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บทคัดยอ

บทความนี้ มีวัตถุ ประสงคเ พื่อนํ าเสนอการรวบรวมหลัก ฐานการสอบบั ญ ชีในชวงการระบาดของ
โควิด-19 ขอมูลที่ศึกษารวบรวมมาจากบทสัมภาษณผูสอบบัญชี และบทความที่เกี่ยวของ ผลการศึกษา พบวา
จากสถานการณ โ ควิ ด -19 ระบาดส ง ผลให ก ารปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบของผู ต รวจสอบบั ญ ชี ต อ งมี
การปรับเปลี่ ยนวิธีการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญ ชีซึ่ง มีลักษณะเปนแบบ การตรวจประเมินระยะไกล
การเข า ถึ ง เอกสารหลั ก ฐานในรู ป แบบของข อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หรื อ เอกสารหลั ก ฐานในรู ป แบบสแกน
การประชุม การสัมภาษณทางไกลผานระบบวีดีโอคอนเฟอร เ รนซ การตรวจนั บ สิ น ค า คงเหลื อ แบบไลฟ
สด การใช เ ทคโนโลยี ค ลาวด ใ นการทํา งานร ว มกั น การปรับเปลี่ยนวิธีการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี
ในชว งแรกของการระบาดส ง ผลให เ กิด ปญ หาในการตรวจสอบ เช น การสื่ อสารที่ผิ ดพลาด ความลาชาใน
การจัดสงเอกสาร การปฏิบัติง านที่ไมเปน ไปตามแผนงาน เป นตน แตผู สอบบัญ ชีไ ด มีก ารปรับ เปลี่ ยนแผน
การสอบบัญ ชีให ควบคุม มากขึ้น ในปถัด ไปเพื่อ ลดปญ หาตา ง ๆ ที่ เคยเกิ ดขึ้ น และเพื่อ ให การตรวจสอบมี
คุณภาพ
คําสําคัญ: การสอบบัญชี หลักฐานการสอบบัญชี โควิด-19
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Abstract

This article is intended to present the compilation of audit evidence during the COVID-19
outbreak. The study data was gathered from interviews with auditors and related articles.
The results of the study revealed that due to the COVID-19 epidemic situation, auditors'
auditing practices need to be modified in the method of collecting audit evidence, which is
characterized as remote monitoring Access to documentary evidence in the form of electronic
data or scanned documents, meetings, teleconferences via video conferencing live inventory
counting Using cloud technology to work together. Modifications to the method of collecting
audit evidence in the early stages of the outbreak resulted in audit problems such as
miscommunication. Delays in Document Delivery performance that is not in accordance with
the plan, etc., but the auditor has adjusted the audit plan to be more controlled in the next
year to reduce various problems that have occurred and to ensure quality checks.
Keywords: auditing; audit evidence; COVID-19

บทนํา

ผูประกอบต องจั ดทํางบการเงิ น และยื่ นงบการเงินต อหน วยงานที่เกี่ ยวของภายในเวลาที่ กฎหมาย
กําหนด ทั้งนี้งบการเงินนั้นตองไดรับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามที่กฎหมาย
ไดกําหนดไวคือ ประมวกฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ. 2472 มาตรา 1197 และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
2543 มาตรา 11 วรรคสี่ ของหางหุนสวนจดทะเบียนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ตางประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร ตองยื่นงบการเงินที่ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นตอนายทะเบียนภายใน 5 เดือน นับแตวันปดบัญชี (ยกเวนหาง
หุนสวนขนาดเล็กที่ไดรับการยกเวนตามมาตรา 11 วรรค 4 แหงพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543) กรณี
บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด ตองยื่นงบการเงิน ที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต อ นายทะเบี ย นภายใน 1 เดื อ นนั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ นที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น (Department of Business
Development, 2021)
หากเปนสถานการณป กติ งบการเงิน จะตอ งยื่นในชวงปลายเดือ นพฤษภาคม (กรณีกิจการที่ปด
บัญ ชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม) ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา ซึ่งการตรวจสอบงบการเงินก็ตองตรวจสอบใหแลว
เสร็จกอนยื่นงบการเงิน
แนนอนวาการระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปลายป 2562 และเริ่มขยายตัวเปนวงกวางในตนป
2563 นั้น สง ผลกระทบตอการดําเนิน ชีวิตของคนทั้ง โลก รวมทั้ง ประเทศไทย ทุกอาชีพตางไดรับผลกระทบ
รวมทั้ง ผูต รวจสอบบั ญ ชี งบการเงิน ก็ไ ดรั บผลกระทบเชนเดีย วกั น เพราะการตรวจสอบงบการเงิ นนั้ น
ตรวจสอบเพื่อใหผูสอบบัญชีแสดงความเห็นในรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต การจะแสดงความเห็นไดนั้น
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จะตองมีการรวบรวมและประเมินหลักฐานการสอบบัญชี หลักฐานการสอบบัญชีที่รวบรวมตองเพียงพอและ
เหมาะสม ทั้งนี้การรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี จะตองเขาไปยังสถานที่ทํางานของลูกคา
ประเทศไทยพบผูปวยโควิด-19 เปน รายแรกนอกประเทศจีนและเปนรายแรกของประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ผูปวยเปนหญิง วัย 61 ป จากเมืองอูฮั่น ประเทศจีน ถูกสงตัวเขารับการรักษา
ตัวไวในหองแยกผูปวยติดเชื้อทางอากาศ ที่สถาบันบําราศนราดูร (Ratnarathorn, 2020) ในเดือนมีนาคม
รัฐบาลมีนโยบายใหปดสถานที่มีคนมารวมตัวกันเปนกิจวัตร ซึ่งเสี่ยงตอการแพรเชื้อไดงาย งดการจัดกิจกรรม
รวมคนจํานวนมากที่มีความเสี่ยงสูงตอการแพรระบาดของโรค และใหทุกหนวยงานพิจารณามาตรการเหลื่อม
เวลาทํางาน และการทํางานที่บาน (work for home) ซึ่งเปนชวงของการตรวจสอบงบการเงิน ซึ่งผูตรวจสอบ
บั ญ ชี ไ ด รั บ ผลกระทบจากการระบาดของโควิ ด -19 และเมื่ อ ผู ต รวจสอบบั ญ ชี ต อ งทํ า งานที่ บ า นก็ ต อ งมี
ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน ในการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี แบบไมมีในแผนงานตรวจสอบที่วางไว
ผูตรวจสอบบัญ ชีที่ทําการสัมภาษณมาจากการคนหาขอมูลในเว็บไซดของสภาวิชาชีพ ในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ และเว็ บ ไซด ข องกรมสรรพากร ใช วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ แ บบกึ่ ง โครงสร า ง (semi-structured
interview) ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากผู ต รวจสอบบั ญ ชี จ ากการสั ม ภาษณ ผู ต รวจสอบบั ญ ชี และ
ทําการศึกษารายละเอียดจากคําตอบที่ไ ดรับจากผูตรวจสอบบัญ ชี รวมกับการศึกษาวรรณกรรม บทความ
วิชาการ และบทความวิจัยที่เกี่ยวของ พบวามีประโยชนเปนอยางมากโดยเฉพาะในสวนผลกระทบของโควิด19 ตอการตรวจสอบบัญชี ซึ่งก็ถือเปนเรื่องใหมสําหรับวิชาชีพสอบบัญชี ผูเขียนจึงไดนํารายละเอียดดังกลาว
มาทํ าการศึ กษาเพิ่ม เติ มและเรียบเรีย งเปนบทความวิชาการนี้ขึ้ น โดยมีวัต ถุป ระสงค เพื่อ นําเสนอวิธี การ
รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี ที่ผูตรวจสอบบัญชีใชในระหวางที่มีการระบาดของโควิด-19
ซึ่ง ในบทความนี้คําวา “ผูตรวจสอบบัญชี” หมายถึง ผูสอบบัญ ชีรับอนุญ าต ผูสอบบัญชีภาษีอากร
และผูชวยผูสอบบัญชี
การตรวจสอบบัญชี
การตรวจสอบบัญ ชี คือ กระบวนการตรวจสอบอยางเปนระบบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี หรือ
แนวทางปฏิบัติทางวิช าชีพที่กําหนดไว เพื่ อทําการรวบรวม ประเมินหลักฐานที่เกี่ย วของกับกิจกรรมและ
เหตุการณทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นระหวางงวด เชน สมุดบัญชี เอกสารประกอบการลงบัญชีและหลักฐานตาง ๆ
เปนตน ตลอดจนตรวจสอบรายงานทางการเงินวาไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม
และรายงานผลการตรวจสอบ โดยผูสอบบัญชีจะแสดงความเห็นตองบการเงิน ในรายงานของผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต และเผยแพรไปยังผูใชงบการเงิน เพื่อใชในการตัดสินใจตามวัตถุประสงคที่แตกตางกันออกไป ดังนั้น
การตรวจสอบบั ญ ชีจึ ง ควรปฏิบั ติโ ดยบุ คคลที่ มี ความรู ความสามารถ และมีค วามเป นอิ ส ระจากกิจ การที่
ตรวจสอบ (Henchokchaichana, & Srijunpetch, 2020; Spa Consultant. Co. Ltd, 2014)
มาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 200 เรื่ อ งวั ต ถุ ป ระสงค โ ดยรวมของผู ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต และ
การปฏิบัติง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ไดกําหนดวัตถุประสงคของการตรวจสอบไวคือ เพิ่ม
ระดับความเชื่อมั่นของผูใชงบการเงินที่มีตองบการเงิน การบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวเกิดขึ้นไดโดยการแสดง
ความเห็นของผูสอบบัญชีวางบการเงินไดจัดทําขึ้นในสาระสําคัญตามแมบทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ
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หรือไม การที่ผูสอบบัญชีจะแสดงความเห็นตองบการเงินไดนั้นมาตรฐานการสอบบัญชีกําหนดใหผูสอบบัญชี
ตอง รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอ เพื่อเปนหลักพื้นฐานในการแสดงความเห็นของ
ผูสอบบัญชีโดยการออกแบบและใช วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมเพื่ อ ตอบสนองต อ ความเสี่ ย งที่ ไ ด ป ระเมิ น ไว และ
แสดงความเห็ น ตองบการเงินจากขอสรุปที่ไดจากการสอบบัญชีที่ไดรับ
จากวัตถุประสงคในการตรวจสอบบัญชีในขางตนจะเห็นไดวาหลักฐานการสอบบัญชีมีความสําคัญตอ
การสนับสนุนการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี ซึ่งหลักฐานการสอบบัญ ชี หมายถึง ขอมูลที่ผูสอบบัญชีใช
เพื่อใหไดมาซึ่งขอสรุปในการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี หลักฐานการสอบบัญชีรวมถึงขอมูลตากบันทึก
ทางการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงินและขอมูลอื่น เพื่อวัตถุประสงคของมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 500 เรื่องหลักฐานการสอบบัญ ชี กําหนดไววาผูสอบบัญ ชีตองออกแบบและใชวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมในแตละสถานการณ เพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญ ชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอ
(Federation of Accounting Professions, 2020)
ความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชี เปนการประเมินเกี่ยวกับคุณภาพของหลักฐานการสอบ
บัญชี ซึ่งหมายถึงความเกี่ยวของและความเชื่อถือไดของหลักฐานการสอบบัญชีซึ่งใชสนับสนุนขอสรุปที่ใชเปน
เกณฑในการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี สวนความเพียงพอของหลักฐานการสอบบัญชี เปนการประเมิน
เกี่ยวกับปริมาณของหลักฐานการสอบบัญชีเชิงปริมาณของหลักฐานการสอบบัญชีที่ตองการไดรับนั้นพิจารณา
จากการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
การสอบบัญชีเปน กระบวนการของการรวบรวม และประเมินหลักฐานการสอบบัญชี เพื่อใหผูสอบ
สามารถสรุปผลการตรวจสอบและจัดทํารายงานการสอบบัญชีไ ด ซึ่งกระบวนการสอบบัญชีแบงออกเปน 3
ขั้นตอน ดังนี้ (Henchokchaichana, & Srijunpetch, 2020)
1. การวางแผนงานตรวจสอบ ประกอบดวย
1.1 การพิจารณารับงานสอบบัญ ชี ถือเปนขั้นตอนที่สําคัญตอผูสอบบัญชี เนื่องจากหากรับงาน
ตรวจสอบกิจการที่มีความเสี่ยงสูง ยอมสงผลใหผูสอบบัญชีมีความเสี่ยงสูงตามไปดวย
1.2 การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ตรวจสอบ เปนขั้นตอนที่ผูสอบบัญชีตองศึกษา ทําความรูจัก
กิจการ โดยการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับธุรกิจที่ผูสอบตองทําการตรวจสอบ
1.3 การวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บในเบื้ อ งต น เป น การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความสั ม พั น ธ และ
ความเปลี่ยนแปลงของขอมูลทางการเงิน และขอมูลอื่นที่ไมใชขอมูลทางการเงิน เพื่อชวยในการทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจ และระบุเรื่องที่จะเกิดความเสี่ยง และยังชวยในการกําหนดลักษณะ ระยะเวลา
และขอบเขตวิธีปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี
1.4 การกําหนดระดับความมีสาระสําคัญ ผูสอบบัญชีจะกําหนดความมีสาระสําคัญที่ตนยอมรับได
เพื่อใชเปนแนวทางในการตรวจสอบวางบการเงิน
1.5 การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีที่ยอมรับได และความเสี่ยงสืบเนื่อง
1.6 การทําความเขาใจในระบบ การควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงจากการควบคุม จะ
ชวยใหผูสอบบัญชีไดความรูเกี่ยวกับรูปแบบของระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน
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1.7 การพัฒนาแผนการสอบบัญชีโดยรวม และแนวการสอบบัญชี
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ ประกอบดวย การทดสอบการควบคุม (ถามี) และการตรวจสอบเนื้อหา
สาระ การปฏิบัติงานตรวจสอบ จะตรวจสอบโดยแยกตามวงจรตาง ๆ ไดแก วงจรรายได วงจรรายจาย วงจร
การผลิต วงจรการลงทุน วงจรการจัดหาเงิน และการตรวจสอบที่สําคัญเพิ่มเติม
3. การเสร็จสิ้นการสอบบัญชีและการออกรายงานการสอบบัญชี ไดแก การประเมินผลจากหลักฐาน
การสอบบัญชี การเสนอรายการปรับปรุงและรายการจัดประเภทบัญชีใหม การออกรายงานการสอบบัญชี
การตรวจสอบบัญชีระหวางสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19
ในการสัมภาษณผูตรวจสอบบัญชี ผูเขียนไดมอบหมายใหนิสิตคณะการบัญชีชั้นปที่ 4 เปนผูชวยใน
การเก็บขอมูล และทําการสัม ภาษณ 1 โดยก อนสัมภาษณไ ด มีการอบรม ขั้ นตอนในการสั มภาษณ เทคนิ ค
การสัมภาษณ คําที่ควรใชไมควรใช บุคลิกภาพ การแตงกายที่เหมาะสมกอนมีการสัมภาษณผูตรวจสอบบัญชี
จริง ซึ่งนิสิตที่เปนผูชวยในการสัมภาษณจะไดฝกการทํางานเปนทีม และกลาแสดงออก รวมทั้งเพื่อใหนิสิต
ไดรับแรงบันดาลใจดี ๆ จากผูตรวจสอบบัญชีโดยตรง ไมวาจะเปนประสบการณในการทํางาน วิธีการรับมือ
แกปญหาตาง ๆ ในการทํางานดานการตรวจสอบบัญ ชี ผูเขียนไดทําการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูตรวจสอบบัญ ชีในชวงป พ.ศ. 2563 และป พ.ศ. 2564 ทําการสัมภาษณผานระบบออนไลน ซึ่ง พบวาผู
ตรวจสอบบัญชีที่นิสิตไดทําการสัมภาษณรวม 3 ภาคเรียน มีจํานวนทั้งสิ้น 45 คน ดัง รายละเอียดที่แสดงใน
ตารางที่ 1
0

ตารางที่ 1
การสัมภาษณผูตรวจสอบบัญชี
ภาคเรียน
ภาคฤดูรอน
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
**หมายเหตุ

ผูตรวจสอบบัญชีที่ทาํ การสัมภาษณ (คน)
CPA
TA
Asst.
รวม
2562
เมษายน-พฤษภาคม 2563
1
3
4
2563
มิถุนายน-กันยายน 2563
17
6
6
29
2564
มิถุนายน-กันยายน 2564
9
3
12
รวม
27
6
12
45
รอยละ
60
13
27
100
CPA ยอมาจาก Certified Public Accountant หมายถึง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
TA ยอมาจาก Tax Auditor หมายถึง ผูสอบบัญชีภาษีอากร
Asst. ยอมาจาก Assistant หมายถึง ผูชวยผูสอบบัญชี
ปการศึกษา

ชวงเวลาเรียน

1

ผูชวยเก็บรวบรวมขอมูล โดย นิสิตคณะการบัญชีกลุมการเรียน 6131801, 6011801, 6011802, 6011803, 6011804,
6121801 และ 6121801, เก็บรวบรวมขอมูลจากผูตรวจสอบบัญชีโดยใชคําสัมภาษณ ผานทางระบบออนไลน
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ผูตรวจสอบบัญชีที่ใหสัมภาษณ แบงเปน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ
60 เปนผูสอบบัญชีภาษีอากร (TA) จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 13 และเปนผูชวยผูสอบบัญชี (Asst.) จํานวน
12 คน คิดเปนรอยละ 27
จํานวนคน (รอยละ)

TA
13%

Asst.
27%

CPA
60%

CPA
TA
Assistant

ภาพที่ 1 ผูตรวจสอบบัญชีใหสัมภาษณแยกตามประเภทของผูตรวจสอบ
โควิด-19 สงผลกระทบตอการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีอยางไร ?
การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีผูตรวจสอบบัญชีจะปฏิบัติ ณ สํานักงานของผูสอบบัญชี และปฏิบัติงาน
ณ สํานักงานของลูกคา ซึ่งจากการรวบรวมบทสัมภาษณผูตรวจสอบบัญชีที่นิสิตจัดทําขึ้น พบวา ผูตรวจสอบ
บัญชีสวนหนึ่งไดรับผลกระทบเพียงเล็กนอย และไมตองทํางานที่บาน ยังคงทํางานที่สํานักงานสอบบัญชี แตลด
การเขาพบลูกคา เนนการใชโทรศัพท ปจจัยที่ผูตรวจสอบบัญชีไม การทํางานที่บาน คือ สถานที่ทํางานกับที่พัก
อยูใกลกัน ไมตองใชรถโดยสารสาธารณะ สถานที่ในการทํางานไมแออัด มีพื้นที่สวนตัวและมีการเวนระยะหาง
คอยขางมากเพียงพอ บริษัทใหเขางานสายไดไ มตองไปเวลาเรงดวนแตเพิ่มเติมในสวนของการปองกันดูแล
ตัวเองจากโควิด-19 โดยการใสหนากากอนามัยตลอดเวลา ลางมือบอย ๆ วัดไขตามบริษัทลูกคาบาง หลีกเลี่ยง
การไปในที่ผูคนหนาแนน
ขณะที่ผูตรวจสอบบัญชีอีกกลุมหนึ่งที่ไดรับผลกระทบคอนขางมากและตองทํางานที่บาน เนื่องจาก
สํานักงานสอบมีพื้นที่จํากัด ไมสมารถเวนระยะหางระหวางบุคคลในการปฏิบัติงานได และสํานักงานสอบบัญชี
มีนโยบายใหทํางานที่บานเปนสวนใหญเพื่อปองกันการติดเชื้อ โดยจะเขาสํานักงานแคชวงสงงานใหหัวหนา
ตรวจสอบเทานั้น
การเขาตรวจสอบ ณ สํานักงานของลูกคา โดยปกติแลวการตรวจสอบจะตองเขาไปยัง ณ สํานักงาน
ของลูกคา เพื่อทําการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี แตสถานการณโควิด-19 สงผลกระทบทํา
ใหผู ตรวจสอบบั ญ ชี สว นใหญ ไ ม สามารถเข าทํ าการตรวจสอบ ณ สํ านั กงานของของลูก คา ได เนื่อ งจากผู
ตรวจสอบบัญชี และลูกคากลัวติดโควิด-19 อีกทั้งสํานักงานของลูกคาบางรายมีการหยุดกิจการใหพนักงาน
ทํางานที่บา น แตก็ยังมีลูกคาที่เปนบริษัทในตลาดหลักทรัพย ซึ่งจะตองจัดทํางบการเงินใหทันตามกําหนดเวลา
พนักงานจึง ยังตองเขาทํางานตามปกติ ผูตรวจสอบบัญชีก็ยังคงสามารถเขาทําการตรวจสอบ และรวบรวม
หลักฐาน ณ สํานัก งานของลูกคาได ตามปกติ เพียงแตมีการปรับเปลี่ย นวิธีการตรวจสอบเพื่อใหมีการเว น
ระยะหาง และลดจํานวนทีมงานตรวจสอบใหนอยลง
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วิธีการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีในแบบฐานวิถชี ีวิตใหมเปนอยางไร ?
จากการระบาดของโควิด-19 สง ผลใหเกิดการใชชีวิตในแบบฐานวิถีชีวิตใหม หรือที่เรียกวา New
Normal หมายถึงรูปแบบการดําเนินชีวติ อยางใหมที่แตกตางจากอดีตอันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบ
แผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุนเคยอยางเปนปกติและเคยคาดหมายลวงหนาไดตองเปลี่ยนแปลงไปสู
วิถีใหมภายใตหลักมาตรฐานใหมที่ไมคุนเคย (Royal Society of Thailand, 2020) แมผูตรวจสอบบัญชีบาง
รายจะไมไดรับผลกระทบ ไดรับผลกระทบนอย หรือไดรับผลกระทบคอนขางมาก จะการทํางานที่บานหรือไม
แตสถานการณในปจจุบันก็ไมสามารถทํางานตรวจสอบแบบเดิมไดรอยละ 100 การทํางานของผูตรวจสอบ
บัญชีจึงตองมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ ซึ่งอนาคตก็ยังไมมีใครทราบไดวาโคคิด-19 จะอยูกับเราไปอีก
นานแคไหน แมมาตรฐานการสอบบัญชียังคงเหมือนเดิม การรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชียัง คงตองใหมี
ความเมาะสมและเพียงพอ เพื่อนําไปสูการสรุปผลการตรวจสอบและใหผูสอบแสดงความคิดเห็นในรายงานของ
ผูส อบบัญ ชี แต ก ารรวบรวมหลัก ฐานการสอบบั ญ ชี ข องผูต รวจสอบบัญ ชี ใ นช ว งโควิ ด -19 ระบาดได เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงไป จากการรวบรวมบทสัมภาษณผูตรวจสอบบัญชีที่นสิ ิตจัดทําขึ้น การตรวจสอบและรวบรวม
หลักฐานในชวงโควิด-19 ระบาดมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดังนี้
ตารางที่ 2
เปรียบเทีย บการตรวจสอบและการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญ ชีกอนและระหวา งการแพร ระบาดของ
โควิด-19
ลําดับที่
1

2

3

4

5

การตรวจสอบและการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี
กอนโควิด-19 ระบาด
หลังโควิด-19 ระบาด
การเขาตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานการสอบ ณ ลดการเขาตรวจสอบและรวบรวมหลักฐาน ณ สํานักงานของ
สํานักงานของลูกคาตามแผนการสอบบัญชีที่วางไว ลูกคา วัดไข และสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา ลางมือ
หลังหยิบจับเอกสารตาง ๆ
การตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี ลูกคาจะนําแฟมเอกสารหลักฐานมาให เนนการพูดคุยกัน
ณ สํานักงานของลูกคา เมื่อมีปญหา ขอสงสัยจะ
ผานทางโทรศัพทสํานักงาน แทนการคุยกันโดยตรง และ
สอบถามและพูดคุยกันโดยตรงกับพนักงานของ
สวมหนากากอนามัยตลอดเวลา ลางมือหลังหยิบจับเอกสาร
ลูกคา
ตาง ๆ
การเขาตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานการสอบ ณ ตองลดทีมงานในการตรวจสอบลง เชน เดิมสงทีมเขา
สํานักงานของลูกคา เดิมจะมีทีมงานจํานวนมากเพื่อ ตรวจสอบ 8 คน ก็จะลดลงเหลือแค 4 คน เพราะตองเวน
ใชเวลาการตรวจสอบใหนอยที่สุด
ระยะหางของแตละคน (social distancing)
การประชุมกับทีมงานตรวจสอบ ในหองประชุม ณ ประชุมผานทาง ออนไลน เชน Line video call, Zoom,
สํานักงานสอบบัญชี
FaceTime, Facebook Messenger, Microsoft Teams,
Google Meet เปนตน
การประชุมกับลูกคา ในหองประชุม ณ สํานักงาน
ของลูกคา
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ตารางที่ 2 (ตอ)
เปรีย บเทีย บการตรวจสอบและการรวบรวมหลัก ฐานการสอบบัญ ชีก อนและระหวา งการแพร ระบาดของ
โควิด-19
ลําดับที่
6

7

8

การตรวจสอบและการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี
กอนโควิด-19 ระบาด
หลังโควิด-19 ระบาด

การสัมภาษณพนักงานของลูกคาเพื่อรวบรวม
หลักฐานการสอบบัญชี

สัมภาษณผานทางออนไลน เชน Line video call, Zoom,
FaceTime, Facebook Messenger, Microsoft Teams,
Google Meet เปนตน
การรวบรวมหลักฐานเอกสารตาง ๆ ณ สํานักงาน - กรณีบริษัทที่มีรายการคาไมมากจะใหลูกคาสแกนเอกสาร
ของลูกคา
เปนไฟล PDF หรือ สง เปน ไฟล Word ไฟล Excel ทาง
อีเมล
- กรณีบริษัทลูกคามีเอกสารจํานวนมากจะใหสงเอกสารให
ทางทางไปรษณีย หรือ Grab
- การแบงปนไดรฟ (share drive)
- มีการสรางฐานขอมูล เหมือนเว็บบอรดใหลูกคาทุกคนนํา
ขอมูล รายละเอียดไปโพสตไว และผูตรวจสอบบัญชีก็จ ะ
เขาไปโหลดไฟลนั้นมาตรวจสอบ
การใชโ ปรแกรมของลูกคา ณ สํานักงานลูกคาทํา การแนะนําใหลูกคาเพิ่มระบบออนไลน เพิ่มระบบคลาวนใน
การตรวจสอบรายละเอียดการบันทึกบัญชีตาง ๆ
ระบบ เพื่อใหสามารถเขาถึงขอมูลไดทุกสถานที่ โดยไมตอง
เขาไปยังสํานักงานของลูกคา

วิธีก ารตรวจสอบและการรวบรวมหลั กฐานการสอบบั ญ ชี ระหวา งการแพรร ะบาดของ โควิด -19
ระบาด ตามที่ผูตรวจสอบบัญชีไดใหสัมภาษณไวนั้น พบวาเปนลักษณะของการตรวจสอบ แบบตรวจประเมิน
ระยะไกล คือ การตรวจสอบโดยที่ไ มไ ดเขาไปตรวจสอบ ณ สถานประกอบการของลูกคา แตสามารถเก็บ
รวบรวมหลั ก ฐานต า ง ๆ อย า งเพี ย งพอและเหมาะสม ต อ การแสดงความเห็ น ต อ ข อ มู ล ในงบการเงิ น
(Audsabumrungrat, 2020) ซึ่งเปนวิธีการที่ไดมีการเผยแพรไวกอนมีโควิด-19 ระบาด และพบวาไดมีการใช
กันจริง ๆ ในชวงที่มีการระบาดของโควิด-19 เพราะสถานการณคอยขางจํากัดตอการตรวจสอบและรวบรวม
หลักฐานการสอบบัญชีในแบบเดิม ทั้งนี้การตรวจประเมินระยะไกล ผูสอบบัญชีเองก็ตองมั่นใจไดวาการเขาถึง
แหลง ขอมูล เอกสารหลักฐานตาง ๆ เปน ไปอยางครบถวนถูกตอง รวมทั้ง ความพรอมของลูกคาในการใช
เทคโนโลยี เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการรับสงขอมูล
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ปญหาที่พบในการทํางานระหวางการแพรระบาดของโควิด-19
แนนอนวาเมื่อมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานในชวงแรก ๆ ก็จะมีปญหาหรืออุปสรรคในการทํางาน
เกิดขึ้น การตรวจสอบบัญชีก็เชนเดียวกัน ซึ่งจากการรวบรวมบทสัมภาษณผูตรวจสอบบัญชีพบปญหาเกี่ยวกับ
การทํางานตรวจสอบในชวงที่มีการระบาดของโควิด-19 ดังนี้
1. การสื่อสารระหวางลูกคาเกิดความผิดพลาด เขาใจไมตรงกัน เชน ตองการขอคําอธิบาย ซึ่งลูกคาก็
จะเขาใจอีกแบบหนึ่งไมไดเหมือนที่อยากไดคําตอบ เปนตน
2. การลดทีมงานในการตรวจสอบ สงผลใหเกิดความลาชา งานไมเสร็จสิ้นตามแผนที่วางไว
3. เอกสารที่ไดมาจากลูกคาไมครบ หรือเอกสารไมมีอยูในแฟม ก็ตองทําการแจงลูกคาเพื่อขอใหสง
ขอมูลใหใหมอีกครั้ง ทําใหตองใชเวลาในการรอเอกสาร และสงผลใหการตรวจสอบลาชาออกไป
4. ชวงแรกของการระบาดทําใหไมสามารถทํางานตามแผนงานที่วางไว จึงทําใหงานสะสม และงานจะ
เยอะมาในชวงทายหลังจากที่เริ่มมีการผอนคลาย
5. ไมสามารถสงยืนยันยอดได ตองใชการตรวจตอบรับหรือการขอตรวจรับเงินหลังงวดสิ้นป
6. ไม ส ามารถเข า ทํ า การตรวจนั บ สิ น ค า คงเหลื อ ได ต อ งใช ก ารประชุ ม ทางไกลผ า นระบบวี ดี โ อ
คอนเฟอรเรนซซึ่งบางครั้งก็ไมไดเห็นมุมมองกวาง ๆ ของคลังสินคา ไดเห็นเฉพาะในสวนที่ลูกคาตองการใหเห็น
ปญหาในการทํางานตรวจสอบในชวงโควิด-19 ระบาดของผูตรวจสอบบัญชีในขางตนเปนสิ่งที่ผูสอบ
บัญ ชี จะตอ งนํ ามาพิ จารณาว าสถานการณต าง ๆ เปน การถู กจํ ากั ดขอบเขตโดยสถานการณ หรื อไม และ
ผลกระทบที่ไดรับนั้นมีสาระสําคัญและแพรกระจาย สงผลตอการแสดงความเห็นตองบการเงินที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 705 (ปรับปรุง) หรือไม (Audsabumrungrat, 2020)
แนวทางปองกันหรือแกไขปญหาการทํางานระหวางการแพรระบาดของโควิด-19
การระบาดของโควิ-19 ยาวนานมากกวา 2 ปแลว ดังนั้นการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานการสอบ
บัญชีในปที่ผานมาสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งแนนอนวาผูสอบบัญชีตองนําปญหาอุปสรรค
ตา ง ๆ ไปเปน แนวทางในการปรั บ ปรุ ง แผนการสอบบั ญ ชี โ ดยรวม (overall audit strategy) เพื่ อให ก าร
ตรวจสอบในปถัดไปไมเกิดปญ หาตาง ๆ ดั่ง ที่เคยเกิดมา และใหการตรวจสอบมีคุณภาพ สําหรับแนวทาง
ปองกันแกไขปญหาการทํางานในสถานการณที่มีโรคระบาดมีผูตรวจสอบบัญชีบางรายใหสัมภาษณไวนาสนใจ
ดังนี้
1. การวางแผนการสอบบัญชี หลังจากนี้การวางแผนการสอบบัญชีจะตองมีวิธีการตรวจสอบที่รองรับ
สถานการณที่อาจจะเกิดขึ้นเหมือนการระบาดของโควิด-19 การตรวจสอบตองปรับเปนแบบฐานวิถีชีวิตใหม
เพื่อที่จะไดใหไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอตอการตัดสินใจแสดงความเห็นตองบการเงินไดถูกตองได
คุณภาพ ขณะที่ลูกคาเองก็มีความพึงพอใจ
การตรวจสอบบัญ ชี จ ะต อ งมีก ารวางแผนและดํ าเนิ น การให เ สร็จ สิ้ น ด ว ยวิธี ก ารที่ ป ลอดภั ย การ
ตรวจสอบแบบฐานวิ ถี ชี วิ ต ใหม เป น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ ผู ต รวจสอบบั ญ ชี ต อ งเฝ า ติ ด ตามและตระหนั ก ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่สงผลกระทบตองาน และความเสี่ยง ซึ่งอาจแตกตางกันไปในแตละสถานที่ทํางาน ผู
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มีสวนไดสวนเสีย ซึ่งรวมถึง ผูตรวจสอบ ซัพพลายเออร ผูรับเหมา และสมาชิกในครอบครัว โดยทั่วไปแลว ผู
ตรวจสอบบัญชีควรทํางานจากระยะไกลหากมีความเสี่ยงสูง และไมมีการควบคุมที่มีประสิทธิผล (Tan, 2021)
2. ผูสอบบัญ ชีบางรายไดมีการการพัฒนาดานไอที ระบบอิเล็กทรอนิกตาง ๆ เพื่อใหการทํางานไม
ลาชา และยัง ไดเปน ที่ปรึกษาใหกั บลูกคา เนื่องจากการพัฒ นาเพียงดานผูส อบบัญ ชี ดานเดี ยวไมเ พียงพอ
จะตองพัฒนาควบคูกันไปเพื่อใหการตรวจสอบ การสง ไฟลงานรวดเร็วและตรงตามความตองการของผูสอบ
บัญชี
แนน อนวาในความพรอมของอุปกรณในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต การรับสง ขอมูล รวมถึง การ
ประชุมทางออนไลน จะตองอาศัยอุปกรณและเครือขายที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากหากการเชื่อมตอลมเหลว
จะทําใหเกิดความลาชา และขอมูลที่นํามาเปนหลักฐานในการสอบบัญชีจะขาดความนาเชื่อถือ ไมสามารถ
นํามาสนับสนุนการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีได (Audsabumrungrat, 2020)
3. ผูสอบบัญ ชีบางรายไดใหลูกคาเพิ่มระบบออนไลน เพิ่มระบบคลาวนในระบบ เปลี่ยนแปลงนํา
โปรแกรมเขามาชวยงาน นําเอไอ (ปญญาประดิษฐ) เขามาชวย เพื่อใหทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยไมตอง
เดินทางไปยังสํานักงานของลูกคา
ซึ่งในสวนนี้ผูสอบบัญชีจะตองพิจารณาในเรื่องของโอกาสที่จะถูกคุกคามทางไซเบอร เพราะมีใชระบบ
ออนไลนหรือระบบคลาวน เปนการรับสงขอมูลผานทางอินเทอรเน็ต มีความเสี่ยงในเรื่องของการถูกขโมย
ขอมูล หรือขอมูลของลูกคาถูกเผยแพรหรือเปดเผยโดยไมไดรับอนุญ าตจากลูกคา เปนความเสี่ยงของผูสอบ
บัญ ชี เ พราะจะกระทบต อความเชื่ อ มั่น ในวิ ช าชี พสอบบั ญ ชี (Audsabumrungrat, 2020) จากการศึ ก ษา
บทความที่เกี่ยวของผูเขียนพบวาสําหรับ สํานักงานสอบบัญ ชีที่ มีขนาดใหญที่มีทรัพยากรเพียงพอมีการใช
เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาใชในการตรวจสอบและใหบริการทางการเงิน ชวยในการจัดเก็บเอกสาร
ประมวลผล และวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บ ซึ่ ง ช ว ยให ก ารตรวจสอบมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น (Chantabutr,
Jaensirisak, & Sawettham, 2021)
สรุป
วัต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ของบทความนี้ คื อ เพื่ อ ศึ ก ษาการรวบรวมหลั กฐานการสอบบั ญ ชี ในช ว งที่ มี
การระบาดของโควิค-19 ซึ่ง พบวา ผูตรวจสอบบัญ ชีแตละราย แตละสํานักงานสอบบัญ ชีตางก็มีวิธีการใน
การรวบหลักฐาน การสอบบัญชีที่เหมือนกันบาง แตกตางกันบาง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับปจจัยหลาย ๆ อยางที่สงผล
ตอการปฏิบัติงานของแตละสํานักงาน วิธีการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีที่ผูตรวจสอบใช
ในชวงการแพรระบาดของโควิด-19 ไดแก การประชุม การสัมภาษณผานทางออนไลน การสแกนเอกสารเปน
ไฟล PDF หรือสงเปน ไฟล word ไฟล excel ทางอีเมล สงเอกสารทางไปรษณีย การแบงปนไดรฟ การตรวจ
นับ สิน คา แบบไลฟส ด ซึ่ ง วิธี การตรวจสอบและรวบรวมหลั กฐานการสอบบั ญ ชี ดัง กลา วเปน การรวบรวม
รายละเอียดจากบทสัมภาษณที่นิสิตคณะการบัญชีจัดทําขึ้น และศึกษาบทความที่เกี่ยวของเพิ่มเติม ดัง นั้น
วิธีการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีของผูตรวจสอบในบทความนี้เปนเพียงแคสวนหนึ่งเทานั้น
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
การรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีที่ตองมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณในระหวางการแพรระบาด
ของโควิด-19 เปนเรื่องที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ของวิชาชีพตรวจสอบบัญ ชีในอนาคต หากมีผูที่
สนใจจะนําบทความนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมหรือตอยอดความรูจากบทความนี้ โดยการศึกษาและทําวิจัยเกี่ยวกับ
การรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีในแบบการตรวจประเมินระยะไกล หรือศึกษาถึงผลกระทบหรืออุปสรรค
ของการรวบรวมหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ใ นแบบการตรวจประเมิ น ระยะไกล หรือ การนํ า เทคโนโลยี แ ละ
ปญญาประดิษฐเขามาชวยในการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี ซึ่งสามารถตอยอดความรูไดในหลากหลาย
มุมมอง ทั้งนี้ผลการศึกษาวิจัยจะเกิดประโยชน และเกิดองคความรูใหมตอวิชาชีพสอบบัญชีเปนอยางมาก
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