที่

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาดได้ คาํอธบิายถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารในรายงานของผู้สอบบัญชีรวมถึงการ

อ้างถึงความรับผิดชอบทั้งสองประการ ซ่ึงช่วยอธิบายหลักการที่ใช้ในการปฏบิัติงานตรวจสอบ

ให้แก่ผู้ใช้งบการเงิน 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 13(ญ) 
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ก21. ในบางสถานการณ์ อาจเป็นการเหมาะสมที่ผู้สอบบัญชีจะเพ่ิมเติมในคาํอธบิายเกี่ยวกบัความ

รับผิดชอบของผู้บริหารของกิจการในย่อหน้าที่ 26 เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบเพ่ิมเติมที่

เกี่ยวข้องกบัการจัดทาํงบการเงินภายใต้สภาพแวดล้อมของประเทศน้ันหรือตามลักษณะของ

กจิการ 

 

ก22. ย่อหน้าที่ 26 สอดคล้องกับความรับผิดชอบตามที่ตกลงร่วมกันในหนังสือตอบรับงานสอบ

บัญชีหรือข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อกัษรในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมตามที่กาํหนดในมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 210
16

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ให้คาํอธิบายเพ่ิมเติมว่า หาก

กฎหมายหรือข้อบังคับกาํหนดความรับผิดชอบดังกล่าวของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่กาํกบัดูแล 

(ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่ากฎหมายหรือ

ข้อบังคับน้ันได้รวมถึงความรับผิดชอบที่ในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีแล้วมีผลเทียบเท่ากับ

ความรับผดิชอบตามที่กาํหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210  สาํหรับความรับผิดชอบ

ที่เทียบเท่าดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจใช้ข้อความของกฎหมายหรือข้อบังคับน้ันเพ่ืออธิบาย

ความรับผิดชอบน้ันในหนังสือตอบรับงานสอบบัญชีหรือข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรใน

รูปแบบอื่นที่เหมาะสม ในกรณีดังกล่าว ข้อความน้ีอาจใช้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเพ่ือ

อธิบายถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 26 ได้  ในสถานการณ์อื่น 

ซ่ึงรวมถึงกรณีที่ ผู้สอบบัญชีตัดสินใจที่จะไม่ใช้ข้อความของกฎหมายหรือข้อบังคับตามที่

ปรากฏในหนังสอืตอบรับงานสอบบัญชี ให้ใช้ข้อความตามย่อหน้าที่ 26 

 

ก23. ในบางประเทศ กฎหมายหรือข้อบังคับที่กาํหนดความรับผดิชอบของผู้บริหารอาจอ้างถงึความ

รับผิดชอบต่อความเพียงพอของสมุดบัญชีและเอกสารหรือระบบบัญชีโดยเฉพาะเจาะจง 

เน่ืองจากสมุดบัญชี เอกสาร และระบบต่าง ๆ เป็นส่วนหน่ึงของการควบคุมภายใน (ตามที่ให้

คาํนิยามไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315
17

) คาํอธบิายในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

210 และในย่อหน้าที่ 26 จึงไม่อ้างองิถงึสิ่งเหล่าน้ีโดยเฉพาะเจาะจง 

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ 29-30) 

 

ก24. รายงานของผู้สอบบัญชีระบุว่า ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีคือการแสดงความเหน็ต่องบ

การเงินจากผลการตรวจสอบ เพ่ือให้แตกต่างกบัความรับผดิชอบของผู้บริหารในการจัดทาํงบ

การเงิน 

 

 

 

                                                 
16

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ย่อหน้าที่ 6(ข)(1)-(2) 

17
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง  

อนัเป็นสาระสาํคัญ โดยการทาํความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” ย่อหน้าที่ 4(ค) 
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ก25. การอ้างถึงมาตรฐานที่ใช้เป็นการสื่อสารให้ผู้ใช้รายงานของผู้สอบบัญชีทราบว่าการตรวจสอบ

ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาํหนด 

 

ก26. ตามที่กาํหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ผู้สอบบัญชีไม่กล่าวว่าได้ปฏิบัติตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่ผู้สอบบัญชีได้ปฏบิัติข้อกาํหนดของ

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 และมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกบั

การตรวจสอบ
18

 

 

ความเหน็ของผู้สอบบัญชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ 35-37) 

 

ถ้อยคาํของความเหน็ของผู้สอบบัญชีที่กาํหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ 

 

ก27. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 อธิบายว่าในบางกรณี กฎหมายหรือข้อบังคับของประเทศ

ที่เกี่ยวข้องกาํหนดถ้อยคาํของรายงานของผู้สอบบัญชี (รวมถึงความเหน็ของผู้สอบบัญชี) ที่

แตกต่างอย่างมากจากข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี ในสถานการณ์เช่นน้ี มาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 210 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีประเมินว่า 

(ก) ผู้ใช้อาจเข้าใจผิดในความเช่ือม่ันที่ได้รับจากการตรวจสอบงบการเงินหรือไม่ และถ้า

เป็นเช่นน้ัน 

(ข) คาํอธบิายเพ่ิมเติมในรายงานของผู้สอบบัญชีสามารถลดความเข้าใจผิดที่อาจเกดิขึ้นได้

หรือไม่ 

ถ้าผู้สอบบัญชีสรปุว่าคาํอธบิายเพ่ิมเติมในรายงานของผู้สอบบัญชีไม่สามารถลดความเข้าใจผิด

ที่อาจเกิดขึ้นได้  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 กาํหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่รับงานสอบ

บัญชี เว้นแต่ถูกกาํหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับให้ทาํเช่นน้ัน  ตามที่กาํหนดในมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 210 การตรวจสอบที่เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าว เป็นการ

ตรวจสอบที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี ดังน้ัน ผู้สอบบัญชีต้องไม่รวมการอ้างอิง

ใดๆ ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่าการตรวจสอบได้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีแล้ว
19

 

 

“นาํเสนอโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาํคัญ” หรือ “แสดงตามความจริงและถูกต้องตามที่ควร” 

 

ก28. การใช้ถ้อยคาํ “แสดงโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาํคัญ” หรือถ้อยคาํ “แสดงตามความเป็น

จริงและถูกต้องตามที่ควร” ในประเทศใดประเทศหน่ึงโดยเฉพาะน้ัน ถูกกาํหนดโดยกฎหมายหรือ 

ข้อบังคับที่กาํกับดูแลการตรวจสอบงบการเงินในประเทศน้ัน หรือโดยวิธีปฏบิัติที่เป็นที่ยอมรับ 

ทั่วไปในประเทศน้ัน การที่กฎหมายหรือข้อบังคับกาํหนดให้ใช้ถ้อยคาํอื่นที่แตกต่างไปน้ัน ไม่

กระทบต่อข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 14 ของมาตรฐานสอบบัญชีฉบับน้ีที่กาํหนดให้ผู้สอบบัญชี

                                                 
18

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 20 
19

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ย่อหน้าที่ 21 
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ต้องประเมินการนําเสนอโดยถูกต้องตามที่ควรของงบการเงินที่จัดทาํขึ้ นตามแม่บทของ    

การนาํเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามควร 

 

คาํอธบิายข้อมูลที่งบการเงินนาํเสนอ 

 

ก29. ในกรณีที่งบการเงินจัดทาํขึ้ นตามแม่บทของการนาํเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามควร ความเหน็

ของผู้สอบบัญชีกล่าวว่า งบการเงินแสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาํคัญ หรือแสดง

ข้อมูลตามความเป็นจริงและถูกต้องตามที่ควร ข้อมูลดังกล่าวที่งบการเงินถูกออกแบบมาเพ่ือ

นําเสนอได้แก่ ตัวอย่างเช่น ในกรณีของแม่บทเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปหลายแม่บท ฐานะ

การเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวดและผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการสาํหรับ

งวดสิ้นสดุวันเดียวกนั 

 

คาํอธิบายแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องและผลกระทบที่อาจมีต่อความเหน็

ของผู้สอบบัญชี 

 

ก30. การระบุถงึแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ัน 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือแจ้งให้ผู้ใช้รายงานของผู้สอบบัญชีทราบถึงบริบทที่ใช้ในการแสดง

ความเหน็ของผู้สอบบัญชี และไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะจาํกัดการประเมินตามที่กาํหนดในย่อ

หน้าที่ 14 การระบุถงึแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องอาจใช้ถ้อยคาํ เช่น  

“.....ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” หรือ 

“.....ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศ ก” 

 

ก31. เม่ือแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องครอบคลุมถึงมาตรฐานรายงานทาง

การเงินและข้อกาํหนดทางกฎหมาย การระบุถึงแม่บทการบัญชีจะใช้ถ้อยคาํว่า “.....ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและข้อกาํหนดในประมวลกฎหมายว่าด้วยบริษัทจาํกดัของ

ประเทศ ก” มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 กล่าวถึงสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งระหว่าง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและข้อกาํหนดทางกฎหมาย
20

 

 

ก32. ตามที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ ก8 งบการเงินอาจจัดทาํขึ้นตามแม่บทการบัญชีในรายงานทางการ

เงินสองฉบับ ซ่ึงทั้งสองฉบับต่างกเ็ป็นแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

ดังน้ันแม่บทการบัญชีแต่ละฉบับจะถูกพิจารณาแยกต่างหากจากกนัในการแสดงความเหน็ของ

ผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน และความเหน็ของผู้สอบบัญชีตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 35 และ 

36 ต้องอ้างถงึแม่บทการบัญชีทั้งสองแม่บท ดังน้ี 

 

 

                                                 
20

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ย่อหน้าที่ 18 
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(ก) หากงบการเงินเป็นไปตามแม่บทการบัญชีแต่ละฉบับ จะมีการแสดงความเห็นสอง

ความเหน็ คือความเหน็ว่างบการเงินจัดทาํขึ้นตามแม่บทการบัญชีในการรายงานทาง

การเงินที่เกี่ยวข้องแม่บทหน่ึง (ตัวอย่างเช่น แม่บทการบัญชีของประเทศ) และ

ความเหน็ว่างบการเงินจัดทาํขึ้นตามแม่บทการบัญชีในรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

อีกแม่บทหน่ึง (ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ) 

ความเห็นเหล่าน้ีอาจแสดงโดยแยกต่างหากจากกันหรือเป็นข้อความเดียวกัน 

(ตัวอย่างเช่น งบการเงินแสดงโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาํคัญตามหลักการบัญชีที่

รับรองทั่วไปของประเทศ ก และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ) 

(ข) หากงบการเงินเป็นไปตามแม่บทการบัญชีเพียงแม่บทเดียว แต่ไม่เป็นไปตามแม่บท

การบัญชีอกีแม่บทหน่ึง สามารถแสดงความเหน็แบบไม่มีเง่ือนไขว่างบการเงินจัดทาํขึ้น

ตามแม่บทการบัญชีหน่ึง (ตัวอย่างเช่น แม่บทการบัญชีของประเทศ) แต่แสดง

ความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปในส่วนที่เกี่ยวกับแม่บทการบัญชีอีกแม่บทหน่ึง 

(ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ) ตามที่กาํหนดใน

มาตรฐานสอบบัญชี รหัส 705 

 

ก33. ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ก10 งบการเงินอาจแสดงถึงการปฏบิัติตามแม่บทการบัญชีในการ

รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับขอบเขตของการปฏิบัติ

ตามแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินอกีแม่บทหน่ึง ตามที่อธิบายในย่อหน้าที่ ก46 

ข้อมูลเพ่ิมเติมดังกล่าวถูกครอบคลุมโดยความเหน็ของผู้สอบบัญชี เน่ืองจากไม่สามารถแยก

ออกจากงบการเงินได้อย่างชัดเจน 

(ก) หากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกบัการปฏบิัติตามแม่บทการบัญชีอกีแม่บทหน่ึงทาํ

ให้เกิดการเข้าใจผิด ผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นแบบที่ เปล่ียนแปลงไปตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 

(ข) หากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่ทาํให้เกดิการเข้าใจผิด แต่ผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้ว

เห็นว่ามีความสาํคัญเน่ืองจากเป็นพ้ืนฐานในการทาํความเข้าใจงบการเงินของผู้ใช้ 

ผู้สอบบัญชีจะเพ่ิมวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

706 เพ่ือดึงความสนใจมายังการเปิดเผยดังกล่าว 

 

ความรับผดิชอบในการรายงานอื่น (อ้างถงึย่อหน้าที่ 38-39) 

 

ก34. ในบางประเทศ ผู้สอบบัญชีอาจมีความรับผิดชอบเพ่ิมเติมในการรายงานเร่ืองอื่น ๆ ที่

นอกเหนือจากความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชีในการรายงาน

ต่องบการเงิน ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจต้องรายงานเร่ืองต่าง ๆ บางเร่ืองที่ผู้สอบบัญชีพบ

ในระหว่างการตรวจสอบงบการเงิน ในอกีกรณหีน่ึง ผู้สอบบัญชีอาจต้องใช้และรายงานวิธกีาร

ตรวจสอบเพ่ิมเติมตามที่กาํหนด หรือแสดงความเหน็ต่อเร่ืองต่าง ๆ โดยเฉพาะเจาะจง เช่น 

ความเพียงพอของสมุดและบันทกึทางการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีในบางประเทศมักให้
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แนวปฏบิัติเกี่ยวกบัความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกบัความรับผดิชอบเพ่ิมเติมใน

การรายงานโดยเฉพาะเจาะจงในประเทศน้ัน 

 

ก35. ในบางกรณี กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอาจกาํหนดหรืออนุญาตให้ผู้สอบบัญชีรายงาน

ความรับผิดชอบอื่นเหล่าน้ีในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน ในกรณีอื่น ๆ กฎหมาย

หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอาจกาํหนดหรืออนุญาตให้ผู้สอบบัญชีรายงานความรับผิดชอบอื่น

เหล่าน้ีในรายงานที่แยกต่างหาก 

 

ก36. ความรับผิดชอบในการรายงานอื่นเหล่าน้ี อธบิายไว้ในส่วนที่แยกต่างหากในรายงานของผู้สอบ

บัญชี เพ่ือแยกความรับผิดชอบดังกล่าวออกจากความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีภายใต้

มาตรฐานการสอบบัญชีในการรายงานต่องบการเงิน ในกรณีที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่แยกต่างหากน้ีอาจ 

มีหัวข้อย่อยที่อธบิายถงึเน้ือหาของย่อหน้าที่เกี่ยวข้องกบัความรับผดิชอบในการรายงานอื่นน้ัน 

 

ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ 40) 

 

ก37. ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชีอาจเป็นในนามของสาํนักงานสอบบัญชี หรือในนามของผู้สอบบัญชี

เอง หรือทั้งสองอย่าง ตามความเหมาะสมในแต่ละประเทศ ในบางประเทศ นอกเหนือจาก

ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชีแล้ว ผู้สอบบัญชีอาจถูกกาํหนดให้แจ้งในรายงานของผู้สอบบัญชี

เกี่ยวกับตําแหน่งทางวิชาชีพบัญชีของผู้สอบบัญชี หรือข้อเท็จจริงที่ ว่าผู้สอบบัญชีหรือ

สาํนักงาน แล้วแต่กรณี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานกาํกับดูแลวิชาชีพที่เหมาะสมใน

ประเทศน้ันแล้ว 

 

วันที่ในรายงานผู้สอบบัญชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ 41) 

 

ก38. วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีแจ้งให้ผู้ใช้รายงานของผู้สอบบัญชีทราบว่า ผู้สอบบัญชีได้

พิจารณาผลกระทบของเหตุการณ์และรายการต่าง ๆ ที่ผู้สอบบัญชีได้รับทราบและที่เกิดขึ้ น 

จนถึงวันที่น้ันแล้ว ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อเหตุการณ์และรายการต่าง ๆ ภายหลัง

วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีได้กล่าวถงึในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560
21

 

 

ก39. เน่ืองจากความเหน็ของผู้สอบบัญชีเป็นการแสดงความเหน็ต่องบการเงินและงบการเงินเป็น

ความรับผิดชอบของผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะสรุปว่าผู้สอบบัญชีได้มาซ่ึง

หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม จนกว่าจะได้หลักฐานว่าได้มีการจัดทาํงบทุก

งบที่ประกอบกันเป็นงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุที่เกี่ยวข้องแล้ว และผู้บริหารได้ยอมรับถึง

ความรับผดิชอบต่องบการเงินเหล่าน้ันแล้ว 
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ก40. ในบางประเทศ กฎหมายหรือข้อบังคับระบุถงึบุคคลหรือกลุ่มบุคคล (ตัวอย่างเช่น กรรมการ) 

ที่รับผิดชอบในการสรุปว่าได้มีการจัดทาํงบทุกงบที่ประกอบกันเป็นงบการเงิน รวมถึงหมาย

เหตุที่เกี่ยวข้องแล้ว และระบุถึงกระบวนการในการอนุมัติที่จาํเป็น ในกรณีดังกล่าว ควรได้มา

ซ่ึงหลักฐานของการอนุมัติดังกล่าวก่อนการลงวันที่ในรายงานต่องบการเงิน อย่างไรกต็าม ใน

ประเทศอื่น กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ได้กาํหนดกระบวนการในการอนุมัติ ในกรณีดังกล่าว 

ควรพิจารณาวิธีปฏิบัติที่กิจการใช้ในการจัดทาํและสรุปงบการเงินของกิจการในขั้นสุดท้าย 

รวมถึงพิจารณาโครงสร้างการบริหารและการกาํกับดูแลของกิจการ เพ่ือระบุถึงบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลที่มีอาํนาจในการสรุปว่าได้มีการจัดทาํงบทุกงบที่ประกอบกันเป็นงบการเงิน 

รวมถึงหมายเหตุที่เกี่ยวข้องแล้ว ในบางกรณี กฎหมายหรือกฎข้อบังคับระบุถึงจุดหน่ึงใน

กระบวนการการรายงานทางการเงินที่คาดว่าการตรวจสอบจะเสรจ็สมบูรณ ์

 

ก41. ในบางประเทศมีการกาํหนดว่า งบการเงินต้องได้รับการอนุมัติขั้นสดุท้ายโดยผู้ถอืหุ้นก่อนการ

นาํงบการเงินดังกล่าวออกเผยแพร่ต่อสาธารณะ ในประเทศเหล่าน้ี การอนุมัติขั้นสดุท้ายโดยผู้

ถือหุ้นไม่ใช่เร่ืองจาํเป็นต่อการสรุปของผู้สอบบัญชีว่าได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ

และเหมาะสมแล้ว วันที่อนุมัติงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีคือวันที่ก่อนหน้าน้ันที่ผู้

มีอาํนาจสรุปว่าได้มีการจัดทาํงบทุกงบที่ประกอบกันเป็นงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุที่

เกี่ยวข้องแล้ว และผู้มีอาํนาจน้ันได้ให้การรับรองว่าเป็นผู้รับผดิชอบต่องบการเงินเหล่าน้ันแล้ว 

 

รายงานผูส้อบบญัชทีีก่าํหนดโดยกฎหมายหรือขอ้บงัคบั (อ้างถงึย่อหน้าที่ 43) 

 

ก42. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 อธบิายว่า ผู้สอบบัญชีอาจถูกกาํหนดให้ปฏบิัติตามข้อกาํหนด 

ทางกฎหมายหรือข้อบังคับนอกเหนือจากมาตรฐานการสอบบัญชี
22

 ในกรณีเช่นน้ี ผู้สอบบัญชี

อาจต้องใช้รูปแบบหรือถ้อยคําในรายงานของผู้สอบบัญชีที่แตกต่างจากที่อธิบายไว้ใน

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 4 เม่ือการตรวจสอบเป็นไปตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี รายงานของผู้สอบบัญชีในรูปแบบเดียวกันจะช่วยส่งเสริมให้เกิด

ความน่าเช่ือถือในประชาคมโลก โดยทาํให้สามารถระบุได้ทันทีว่าการตรวจสอบน้ันเป็นไป

ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก  เม่ือข้อแตกต่างระหว่างข้อกาํหนดทางกฎหมาย

หรือข้อบังคับและมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นเร่ืองของรูปแบบและถ้อยคาํในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีเท่าน้ัน และรายงานของผู้สอบบัญชีได้รวมถึงแต่ละองค์ประกอบตามที่กาํหนดไว้

ในย่อหน้าที่ 40(ก)-(ฌ) เป็นอย่างน้อย รายงานของผู้สอบบัญชีอาจอ้างถึงมาตรฐานการ

สอบบัญชีได้ ดังน้ันในสถานการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏบิัติตามข้อกาํหนดของ

มาตรฐานการสอบบัญชีแล้ว แม้ว่ารูปแบบและถ้อยคาํที่ใช้ในรายงานของผู้สอบบัญชีจะถูก

กาํหนดโดยข้อกาํหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับ ในกรณีที่ข้อกาํหนดโดยเฉพาะในบาง

ประเทศไม่ขัดแย้งกับมาตรฐานการสอบบัญชี การรับเอารูปแบบและถ้อยคาํตามมาตรฐาน
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การสอบบัญชีฉบับน้ีไปใช้ ช่วยให้ผู้ใช้รายงานของผู้สอบบัญชีสามารถระบุรายงานของผู้สอบ

บัญชีได้ทนัทว่ีา เป็นรายงานจากการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี (มาตรฐานการสอบ

บัญชี รหัส 210 เกี่ยวข้องกบัสถานการณ์ที่กฎหมายหรือข้อบังคับกาํหนดรูปแบบหรือถ้อยคาํใน

รายงานของผู้สอบบัญชีที่แตกต่างอย่างมากจากข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี) 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีสําหรบัการตรวจสอบทีเ่ป็นไปตามทัง้มาตรฐานการสอบบญัชีของประเทศ

และมาตรฐานการสอบบญัชรีะหวา่งประเทศ 

 

ก43. (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

ก44. (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

ขอ้มูลเพิม่เติมทีน่าํเสนอพรอ้มกบังบการเงิน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 46-47) 

 

ก45. ในบางสถานการณ์ กิจการอาจถูกกาํหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรฐาน หรืออาจ

เลือกโดยสมัครใจ ในการนาํเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่ได้กาํหนดโดยแม่บทการบัญชีในการ

รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องพร้อมกับงบการเงิน ตัวอย่างเช่น อาจนาํเสนอข้อมูลเพ่ิมเติม

เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจของผู้ใช้เกี่ยวกับแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

หรือเพ่ือให้คาํอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัรายการในงบการเงินโดยเฉพาะเจาะจง ข้อมูลดังกล่าว

โดยปกติแล้วจะนาํเสนอในตารางเพ่ิมเติมหรือในหมายเหตุเพ่ิมเติม 

 

ก46. ความเหน็ของผู้สอบบัญชีครอบคลุมข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่สามารถแยกออกจากงบการเงินได้

อย่างชัดเจนเน่ืองจากลักษณะของข้อมูลและวิธีการนาํเสนอข้อมูลดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ใน

กรณีที่หมายเหตุประกอบงบการเงินได้รวมถึงคาํอธิบายเกี่ยวกบัขอบเขตที่งบการเงินเป็นไป

ตามแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินอีกแม่บทหน่ึง ความเห็นของผู้สอบบัญชีจะ

ครอบคลุมถงึหมายเหตุหรือตารางเพ่ิมเติมที่อ้างองิจากงบการเงิน 

 

ก47. ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ถูกครอบคลุมโดยความเหน็ของผู้สอบบัญชี ไม่จาํเป็นต้องถูกอ้างอิงถึงโดย

เฉพาะเจาะจงในวรรคนาํของรายงานของผู้สอบบัญชี หากการอ้างองิถงึหมายเหตุในคาํอธบิาย

ของงบต่าง ๆ ที่ประกอบกนัเป็นงบการเงินในวรรคนาํ มีความเพียงพอแล้ว 

 

ก48. กฎหมายหรือข้อบังคับอาจไม่ได้กาํหนดว่าข้อมูลเพ่ิมเติมต้องได้รับการตรวจสอบ และ

ผู้บริหารอาจตัดสินใจที่จะไม่ขอให้ผู้สอบบัญชีรวมข้อมูลเพ่ิมเติมดังกล่าวไว้ในขอบเขตของ

การตรวจสอบงบการเงิน 

 

ก49. การประเมินของผู้สอบบัญชีว่า ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่ได้รับการตรวจสอบถูกนาํเสนอในลักษณะที่

อาจทาํให้เข้าใจว่าถูกครอบคลุมโดยความเหน็ของผู้สอบบัญชีหรือไม่ รวมถึง ตัวอย่างเช่น 

การประเมินว่าข้อมูลดังกล่าวถูกนาํเสนอไว้ที่ใดเมื่อเทยีบกับงบการเงินและข้อมูลเพ่ิมเติมที่
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ได้รับการตรวจสอบอื่น และข้อมูลดังกล่าวมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “ไม่ได้รับการตรวจสอบ” 

หรือไม่ 

 

ก50. ผู้บริหารอาจเปล่ียนการนาํเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่ได้รับการตรวจสอบที่อาจทาํให้เข้าใจว่าถูก

ครอบคลุมโดยความเหน็ของผู้สอบบัญชีโดย ตัวอย่างเช่น 

 

• ลบการอ้างองิจากงบการเงินไปยังตารางเพ่ิมเติมที่ไม่ได้รับตรวจสอบหรือหมายเหตุที่

ไม่ได้รับการตรวจสอบ เพ่ือที่ว่าข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบแล้วและข้อมูลที่ไม่ได้รับ

การตรวจสอบมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนเพียงพอ 

• จัดวางข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่ได้รับการตรวจสอบไว้นอกงบการเงิน หรือหากการกระทาํ

เช่นน้ันเป็นไปไม่ได้ในสถานการณ์น้ัน อย่างน้อยที่สุดให้จัดวางหมายเหตุต่าง ๆ ที่

ไม่ได้รับการตรวจสอบไว้ด้วยกันในตอนท้ายของหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่

กาํหนด และระบุไว้อย่างชัดเจนว่าหมายเหตุเหล่าน้ันไม่ได้รับการตรวจสอบ หมายเหตุ

ที่ไม่ได้รับการตรวจสอบที่ปะปนกับหมายเหตุที่ได้รับการตรวจสอบแล้วอาจถูกเข้าใจ

ผดิว่าได้รับการตรวจสอบแล้ว 

 

ก51. ข้อเทจ็จริงที่ว่าข้อมูลเพ่ิมเติมไม่ได้รับการตรวจสอบน้ัน ไม่ได้ปลดเปล้ืองผู้สอบบัญชีจาก

ความรับผดิชอบในการอ่านข้อมูลดังกล่าว เพ่ือระบุถงึความไม่สอดคล้องที่มีสาระสาํคัญกบังบ

การเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลเพ่ิมเติมที่

ไม่ได้รับการตรวจสอบ เป็นไปตามความรับผิดชอบที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 720
23
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่นในเอกสารที่รวมงบ

การเงินที่ตรวจสอบแล้ว” 
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ภาคผนวก 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก14) 

 

 

ตวัอย่างรายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงิน 

 

• ตัวอย่างที่ 1: รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่จัดทาํขึ้ นตามแม่บทของการนาํเสนอ

ข้อมูลที่ถูกต้องตามควร ที่ออกแบบมาเพ่ือให้บรรลุความต้องการข้อมูลทางการเงินโดยทั่วไป

ของผู้ใช้ในวงกว้าง (ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน) 

 

• ตัวอย่างที่ 2: รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่จัดทาํขึ้นตามแม่บทของการปฏบิัติตาม

กฎเกณฑ ์ที่ออกแบบมาเพ่ือให้บรรลุความต้องการข้อมูลทางการเงินโดยทั่วไปของผู้ใช้ในวง

กว้าง 

 

• ตัวอย่างที่ 3: รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินรวมที่จัดทาํขึ้นตามแม่บทของการนาํเสนอ

ข้อมูลที่ถูกต้องตามควร ที่ออกแบบมาเพ่ือให้บรรลุความต้องการข้อมูลทางการเงินโดยทั่วไป

ของผู้ใช้ในวงกว้าง (ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน) 
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ตวัอย่างที ่1: 

สถานการณด์งัต่อไปนี้  

• การตรวจสอบงบการเงินฉบบัสมบูรณ ์

• งบการเงินจัดทําข้ึนเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไปโดยผูบ้ริหารของกิจการตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

• ขอ้ตกลงในงานสอบบญัชีแสดงถึงคําอธิบายความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน

ตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 210 

• นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงิน ผูส้อบบญัชีมีความรบัผิดชอบในการรายงานอ่ืน

ตามทีก่ําหนดโดยกฎหมายในประเทศ 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

[ระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

 

รายงานต่องบการเงิน
24

 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จาํกดั ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 

31 ธนัวาคม 25X1 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบ

กระแสเงินสด สาํหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนั รวมถงึสรปุนโยบายการบัญชีที่สาํคัญและคาํอธบิายอื่น 

 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร
25
ต่องบการเงิน 

 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
26

 และรับผิดชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่า

จําเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทาํงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระสาํคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาดได้  
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 ไม่จาํเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่องบการเงิน” ในกรณทีี่ไม่มีหัวข้อที่สอง “รายงานตามข้อกาํหนดทางกฎหมาย

และข้อบังคับอื่น” 

25
 หรือคาํศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศน้ัน 

26  ในกรณีที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารคือการจัดทาํงบการเงินที่แสดงตามความเป็นจริงและถูกต้องตามที่ควร 
ประโยคน้ีอาจเปล่ียนเป็น  “ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาํงบการเงินที่แสดงตามความเป็นจริงและ

ถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเกี่ยวกบั...” 
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ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัช ี

 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ

ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าได้ปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกาํหนดให้ข้าพเจ้าปฏบิัติ

ตามข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ัน

อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ 

 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจาํนวน

เงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบ

บัญชี ซ่ึงรวมถงึการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญของ

งบการเงิน ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี

พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการจัดทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร

ของกจิการ
27

 เพ่ือออกแบบวิธกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ใน

การแสดงความเหน็ต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
28

 การตรวจสอบรวมถึงการ

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี

ที่จัดทาํขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนอโดยรวมของงบการเงิน  

 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

 

ความเห็น 

 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท กขค จาํกดั ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 

25X1 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนั โดยถูกต้องตามที่ควรใน

สาระสาํคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
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 ในกรณีของเชิงอรรถที่ 3 ประโยคน้ีอาจเปล่ียนเป็น “ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาํงบการเงินที่แสดงตามความเป็นจริงและถูกต้องตามที่ควรของ

กิจการ  เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดง

ความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายในของกจิการ” 

28  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในควบคู่กับ
การตรวจสอบงบการเงิน ประโยคน้ีจะใช้ถ้อยคาํ ดังน้ี “ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพ่ือ

ออกแบบวิธกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์” ในกรณีของเชิงอรรถที่ 3 อาจเขียนว่า “ในการประเมิน

ความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการจัดทาํงบการเงินที่แสดงตามความ

เป็นจริงและถูกต้องตามที่ควรของกจิการ  เพ่ือออกแบบวิธกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ”์ 
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รายงานตามขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอ่ืน 

 

[รูปแบบและเน้ือหาของรายงานของผู้สอบบัญชีส่วนน้ีจะแตกต่างกนัไป ขึ้นอยู่กบัลักษณะของความ

รับผดิชอบในการรายงานอื่นของผู้สอบบัญชี]  

 

[ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี] 

 

[วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี] 

 

[ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี] 
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ตวัอย่างที ่2: 

สถานการณด์งัต่อไปนี้  

• การตรวจสอบงบการเงินฉบบัสมบูรณต์ามทีก่ําหนดโดยกฎหมายหรือขอ้บงัคบั 

• งบการเงินจดัทําข้ึนเพือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไปโดยผูบ้ริหารของกิจการตามแม่บทการบญัชีใน

การรายงานทางการเงิน (กฎหมาย กขค) ของประเทศ ก (นัน่คือ แม่บทการบญัชีในการ

รายงานทางการเงินซ่ึงรวมถึงกฎหมายหรือขอ้บงัคบั ที่ออกแบบมาเพื่อใหบ้รรลุความ

ตอ้งการขอ้มูลทางการเงินโดยทัว่ไปของผูใ้ชใ้นวงกวา้ง แต่ที่ไม่ใช่แม่บทของการนาํเสนอ

ขอ้มูลทีถู่กตอ้งตามทีค่วร) 

• ขอ้ตกลงในงานสอบบญัชีแสดงถึงคําอธิบายความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน

ตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 210 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

[ระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จาํกดั ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 

31 ธนัวาคม 25X1 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบ

กระแสเงินสด สาํหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนั รวมถงึสรปุนโยบายการบัญชีที่สาํคัญและคาํอธบิายอื่น 

 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร
29

 ต่องบการเงิน 

 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาํงบการเงินเหล่าน้ี ตามกฎหมาย กขค ของประเทศ ก และ

รับผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทาํงบการเงินที่

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผดิพลาดได้ 

 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัช ี

 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ

ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกาํหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติ

ตามข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ัน

อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ 

 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจาํนวน

เงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบ

บัญชี ซ่ึงรวมถงึการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญของ

                                                 
29

 หรือคาํศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศน้ัน 

DPU



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 

การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน 

30 

งบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบ

บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการจัดทาํงบการเงินของกจิการ เพ่ือออกแบบวิธกีาร

ตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ ์แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิล

ของการควบคุมภายในของกจิการ
30

 การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย

การบัญชีที่ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทาํขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการ

ประเมินการนาํเสนอโดยรวมของงบการเงิน 

 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีซ่ึงข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

 

ความเห็น 

 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงินข้างต้นน้ีของบริษัท กขค จาํกัด สาํหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 

จัดทาํขึ้นในสาระสาํคัญตามกฎหมาย กขค ของประเทศ ก 

 

รายงานตามขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอ่ืน 

 

[รูปแบบและเน้ือหาของรายงานของผู้สอบบัญชีส่วนน้ีจะแตกต่างกนัไป ขึ้นอยู่กบัลักษณะของความ

รับผดิชอบในการรายงานอื่นของผู้สอบบัญชี]  

 

[ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี] 

 

[วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี] 

 

[ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี] 

 

  

                                                 
30  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในควบคู่กับ

การตรวจสอบงบการเงิน ประโยคน้ีจะใช้ถ้อยคาํ ดังน้ี “ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาํงบการเงินของกิจการ  เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม 

กบัสถานการณ”์ 

DPU



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 

การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน 

31 

ตวัอย่างที ่3: 

สถานการณที์ร่วมถงึต่อไปนี้  

• การตรวจสอบงบการเงินรวมที่จัดทําข้ึนเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไปโดยผูบ้ริหารของบริษทั

ใหญ่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

• ข้อตกลงในงานสอบบญัชีของกลุ่มบริษัท แสดงถึงคําอธิบายความรับผิดชอบของ

ผูบ้ริหารต่องบการเงินตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 210 

• นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มบริษทั ผูส้อบบญัชีมีความรบัผิดชอบใน

การรายงานอ่ืนตามทีก่ําหนดโดยกฎหมายในประเทศ 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

[ระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

 

รายงานต่องบการเงินรวม
31

 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กขค จาํกดั และบริษัทย่อย ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดง

ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนั รวมถึงสรุปนโยบาย

การบัญชีที่สาํคัญและคาํอธบิายอื่น 

 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร
32
ต่องบการเงินรวม 

 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาํและการนาํเสนองบการเงินรวมเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
33

 และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ ผู้บริหาร

พิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทาํงบการเงินรวมที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาดได้ 

 

 

 

 

                                                 
31

 ไม่จาํเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่องบการเงินรวม” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “รายงานตามข้อกาํหนดทางกฎหมาย

และข้อบังคับอื่น” 

32
 หรือคาํศัพทอ์ื่นที่เหมาะสมในบริบทของกฎหมายของประเทศน้ัน 

33  ในกรณีที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารคือการจัดทาํงบการเงินที่แสดงตามความเป็นจริงและถูกต้องตามที่ควร 
ประโยคน้ีอาจเปล่ียนเป็น “ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาํงบการเงินรวมที่แสดงตามความเป็นจริงและ

ถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเกี่ยวกบั...” 

DPU



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 

การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน 

32 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัช ี

 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินรวมดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ

ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกาํหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติ

ตามข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ัน

อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ

หรือไม่ 

 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจาํนวน

เงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม วิธีการทดสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบ

บัญชี ซ่ึงรวมถงึการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญของ

งบการเงินรวม ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบ

บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการจัดทาํและการนาํเสนองบการเงินรวมโดยถูกต้อง

ตามที่ควรของกิจการ
34

 เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
35

 การ

ตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้และความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบัญชีที่จัดทาํขึ้ นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนอโดยรวมของงบ

การเงินรวม 

 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

 

ความเห็น 

 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงินรวมข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จาํกดั และบริษัทย่อย ณ 

วันที่ 31 ธนัวาคม 25X1 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนั โดย

ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาํคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

                                                 
34

 ในกรณีของเชิงอรรถที่ 10 ประโยคน้ีอาจเปล่ียนเป็น “ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาํงบการเงินรวมที่แสดงตามความเป็นจริงและถูกต้องตามที่ควรของ

กจิการ  เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหน็

ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายในของกจิการ” 

35
 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในควบคู่กับ

การตรวจสอบงบการเงินรวม ประโยคน้ีจะใช้ถ้อยคาํ ดังน้ี “ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี

พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาํและการนาํเสนองบการเงินรวมโดยถูกต้องตามที่ควรของ

กิจการ  เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์” ในกรณีของเชิงอรรถที่ 10 อาจเขียนว่า 

“ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการจัดทาํงบการเงินรวม

ที่แสดงตามความเป็นจริงและถูกต้องตามที่ควรของกจิการ เพ่ือออกแบบวิธกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ”์ 
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สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 

การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน 

33 

รายงานต่อขอ้กําหนดของกฎหมายและขอ้บงัคบัอ่ืน 

 

[รูปแบบและเน้ือหาของรายงานของผู้สอบบัญชีส่วนน้ีจะแตกต่างกนัไป ขึ้นอยู่กบัลักษณะของความ

รับผดิชอบในการรายงานอื่นของผู้สอบบัญชี]  

 

[ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี] 

 

[วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี] 

 

[ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี] 
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Win - i m v i U f l f l V l f l W 1 0 a > r o t N R. V. Krejcie l ias D.W. Morgan 

?j i n f i l l "spin 's V i n f i l l fT5 •zj inf i ibnTifTj ?ii4ififiiaE]>a 

10 10 220 140 1 ,200 291 

15 14 230 144 1,300 297 

20 19 240 148 1 ,400 302 

25 24 250 152 1 ,500 306 

30 28 260 155 1 ,600 310 

35 32 270 159 1 ,700 313 

40 36 280 162 1 ,800 317 

45 40 290 165 1 ,900 320 

50 44 300 169 2 ,000 322 

55 48 320 175 2 ,200 327 

60 52 340 181 2 ,400 331 

65 56 360 186 2 ,600 335 

70 59 380 191 2 ,800 338 

75 63 400 196 3 ,000 341 

80 66 420 201 3 ,500 345 

85 70 440 205 4 ,000 351 

90 73 460 210 4 ,500 354 

95 76 480 214 5 ,000 357 

100 80 500 217 6 ,000 361 

110 86 550 226 7,000 364 

120 92 600 234 8 ,000 367 

130 97 650 242 9 ,000 368 

140 103 700 248 10 ,000 370 

150 108 750 254 15 ,000 375 

160 113 800 260 20 ,000 377 

170 118 850 265 30 ,000 378 

180 123 900 269 40 ,000 380 

190 127 950 274 50 ,000 381 

200 132 1 ,000 278 75 ,000 382 

, 210 136 1 ,100 285 100 ,000 384 
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ-นามสกลุ ณฐัพร   สิลาโส 

ประวติัการศึกษา ปี พ.ศ. 2551  บญัชีบณัฑิต  มหาวิทยาลยัเจา้พระยา 

 ปี พ.ศ. 2555  บญัชีมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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