
110 วารสารวิชาชีพบัญชี  ปีที่  11  ฉบับท่ี  32  ธันวาคม  2558

ประเด็นส�าคัญและการประยุกต์แนวคิด 

เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ

ดร.ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์
อาจารย์ประจ�าภาควิชาการบัญชี	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เนื้อหาของรายงานของผู้สอบบัญชีก�าลังจะได้รับการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ โดยประเด็นที่ส�าคัญที่สุดประการหนึ่ง 

ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ คือ การให้มีการน�าเสนอ “เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ” ในรายงานของผู ้สอบบัญชี 

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งบการเงินที่ต้องการทราบข้อมูลส�าคัญที่ผู ้สอบบัญชีพบในระหว่างการตรวจสอบ 

ซึ่งสามารถสื่อถึงคุณภาพของงบการเงินที่ตรวจสอบได้ ในขณะท่ีรายงานในปัจจุบัน ซึ่งให้ข้อมูลเพียงว่า งบการเงินนั้น

แสดงถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่เท่านั้น บทความนี้วิเคราะห์และสรุปสาระส�าคัญของมาตรฐานการสอบบัญชี

ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 701 ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยส�าหรับงบการเงินที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 นี้ บทความน้ีจะสามารถช่วยให้ผู้มีหน้าที่จัดท�างบการเงิน ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล และ 

ผู้ใช้งบการเงินอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานก�ากับดูแล เข้าใจในสาระส�าคัญของมาตรฐานดังกล่าว รวมทั้งสามารถน�าแนวคิด

ของเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบไปใช้ในทางปฏิบัติ

ค�าส�าคัญ: เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ รายงานของผู้สอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 701
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Key Aspects and Applications of 

Key Audit Matters

Dr.Chanchai Tangruenrat., CPA.
Lecturer	 of	 Department	 of	 Accounting,	 Thammasat	 Business	 School,	 Thammasat	 University

The content of the auditor’s report is going through various significant improvements and one of 

the most intriguing changes is the introduction of the description of Key Audit Matters (KAM) in the 

report. Such description is expected to help the users gain more understanding of the auditor’s critical 

experiences, which in turn can reflect the reliability of the financial statements being audited, instead 

of just the ‘pass/fail’ audit opinion. This article summarizes and analyzes the requirements of KAM 

according to the International Standard on Auditing 701, which is expected to be effective for Thai 

companies with the reporting year-end from 31 December 2016 onwards. It is expected that this article 

will assist the preparers of the financial statements, those in charge of governance and other users, 

including the related regulators, in understanding the key aspects and the application of KAM in practice.

Keywords: Key Audit Matters, Auditor’s Report, ISA 701
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บทความวิชาการ

บทน�า
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2558 ทาง International Auditing 

and Assurance Standards Board (IAASB) ได้ปรับปรุง

มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ (International 

Standard on Auditing: ISA) หลายฉบับที่เก่ียวข้องกับ

การจัดท�ารายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้งบการเงินให้ดีมากข้ึน และหนึ่งใน 

การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญที่สุดในครั้งนี้ คือการให้ผู้สอบบัญชี

น�าเสนอ “เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ” (Key Audit 

Matters: KAM) ในรายงานของผู้สอบบัญชีด้วย โดยให้ 

น�าเสนอเฉพาะรายงานของผู้สอบบัญชีส�าหรับการตรวจสอบ

บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในการนี้ ทาง IAASB 

ได้ออกมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับใหม่ รหัส 

701 “การสื่อสารเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบในรายงานของ

ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต” (ต่อไปนี้เรียกว่า ISA701) เพื่อ

ก�าหนดการใช้วิจารณญาณของผู้สอบบัญชีในส่วนของเรื่องท่ี

ควรสื่อสาร รวมทั้งรูปแบบและเนื้อหาที่ควรสื่อสาร

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ดูเหมือนจะได้รับการต้อนรับ

ค ่อนข้างดี ทั้งจากผู ้ ใช ้งบการเงินในต่างประเทศและ

ประเทศไทย โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประกาศว่าจะเริม่บงัคบัใช้มาตรฐานฉบบันี ้ส�าหรบังบการเงนิ

ที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 

(สภาวิชาชีพบัญชีฯ, 2558)

บทความนี้จึงมีจุดมุ ่งหมายแนะน�าเน้ือหาสาระของ 

KAM ที่จะปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี โดยอ้างอิงจาก 

ISA701 เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจแนวปฏิบัติใน

การน�าเสนอ KAM และสามารถวิเคราะห์ถึงประโยชน์และ

ประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการน�าเสนอ KAM ได้ดีข้ึน 

อีกทั้งสามารถช่วยให้ผู ้สอบบัญชี ผู้จัดท�างบการเงิน และ 

ผู้ใช้งบการเงินทั่วไปสามารถเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือ

กับเร่ืองดังกล่าวได้มากขึ้นด้วย

ส่วนต่อไปของบทความน้ีจะครอบคลุมการทบทวน

วรรณกรรม ซ่ึงกล่าวถึงภาพรวมของการน�าเสนอ KAM และ

เรื่องในลักษณะเดียวกันจากประเทศอื่น ต่อด้วยข้อพิจารณา

ต่าง ๆ  ในการระบุและน�าเสนอ KAM การแสดงตัวอย่างของ

การน�าเสนอ KAM ในรายงานของผู้สอบบัญชี และบทสรุป 

ตามล�าดับ

การทบทวนวรรณกรรม
ตั้งแต่เกิดวิกฤตทางการเงินในปี ค.ศ. 2008 องค์กร 

ต่าง ๆ  ในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายแห่งต้องกลับมาให ้

ความสนใจอย่างจริงจังกับการปรับปรุงมาตรฐานการสอบ

บัญชี (FRC (Financial Reporting Council), 2015) 

เนื่องจากผู้ลงทุนรู้สึกผิดหวังต่อวิชาชีพสอบบัญชีและเห็นว่า

รายงานของผู ้สอบบัญชีควรให้ข ้อมูลมากกว่าที่ เป ็นอยู ่ 

(International Federation of Accountants (IFAC), 

2015b) ทั้งนี้ช่องว่างของข้อมูล (Information Gap) ซึ่ง

หมายถึงช่องว่างระหว่างข้อมูลท่ีผู ้ใช้เช่ือว่าจ�าเป็นในการ

ตัดสินใจ กับข้อมูลท่ีผู้ใช้งานหาได้จากงบการเงินหรือข้อมูล

สาธารณะอื่น ๆ  อาจเป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งในการ 

ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว (IAASB, 2011) มีงานวิจัยมากมาย

ท่ีช้ีให้เห็นว่า ผู้ใช้งบการเงินต้องการท่ีจะได้ข้อมูลท่ีเฉพาะ

เจาะจงกับบริษัทมากกว่าข้อมูลท่ีปรากฏในรายงานของ 

ผู้สอบบัญชีท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน ตัวอย่างของข้อมูลดังกล่าว 

คือ ความเสี่ยงท่ีส�าคัญ ๆ  ในการตรวจสอบงบการเงินและ 

การประเมินของผู้สอบบัญชีเก่ียวกับนโยบายการบัญชี การ

ประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญและการใช้ดุลยพินิจของ 

ผู้บริหารในเรื่องดังกล่าว (Vanstraelen, Schelleman, 

Meuwissen, & Hofmann, 2012) ข้อมูลปัญหาท่ีพบใน

ระหว่างการตรวจสอบของผูส้อบบญัช ี(Porter, hÓgartaigh, 

& Baskerville, 2009) เรื่องที่ผู้สอบบัญชีสื่อสารกับผู้บริหาร

อย่างจริงจัง (Baskerville, Hogartaigh, & Porter, 2010) 

หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่ส�าคัญท่ีผู ้สอบบัญชี

รายงานต่อผู้บริหาร (Gray, Turner, Coram, & Mock, 

2011) เป็นต้น

ประสิทธิผลของการสื่อสารอาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ก่อ

ให้เกิดปัญหา การใช้ค�าบรรยายที่เป็นมาตรฐานตายตัวท�าให้

ผู้ใช้งบการเงินไม่สนใจอ่านเนื้อหาในรายงานของผู้สอบบัญชี Do
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ประเด็นส�ำคัญและกำรประยุกต์แนวคิดเร่ืองส�ำคัญในกำรตรวจสอบ

(Porter et al., 2009) และมีการเสนอว่ารายงานของ 

ผู ้สอบบัญชีแบบที่ไม่ก�าหนดค�าบรรยายท่ีเป็นมาตรฐาน

ตายตัวจะสามารถสื่อถึงส่ิงที่ผู ้ใช้ต้องการรับรู ้ได้มากกว่า 

(Hatherly, Brown, & Innes, 1998) ส�าหรับประเทศไทย 

ชาญชัย ต้ังเรือนรัตน์ (2552) พบว่าท้ังผู้สอบบัญชีและผู้ใช้

งบการเงินส่วนใหญ่ที่ส�ารวจยังอยากให้มีการผสมผสานกัน

ระหว่างค�าบรรยายที่เป็นมาตรฐานแน่นอนกับค�าบรรยายท่ี

ผู้สอบบัญชีสามารถรายงานได้อย่างอิสระในเร่ืองที่น่าว่าจะ

เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน

ISA701: เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ 
(Key Audit Matters: KAM)

การน�าเสนอ KAM ในรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่

ตามที่ก�าหนดโดย ISA701 ดูเหมือนจะเป็นการแก้ปัญหาท้ัง

ทางด้านการลดช่องว่างของข้อมูลและการเพิ่มประสิทธิผล

ของการส่ือสารที่กล่าวข้างต้น โดยมาตรฐานฉบับนี้เชื่อว่า 

การน�าเสนอ KAM จะช่วยเพ่ิมมูลค่าด้านการสื่อสารให้กับ

รายงานของผู้สอบบัญชีในแง่ความโปร่งใสในการสอบบัญชี 

เน่ืองจากเป็นการให้ข้อมูลผู้ใช้งบการเงินเพื่อให้เข้าใจเรื่องที่

ส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันตาม

ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่เฉพาะเจาะจงต่อกิจการท่ีได้รับ

การตรวจสอบ โดยสามารถช่วยให้ผู ้ใช้งบการเงินเข้าใจ

กิจการและเรื่องที่ผู ้บริหารต้องใช้วิจารณญาณอย่างสาระ

ส�าคัญอีกด้วย (ISA, 2015a)

ความหมายของ	 KAM	 ตาม	 ISA701

ISA701 ได้ให้ค�าจ�ากัดความของ KAM ว่าเป็น “เรื่อง

ที่ ผู ้สอบบัญชีเห็นว ่าเป ็นเรื่องที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการ 

ตรวจสอบงบการเงินของงวดปัจจุบัน โดยเป็นเรื่องของ

ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีที่เลือกมาจากเรื่องที่เคยสื่อสาร 

กับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลแล้ว” (ข้อ 8) โดยความมี 

นัยส�าคัญที่ว่านั้นอาจพิจารณาได้จากปัจจัยต่าง ๆ  ทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น ขนาด ลักษณะและผลกระทบ

ของเรื่องดังกล่าว หรือ ความสนใจของผู้ใช้งบการเงิน ซ่ึง

โดยปกติ ผู้ใช้งบการเงินมักจะสนใจในเรื่องท่ีผู้สอบบัญชีต้อง

สื่อสารหรือปรึกษาหารือกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลอย่าง

เอาจริงเอาจัง เช่น เรื่องท่ีผู้สอบบัญชีและผู้บริหารเองก็ต้อง

ใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการตัดสินใจด้านการบัญชีหรือการ

รายงานทางการเงิน

ลักษณะส�าคัญโดยรวมของ	 KAM

จากรายละเอียดใน ISA700 (ปรับปรุง) และ ISA701 

ลักษณะส�าคัญ ๆ  ของ KAM สรุปได้ดังนี้:

• ให้มีการน�าเสนอ KAM ในรายงานของผู้สอบบัญชี

เฉพาะในกรณีของบริษัทจดทะเบียนในตลาด- 

หลักทรัพย์ แต่ท้ังนี้ ผู ้สอบบัญชีก็อาจน�าเสนอ 

หัวข ้อนี้ส�าหรับรายงานของผู ้สอบบัญชีส�าหรับ

กิจการอื่นด้วยก็ได้ หากผู้สอบบัญชีคิดว่าเหมาะสม

• ในการน�าเสนอ KAM ให ้ เริ่มต ้นด ้วยย ่อหน ้า 

ค�าบรรยายมาตรฐานท่ีสรุปว่า KAM คืออะไร แล้ว

ต่อด้วยย่อหน้าท่ีอธิบายถึง KAM แต่ละเร่ือง หรือ 

การระบุว่าไม่มี KAM ท่ีต้องน�าเสนอในรายงานของ

ผู้สอบบัญชี (แล้วแต่กรณี)

• จ�านวนเรื่องท่ีถือเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

เป็นเรื่องของวิจารณญาณทางวิชาชีพ แต่การมี

จ�านวนมากเกินไป อาจท�าให้เรื่องเหล่านั้นลดความ

ส�าคัญลงไปได้

• KAM เป็นเรื่องท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบในปีปัจจุบัน

ที่รายงาน ดังนั้น จึงไม่ต้องรายงานความก้าวหน้า

ของ KAM ท่ีกล่าวถึงในปีก่อนในรายงานของผู้สอบ

บัญชีปีปัจจุบัน ถึงแม้งบการเงินจะแสดงตัวเลข

เปรียบเทียบท่ีเก่ียวข้องกับ KAM ในปีก่อนก็ตาม

เมื่อกลางปี พ.ศ. 2558 นี้ ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์ 

(2558b) ได ้ส�ารวจความเห็นของผู ้สอบบัญชีและผู ้ ใช ้ 

งบการเงินจ�านวน 204 คน และพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย 

ค่อนข ้างมากต่อประโยชน์ที่จะได ้รับจากรายงานของ 

ผู้สอบบัญชีแบบใหม่ท่ีออกโดย ISA700 (ปรับปรุง) โดย 

“เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ” เป็นปัจจัยหลักท่ีท�าให้

รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่มีคุณค่ามากข้ึนตามความ

รู้สึกของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม อย่างไรก็ตาม งานวิจัย Do
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บทความวิชาการ

ดังกล่าวเป็นการส�ารวจจากความเข้าใจในภาพรวมของ KAM 

โดยไม่มีการให้ข้อมูลรายละเอียดในขั้นตอนการระบุและ 

น�าเสนอ KAM แต่อย่างใด

นอกจากการเปลี่ยนแปลงส�าคัญโดยการน�าเสนอ KAM 

ในรายงานของผู้สอบบัญชีโดย IAASB ตาม ISA701 แล้ว 

หลายประเทศหรือกลุ่มประเทศก็มีการออกมาตรฐานหรือ 

ข้อเสนอแนะเพื่อเพ่ิมประสิทธิผลการสื่อสารในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีในท�านองเดียวกันกับ KAM ที่กล่าวข้างต้นด้วย 

ส่วนต่อไปจึงได้น�าเสนอมาตรฐานหรือข้อเสนอแนะของ

ประเทศต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบและความ

เข้าใจในแง่มุมอื่น

ข้อเสนอมาตรฐานการสอบบัญชีของสหรัฐ
Public Company Accounting Oversight Board 

(PCAOB) ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการที่ก�ากับดูแลผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีของสหรัฐอเมริกาได้เสนอให้เปลี่ยนเนื้อหา 

ของรายงานผู ้สอบบัญชีเช ่นเดียวกันโดยเป็นไปในทาง

เดียวกันกับ IAASB (แต่ในขณะน้ียังไม่แล้วเสร็จ) โดยร่าง 

ข้อเสนอล่าสุดของทาง PCAOB มีการเสนอให้มีการรายงาน 

Critical Audit Matters (CAM) ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

(American Institute of Certified Public Accountants 

(AICPA), 2013) ซ่ึงลักษณะของ CAM นั้นคล้ายกับลักษณะ

ส่วนใหญ่ของ KAM

PCAOB ได้ให้ค�าจ�ากัดความของ Critical Audit 

Matters (CAM) ว่าหมายถึงเรื่องท่ีผู้สอบบัญชีประสบปัญหา

ในการตรวจสอบงบการเงินมากที่สุด ซึ่งรวมถึงเรื่องที่ผู้สอบ

บัญชีต้องประสบความยากล�าบากในการใช้วิจารณญาณ 

เรื่องที่ต ้องมีการใช้ความเห็นส่วนบุคคล (Subjective) 

หรือเรื่องที่ซับซ้อนมากที่สุด (AICPA, 2013) ตัวอย่างปัจจัย

ส�าคัญที่ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาว่าเรื่องใดเป็น CAM หรือ

ไม่นั้นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับตัวอย่างที่ ISA701 ให้ไว้อย่าง

มาก (ดูหัวข้อ “ข้อพิจารณา “เรื่องที่มีนัยส�าคัญที่สุด” ใน

ส่วนหลัง)

ปฏิกิริยาของผู้ใช้งบการเงินต่อข้อเสนอให้มีการน�าเสนอ 

CAM ในรายงานการสอบบัญชีในสหรัฐนี้เป็นไปในเชิงลบ 

โดยในการส�ารวจความเห็นของกรรมการบริษัทที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย ์ของสหรัฐ จ�านวน 74 รายเมื่อป ี 

พ.ศ. 2556 พบว่า มีกรรมการท่ีไม่เห็นด้วยต่อการให้มีการ

รายงาน CAM ในรายงานของผู้สอบบัญชีมากถึงร้อยละ 52 

(BDO, 2013) อย่างไรก็ตาม อาจเป็นไปได้ว่ากรรมการ 

เหล่านั้นคุ ้นเคยกับรายงานของผู ้สอบบัญชีแบบที่ใช ้ใน

ปัจจุบันในสหรัฐ ซ่ึงไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยเป็นเวลามากกว่า 

70 ปี (Accountingweb, 2013) โดยผลการส�ารวจดังกล่าว

อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการออกมาตรฐาน 

ฉบับใหม่ ซ่ึงยังไม่แล้วเสร็จจนถึง ณ วันท่ีท่ีจัดท�าบทความ

ฉบับนี้ ถึงแม้โครงการเปลี่ยนแปลงรายงานของผู้สอบบัญชี

ของ PCAOB นี้จะเริ่มต้นพร้อมกันกับโครงการของ IAASB 

ก็ตาม (IFAC, 2015c)

แต่หากพิจารณาในแง่ของผลกระทบของ CAM ต่อการ

ตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน งานวิจัยของ Christensen, 

Glover, and Wolfe (2014) ได้ใช้วิธีการทดลองด้วยกรณี

ศึกษาที่น�าเสนอ CAM ในรูปแบบต่าง ๆ  กับนักศึกษา 

ปริญญาโททางด้านธุรกิจ ซ่ึงมีประสบการณ์ในการลงทุนใน

หุ้นทุนและเคยวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินมาก่อน ผลการ

วิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้ลงทุนท่ีได้รับรายงานของผู้สอบบัญชี

แบบที่มีการน�าเสนอ CAM จะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนการ

ตัดสินใจในการลงทุน มากกว่านักลงทุนที่ได้รับรายงาน 

ของผู้สอบบัญชีแบบไม่มี CAM หรือได้รับข้อมูลของ CAM 

ดังกล่าวในรูปแบบการเปิดเผยเป็นหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินเท่านั้น นอกจากน้ี งานวิจัยดังกล่าวยังพบว่า 

ผลกระทบของการน�าเสนอ CAM จะลดลงถ้ามีการอธิบาย

ถึงผลการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวในรายงานผู้สอบบัญช ี

ไว้ด้วย จึงเห็นได้ว่าการบรรยาย CAM ในรายงานของ 

ผู้สอบบัญชีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนในระดับ

หนึ่ง อย่างไรก็ตาม การวิจัยนี้ไม่ได้ใช้ผู ้ลงทุนมืออาชีพ 

รวมทั้งการทดลองในการวิจัยอ้างอิงจากเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ 

มีผลบังคับใช้จริงDo
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ประเด็นส�ำคัญและกำรประยุกต์แนวคิดเร่ืองส�ำคัญในกำรตรวจสอบ

มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 700 
(สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์)

มาตรฐานการสอบบัญชีของสหราชอาณาจักรและ

ไอร์แลนด์เกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ฉบับ 

700 (ISA700 (UK and Ireland)) มีการก�าหนดให้น�าเสนอ

เรื่องส�าคัญ ๆ  ที่พบในการตรวจสอบท่ีค่อนข้างจะแตกต่าง

จากแนวคิดของ KAM หรือ CAM อยู่พอสมควร โดยตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 Financial Reporting Council 

(FRC) ซ่ึงมีหน้าที่ก�ากับดูแลมาตรฐานการสอบบัญชีของ 

ทั้งสองประเทศได้บังคับให้ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความโปร่งใส

ในการตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

โดยต้องน�าเสนอเร่ืองต่อไปน้ีในรายงานของผู ้สอบบัญชี 

(FRC, 2013)

ก) ค�าบรรยายเกี่ยวกับความเสี่ยงในการแสดงข้อมูล 

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ (Risk of 

Material Misstatement: RMM) ที่ผู้สอบบัญชี

ประเมนิว่ามผีลกระทบที่สูงที่สุดต่อ (1) กลยุทธ์การ

สอบบัญชีโดยรวม (2) การจัดสรรทรัพยากรของ

การสอบบัญชี และ (3) การจัดการกับปริมาณงาน

ของทีมตรวจสอบ

ข) ค�าบรรยายว ่าผู ้สอบบัญชีประยุกต ์ใช ้แนวคิด 

ด้านความมีสาระส�าคัญอย่างไร ในการตรวจสอบ

งบการเงินโดยรวม

ค) ขอบเขตการตรวจสอบโดยสรุป ซ่ึงรวมถึงค�าอธิบาย

ว่าขอบเขตดังกล่าวสนองตอบต่อความเสี่ยงในการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่

กล่าวถึงใน (ก) และแนวคิดด้านความมีสาระส�าคัญ

ที่กล่าวถึงใน (ข) ข้างต้นอย่างไร

ทั้งนี้ มาตรฐานการสอบบัญชีดังกล่าวยังเน้นให้การ 

น�าเสนอเร่ืองข้างต้นกระท�าโดยพิจารณาปัจจัยเฉพาะองค์กร

ท่ีถูกตรวจสอบ และให้บรรยายถึงสถานการณ์ขององค์กร 

ที่ถูกตรวจสอบมากกว่าการบรรยายแบบไม่เฉพาะเจาะจง

หรือให ้ข ้อมูลทั่วไปโดยใช ้ค�าบรรยายที่ มีลักษณะเป ็น

มาตรฐานที่เหมือน ๆ  กัน (FRC, 2015) นอกจากนั้น ยัง 

ส่งเสริมให้รายงานของผู้สอบบัญชีในเรื่องดังกล่าวจัดท�าขึ้น

โดยพิจารณาความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกันกับเรื่องกล่าวถึง

ในรายงานของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการ 

ตรวจสอบในรายงานประจ�าปีด้วย

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า KAM มีส่วนคล้ายกับข้อก�าหนด

ของ FRC (2013) อยู่ระดับหนึ่ง ท้ังนี้ เนื่องจากความเสี่ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 

(Risk of Material Misstatement :RMM) ท่ีมีความ 

เสี่ยงสูงเป็นปัจจัยหลักอันหนึ่งในการพิจารณาว่า เหตุการณ์

ใดเป็น KAM ด้วย อย่างไรก็ตาม ISA701 ไม่ได้ระบุเกณฑ์

การเลือกเรื่องที่ส�าคัญที่สุดโดยพิจารณาจากผลกระทบต่อ

กลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวม การจัดสรรทรัพยากรในการ

ตรวจสอบ และการจัดการกับปริมาณงานของทีมตรวจสอบ 

เหมือนกับเกณฑ์ท่ีระบุใน FRC (2013) ถึงแม้ว่าโดยนัยยะ

แล้วสามารถน�ามาเทียบเคียงกันได้พอควร

การส�ารวจโดย FRC (2015) ภายหลังการน�ามาตรฐาน

มาใช้พบว่า การตอบรับจากผู ้ใช้งบการเงินใน สหราช-

อาณาจักรเป็นไปในทางบวก เนื่องจากมีการให้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์และสร้างสรรค์ โดย FRC ได้ท�าการวิเคราะห์

รายงานของผู ้สอบบัญชีท่ีท�าตามมาตรฐานใหม่เป็นปีแรก 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

ขนาดใหญ่ท่ีตรวจสอบโดยส�านักงานสอบบัญชีใหญ่ 4 แห่ง 

(Big-4) และพบว่า จ�านวนความเสี่ยงที่ผู้สอบบัญชีได้รายงาน

ไว้ในรายงานของตนนั้นมีค่าเฉลี่ยประมาณ 4.2 เร่ือง และ

ในหลายกรณี มีการน�าเสนอผลของการตรวจสอบในแต่ละ

ความเสี่ยงท่ีน�าเสนอด้วย (แม้มาตรฐานเพียงให้ไว้เป็นทาง

เลือกในการน�าเสนอเท่านั้น)

อย่างไรก็ตาม ในการส�ารวจนั้น FRC พบว่ามีส�านักงาน

สอบบัญชี Big-4 รายหนึ่งได้น�าเสนอความเสี่ยงสองประเภท

เป็นมาตรฐานส�าหรับลูกค้าทุกรายของตน โดยใช้ค�าอธิบาย

และการตอบสนองความเสี่ยงที่ค ่อนข้างเป็นมาตรฐาน 

เหมือนกันหมด ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ FRC 
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อีกทั้งมีการตรวจพบว่าวิธีการตรวจสอบส�าหรับความเสี่ยง 

ในบางรายงานที่ผู ้สอบบัญชีน�าเสนอไว้ไม่ตรงกับวิธีการ 

ตรวจสอบที่ผู ้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานจริง กรณีเช่นน้ีอาจ 

เกิดขึ้นกับการน�า ISA701 มาใช้ในประเทศไทยด้วยก็ได ้

ดังนั้น ผู ้สอบบัญชีในประเทศไทยจึงควรต้องระมัดระวัง 

ในการน�าเสนอ KAM เพื่อหลีกเลี่ยงการกระท�าดังกล่าว 

นอกจากน้ี หน่วยงานที่มีหน้าที่ก�ากับดูแลอาจควรต้องม ี

การสุ ่มตรวจสอบคุณภาพการรายงานภายหลังการน�าไป 

ใช้จริงในไทยด้วย

มาตรฐานการสอบบัญชีของเนเธอร์แลนด์
สมาคมบัญชีของเนเธอร์แลนด์ (NBA, 2014) ก็ได้มี

การบังคับให้บริษัทท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะต้องใช้รายงาน

ของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ ซึ่งต้องมีการน�าเสนอ KAM ใน

รายงานของผูส้อบบญัชีเหมอืนกบั ISA701 ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 

เป็นต้นไป อีกทั้งยังก�าหนดให้มีการรายงานว่าผู้สอบบัญชี

ประยุกต์ใช้แนวคิดด้านความมีสาระส�าคัญอย่างไร และมี

ขอบเขตการตรวจสอบโดยสรุปอย่างไร คล้ายกับที่ก�าหนด

โดย FRC (2013) ของสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด ์

อีกด้วย

ขณะน้ียงัไม่พบว่ามกีารส�ารวจผลการใช้รายงานแบบใหม่

อย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจเนื่องมาจากเพิ่งใช้มาไม่นานนัก 

ผู้เขียนจึงค้นหาตัวอย่างรายงานของผู ้สอบบัญชีแบบใหม่

จ�านวน 4 ฉบับ ซ่ึงตรวจสอบโดยส�านักงานสอบบัญชี Big-4 

แห่งละฉบับจากเว็บไซต์ และพบว่า มีการรายงาน KAM 

ในจ�านวนประมาณ 3–7 เร่ืองในรายงานของผู้สอบบัญชีปี 

พ.ศ. 2557 โดยส่วนใหญ่จะอธิบายลักษณะของ KAM เหตผุล

ที่ท�าให้กรณีดังกล่าวเข้าลักษณะของ KAM วิธีตรวจสอบท่ี 

ผู ้สอบบัญชีใช้ในการตรวจสอบ และจะมีการระบุผลการ

ตรวจสอบเกี่ยวกับ KAM ดังกล่าวด้วย

มาตรฐานการสอบบัญชีของสมาชิกประชาคมยุโรป 
(European Union: EU)

European Group of Auditors’ Oversight Bodies 

(EGAOB) ก็ได้มีการตัดสินใจในปี พ.ศ. 2557 ท่ีจะเพิ่มเรื่อง

ท่ีต้องรายงานในรายงานของผู้สอบบัญชี ซ่ึงการเปลี่ยนแปลง

นี้มีความคล้ายกับข้อก�าหนดของ FRC (2013) ที่ใช้ใน 

สหราชอาณาจักรมาก มีแต่เพียงรายละเอียดปลีกย่อย 

บางประการเท่านั้นท่ีแตกต่างกัน โดยประเทศสมาชิกของ 

EU จะต้องปฏิบัติตามส�าหรับงบการเงินที่เร่ิมในวันที่ 30 

มิถุนายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

โดยสรุปแล้ว จะเห็นได้ว่า หน่วยงานก�ากับดูแลทาง

ด้านการรายงานทางการเงินในประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่

มีแนวคิดเรื่องเกณฑ์การระบุและการน�าเสนอเรื่องส�าคัญที่

พบในการสอบบัญชีที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งก็ได้รับการตอบรับท่ีด ี

จากผู้ใช้งบการเงิน ถึงแม้ผู้บริหารของบริษัทในสหรัฐอเมริกา

อาจไม่ได้ให้การตอบรับในเรื่องดังกล่าวมากนักก็ตาม อย่างไร

ก็ตาม งานวิจัยเชิงประจักษ์เก่ียวกับผลกระทบของเรื่อง 

ดังกล่าวยังมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่มากและ

ยังไม่มีการบังคับใช้ในหลายประเทศ เรื่องนี้จึงยังเป็นเรื่องที่

ควรค่าแก่การศึกษาในรายละเอียดต่อไป

ข้อพิจารณาต่าง ๆ  ในการระบุและน�าเสนอ KAM
บทความส่วนนี้จะน�าเสนอข้อพิจารณาส�าคัญต่าง ๆ  ที่

ต้องค�านึงถึงในการระบุและน�าเสนอ KAM ในรายงานของ 

ผู้สอบบัญชี โดยอ้างอิงจาก ISA701 ซ่ึงไม่มีข้อแตกต่าง 

ใด ๆ  จากร่างมาตรฐานท่ีเสนอโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (สภา

วิชาชีพบัญชีฯ, 2558)

การพิจารณาว่าเป็นเรื่องใดเป็น	 KAM

การพิจารณาว่าเป็นเรื่องใดเป็น KAM ที่จะน�าเสนอ 

ในรายงานของผู้สอบบัญชีนั้นมีข้ันตอนส�าคัญอยู่ 3 ข้ันตอน

ดังแผนภาพท่ีแสดงประกอบนี้ และเพ่ือความเข้าใจท่ีกระจ่าง

มากข้ึน ภาคผนวก 1 ท้ายบทความนี้ได้สรุปแนวทางการ

พิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยละเอียดไว้ด้วยDo
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ประเด็นส�ำคัญและกำรประยุกต์แนวคิดเร่ืองส�ำคัญในกำรตรวจสอบ

นัยส�าคัญท่ีสุด” ในการตรวจสอบงวดปัจจุบันและเลือกให้

เรื่องนั้นเป็น “เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ” หรือ KAM 

(เรื่องที่กระทบมากกว่า 1 ด้านข้างต้นพร้อม ๆ  กัน ยิ่งมี

โอกาสเป็น KAM มากข้ึน)

ขั้นตอนท่ีสาม พิจารณาว่าเรื่องท่ีเลือกให้เป็น KAM 

นั่นเข้าเงื่อนไขท่ีท�าให้ไม่สามารถน�าเสนอเป็น KAM ใน

รายงานของผู้สอบบัญชีได้หรือไม่ (ดูหัวข้อ “การไม่ระบุ	

KAM	 ในรายงานของผู้สอบบัญชี” ท่ีน�าเสนอในส่วนถัดไป)

“เร่ืองที่ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษจาก 

ผู้สอบบัญชี”

ISA701 ได้อธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับการพิจารณาในขั้น

ตอนแรกในหลายประเด็น โดยมีการให้ตัวอย่าง “เรื่องที่

ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษจากผู้สอบบัญชี” ที่ผู้สอบบัญชี

ควรต้องพิจารณาดังนี้

• เรื่องที่ท้าทายส�าหรับผู้สอบบัญชีในการหาหลักฐาน

ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ และเรื่องท่ีผู ้สอบบัญช ี

ต้องเผชิญความท้าทายในการสรุปความเห็นต่อ 

งบการเงิน

• เรื่องท่ีผู ้บริหารต้องใช้วิจารณญาณท่ีซับซ้อนและ

ส�าคัญจนต้องใช้สมาชิกระดับสูงของทีมตรวจสอบ 

มาเกี่ยวข้องมากในการตรวจสอบ หรือต้องใช  ้

ผู ้เช่ียวชาญด้านการบัญชีหรือด้านการตรวจสอบ

นอกทีมตรวจสอบมาช่วย

• เรื่องท่ีประสบปัญหาในการตรวจสอบจนผู้สอบบัญชี

ต้องติดต่อกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลของกิจการ 

เช่น:

- รายการกับบุคคล/กิจการท่ีเก่ียวข้องกันที่ผู้สอบ

บัญชีประสบปัญหาในการหาหลักฐานว่าเงื่อนไข

ของธุรกรรมใกล้เคียงกับลักษณะธุรกรรมที่ท�ากับ

บุคคล/กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องหรือไม่

- การทีที่มตรวจสอบหลกัของกลุม่บรษิทัไม่สามารถ

เข ้าถึงข ้อมูลของทีมตรวจสอบของบริษัทใน 

กลุ่มได้

ขั้นตอนที่ 1

• พิจารณาว่าเรื่องใดเป็น “เร่ืองท่ีต้องการ

ความใส่ใจเป็นพิเศษจากผู้สอบบัญชี” 

จากเรื่องท่ีเคยสื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการ

ก�ากับดูแลท้ังหมด

ขั้นตอนที่ 2

• พิจารณาว่าเรื่องใดเป็น “เรื่องที่มี 

นัยส�าคัญท่ีสุด” ในการตรวจสอบงวด

ปัจจุบัน จาก “เรื่องท่ีต้องการความใส่ใจ

เป็นพิเศษจากผู้สอบบัญชี” ท่ีระบุได ้

ในขั้นตอนท่ี 1

ขั้นตอนที่ 3

• ตรวจสอบเงื่อนไขที่ท�าให้ไม่สามารถ 

แสดง “เร่ืองท่ีมีนัยส�าคัญท่ีสุด” ที่ได้จาก

ข้ันตอนที่ 2 เป็น KAM ในรายงานของ 

ผู้สอบบัญชี

ขั้นตอนแรก ผู ้สอบบัญชีต้องทบทวนและพิจารณา 

เรื่องที่เคยสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทั้งหมดและ

เลือกว่าเร่ืองใดเป็น “เรื่องที่ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษ

จากผู้สอบบัญชี” (Significant Auditor Attention) โดย 

ISA701 ได้แนะน�าให้ค�านึงถึงด้านต่าง ๆ  ต่อไปนี้

• เรื่องที่ผู้สอบบัญชีประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงในการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ

• เรื่องที่เป็น “ความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญ” ที่ระบุได้ใน

ช่วงการท�าความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อม

ของกิจการที่ตรวจสอบในขั้นการวางแผน

• เรื่องที่ผู ้สอบบัญชีต้องใช้วิจารณญาณสูงเนื่องจาก

เป็น (1) เรื่องที่ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณอย่าง

มาก หรือ (2) เป็นเรื่องเกี่ยวกับประมาณการท่ีมี

ความไม่แน่นอนสูง

• ผลกระทบของเหตุการณ์หรือรายการที่มีความส�าคัญ

ต่องบการเงินที่เกิดขึ้นในงวดที่มีต่อการตรวจสอบ

ขั้นตอนที่สอง ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่า จากเรื่อง 

ท่ีเข้าเงื่อนไขในขั้นตอนที่หนึ่งนั้น เรื่องใดเป็น “เรื่องที่ม ีDo
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• เรื่องที่ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบ ต้อง

ปรึกษากับผู้อื่นที่อยู่ใน/นอกส�านักงานตนเอง เช่น 

หุน้ส่วนทีรั่บผิดชอบในการควบคุมคณุภาพ (Quality 

Control Partner) ของส�านักงาน

• เร่ืองที่ผู้สอบบัญชีต้องสนใจเป็นอย่างมากอื่น ๆ  ท่ี

อาจไม่ใช่เรื่องที่มีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน เช่น การใช้ระบบ IT ใหม่ที่มีผลกระทบ

กลยุทธ์ตรวจสอบ

• นโยบายการบัญชีที่มีความส�าคัญต่อการเข ้าใจ 

งบการเงินของผู ้ ใช ้ หรือการเปลี่ยนแปลงของ

นโยบายดังกล ่าว รวมทั้ งการใช ้นโยบายที่ ไม ่

สอดคล้องธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้  ISA701 ได ้อธิบายเพิ่มเติมว ่า ผู ้สอบบัญชี

อาจสามารถระบุ “เร่ืองที่ต ้องการความใส่ใจเป็นพิเศษ 

จากผู้สอบบัญชี” เหล่าน้ีได้ต้ังแต่ช่วงการวางแผนของการ

ตรวจสอบและอาจได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล 

ไปแล้ว แต่การตัดสินใจว่าเรื่องใดเป็น KAM นั้น ขึ้นอยู่ 

กับผลการตรวจสอบหรือหลักฐานท่ีรวบรวมได้ตลอดการ

ตรวจสอบมากกว่า

“ความเสี่ยงท่ีมีนัยส�าคัญ”

อีกเรื่องหนึ่งที่ผู้สอบบัญชีควรน�ามาการพิจารณาว่าเป็น 

“เรื่องท่ีต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษจากผู้สอบบัญชี” หรือ

ไม่ในข้ันตอนแรกที่กล่าวข้างต้น คือ การพิจารณา “ความ

เสี่ยงที่มีนัยส�าคัญ” (Significant Risks) ทั้งนี้ TAS315 

(ปรับปรุง) การระบุและประเมินความเสียงจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ โดยการท�า

ความเข ้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ ให  ้

ค�าจ�ากัดความของ “ความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญ” ว่าหมายถึง 

ความเส่ียงของการแสดงข ้อมูลที่ขัดต ่อข ้อเท็จจริงอัน 

เป็นสาระส�าคัญ ซึ่งผู้สอบบัญชีต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

เช่น เรื่องที่ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณสูง รายการผิดปกติ 

หรือการที่ผู ้สอบบัญชีต้องเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง 

จากที่เคยประเมินไว้ตั้งแต่ช่วงการวางแผนการตรวจสอบ 

โดยเฉพาะในรายการท่ีมีความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ 

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ (Risk of Material 

Misstatement: RMM) สูง (สภาวิชาชีพบัญชีฯ, 2556)

ดังนั้น ความเสี่ยงท่ีมีนัยส�าคัญจึงมักเป็น “เรื่องที่

ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษจากผู้สอบบัญชี” อย่างไรก็ตาม 

ความเสี่ยงท่ีมีนัยส�าคัญบางเรื่องอาจไม่เป็น “เรื่องท่ีต้องการ

ความใส่ใจเป็นพิเศษจากผู้สอบบัญชี” ก็ได้ เช่น มาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 240 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

เกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน 

ให้สมมติเสมอว่าการทุจริตด้านการรับรู ้รายได้ และการ

แทรกแซงการควบคุมภายในโดยผู้บริหาร (Management’s 

Override) เป็นความเสี่ยงท่ีมีนัยส�าคัญ (สภาวิชาชีพบัญชีฯ, 

2555) แต่ผู้สอบบัญชีอาจพบหลังการตรวจสอบว่าความเสี่ยง

ดังกล่าวอาจไม่เป็น “เรื่องที่ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษจาก

ผู้สอบบัญชี” ก็ได้ ดังนั้นจึงอาจไม่ต้องน�ามาพิจารณาว่าเป็น 

KAM หรือไม่

ผลกระทบของเหตุการณ์หรือรายการ 

ที่มีความส�าคัญต่องบการเงิน

ตัวอย่างของปัจจัยในการพิจารณาว่าเรื่องใดเป็น “เรื่อง

ท่ีผู้สอบบัญชีให้ความสนใจอย่างมาก” ท่ีกล่าวถึงในข้ันตอน

แรก ยังรวมถึง ผลกระทบของเหตุการณ์หรือรายการที่มี

ความส�าคญัต่องบการเงนิทีเ่กดิขึน้ในงวดทีม่ต่ีอการตรวจสอบ 

โดย ISA701 ได้ให้ตัวอย่างเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวดังนี้

• เรื่องที่ผู ้สอบบัญชีต้องใช้เวลามากและบ่อยในการ

สื่อสารกับผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล 

เช่นรายการที่เกิดกับบุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ที่มีลักษณะผิดปกติหรือไม่เหมือนรายการค้าปกติ 

หรือเร่ืองท่ีผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณท่ีซับซ้อน

• การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ บัญชี กฎระเบียบ 

อุตสาหกรรมหรือเรื่องอื่น ๆ  ที่มีผลต่อสมมติฐาน

หรือวิจารณญาณของผู ้บริหาร ซึ่งอาจมีผลต่อ

แนวทางการตรวจสอบ เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องให้

ความส�าคัญเป็นอย่างมากDo
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ประเด็นส�ำคัญและกำรประยุกต์แนวคิดเร่ืองส�ำคัญในกำรตรวจสอบ

ข้อพิจารณา	 “เรื่องที่มีนัยส�าคัญท่ีสุด”

จากเรื่อง “เรื่องท่ีต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษจาก 

ผู้สอบบัญชี” ที่สามารถระบุได้ในขั้นตอนที่หนึ่ง ขั้นถัดมา 

คือการคัดเลือกว่าเร่ืองใดเป็นเรื่องที่มีนัยส�าคัญที่สุด โดย 

ISA701 ระบุว่า “เร่ืองที่ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษจาก 

ผู้สอบบัญชี” อาจเป็นเรื่องที่ผู้สอบบัญชีสื่อสารกับผู้มีหน้าที่

ในการก�ากับดูแลบ่อยครั้งและจริงจัง ดังนั้น ลักษณะและ

ปริมาณการสื่อสารดังกล่าวจะสามารถบ่งชี้ว่าเรื่องใดเป็น

เรื่องท่ีมีนัยส�าคัญที่สุดได้

นอกจากน้ี ISA701 ยังให้ตัวอย่างข้อพิจารณาอื่น ๆ  

เพื่อพิจารณาเรื่องที่มีนัยส�าคัญที่สุดอีกหลายด้าน (ซึ่งมีความ

คล้ายคลึงกับข้อเสนอของ PCAOB ของสหรัฐ ในการเลือก 

CAM) เช่น:

• ความส�าคัญและสาระส�าคัญของเรื่องดังกล่าวต่อ

ความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงิน

• ลกัษณะของนโยบายทางการบญัช ีหรอืความซบัซ้อน

หรือการต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการเลือก

นโยบายที่เหมาะสม

• ลักษณะและปริมาณการตรวจสอบส�าหรับเรื่อง 

ดงักล่าว โดยรวมถงึ ปรมิาณของการใช้ความช�านาญ

หรอืความรูเ้ฉพาะทาง หรือ ลกัษณะการขอค�าปรกึษา

ภายนอกเพื่อช่วยทีมตรวจสอบ

• ลักษณะและระดับความยากล�าบากในการตรวจสอบ 

ประเมินผล หรือหาหลักฐานประกอบในเรื่อง 

ดังกล่าว โดยเฉพาะเมื่อดุลยพินิจท่ีผู ้สอบบัญชี 

ต้องใช้นั้นเป็นนามธรรม (Subjective) มากข้ึน

• ความรุนแรงของข้อบกพร่องของควบคุมภายใน 

หรือ

• เรื่องที่กระทบต่อการตรวจสอบในด้านต่าง ๆ  หลาย

ด้านพร้อมกัน เช่น การท�าสัญญาระยะยาวท่ีส�าคัญ

กับลูกค้า อาจท�าให้ผู้สอบบัญชีต้องสนใจในหลาย

ด้านพร้อม ๆ  กัน ทั้งวิธีการรับรู้รายได้ การถูกฟ้อง

ร้องหรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการประมาณ

การทางบัญชีที่อาจต้องเกิดขึ้น

จ�านวน	 KAM

ISA701 ไม่มีการจ�ากัดจ�านวนเรื่องของ KAM หรือ 

ระบุให้มีจ�านวน KAM ขั้นต�่าที่ต้องแสดงในรายงานของ 

ผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีควรพิจารณาจ�านวนเรื่องจาก

ปัจจัยต่าง ๆ  เช่น

• ขนาดและความซับซ้อนของกิจการ เช่น จ�านวน 

KAM อาจยิ่งมีจ�านวนมากขึ้น หากกิจการมีขนาด

ใหญ่มากข้ึนหรือมีความซับซ้อนมากข้ึน

• ลักษณะธุรกิจและสภาพแวดล้อมของกิจการ เช่น

หากมีลักษณะธุรกิจที่พิเศษหรือเฉพาะเจาะจงท่ีเป็น

ท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษ

• ข้อเทจ็จรงิและสถานการณ์ทีเ่กิดขึน้ในการตรวจสอบ 

เช่น มีสถานการณ์ส�าคัญเกิดขึ้นหลายประเด็นใน

ระหว่างการตรวจสอบ

โดยหากยิ่งมีเรื่องที่ผู ้สอบบัญชีระบุให้เป็น KAM ใน

เบื้องต้นจ�านวนมาก ผู ้สอบบัญชียิ่งต้องพิจารณาให้ดีว่า 

เร่ืองใดกันแน่ที่เข้าข่ายเป็น KAM และต้องตระหนักว่า

จ�านวนเรื่อง KAM ท่ีมากมายเกินไปอาจแสดงให้เห็นว่า 

เรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องท่ีส�าคัญท่ีสุด

การน�าเสนอ KAM ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ISA701 เสนอให้มีหัวข้อ KAM แยกต่างหากจากเร่ือง

อื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีและเริ่มต้นด้วยวรรคน�าที่ใช้ 

ค�าบรรยายท่ีเป็นมาตรฐาน ซ่ึงอธิบายความหมายของ KAM 

และระบุว่า KAM เหล่านี้เกิดจากการตรวจสอบงบการเงิน

โดยรวม โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นต่างหากส�าหรับ 

KAM ดังกล่าว

ต่อจากนั้นเป็นการบรรยาย KAM ในรายละเอียด ซ่ึง

หากมีมากกว่า 1 เร่ือง ISA701 แนะน�าให้มีการใส่หัวข้อ

ย่อยก่อนบรรยายรายละเอียดของ KAM แต่ละเรื่อง โดย

การน�าเสนอ KAM น้ันควรมี 3 องค์ประกอบดังนี้

1. การอ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวกับ 

KAM ดังกล่าว (ถ้ามี)
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2. การอธิบาย KAM และระบุว่าเหตุใดเรื่องดังกล่าว

จึงถือว่าเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

3. ผู้สอบบัญชีจัดการกับเรื่องดังกล่าวอย่างไร โดยอาจ

เลือกอธิบายสิ่งต่อไปนี้ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านก็ได้

- วิธีการตอบสนองหรือแนวทางของผู้สอบบัญชีที่

ใช้ส�าหรับKAM

- วิธีตรวจสอบคร่าว ๆ  ส�าหรับ KAM ดังกล่าว ซ่ึง

อาจรวมถึงการปรึกษากับผู้อื่นในส�านักงานหรือ

กับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล

- ข้อบ่งช้ีถึงผลลัพธ์ของวิธีการตรวจสอบที่ใช้ หรือ

- ข้อสังเกตส�าคัญเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ การแสดงหัวข้อย่อยของ KAM แต่ละเร่ืองอาจ

เรียงล�าดับตามความส�าคัญหรือตามล�าดับของหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินก็ได้

การไม่ระบุ KAM ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ISA701 ระบุว่า ผู้สอบบัญชีอาจไม่น�าเสนอเรื่องส�าคัญ

ในการตรวจสอบก็ได้ หากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

• มีกฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าว

ต่อสาธารณะ หรือ

• สามารถคาดเดาได้อย่างสมเหตุสมผลว่าผลกระทบ

ทางลบจากการน�าเสนอ KAM ดังกล่าวจะมีมากกว่า

ประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งในกรณีนี้ ISA701 ระบุ

ว่าเป็นกรณีที่ไม่ค่อยน่าจะเกิดขึ้นได้ แต่หากเกิด

กรณีนี้ขึ้นจริง ผู้สอบบัญชีอาจควรหารือกับที่ปรึกษา

ทางกฎหมาย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผลกระทบ

จากการรายงานหรือไม่รายงานเร่ืองดังกล่าวจะเป็น

อย่างไ รเพื่อประกอบการตัดสินใจ

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการอธิบายเรื่องที่น�าไปสู่การ

แสดงความเห็นแบบเปลี่ยนแปลงไปในวรรคเกณฑ์ในการ

แสดงความเห็น หรือมีการน�าเสนอหัวข้อ “ความไม่แน่นอน

ที่มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง” ในส่วนอื่น

ของรายงานของผู ้สอบบัญชีตามที่ ISA700 (ปรับปรุง) 

ก�าหนดไปแล้ว (ซึ่งตามค�าจ�ากัดความแล้ว เรื่องทั้งสองกรณี

เข้าลักษณะของ KAM ด้วยอยู่แล้ว) ผู้สอบบัญชีไม่ต้องน�า

เรื่องดังกล่าวมาบรรยายซ�้าภายใต้หัวข้อ KAM นี้อีก แต่ให้

อ้างอิงเรื่องดังกล่าวในหัวข้อ KAM ว่ามีเรื่องเหล่านั้นถูกน�า

เสนออยู่ท่ีส่วนอื่นของรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว ซ่ึงผู้สอบ

บัญชีอาจเขียนข้อความต่อไปนี้เป็นย่อหน้าต่างหาก ต่อจาก

ค�าอธิบายมาตรฐานของ KAM

“[ยกเว้นเรื่องที่กล่าวในเกณฑ์การแสดงความเห็น	

(อย่างมีเงื่อนไขหรือว่างบการเงินไม่ถูกต้อง)	 หรือ	 ยกเว้น

เร่ืองที่กล่าวในหัวข้อ	 “ความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ 

เก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง”]	 ข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้ว

เห็นว่าไม่มีเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบอื่นที่ต้องสื่อสารใน

รายงานของข้าพเจ้า”

หรือในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเรื่อง

ส�าคัญในการตรวจสอบที่ต้องรายงานเลย ผู้สอบบัญชีอาจ 

ใช้ข้อความต่อไปนี้แทนก็ได้

“ข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเร่ืองส�าคัญในการ

ตรวจสอบท่ีต้องสื่อสารในรายงานของข้าพเจ้า”

ข้อควรระวังในการน�าเสนอ KAM
ในการน�าเสนอ KAM นั้น ISA701 ได้แนะน�าให้ผู้สอบ

บัญชีใช้ความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

• หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิคด้านการสอบบัญช ี

มากเกินไปจนท�าให้ผู้อ่านท่ีไม่มีความรู้เก่ียวกับการ

สอบบัญชีมากนักไม่เข้าใจหรือสับสน

• ไม่ควรเปิดเผย KAM ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีผู้บริหารไม่เคย

ให้ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะก่อนวันท่ีในรายงาน

ของผู้สอบบัญชี หากจ�าเป็นต้องอ้างถึงเรื่องดังกล่าว

จริง ๆ  ผู ้สอบบัญชีควรให้ผู ้บริหารหรือผู ้มีหน้าที ่

รับผิดชอบเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นในที่อื่นก่อน ซึ่ง 

ผู ้สอบบัญชีควรอ้างอิงไปยังการเปิดเผยดังกล่าว 

ในระหว่างการบรรยาย KAM

• ห้ามมีการแสดงเป็นนัยยะว่า KAM ดังกล่าวไม่ได้

รับข้อสรุปจากการตรวจสอบอย่างเหมาะสม หรือ 

มีให้ความเห็นต่อ KAM เรื่องนั้นเป็นการต่างหาก Do
wn

loa
d จ

าก
..ว

าร
สา

รว
ิชา

ชีพ
บัญ

ชี



ปีท่ี  11  ฉบับท่ี  32  ธันวาคม  2558  วารสารวิชาชีพบัญชี  121

ประเด็นส�ำคัญและกำรประยุกต์แนวคิดเร่ืองส�ำคัญในกำรตรวจสอบ

นอกเหนือจากการแสดงความเห็นโดยรวมใน 

งบการเงินที่ตรวจสอบ

• ผู้สอบบัญชีต้องระลึกอยู่เสมอว่า การรายงาน KAM 

ไม่สามารถใช้เป็นการทดแทนสิ่งต่อไปนี้

1. การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐาน 

การบัญชี

2. การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปของ 

ผู้สอบบัญชี

3. การรายงานตาม ISA570 (ปรับปรุง) เรื่อง การ

ด�าเนินงานต่อเนื่อง ในกรณีมีความไม่แน่นอน 

ที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือเงื่อนไข 

ที่อาจท�าให้เกิดข้อสงสัยต่อความสามารถในการ

ด�าเนินงานต่อเนื่องได้

4. การแสดงความเห็นต่อ KAM เป็นการเฉพาะ

ตัวอย่างการน�าเสนอ KAM ในรายงานของผู้สอบบัญชี
บทความนี้ขอน�าเสนอตัวอย่างการน�าเสนอ KAM ใน

รายงานของผู ้สอบบัญชีไว ้ในภาคผนวก 2 ซึ่งตัวอย่าง 

ดังกล่าวดัดแปลงมาจากเอกสารของคณะท�างานด้านการ 

จัดท�ารายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ของ IAASB (IFAC, 

2015a) รวมทั้งจากรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มี

ส่วนได้เสียสาธารณะในประเทศเนเธอร์แลนด์ และจากการ

รายงานความเสี่ยงในการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 

อันเป็นสาระส�าคัญในรายงานของผู้สอบบัญชีที่จัดขึ้นท�าขึ้น

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีของสหราชอาณาจักรและ

ไอร์แลนด์

ทั้งน้ีขอให้สังเกตว่า ตัวอย่างในภาคผนวก 2 นั้นเป็น

เพียงตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเท่านั้น เนื่องจาก 

ISA701 มีความตั้งใจให้การน�าเสนอ KAM มีความยืดหยุ่น

และเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์และแต่ละกิจการท่ีได้รับ

การตรวจสอบมากที่สุด เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความหมายแก่ 

ผู้ลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินอื่น โดย KAM ของแต่ละกิจการ

ที่ปรากฏในรายงานผู ้สอบบัญชีจะแตกต่างกันท้ังด ้าน 

จ�านวนเรื่องที่จะรายงาน การเลือกเรื่องที่จะเป็น KAM และ

วิธีการน�าเสนอแง่มุมต่าง ๆ

บทสรุป
การน�าเสนอ KAM ในรายงานของผู้สอบบัญชีตามแนว

ปฏิบัติของ ISA701 ได้รับความสนใจจากผู้ใช้งบการเงินและ

องค์กรที่ก�ากับดูแลวิชาชีพบัญชีในต่างประเทศอย่างมาก 

โดยเห็นได ้จากงานวิ จัยที่พอจะมีอยู ่ ในขณะนี้และจาก

แนวทางที่องค์กรท่ีก�ากับดูแลวิชาชีพบัญชีในหลายประเทศ

ตัดสินใจให้มีการน�าเสนอเรื่องดังกล่าวในท�านองเดียวกันกับ

เกณฑ์ของ ISA701 เกณฑ์ท่ีก�าหนดเพื่อให้ผู้สอบบัญชีตัดสิน

ใจได้ว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่ควรน�าเสนอเป็น KAM ในรายงาน

ของผู ้สอบบัญชีก็มีความชัดเจนพอสมควร อย่างไรก็ตาม 

เกณฑ์ดังกล่าวต้องใช้ดุลพินิจส่วนตัวของผู้สอบบัญชีอย่าง

มาก รวมท้ังอาจมีปัญหาในทางปฏิบัติท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น 

การน�าเสนอวิธีการตรวจสอบ KAM ในรายงานของผู้สอบ

บัญชีที่ไม่ตรงกับการปฏิบัติจริงของผู้สอบบัญชีดังในกรณีท่ี

เกิดข้ึนในสหราชอาณาจักร (FRC, 2015) หรือความเป็นไป

ได้ท่ีผู้สอบบัญชีอาจไม่น�าเสนอ KAM ในบางเรื่องอย่างตรง

ไปตรงมาเนื่องจากอิทธิพลของผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแล

หรือผู้บริหารของกิจการ (ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์, 2558a)

ประโยชน์ของการน�าเสนอ KAM ในรายงานของผู้สอบ

บัญชีนั้นยังไม่ชัดเจนมากนัก เนื่องจากโดยภาพรวมแล้วยัง

ถือว่ามีการท�าวิจัยเรื่องนี้น้อยมาก ถึงแม้จะมีแนวโน้มในทาง

ที่ค่อนข้างดีก็ตาม ดังเห็นได้จากผลตอบรับอย่างดีของผู้ใช้

งบการเงินจากการน�าเสนอเรื่อง RMM ในรายงานของผู้สอบ

บัญชีตามมาตรฐานของสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ และ

ผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของนักลงทุน

ท่ีไม่ใช่มืออาชีพจากการน�าเสนอ CAM ในรายงานของผู้สอบ

บัญชีตามข้อเสนอของ PCAOB การวิจัยผลกระทบและ

ประโยชน์ของ KAM ยังขาดในอีกหลายแง่มุม เช่น ผลกระ

ทบของการน�าเสนอ KAM ต่อราคาหุ้น ความเสี่ยงของผู้สอบ

บัญชีจากการถูกฟ้องร้อง หรือ จริยธรรมของผู้สอบบัญชีใน
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บทความวิชาการ

การน�าเสนอเรื่องดังกล่าว ซึ่งการเข้าใจถึงแง่มุมต่าง ๆ  

เหล่านั้นมีความจ�าเป็นต่อการพัฒนารายงานของผู้สอบบัญชี

ให้สามารถน�าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน

ได้มากขึ้นในอนาคต

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างผู้สอบบัญชีเองก็จ�าเป็นที่

จะต้องเตรียมตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญนี ้

เช่น การเตรียมการให้ความรู ้กับผู ้บริหารและผู ้มีหน้าที ่

ในการก�ากับดูแลล่วงหน้าเก่ียวกับความจ�าเป็นที่ต้องมีการ 

น�าเสนอ KAM การสื่อสารเนื้อหาที่จะรายงานใน KAM แก่

ผู้ท่ีเก่ียวข้องแต่เน่ิน ๆ  เพื่อลดปัญหาการไม่เห็นด้วย รวมทั้ง

การน�าเสนอ KAM ด้วยความระมัดระวังและตรงกับความ

เป็นจริง เป็นต้น

ทั้งนี้ หน่วยงานก�ากับดูแลเองก็ควรสุ่มทดสอบคุณภาพ

ของการน�าเสนอ KAM ภายหลังการน�ามาใช้จริงด้วย เพื่อ

ให้มั่นใจในคุณภาพการน�าเสนอเรื่องดังกล่าวและพัฒนา 

ให้วิชาชีพสอบบัญชีมีคุณค่าและน่าเชื่อถือในสายตาของ 

ผู้ใช้งบการเงิน

บรรณานุกรม
ภาษาไทย

ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์. (2552). การสื่อสารของรายงานของ 

ผู้สอบบัญชี: กรณีร่างรายงานของผู ้สอบบัญชีแบบใหม่. 

วารสารวิชาชีพบัญชี,	 13 (สิงหาคม), 31–53.

ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์. (2558a). การสื่อสารที่มากขึ้นจาก 

รายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่. วารสารวิชาชีพบัญชี,	 30

(เมษายน), 85–97.

ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์. (2558b). คุณค่าของรายงานผู้สอบบัญชี

แบบใหม่. วารสารวิชาชีพบัญชี,	 31 (สิงหาคม), 26–44.

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2555). มาตรฐาน 

การสอบบัญชี	รหัส	240:	ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

เกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน. 

กรุงเทพ: สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์.

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2556). มาตรฐาน 

การสอบบัญชี	รหัส	315	(ปรับปรุง):	การระบุและประเมิน

ความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต ่อข ้อเท็จจริงอัน 

เป ็นสาระส�าคัญ	 โดยการท�าความเข ้าใจกิจการและ 

สภาพแวดล้อมของกิจการ. กรุงเทพ: สภาวิชาชีพบัญช ี

ในพระบรมราชูปถัมภ์.

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2558). สภาวิชาชีพ

บัญชีประกาศร่างมาตรฐานฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับรายงาน

ของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ กี่ฉบับ ฉบับไหนบ้าง อยากรู้ต้อง 

click! ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558, จาก http://www.fap.or.th/index.php? 

lay=show&ac=article&Id=539919922&Ntype=30

ภาษาอังกฤษ

Accountingweb. (2013). Public	 company	 boards	

skeptical	 of	 PCAOB	 auditor’s	 report	 proposal. 

Retrieved 12 December 2015 from http://www.

accountingweb.com/practice/practice-excellence/

public-company-boards-skeptical-of-pcaob-

auditors-report-proposal

American Institute of Certified Public Accountants. 

(2013). Proposals	 to	 enhance	 the	 auditor’s	

report. NY: AICPA.

Baskerville, R. F., Hogartaigh, C. Ó., & Porter, B. A. 

(2010). The	 perceived	 message	 in	 the	 audit	

report	–	an	experimental	exploration. Retrieved 

from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.

cfm?abstract_id=1634478

BDO. (2013). 2013	BDO	Board	Survey. Retrieved from 

https://www.bdo.com/getattachment/07e894bb-

9792-4704-b38e-38b7961b45fe/attachment.aspx

Do
wn

loa
d จ

าก
..ว

าร
สา

รว
ิชา

ชีพ
บัญ

ชี



ปีท่ี  11  ฉบับท่ี  32  ธันวาคม  2558  วารสารวิชาชีพบัญชี  123

ประเด็นส�ำคัญและกำรประยุกต์แนวคิดเร่ืองส�ำคัญในกำรตรวจสอบ

Christensen, B. E., Glover, S. M., & Wolfe, C. J. (2014). 

Do Critical Audit Matter paragraphs in the audit 

report change nonprofessional investors’ decision 

to invest? Auditing:	 A	 Journal	 of	 Practice	 &	

Theory,	 33 (4), 71–93.

FRC (Financial Reporting Council). (2013). International 

Standard	on	Auditing	(UK	and	Ireland)	700:	The	

independent	 auditor’s	 report	 on	 financial	

statements. London: FRC.

FRC (Financial Reporting Council). (2015). Extended	

auditor’s	reports:	a	review	of	experience	 in	the	

first	 year. London: FRC.

Gray, G. L., Turner, J. L., Coram, P. J., & Mock, T. J. 

(2011). Perceptions and misperceptions regarding 

the unqualified auditor’s report by financial 

statement preparers, users, and auditors. 

Accounting	 Horizons,	 25 (4), 659–684.

Hatherly, D., Brown, T. O. M., & Innes, J. (1998). 

Free-form reporting and perceptions of the audit. 

The	 British	 Accounting	 Review,	 30 (1), 23–38. 

doi: http://dx.doi.org/10.1006/bare.1997.0057

International Auditing and Assurance Standards Board 

(IAASB). (2011). Enhancing	 the	 value	 of	 auditor	

report ing : 	 explor ing	 opt ions	 for	 change	

(Consultaion	Paper). May. Retrieved from https://

www.ifac.org/system/files/publications/exposure-

drafts/CP_Auditor_Reporting-Final.pdf

International Federation of Accountants (IFAC). (2015a). 

Auditor	Reporting	–	Illustrative	Key	Audit	Matters. 

Retrieved from https://www.ifac.org/system/files/

publications/files/IAASB-Auditor-Reporting-Toolkit-

Illustrative-Key-Audit-Matters.pdf

International Federation of Accountants (IFAC). (2015b). 

Auditor	Reporting	–	Key	Audit	Matters. Retrieved 

from http://www.ifac.org/system/files/publications/

files/Auditor-Reporting-Toolkit-KAM-Overview.pdf

International Federation of Accountants (IFAC). (2015c). 

Auditor	Reporting. Retrieved 1 August, 2015, from 

http://www.iaasb.org/projects/auditor-reporting

International Standard on Auditing (ISA). (2015a). 

Communicating	 Key	 Audit	 Matters	 in	 the	

independent	auditor’s	report	(ISA701). New York: 

International Federation of Accountants.

International Standard on Auditing (ISA). (2015b). 

Forming	 an	 opinion	 and	 reporting	 on	 financial	

statements	 ( ISA700	 (Revised)) .  New York: 

International Federation of Accountants.

NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). 

(2014). New	auditor’s	 report	 for	 public	 interest	

entities:	Featuring	additional	 information	about	

the	 auditor’s	 activities. Amsterdam: NBA.

Porter, B., hÓgartaigh, C. Ó., & Baskerville, R. (2009). 

Report on research conducted in the United 

Kingdom and New Zealand in 2008 investigating 

the audi t  expectat ion-per formance gap 

and users’ understanding of, and desired 

improvements to, the auditor’s report. Report	

prepared	 for	 AICPA's	 ASB	 and	 IAASB. Retrieved 

from http://www.ifac.org/system/files/downloads/

Porter_et_al_Final_Report_Combined.pdf

Vanstraelen, A., Schelleman, C., Meuwissen, R., & 

Hofmann, I. (2012). The audit reporting debate: 

seemingly intractable problems and feasible 

solutions. European	 Accounting	 Review,	 21 (2), 

193–215. doi: 10.1080/09638180.2012.687506Do
wn

loa
d จ

าก
..ว

าร
สา

รว
ิชา

ชีพ
บัญ

ชี



124 วารสารวิชาชีพบัญชี  ปีที่  11  ฉบับท่ี  32  ธันวาคม  2558

บทความวิชาการ

ภาคผนวก 1

แผนผังการเลือก KAM เพื่อน�าเสนอในรายงานของผู้สอบบัญชี

กิจการเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือไม

รายงานของผูสอบบัญชีเปนแบบไมแสดงความเห็นหรือไม

กิจการไมใชบริษัทจดทะเบียนฯ แตผูสอบบัญชีตองการนำเสนอ KAM

ใชหรือไม

ไมตองนำเสนอ KAM

ในรายงานของผูสอบบัญชี

ใช

ใชเรื่องที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลทั้งหมดเปนประชากร

ในการเลือกวา เรื่องใด คือ KAM โดย

ก) พิจารณาวา เรื่องที่สื่อสารกับผูมีหนาที่กำกับดูแลเรื่องใดบางเปน

“เรื่องที่ตองการความใสใจเปนพิเศษจากผูสอบบัญชี” ในการตรวจสอบ

ข) พิจารณาวา “เรื่องที่ตองการความใสใจเปนพิเศษจากผูสอบบัญชี”

เรื่องใดเปน “เรื่องที่มีนัยสำคัญที่สุด”

“เรื่องที่มีนัยสำคัญที่สุด” ดังกลาวเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ

งบการเงินในงวดปจจุบันหรือไม

“เรื่องที่มีนัยสำคัญที่สุด” ดังกลาวมีกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอ

สาธารณะหรือไม

การนำเสนอ “เรื่องที่มีนัยสำคัญที่สุด” ดังกลาวในรายงานของผูสอบบัญชี

อาจเกิดผลเสียหายมากกวาประโยชนตอสาธารณะหรือไม

“เรื่องที่มีนัยสำคัญที่สุด” นั้นเปน KAM

ที่ควรนำเสนอในรายงานของผูสอบบัญชี

ใช

ไมใช

เรื่องดังกลาวไมเขาลักษณะ

การเปนเรื่องที่ตองนำเสนอ

เปน KAM

ในรายงานของผูสอบบัญชี

ไม

ไม

ไม

มี

ไมใช

ใช

ใช

ไมใช

ไมใช
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ประเด็นส�ำคัญและกำรประยุกต์แนวคิดเร่ืองส�ำคัญในกำรตรวจสอบ

ภาคผนวก 2

ตัวอย่างการน�าเสนอ KAM ในรายงานของผู้สอบบัญชี

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ
เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบเป็นเรือ่งซึง่ตามดลุยพนิจิทางวชิาชพีของข้าพเจ้ามคีวามส�าคญัทีส่ดุในการตรวจสอบ

งบการเงินงวดปัจจุบัน เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบเหล่านี้พิจารณาจากบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม

และการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าว และข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นต่อเร่ืองเหล่านี้เป็นการ

ต่างหาก

ค่าความนิยม1

ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษัท กขค จ�ากัด (มหาชน) จ�าเป็นต้องทดสอบการด้อยค่า

ของค่าความนิยมทุกปี การทดสอบดังกล่าวส่งผลส�าคัญต่อการสอบบัญชีของข้าพเจ้า เนื่องจากค่าความนิยมจ�านวน 

xxx บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 เป็นจ�านวนเงินที่มีสาระส�าคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ขั้นตอนการทดสอบ

การด้อยค่าโดยผู้บริหารมีความซับซ้อน ต้องใช้วิจารณญาณอย่างมาก อีกทั้งต้องอาศัยข้อมูลสมมติ (โดยเฉพาะ

ข้อมูลสมมติที่ว่า.............) ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพการตลาดในอนาคตได ้

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยเกี่ยวกับค่านิยมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ xxx ซ่ึงอธิบายเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง

ข้อสมมติส�าคัญที่อาจกระทบต่อการด้อยค่าในอนาคตได้

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าวได้รวมถึงการใช้ผู ้เชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่าเพื่อช่วยใน 

การประเมินสมมติฐานและวิธีการประเมินที่กลุ่มบริษัทใช้ โดยได้ให้ความส�าคัญกับการประเมินรายได้ท่ีเพิ่มข้ึนและ

ก�าไรขั้นต้นที่ประมาณไว้ในอนาคตส�าหรับ (ชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) นอกจากนี้ ข้าพเจ้าให้ความส�าคัญต่อ 

ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับข้อสมมติที่ส่งผลส�าคัญที่สุดในการประเมินมูลค่าที่ 

คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยม

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ2

ความเหมาะสมของจ�านวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นเรื่องส�าคัญที่ผู ้บริหารต้องใช้วิจารณญาณอย่างมาก 

การระบุว่ามีการด้อยค่าของลูกหนี้และการก�าหนดจ�านวนที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความ

ไม่แน่นอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากต้องอาศัยข้อสมมติและปัจจัยต่าง ๆ  มากมาย เช่น ฐานะทางการเงิน 

ของลูกหน้ี ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและราคาขายสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับ นอกจากนี้ การใช้แบบจ�าลอง

และข้อสมมติที่ใช้ในการค�านวณที่แตกต่างกันอาจท�าให้ได้จ�านวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ต่างกันอย่างมีสาระส�าคัญ

ด้วย การเปิดเผยการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องซับซ้อนและข้ึนอยู่กับคุณภาพของข้อมูล กลุ่มลูกค้า

1 ดัดแปลงจากตัวอย่างใน IFAC (2015)
2 ดัดแปลงจากรายงานการสอบบัญชีของ Ernst & Young ส�าหรับการตรวจสอบบริษัท ING ปี 2557Do
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ส�าคัญ ๆ  ของกลุ่มบริษัท กขค จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย ลูกค้าสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยในประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ลูกค้าสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศเบลเยี่ยมและลูกค้าสินเชื่อเพื่อการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ในประเทศเนเธอร์แลนด์

ข้าพเจ้าได้ท�าการประเมินและทดสอบระบบและประสิทธิผลของการควบคุมเก่ียวกับการค�านวณค่าเผื่อ 

หนี้สงสัยจะสูญ รวมท้ังคุณภาพของข้อมูลและระบบท่ีใช้ ส�าหรับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญท่ีค�านวณจากการพิจารณา

ลูกหนี้รายตัว ข้าพเจ้าได้ทดสอบสมมติฐานที่ใช้ในการระบุการด้อยค่าและการค�านวณจ�านวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ซึ่งรวมถึงการทดสอบการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต การประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ค�้าประกัน และ

การประมาณมูลค่าการสูญเสียหากเกิดการผิดนัดช�าระหนี้ขึ้น ในกรณีของการค�านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่

พิจารณาข้อมูลเป็นกลุ่มลูกค้า ข้าพเจ้าโดยทดสอบและขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบแบบจ�าลอง

ที่ใช้ค�านวณ รวมทั้งการอนุมัติแบบจ�าลองและการทดสอบความถูกต้องของแบบจ�าลองด้วย นอกจากนี้ข้าพเจ้า 

ได้ทดสอบความเหมาะสมและความถูกต้องของข้อมูลที่น�ามาใช้ในแบบจ�าลอง เช่น อัตราการได้รับช�าระและอัตรา

ค่าใช้จ่ายในการทวงหนี้ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลและข้อสมมติที่ใช้เหล่านั้นกับแหล่งอ้างอิงภายนอก (ในกรณีที่

สามารถหาได้) สุดท้ายข้าพเจ้าประเมินและทดสอบการควบคุมและประสิทธิผลของการควบคุมเกี่ยวกับการ 

เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังการเปิดเผยมูลค่าจากการยึดทรัพย์และมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนด้วย

การทุจริตที่เกิดในบริษัทลูกท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา3

 ในเดือนพฤศจิกายน 25X1 บริษัทได้ประกาศว่าถูกทางการประเทศสหรัฐฯ ตรวจสอบเก่ียวกับการทุจริต

ด้านการจ่ายเงินให้บุคคลภายนอก4 บริษัทได้จ้างท่ีปรึกษาภายนอกเพื่อสืบสวนการทุจริตดังกล่าว และประเมิน 

สภาพแวดล้อมการควบคุมของบริษัทลูกดังกล่าว รวมทั้งได้มีการประเมินผลกระทบต่องบการเงินของเรื่องดังกล่าว

แล้ว ข้าพเจ้าได้พิจารณาขอบเขตของงานที่ที่ปรึกษาภายนอกได้ท�าให้กับบริษัทและได้สอบทานผลงานของท่ีปรึกษา

แล้ว นอกจากงานตรวจสอบปกติของข้าพเจ้าตามที่วางแผนไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้ขยายขอบเขตการตรวจสอบด้าน 

การจ่ายเงินให้กับบุคคลภายนอกโดยบริษัท เพ่ือให้มั่นใจว่าการจ่ายเงินดังกล่าวมีการอนุมัติอย่างเหมาะสมและ 

มีหลักฐานประกอบตามที่ควรจะเป็นในการประกอบธุรกิจปกติ นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบว่าผู้บริหารของ

บริษัท กขค จ�ากัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลการรายงานทางการเงินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเร่ือง 

ดังกล่าว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินความเพียงพอของการตอบสนอง (เข่น การตรวจสอบและการแก้ไข) 

ของผู้บริหารต่อเรื่องดังกล่าวแล้ว บริษัทได้เปิดเผยผลกระทบของการทุจริตในสหรัฐท่ีมีต่องบการเงินไว้ใน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 แล้ว

3 ดัดแปลงจากรายงานการสอบบัญชีของ KPMG ส�าหรับการตรวจสอบบริษัท Akso Nobel N.V. ปี 2557
4 ขอให้สังเกตว่าเน่ืองจากการทุจริตเป็นเร่ืองที่อ่อนไหว การน�าเสนอ KAM เรื่องดังกล่าวจึงควรมีการอ้างอิงว่าผู้บริหารได้เคยเปิดเผยข้อมูล

เร่ืองดังกล่าวแล้วDo
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ประเด็นส�ำคัญและกำรประยุกต์แนวคิดเร่ืองส�ำคัญในกำรตรวจสอบ

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ5

ความเส่ียง

บริษัทมีสินค้าคงเหลือจ�านวน 797.8 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 ดังที่อธิบายไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 1 สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับสุทธิแล้วแต่ราคาใด 

จะต�่ากว่า ดังนั้นผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจ�านวนค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือที่เหมาะสม 

ส�าหรับสินค้าล้าสมัย โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์สินค้าที่ตกรุ่นรายตัว ส่วนมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับสุทธิพิจารณา

จากแผนการลดราคาที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น

การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสมมติฐานท่ีผู ้บริหารใช้ในการค�านวณค่าเผื่อการ 

ลดมูลค่าสินค้า โดย

• เข้าร่วมการตรวจนับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า 15 แห่ง และร้านค้าปลีก 16 แห่ง

• สุ่มทดสอบสินค้า เพ่ือให้มั่นใจว่าต้นทุนท่ีบันทึกในบัญชีตรงกับใบก�ากับสินค้า และมีการปันส่วนค่าใช้จ่าย

ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าวอย่างถูกต้อง

• เปรียบเทียบต้นทุนสินค้ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับสุทธิ ซ่ึงค�านวณจากราคาขายสินค้าภายหลังสิ้นปี

• วิเคราะห์ปริมาณสินค้าที่คงเหลือและการเคลื่อนไหวของสินค้า เพื่อระบุสินค้าที่มีการหมุนเวียนต�่า หรือ

สินค้าที่ตกรุ่น

• สอบทานความแม่นย�าในการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าในอดีต

นอกจากน้ี ข้าพเจ้ายังได้ประเมินแนวโน้มของผู้บริโภค เพื่อเปรียบเทียบกับสมมติฐานในการประมาณการ

ยอดขายของผู้บริหาร โดยอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือบันทึก

ครบถ้วน

ผลการทดสอบ

การทดสอบข้างต้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และข้าพเจ้าเห็นด้วยว่าระดับค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ

มีความเหมาะสม

5 ดัดแปลงมาจากส่วนหน่ึงของรายงานการสอบบัญชีของ Deloitte ส�าหรับการตรวจสอบงบการเงินของ Marks and Spencer Group Plc. 

ส�าหรับงวด 52 สัปดาห์ส้ินสุดวันที่ 28 มี.ค. 2558 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการน�าเสนอให้สอดคล้องกับตัวอย่างอื่นๆ ที่น�าเสนอมา

ก่อนหน้า เพื่อให้เห็นวิธีการน�าเสนอรูปแบบที่แตกต่างไปซึ่งอาจน�าไปใช้ได้Do
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