
ตอนสุดท้าย

ในช่วงแรกของการอภิปราย Mr.Darrel  ได้อธิบายภาพรวมของ IFRS9 
Financial Instrument หรือเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงจะถือปฏิบัติเป็น
ครั้งแรกในปี 2018 โดยมาตรฐานฯฉบับน้ีเป็นการตอบสนองต่อ
วิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงที่ผ่านมา โดย IASB ต้องการรวบรวม 
เรือ่งของเครือ่งมอืทางการเงนิ การบญัชสี�าหรบัตราสารอนพุนัธ์ และการ
บัญชีป้องกันความเสี่ยง ให้อยู่ในมาตรฐานฯฉบับเดียว และถือปฏิบัติ 
เพือ่ให้การรบัรูแ้ละวัดมูลค่าของเครือ่งมอืทางการเงนิเหล่านัน้ถกูสะท้อน
อยูใ่นรายงานทางการเงนิของกจิการและสามารถน�าไปใช้ในการตดัสนิใจ
โดยผู้ใช้งบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีมาตรฐานฯฉบับนี้ไม่ได้ 
มุง่หวงัทีจ่ะรองรบัธรุกรรมของกจิการทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิเท่านัน้แต่ยงั
รวมถึงฝั่งของกิจการที่มิใช่สถาบันการเงินด้วย
ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ในฐานะผู้สอบบัญชี และยังเป็นหนึ่งใน 
คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชไีทย ได้อภปิรายว่าในช่วงทีผ่่าน
มา กิจการที่เป็นสถาบันการเงินได้มีการเตรียมตัวและถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินมาอย่างต่อเน่ือง 

เนื่องจากอยู ่ภายใต้การก�ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย  
โดยหลายๆ แห่งได้มีการน�า IAS39 ฉบับใหม่มาถือปฏิบัติเพื่อให้การรับ
รู้รายการทั้งในส่วนของเครื่องมือทางการเงิน ตราสารอนุพันธ์ และการ
ป้องกันความเสี่ยงมีความเป็นสากล และง่ายต่อการก�ากับดูแล อย่างไร
ก็ตามส�าหรับกิจการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินส่วนใหญ่จะยังไม่ได้มีการ 
รบัรู้เครือ่งมอืทางการเงนิในงบการเงนิ บางแห่งอาจเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ในขณะที่กิจการบางแห่งเลือกที่จะไม่ท�าอะไรเลย 
ท�าให้ข้อมลูทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิของกจิการทีไ่ม่ใช่
สถาบันการเงินยังไม่ครบถ้วน

คุณจรูญศรี วันเกิดผล ในฐานะผู้จัดท�ารายงานทางการเงินของกิจการ
ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินกล่าวว่าในช่วงปี 2011 บริษัทได้น�ามาตรฐานการ
บัญชี ฉบับท่ี 39 เรื่อง เครื่องมือทางการเงินมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ  
โดยได้ทุม่เททัง้ความพยายามและเมด็เงนิลงทนุในระดบัหนึง่ โดยผลทีไ่ด้
รบัค่อนข้างน่าพอใจเนือ่งจากธรุกรรมทีเ่กีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงนิของ
บริษัทยังไม่ซับซ้อน และสามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานฯฉบับดังกล่าว 
และคาดว่าหากน�า IFRS9 มาถือปฏิบัติจริงคงมีปัญหาในทางปฏิบัติ 
ไม่มากนัก ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ส�าคัญในการน�ามาตรฐานฯเกี่ยวกับเครื่องมือ
ทางการเงนิมาปฏบิตักิบักจิการทีม่ใิช่สถาบนัการเงนิอาจขึน้อยูก่บัความ
ซับซ้อนของเครื่องมือทางการเงินที่กิจการเหล่านั้นมีอยู่ด้วย

ดร.ศุภมิตร ยังได้เสริมอีกว่า IFRS9 น่าจะเป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหญ่
ส�าหรับกิจการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามผลกระทบต่องบการ
เงนิอาจไม่มากเท่าสถาบนัการเงนิ อกีทัง้สนิทรพัย์หรอืหนีส้นิทางการเงนิ
หลายๆ รายการเป็นรายการที่พบเจออยู่แล้วในงบการเงิน ดังนั้นหากมี
การเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถผ่านปีแรกที่ถือปฏิบัติ
ไปได้ ในปีต่อๆ มากน่็าจะลดปัญหาในการน�ามาปฏบิตัลิงได้ค่อนข้างมาก 
ในส่วนของการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการ
เงิน คุณยุวนุช ได้กล่าวถึงการจัดประเภทของเครื่องมือทางการเงินของ
ประเทศไทยในปัจจบุนัเมือ่เทยีบกับ IFRS9 ซ่ึงมีความแตกต่างกนัในระดบั
หนึ่ง โดย Mr.Darrel ได้อภิปรายว่าการจัดประเภทรายการเครื่องมือ
ทางการเงินตาม IFRS9 ควรเป็นไปตาม Business model ของแต่ละ
กิจการ โดยแต่ละกิจการอาจมองเครื่องมือทางการเงินชนิดเดียวกัน 
ไม่เหมือนกันเนื่องจากวัตถุประสงค์ในการถือครองที่แตกต่างกัน ดังนั้น  
ผู้จัดท�างบการเงินต้องเข้าใจถึง Business Model ของตนเองให้ดีก่อน 
ซึง่คณุจรูญศรใีนฐานะผู้ปฏิบตัคิิดว่าไม่น่าจะมปัีญหาจากการจดัประเภท
และการรับรู ้รายการมากนักเนื่องจากมีความใกล้เคียงกับ IAS39  
ซึ่งบริษัทถือปฏิบัติอยู่ อย่างไรก็ตาม ดร.ศุภมิตร ได้แสดงความกังวลต่อ
การใช้ดลุยพนิจิในการจดัประเภทรายการของกจิการซึง่อาจส่งผลให้งาน
ของผู้สอบบัญชียากขึ้น นอกจากนี้ การพิจารณาท่ีเกี่ยวกับการด้อยค่า
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ของเครื่องมือทางการเงิน เช่น ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ีอาจมี
ปัญหาในทางปฏิบัติส�าหรับกิจการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินค่อนข้างมาก 
เนือ่งจากมีความซบัซ้อนทั้งในแงข่องการจดัเตรยีมขอ้มูลและโมเดลทีใ่ช้
ในการวัดมูลค่า ในส่วนของผู้ปฏิบัติเองก็ต้องเตรียมการในข้อมูลให้มาก
ขึ้น และหากมีทางเลือกให้สามารถใช้วิธีการปฏิบัติที่ง่ายขึ้นได้ก็คาดว่า
กจิการท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงนิจะเลอืกใช้ Simplified approach ทัง้นีเ้พือ่
ลดความซับซ้อนในการค�านวณและการรับรู้ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น 

ส�าหรบัการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งนัน้ผูเ้ข้าร่วมอภปิรายเหน็ด้วยกบัการ
รบัรู้การบญัชีป้องกนัความเสีย่งในงบการเงนิ อย่างไรกต็าม การจดัเตรียม
เอกสารอาจเป็นภาระแก่ผูจ้ดัท�ารายงานทางการเงนิไม่มากกน้็อย แต่สิง่
ทีน่่าสนใจใน IFRS9 คอืการพจิารณาประสทิธภิาพของการป้องกนัความ
เสี่ยงจะไม่อิงตามตัวเลข 80-125% ซึ่งถือเป็น rule-based แล้ว แต่จะ
ให้ใช้ principle-based แทน ซ่ึงแม้ในทางปฏิบัติจะมีความยุ่งยากขึ้น 
ในงานของผู้สอบบัญชี แต่ในแง่ของการจัดท�ารายงานทางการเงินถือว่า
เป็นสิง่ทีด่ทีีผ่ลลพัธ์ของการป้องกนัความเสีย่งได้ถูกสะท้อนตามแผนงาน
ในการป้องกันความเสี่ยงอย่างแท้จริง

ส�าหรับเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วย 
IAS32 Financial instrument : Presentation ซึ่งในประเทศไทยไม่ได้
มอีะไรทีซั่บซ้อนมาก เนือ่งจากไม่ค่อยมเีคร่ืองมอืทางการเงนิทีม่คีวามซบั
ซ้อนในการแบ่งแยกส่วนของหนี้สินและทุน โดย Mr.Darrel ได้กล่าวว่า
หลักการในการแสดงรายการเครื่องมือทางการเงินคือกิจการต้อง
พจิารณาว่ามภีาระผกูพนัจากเครือ่งมอืทางการเงนินัน้หรอืไม่ หากมภีาระ
ผูกพัน เครื่องมือทางการเงินนั้นก็ควรจัดประเภทเป็นหนี้สิน ส่วน IFRS7 
Financial instrument : Disclosures หรือการเปิดเผยรายการเกี่ยว
กับเครื่องมือทางการเงิน หลักการที่กิจการต้องปฏิบัติคือการประเมิน
ความเสีย่งและเปิดเผยเกีย่วกบัความเสีย่งทีม่อียูใ่นเครือ่งมอืทางการเงนิ
ของกจิการซึง่ยงัไม่ถกูสะท้อนในงบการเงนิ เพือ่ให้ผูใ้ช้งบการเงินมคีวาม
เข้าใจในเครื่องมือทางการเงินของกิจการ และสามารถน�าไปตัดสินใจได้
อย่างถูกต้อง

การอภปิรายใน section นี ้ด�าเนนิรายการโดย Mr.Michael ซึง่เริม่การ
อภปิรายจาก IFRS 10 Consolidated Financial Statements โดยแบ่ง
การอภิปรายเป็นหัวข้อย่อย ดังนี้

• การควบคุม (Control)
Mr.Michael อธิบายภาพรวมของ IFRS 10 และเน้นประเด็นว่าการ
พิจารณาการควบคุมน้ัน ต้องพิจารณาจากอ�านาจและปัจจัยอ่ืนๆ 
ประกอบด้วย ไม่ได้พิจารณาเฉพาะร้อยละการถือหุ้นเหมือนในอดีตท่ี 
ผ่านมา โดย IFRS 10 นัน้ มกีารอธบิายเพิม่เตมิถงึการควบคมุโดยพฤตนิยั 
(De facto control) ซึ่งตาม IAS 27 ฉบับเดิมนั้น ยังไม่ได้ระบุถึงอย่าง
ชัดเจน คุณนิธิมา เทพวนังกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีองค์กร 
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับการพิจารณาการ
ควบคุม เช่น กรณขีองบรษิทั ไทยออยล์ จ�ากดั (มหาชน) ซึง่ถอืเป็นบรษิทั
ย่อยของบรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) เนือ่งจากทาง ปตท. มกีารควบคุม
โดยพฤตนิยั โดยพจิารณาจากขนาดของสทิธอิอกเสยีงทีป่ระเมนิจากการ
เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา ซึ่ง ปตท. ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 49 
โดยอีกร้อยละ 18 ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ รวม 13 ราย เมื่อพิจารณา
จากสถิติการเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมา พบว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมถือเป็น
สทิธอิอกเสยีงประมาณร้อยละ 75 ดังนัน้ จงึท�าให้ ปตท. มสีทิธอิอกเสยีง
มากที่สุด นอกจากนี้ ในส่วนการท�ากลยุทธ์และการก�าหนดนโยบาย 
ต่างๆ ทางไทยออยล์ ก็จะต้องท�าตามที่ ปตท. ก�าหนด รวมท้ัง ปตท. 
ก็มีการส่งตัวแทนเข้าไปด�ารงต�าแหน่ง CEO และ CFO ด้วย

คุณวราพร ประภาศิริกุล ในฐานะผู้สอบบัญชี ได้เพิ่มเติมในประเด็นนี้
ว่าการพจิารณาการควบคุมนัน้ นอกจากจะเป็นสิง่ท้าทายส�าหรบัผูบ้ริหาร
กิจการแล้ว ยังเป็นสิ่งที่ท้าทายส�าหรับผู้สอบบัญชีด้วย เนื่องจากเป็น
ประเด็นที่ต้องใช้วิจารณญาณเพื่อวิเคราะห์ในกรณีที่มีความซับซ้อน 

คุณอารีวัลย์ เอี่ยมดิลกวงศ์ ตัวแทนจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้กล่าวเสริมว่าผู้บริหารกิจการจะต้อง
เพิม่ความระมดัระวงัและใช้วจิารณญาณในการพจิารณาเร่ืองการควบคมุ 
รวมไปถึงการมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญด้วย เนื่องจากประเด็นเหล่านี้
กระทบต่อการแสดงรายการในงบการเงินรวมของกลุ ่มกิจการ  
ซึง่คณุนิธมิา ได้กล่าวเสริมในประเด็นนี้ โดยยกตัวอย่างบริษัทในกลุ่ม 
ปตท. ที่เมื่อพิจารณาเรื่องการควบคุมใหม่ พบว่ามีบริษัทท่ีเปลี่ยนจาก
บริษัทร่วมกลายเป็นบริษัทย่อยอยู่หลายบริษัท รวมทั้งต้องมีการปรับ 
งบการเงินย้อนหลังด้วย ซึ่งงบการเงินรวมที่ปรับปรุงใหม่ แสดงรายได้ที่
ลดลงและมีรายการหนี้สินเพิ่มขึ้น เป็นการแสดงให้เห็นว่าการพิจารณา
เรื่องการควบคุมนั้นมีความส�าคัญต่อการจัดท�างบการเงินรวม

•  ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม (Non-controlling interest) 
Mr.Michael อธบิายถงึความหมายของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 
(NCI) รวมทัง้การวดัมลูค่าและความส�าคญัของ NCI คณุวราพร ได้กล่าว
ถึงประเด็นในทางปฏิบัติที่พบในฐานะที่เป็นผู้สอบบัญชี คือ กิจการส่วน
ใหญ่จะมีข้อสงสัยและมีปัญหาเกี่ยวกับการตีมูลค่ายุติธรรมของ NCI ซึ่ง
หาข้อมลูท่ีจะน�ามาประเมนิมูลค่ายตุธิรรมได้ยาก ดงันัน้ กจิการส่วนใหญ่
จึงเลือกใช้ทางเลือกที่ 2 คือ ใช้วิธีแบ่งตามสัดส่วนของสินทรัพย์สุทธิ
(Proportionate of identifiable net assets)

•  ค่าความนิยม (Goodwill) Mr.Michael อธิบายถึงวิธีการบัญชี 
เกี่ยวกับค่าความนิยมว่ามี 2 ประเด็นหลัก คือ ค่าความนิยมไม่ต้องตัด
จ�าหน่าย และจะต้องมีการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ซ่ึง 
Mr.Michael มองว่าการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนยิมนัน้เป็นสิง่
ท้าทาย ประเด็นส�าคัญที่ต้องพิจารณาคือการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อ
ให้เกิดเงินสด (Cash-generating unit) คุณนิธิมา ได้ยกตัวอย่าง
รายการค่าความนยิมของ ปตท. ว่าในปีทีผ่่านมา ปตท. มขีาดทนุจากการ
ด้อยค่าของค่าความนิยมจ�านวนสูงมาก เนื่องมาจากบริษัทย่อยที่ ปตท. 

ช่วงที่ 6.2
Panel discussion 2 :  

Implementing IFRSs 10,11and 

12 on consolidations and joint 

arrangements. 

Waraporn Prapasirikul

Audit Partner, EY Office Limited 

Nitima Thepvanangkul  

Executive Vice President, Corporate  

Accounting, PTT Pcl.

Areewan Aimdilokwong

Specialist in the Accounting Supervision 

Department, Securities and Exchange 

Commission

Michael Wells

Former IASB Director, IFRS Education  

Initiative, (Moderator)
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ซื้อมานั้นเก่ียวข้องกับธุรกิจน�้ามันและถ่านหิน ซ่ึงราคาในตลาดโลก
ตกลงมาก คุณนิธิมาได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมด้วยว่าเป็นความท้าทาย
ของนักบัญชีที่ควรมีความรู้ทางด้านการเงินด้วย เช่น ควรเข้าใจเกี่ยว
กับอัตราคิดลด อนุพันธ์ทางการเงิน เป็นต้น

คณุอารวีลัย์ ให้ความเห็นว่าการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนยิม
นัน้เป็นเรือ่งนามธรรม (Subjective) ซึง่ทัง้ผูบ้รหิารกจิการและผูส้อบ
บัญชีต้องใช้ความระมัดระวังในการพิจารณา นอกจากนี้ ยังต้องระวัง
ในเรื่องของช่วงเวลาด้วย เช่น มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่คณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติให้ซ้ือธุรกิจ กับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่จะท�าสัญญา 
ซื้อขาย อาจจะแตกต่างกันมาก

ถัดมาเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับ IFRS 11 Joint Arrangements  
โดย Mr.Michael อธิบายภาพรวมของ IFRS 11 โดยคุณวราพร ได้
ให้ความเห็นว่าผู้บริหารกิจการและผู้สอบบัญชีต้องใช้วิจารณญาณ 
ในการพิจารณาว่าการร่วมการงานนั้น เป็นประเภทการด�าเนินงาน
ร่วมกันหรือเป็นการร่วมค้า โดยต้องใช้ความระมัดระวังในการอ่าน
สญัญา (Shareholder agreement) ซึ่งคุณนิธิมา ได้ยกตัวอย่างของ
กลุ่ม ปตท. ว่าจากเดิมมีกิจการที่ถือเป็นการด�าเนินการร่วมกันอยู่ 
4 บริษัท แต่เมื่อทางทีมงานฝ่ายบัญชีได้พิจารณา Shareholder 
agreement ใหม่ พบว่ามีบริษัท 3 แห่งที่ควรเป็นกิจการร่วมค้า 
ซึ่งท�าให้ต้องเปลี่ยนวิธีการรับรู้รายการจากวิธีรวมตามสัดส่วนมา 
เป็นวิธีส่วนได้เสีย 

การอภิปรายในหัวข้อถัดมา คือ IFRS 12 Disclosure of Interests 
in Other Entities โดย Mr.Michael ได้อธิบายภาพรวมของ IFRS 
12 และคุณวราพรได้ให้ความเห็นว่าความท้าทายของมาตรฐาน 
ฉบับนี้ คือการระบุบริษัทร่วมท่ีมีนัยส�าคัญ การระบุส่วนได้เสียของ 
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่มีนัยส�าคัญ (Significant NCI) ซึ่งตามมาตรฐาน
ฉบบันีก้�าหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมลูของกจิการต่างๆ ดงักล่าว คณุวรา
พรเห็นว่า IFRS 12 ได้ระบุข้อก�าหนดต่างๆ ที่ชัดเจนส�าหรับการเปิด
เผยข้อมลูเกีย่วกบัส่วนได้เสยีในกิจการอืน่ ซ่ึงถือเป็นสิง่ทีด่ ี นอกจากนี้  
คณุอารวีลัย์ ได้กล่าวเสรมิว่ากจิการทีเ่ป็นบรษิทัใหญ่และจดทะเบียน
อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ควรระมดัระวงัเรือ่งการน�าข้อมลูของบริษทัร่วม 
มาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของงบการเงินรวม 
เนือ่งจากผูถ้อืหุน้ของบรษิทัต่างๆ ซึง่เป็นบรษิทัจ�ากัดนัน้ อาจยงัไม่ได้
เห็นข้อมูลเหล่านั้นและยังไม่ได้อนุมัติงบการเงินของบริษัท ดังนั้น  
อาจเป็นประเด็นเกีย่วกบัการน�าข้อมลูเฉพาะ (private information) 
มาเปิดเผยโดยยังไม่ได้รับอนุญาต

ก่อนจบการอภิปราย Mr.Michael ได้กล่าวถึงแนวทางการปรับปรุง
มาตรฐานทีเ่กีย่วข้องกบั Investment Entity ว่าคณะกรรมการ IASB 
ก�าลังปรับปรุงให้มีความสะดวกในการถือปฏิบัติมากขึ้น

ในช่วงสุดท้ายของงานประชุมเป็นการ
บรรยายและ update ข้อมูลเกี่ยวกับ 
ข้อบงัคบัสภาวชิาชพีบญัชว่ีาด้วยเรือ่งของ
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ซึ่งเข้ามามีส่วนส�าคัญต่อการประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพ
บัญชี ไม่ว่าจะเป็น ผู้ท�าบัญชี ผู้สอบบัญชี รวมถึงผู้ให้บริการด้านการ
บญัชอีืน่ๆทัง้นีเ้พ่ือให้การปฏบัิตงิานด้านการบญัชเีป็นไปอย่างถกูต้อง 
เรยีบร้อย และเป็นไปตามมาตรฐานทางวชิาชีพทีไ่ด้ก�าหนดข้ึนมา และ
ทีส่�าคญัคอืเป็นไปตามจรรยาบรรณและบทบญัญัติแห่งวชิาชพีทีส่�าคญั

ช่วงที่ 7 
Update IFAC  

Code of Accounting 

Professions Ethics 

ตัวอย่างที่ 1

ด้านผู้สอบบัญชี

หน่วยงานรฐั แจ้งผลการตรวจสอบการปฏิบตังิานของผู้สอบบญัชีรายหนึง่ 
โดยพบข้อบกพร่องที่มีสาระส�าคัญ คือ จัดท�าแผนงานสอบบัญชีโดยรวม
และแนวการสอบบัญชีเฉพาะบางกิจการ ไม่มีการประเมินความเสี่ยง
ส�าหรับงานที่รับตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และการจัดท�าแนว 
การสอบบัญชีได้ก�าหนดวิธีการตรวจสอบเป็นรูปแบบเดียวกันเพ่ือใช้
ส�าหรบัการตรวจสอบทกุประเภทกจิการโดยไม่มกีารปรับให้เหมาะสมกับ
ประเภทกิจการขายหรือให้บริการ

•  มีการจัดท�ากระดาษท�าการขึ้นใหม่ โดยกระดาษท�าการแนวการสอบ
บญัชี รปูแบบ รายละเอยีดและวธิกีารตรวจสอบทีส่่งให้คณะอนกุรรมการ
สอบสวนแตกต่างจากชุดที่ส่งให้หน่วยงานรัฐ 
• ไม่ได้จัดท�าแผนการปฏิบติังานสอบบญัชี แนวทางหรอืวธิกีารสอบบญัช ี
การประเมินความเส่ียงในการสอบบัญชีกับการควบคุมภายในไว้เป็น 
ลายลักษณ์อักษร   
• เนื้อหาของกระดาษท�าการขาดความสมบูรณ์ ไม่ปรากฏการตรวจ 
สอบรายการที่มีสาระส�าคัญ หรือแสดงวิธีการตรวจสอบในรายละเอียด 
หรือเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปต่อการแสดง
ความเหน็ในหน้ารายงานของผูส้อบบญัชี จงึไม่อาจเชือ่ได้ว่า มีการปฏิบตัิ
งานสอบบัญชี หรือควบคุมการสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ี
รับรองทั่วไป 
• เมื่อพบว่า กิจการท่ีตนตรวจสอบไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  
แต่ไม่ท�าการตรวจสอบเอกสารหลักฐานใดๆ เพิ่มเติม เพื่อบันทึกผลการ
ตรวจสอบลงในกระดาษท�าการ และรายงานไว้ในหน้ารายงานของผู้สอบ
บัญชี
• ไม่ปรากฏการตรวจสอบความสามารถในการด�าเนินงานต่อเนื่องของ
กิจการเมื่อพบว่า กิจการมีผลขาดทุนเกินทุน
• ไม่ปรากฏการส่งจดหมายก่อนรับงานสอบบัญชีถึงผู้สอบบัญชีคนก่อน
• ไม่ใช้ความรู้ในธุรกิจที่ตรวจสอบอย่างเพียงพอและเหมาะสม ปริมาณ 
และคุณวุฒิของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไม่สอดคล้องกับจ�านวนงบการเงินที่ลง 
ลายมือชื่อรับรอง

การวินิจฉัย ปรากฎข้อบกพร่องดังนี้

กลบัมาพบกนัอกีครัง้แล้วนะคะ หวงัว่าตวัอย่างการพจิารณาจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่ได้น�าเสนอใน FAP Newsletter ครั้งที่แล้ว 
สมาชกิหลายๆ ท่านคงได้รบัประโยชน์บ้างไม่มากกน้็อย เพือ่ไม่ให้เป็นการ
เสียเวลาเรามาดตูวัอย่างการพจิารณาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพี
บัญชีที่ถูกกล่าวหา ทั้งด้านผู้สอบบัญชี และด้านผู้ท�าบัญชี ในประเด็น 
ต่อไปกันดีกว่าค่ะ

จรรยาบรรณ 

ของผูป้ระกอบ 

วิชาชีพบัญชี ตอนที่
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