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การศึกษาน้ีไดรวบรวมและวิเคราะหการนําเสนอรายงานของผูสอบบัญชีแบบใหมที่ไดปฏิบัติจริงเปนปแรก จากการ

ศึกษารายงานของผูสอบบัญชีจํานวน 515 ฉบับสําหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบมีจํานวนเฉล่ีย 2.06 เรื่อง โดยกิจการท่ีอยูใน SET50 และ SET100 มีจํานวนเร่ืองมากกวา

คาเฉล่ียโดยรวมอยางมีนัยสําคัญ หากวิเคราะหในแงการนําเสนอรายงานของผูสอบบัญชีโดยสํานักงานสอบบัญชี

ขนาดใหญ 4 แหง (เรียกวา “Big4”) และ สํานักงานสอบบัญชีที่ไมใชสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ 4 แหง (เรียกวา 

“Non-Big4”) จะพบวา โดยเฉล่ียแลว สํานักงาน Big4 มีการนําเสนอจํานวนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ (“KAM”)

ที่มากกวา อีกทั้งมีสัดสวนที่มากกวาในดานการนําเสนอผลการตรวจสอบ KAM แตละเรื่อง ดานการนําเสนอ KAM

ในรูปแบบที่เขาใจไดงายขึ้น นอกจากน้ี ยังมีการเปลี่ยนชื่อผูมีหนาที่กํากับดูแลใหเปนไปตามท่ีสถานการณที่เหมาะสม

คําสําคัญ: รายงานของผูสอบบัญชี การสอบบัญชี เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
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This study collects and analyzes the use of extended form of the auditor’s report for the first year in 

Thailand. Based on 515 auditor’s reports of the companies listed in the Stock Exchange of Thailand, the 

number of Key Audit Matter (KAM) presented is on average 2.06 paragraphs, with SET50 and SET100 

companies having the number of KAMs significantly more than the overall average. When analyzed in term 

of differences between the auditor’s reports prepared by the Big 4 and Non-Big 4 audit firms, the number 

of KAMs presented by the Big 4 firms is on average higher than those of the Non-Big 4 firms. Moreover, 

the auditor’s reports by the Big 4 firms have proportionately more indications of the outcomes of the auditor’s 

procedures on KAMs and more presentation of the KAMs that might be easier to understand. More of the 

auditor’s reports by the Big 4 firms also tailor the wording “those in charge of governance” to those more 

appropriate with the individual context.

Keywords: Auditor’s Report, Audit, Key Audit Matters

ABSTRACT

บ ท ค ว า ม วิ จั ย

New Auditor’s Report: The 1st-year Experiences

Dr.Chanchai Tangruenrat
Assistant Professor of Department of Accounting,

Thammasat Business School, Thammasat University
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การใช�รายงานของผู�สอบบัญชีแบบใหม� : ประสบการณ�ป�แรก

1. บทนํา
การวิจัยนี้นี้มุงศึกษาวาการนํารายงานของผูสอบบัญชี

แบบใหมมาใชเปนปแรกวาใหผลอยางไร และมีปญหา
อะไรบาง อีกทั้งคุณภาพการจัดทํารายงานของผูสอบบัญชี
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีใหมของสํานักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ (Big 4) มีความแตกตางกับสํานักงานที่มีขนาด
ยอมลงมา (Non-Big4) หรือไม จากการท่ีมาตรฐานการ
สอบบัญชีเกี่ยวกับรายงานของผูสอบบัญชีแบบใหมเพิ่งเริ่มใช
สําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีที่สิ้นสุดต้ังแต วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป

2. การทบทวนวรรณกรรม
รายงานของผูสอบบญัชเีปนผลจากกระบวนการสอบบญัชี 

ซึ่งถือเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารอยางเปนลายลักษณ
อักษรและเปนทางการเก่ียวกับขอสรุปจากการปฏิบัติงาน
ของผู สอบบัญชีไปยังผู มีสวนไดสวนเสีย ซึ่งหมายรวมถึง
ผู ถือหุ น ผู ลงทุน หนวยงานราชการ และบุคคลท่ัวไป 
อยางไรก็ตาม การส่ือสารขอมูลในรายงานของผูสอบบัญชี
มักเกิดชองวางของความคาดหวัง (Expectation Gap) 
ระหว างผู สอบบัญชีและผู  ใช งบการเงินที่จะมีการรับรู 
ประโยชนและความนาเช่ือถือของงบการเงินที่ผ านการ
ตรวจสอบแลว (Paul J. Coram, Theodore J. Mock, 
Jerry L. Turner & Glen L. Gray, 2554) ทําใหผูลงทุน
และผูใชงบการเงินมีความตองการใหรายงานของผูสอบบัญชี
ใหขอมูลที่มีความเก่ียวของจากการปฏิบัติงานของผูสอบ
บัญชีมากข้ึน

คณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชีระหวางประเทศ 
(International Auditing and Assurance Standards 
Board: IAASB) เห็นวาการพัฒนารูปแบบหนารายงานจะให
ขอมูลที่มีความเก่ียวของและเปนประโยชนตอผูใชงบการเงิน
มากข้ึนโดยการเพ่ิมการส่ือสารขอมูลในหนารายงานท่ีตรง
ตามความตองการของผูใชงบการเงินและเพื่อประโยชนของ
ผูที่เก่ียวของ โดยในประเทศไทยมีผลบังคับใชสําหรับการ

ตรวจสอบงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือ
หลังวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป

ประเด็นสําคัญท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในรายงานของ
ผู สอบบัญชีแบบใหม แบงไดเปน 7 ขอ ดังนี้ (Nipan 
Henchochaichana, Sillapaporn Srijunpetch, and 
Chanchai Tangruenrat, 2017)

1. การเปลี่ยนแปลงลําดับของยอหนาในรายงาน
รายงานแบบใหมไดนํายอหนาการแสดงความเห็น

ของผูสอบบัญชีตองบการเงินมาไวเปนอันดับแรก จากน้ัน
จึงตามดวยยอหนาเกณฑในการแสดงความเห็น และวรรค
อืน่ ๆ  และมีการเพ่ิมประเด็นท่ีตองกลาวถึงในรายงานบางเร่ือง
ที่เปนเรื่องใหม

2. การรายงานของผู สอบบัญชีเกี่ยวกับประเด็น
สําคัญที่พบในการปฏิบัติงานสอบบัญชี (Key Audit 
Matter: KAM)

ในการปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
งบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนั้น 
มาตรฐานการสอบบัญชีมีขอกําหนดใหผูสอบบัญชีรายงานถึง
ประเด็นสําคัญที่พบในการปฏิบัติงานสอบบัญชีไวดวย ซึ่ง
ประเด็นสําคัญที่พบในการปฏิบัติงานสอบบัญชี หมายถึง 
ประเด็นตาง ๆ  ที่ผู สอบบัญชีไดพิจารณาและใชดุลยพินิจ
ในฐานะของผูสอบบัญชีแลวพบวาเปนประเด็นท่ีมีนัยสําคัญ
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบัน และ
ประเด็นสําคัญท่ีพบในการปฏิบัติงานสอบบัญชีจะเปล่ียนไป
ในการสอบบัญชีแตละครั้ง

3. การรายงานของผูสอบบญัชเีกีย่วกบัการดําเนนิงาน
ตอเนื่อง (Going Concern)

รายงานแบบใหมครอบคลุมถึงขอสรุปเก่ียวกับความ
เหมาะสมของวิธีการบัญชีเกี่ยวกับเกณฑการดําเนินงาน
ตอเน่ือง ที่นํามาใชในการจัดทํางบการเงินของกิจการ โดย
พิจารณาวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญใด ซึ่งอาจกอให
เกิดความสงสัยอยางมีสาระสําคัญเก่ียวกับความสามารถของ
กิจการในการดําเนินงานอยางตอเนื่องหรือไม เพียงใด
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บทความวิจัย

4. การรายงานของผู สอบบัญชีเกี่ยวกับขอมูลอ่ืน 
(Other Information)

ผูสอบบัญชีตองกลาวดวยวาตนไดปฏิบัติงานติดตาม
หรืออานทานขอมูลเกี่ยวกับงบการเงินท่ีตรวจสอบ ซึ่งเปน
สวนหน่ึงของเอกสารอ่ืน ๆ  ดวย เพ่ือพิจารณาวามีการแสดง
ขอมูลอื่นที่ขัดแยงกับงบการเงินกันหรือไม ตาม ISA 720 
The Auditor’s Responsibilities Relating to Other 
Information in Documents Containing Audited 
Financial Statements

5. ขอความที่ระบุไวอยางชัดเจนวาผู สอบบัญชีมี
ความเปนอิสระจากกิจการ

รายงานแบบใหมมีขอความที่ว าผู สอบบัญชีมีความ
เปนอิสระและไดปฏิบัติงานครบถวนตามขอบเขตงานที่
เกี่ยวของกับความรับผิดชอบดานจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวของอื่น ๆ  รวมถึงการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับแหลงท่ีมา
ของขอกําหนดดังกลาว

6. การเปดเผยชือ่ของหุนสวนของสํานกังานสอบบญัชี
ที่รับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อแสดงความเห็นตอ
งบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนั้น 
มาตรฐานการสอบบัญชีมีข อกําหนดใหผู สอบบัญชีต อง
เปดเผยช่ือของหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งเปน
ผูรบัผดิชอบโดยตรงในการปฏิบตังิานสอบบัญชี (Engagement 
Partner) เพ่ือแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท
ดังกลาว โดยมีขอยกเวนในกรณีที่การเปดเผยขอมูลนี้จะกอ
ใหเกิดความเสียหาย สําหรับประเทศไทย การเปล่ียนแปลง
ในข อนี้ ไม มีผลกระทบแตอย างใดทั้งสิ้น เ น่ืองจากใน
ประเทศไทย ผู สอบบัญชีลงลายมือชื่อในนามของบุคคล
ธรรมดา ไมใชในนามของสํานักงานสอบบัญชี

7. มกีารเสนอปรับปรุงคําอธิบายเก่ียวกับความรบัผดิชอบ
ของผูสอบบัญชีและลักษณะสําคัญของการสอบบัญชี ให
มีรายละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้น

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดของรายงานผูสอบบัญชี
แบบใหม คือ การใหผูสอบบัญชีนําเสนอ “เรื่องสําคัญใน
การตรวจสอบ” (Key Audit Matters: KAM) ในรายงาน
ของผู สอบบัญชีดวย โดยใหนําเสนอเฉพาะรายงานของ
ผู สอบบัญชีสําหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มาตรฐานการสอบบัญชีที่
เก่ียวของกับเร่ืองน้ี คือ มาตรฐานการสอบบัญชีระหวาง
ประเทศฉบับใหม รหัส 701 “การสื่อสารเร่ืองสําคัญในการ
ตรวจสอบในรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต” (ISA 701: 
Communicat ing Key Audit Matters in the 
Independent Auditor’s Report)

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบมักเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับ
ความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญ หรือเรื่องที่ตองใชดุลยพินิจที่สําคัญ
ของผูสอบบัญชีในการตรวจสอบ การศึกษา KAM ของ
ตางประเทศพบวา เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบท่ีมักเปดเผย 
เชน รายงานการประมาณการท่ีมีความไมแนนอนสูง หรือ
ประเด็นปญหาท่ีตรวจสอบพบในระหวางการสอบบัญชี เชน 
ปจจัยที่กระทบการทดสอบการดอยคาของคาความนิยม 
ความเหมาะสมของเทคนิคท่ีใชในการวัดมูลคาเคร่ืองมือ
ทางการเงินและความยากในการตรวจสอบการรวมธุรกิจ 
เปนตน

3. วิธีการเก็บข�อมูล
ผู วิจัยไดรวบรวมขอมูลจากรายงานของผูสอบบัญชี

ของบริษัท ซึ่งมีหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (ไมรวมตลาด mai) สําหรับการตรวจสอบ
ที่มีงวดบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเปนงวดแรก
ที่มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) เริ่มมีผล
บังคับใช โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก www.set.or.th ซึ่ง
ทําใหไดรายงานของผูสอบบัญชีทั้งสิ้นจํานวน 515 ฉบับ

ตอมา ขอมูลไดถูกแปลงคาโดยใหอยูในรูปแบบท่ีจะ
นําไปประมวลผลดวยโปรแกรม SPSS ได โดยการกําหนด
คาตัวแปลตาง ๆ  ดังตอไปนี้
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นอกจากการวิเคราะหขอมูลจากเอกสารและการใช
วิธีการทางสถิติแล ว การศึกษาน้ีได ยังใช วิธีสัมภาษณ
ผู มีส วนเกี่ยวกับรายงานของผู สอบบัญชี คือ กรรมการ
ในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยจํานวน 3 คน และผูสอบบัญชี ซึ่งเปน
หุนสวนในสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญจํานวน 4 คน โดย
การสัมภาษณจะทําหลังจากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
ในรายงานของผูสอบบัญชีเรียบรอยแลว ทั้งนี้ เพ่ือใหได
ผลการวิเคราะหที่สมเหตุสมผลที่สุด

4. ผลการศึกษาและการวิเคราะห�ข�อมูล
4.1 ภาพรวมของการใช�รายงานของผู�สอบบัญชีแบบใหม�

ตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวา จากจํานวนงบการเงิน
ทั้งสิ้น 515 บริษัทในการศึกษาครั้งนี้ มี 349 บริษัท
(รอยละ 68) ตรวจสอบโดยสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ 
4 แหง (Big4) ซึ่งในจํานวนน้ีมี 182 บริษัท (รอยละ 52) 
ที่ตรวจสอบโดย EY ในขณะที่ KPMG ตรวจสอบจํานวน
75 บริษัท (รอยละ 21) PwC ตรวจสอบ 65 บริษัท
(รอยละ 19) และ Deloitte ตรวจสอบ 27 บริษัท
(รอยละ 8)

ตัวแปร การแปลงมูลค�า

จํานวนหนารายงานของผูสอบบัญชี เลขจํานวนหนา (คิดเปนจํานวนเต็มหนาเทานั้น)

จํานวนเร่ือง KAM เลขจํานวนเรื่อง (รวมทั้งเรื่องที่แสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปและ

ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตอเนื่อง)

Big4 หากตรวจสอบโดย Big 4 แทนคาดวย 1 หากไมใชเทากับ 0

การระบุเหตุผลการเปน KAM หากมีการระบุเหตุผลการเปน KAM แทนคาดวย 1 หากไมใชมีคา 0

การระบุผลสรุปของการตรวจสอบ KAM หากมีการระบุผลสรุปของการตรวจสอบ KAM แทนคาดวย 1 หากไมใชมีคา 0

นําเสนอ KAM ในรูปแบบตาราง หากมีการนําเสนอ KAM ในรูปแบบตาราง แทนคาดวย 1 หากไมใชมีคา 0

มีนําเสนอขอมูลอื่น หากมีการนําเสนอขอมูลอื่น แทนคาดวย 1 หากไมใชมีคา 0

มีการระบุผลการการสอบทานขอมูลอื่น

โดยผูสอบบัญชี

หากมีการระบุผลการการสอบทานขอมูลอื่นโดยผูสอบบัญชี ซึ่งหมายถึงไดรับ

ขอมูลอื่นกอนวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชี แทนคาดวย 1 หากไมใชมีคา 0

มีการเปล่ียนชื่อผูมีหนาที่กํากับดูแล

ใหเปนไปตามสถานการณ

หากมีการเปล่ียนชื่อผูมีหนาที่กํากับดูแลใหเปนไปตามสถานการณ แทนคาดวย 1 

หากไมใชมีคา 0

มีการยายความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี

บางสวนไปภาคผนวก

หากมีการยายความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีบางสวนไปภาคผนวก แทนคาดวย 

1 หากไมใชมีคา 0

มีการใสวรรคที่ระบุผูสอบบัญชีที่

รับผิดชอบงาน

หากมีการใสวรรคท่ีระบุผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน แทนคาดวย 1 หากไมใช

มีคา 0

เพศ หากผูสอบบัญชีเปนเพศชายใหมีคาเทากับ 1 หากเปนเพศหญิงใหมีคาเทากับ 0
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การเปล่ียนมาใชรายงานของผูสอบบัญชีแบบใหมมีผล
ทําใหโดยเฉลี่ยแลว รายงานของผู สอบบัญชีมีความยาว
เทากับ 5.87 หนา จากเดิมที่รายงานของผูสอบบัญชีมักจะ
ยาวประมาณ 1–2 หนา ในขณะที่จํานวนหนาโดยเฉลี่ย
ของรายงานของผูสอบบัญชีของบริษัทที่อยูในกลุม SET50 
และ SET100 มีความยาวเทากับ 6.92 และ 6.49 หนา 
ตามลําดับ (ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยโดยรวมประมาณรอยละ 17.9 

และ 10.6 ตามลําดับ) คาเฉล่ียที่สูงขึ้นของจํานวนหนาของ
รายงานของผูสอบบัญชีของบริษัททั้งสองกลุมนี้นาจะเปน
สิ่งที่สมเหตุสมผลเนื่องจากเปนการสะทอนใหเห็นถึงการ
ดําเนินงานท่ีมากหรือซับซอนมากขึ้นในบริษัทที่มีมูลคา
ทางการตลาดสูงดังกลาว โดยคาเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นน้ันเกิดจาก
ทัง้จาํนวนเรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบทีม่ากขึน้ (ดงัทีก่ลาวถงึ

ตอไป) อีกทั้งการบรรยายความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ที่ตองเพิ่มขึ้นจากการตรวจสอบกลุมบริษัท อยางไรก็ตาม 
จํานวนหนาโดยเฉลี่ยนี้ควรใชเป นเพียงตัวเลขเบื้องตน
เพื่อเขาใจถึงปริมาณท่ีมีมากข้ึนเทานั้น เนื่องจากสํานักงาน
สอบบัญชีแตละแหงใชขนาดตัวอักษรและประเภทตัวอักษร
ที่แตกตางกัน จึงทําใหมีจํานวนหนาท่ีแตกตางกันดวย

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ (KAM)

การศึกษานี้พบวาจํานวนเรื่อง KAM มีทั้งสิ้น 1,060 
เรื่องจากบริษัททั้ง 515 บริษัท นั่นคือ เฉลี่ยแลวเทากับ 
2.06 เรื่องตอบริษัท1 หากพิจารณาจํานวนเรื่อง KAM
ในรายงานของผู สอบบัญชีเฉพาะสําหรับบริษัทที่อยู  ใน 
SET50 และ SET100 จะเห็นวามีจํานวนเทากับ 2.54 และ 
2.33 ตามลําดับ ซึ่งถือวามีจํานวนมากกวาคาเฉลี่ยโดยรวม

ตารางที่ 1 ลักษณะท่ัวไป

ประเด็น
ทั้งสิ้น SET50 SET100

จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ

จํานวนรายงานของผูสอบบัญชีที่ศึกษา*  515  48  94

จํานวนรายงานของผูสอบบัญชีที่ออกโดย Big4  349  67.8  43  89.6  81  86.2

สัดสวนเพศชายท่ีเปนผูสอบบัญชี  223  43  26  54.2  48  51.1

จํานวนหนารายงานของผูสอบบัญชีเฉลี่ยตอบริษัท  5.87  6.92  6.49

จํานวนเร่ือง KAM เฉล่ียตอบริษัท**  2.06  2.54  2.33

จํานวนรายงานท่ีมีการนําเสนอขอมูลอื่น  510  99.0  48  100.0  94  100.0

จํานวนรายงานระบุผลการการสอบทานขอมูลอื่น

โดยผูสอบบัญชี

 47  9.1  6  12.5  14  14.9

* จํานวนที่ขาดไปสวนใหญเกิดจากบริษัทที่มีรอบบัญชีหลังวันที่เริ่มใชรายงานของผูสอบบัญชีรูปแบบใหม (31 ธ.ค. 2559)

** จากการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของจํานวน KAM สําหรับกิจการใน SET50 และ SET100 กับคาเฉลี่ยโดยรวม 

พบวามีความแตกตางอยามีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคา Sig. = .001 และ .008 ตามลําดับ คา F = 10.998 และ 7.192

ตามลําดับ

1 จํานวนเร่ือง KAM ขางตนมิไดรวมเพียงเรื่องที่ระบุในภายใตหัวขอเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ แตยังรวมถึงเรื่องที่อธิบายไวในวรรคเกณฑ

ในการแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป และความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตอเนื่อง ซึ่งมาตรฐาน

การสอบบัญชีถือวาเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบดวยเชนเดียวกันDo
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อยูมากพอควร ทั้งน้ี ถือเปนเร่ืองที่สมเหตุสมผล เนื่องจาก
บริษัทท่ีมีขนาดใหญหรือซับซ อนมากกว ามักมีเ ร่ืองท่ี
ผู สอบบัญชีตองใหความสนใจในการตรวจสอบมากกวา 
อยางไรก็ตาม จํานวน KAM ของผูสอบบัญชีไทยมีคาเฉลี่ย
ที่น อย หากนําไปเปรียบเทียบกับจํานวนความเส่ียงใน
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ี
ผู สอบบัญชีรายงานสําหรับการตรวจสอบงบการเงินของ
บริษัทในเครือสหราชอาณาจักรและไอรแลนด (ซึ่งมีลักษณะ
คลายคลึงกับ KAM) โดย FRC (Financial Reporting 
Council) (2015) ไดระบุวา รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับ
กิจการ FTSE 350 มีการรายงานความเส่ียงดังกลาว
โดยเฉล่ียที่ 4.2 เรื่องตอบริษัท ในขณะท่ี กิจการ FTSE 
100 รายงาน 5.0 เรื่องตอบริษัท ซึ่งไมนาใชเรื่องที่แปลก 
เมื่อพิจารณาจากขนาดกิจการที่ตางกันอยางมากระหวาง
บริษัทจดทะเบียนทั้ง 2 แหง

เมื่อพิจารณาเปนรายอุตสาหกรรม จะพบวา โดยรวม
แลว อุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีมีจํานวนเฉล่ียเร่ืองสําคัญ

ในการตรวจสอบสูงท่ีสุดท่ี 2.38 เร่ือง ในขณะท่ีธุรกิจดาน
สินคาอุตสาหกรรมมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดท่ี 1.84 เรื่อง แตหาก
พิจารณาเฉพาะบริษัทที่อยูใน SET 50 และ SET 100 จะ
เห็นวา อุตสาหกรรมดานคาเฉล่ียของจํานวน KAM สูงสุด
กลับกลายเปนธุรกิจสินคาอุตสาหกรรมที่เฉลี่ย 4.0 เร่ือง
ตอบริษัท รายละเอียดตามประเภทอุตสาหกรรมปรากฏใน
ตารางท่ี 2

เมื่อพิจารณาโดยรวม เรื่องท่ีผู สอบบัญชีระบุใหเปน 
KAM มากที่สุด คือ การรับรูรายได การวัดมูลคาสินทรัพย 
(เชน การวัดมูลคาบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ที่ดินอาคาร
และอุปกรณ) และการดอยคาของสินทรัพย (เชน การ
ดอยคาของคาความนิยม และที่ดินอาคารและอุปกรณ)
ตามลําดับ แตหากพิจารณาในกิจการขนาดใหญ (ดังในกรณี
ของบริษัทใน SET 50 และ SET 100) จะพบวาการ
ดอยคาของสินทรัพยมีสัดสวนมากที่สุด ซึ่งมีความคลายกับ
รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับบริษัทท่ีอยู ใน FTSE350 
(FRC, 2015)

ตารางท่ี 2 จํานวน KAM โดยเฉลี่ยเปนรายอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม
จํานวน

รายงาน

จํานวน KAM เฉล่ีย

รวม SET50 SET100

เทคโนโลยี  39 2.38 2.50 2.78

บริการ  98 2.23 2.20 2.09

ธุรกิจการเงิน  54 2.20 2.38 2.14

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  45 2.13 3.25 2.29

ทรัพยากร  40 2.05 2.36 2.17

สินคาอุปโภคบริโภค  30 2.03

หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยูระหวางฟนฟูการดําเนินงาน  7 2.00

อสังหาริมทรัพยและกอสราง  132 1.92 2.71 2.52

สินคาอุตสาหกรรม  70 1.84 4.00 4.00

รวม  515 2.06 2.54 2.33
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อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวา ผูสอบบัญชีของไทย
ไมคอยมีการระบุใหโอกาสในการทุจริตเปนเรื่องสําคัญในการ
ตรวจสอบ ในขณะที่ รอยละ 7.8 ของรายงานของผูสอบ
บัญชีของบริษัทใน FTSE 350 จะระบุถึงโอกาสการเกิด

ทุจริตในการรับรูรายได ในขณะที่อีกรอยละ 8.8 กลาวถึง
การแทรกแซงการควบคุมภายในโดยผูบริหาร (FRC, 2015) 
ตารางท่ี 3 แจกแจงรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องท่ีระบุใหเปน 
KAM ในการศึกษานี้

ตารางที่ 3 เรื่องที่ถูกระบุเปน KAM

ประเด็น
ทั้งสิ้น SET50 SET100

จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ

การรับรูรายได 268 25.3 20 16.4 50 22.8

การวัดมูลคาสินทรัพย 235 22.2 25 20.5 37 16.9

การวัดมูลคาบริษัทยอยหรือบริษัทรวม 75 7.1 7 5.7 12 5.5

การวัดมูลคาที่ดินอาคารและอุปกรณ 72 6.8 9 7.4 11 5.0

การวัดมูลคาสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 40 3.8 5 4.1 7 3.2

การวัดมูลคาสินทรัพยเพื่อการลงทุน 37 3.5 1 0.8 2 0.9

การวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงินและ

สินทรัพยชีวภาพ

11 1.0 3 2.5 5 2.3

การดอยคาของสินทรัพย 152 14.3 35 28.7 52 23.7

การดอยคาความนิยม 64 6.0 19 15.6 29 13.2

การดอยคาที่ดินอาคารและอุปกรณ 50 4.7 12 9.8 15 6.8

การดอยคาสินทรัพยไมมีตัวตน 20 1.9 3 2.5 7 3.2

การดอยคาเงินลงทุน 15 1.4 1 0.8 1 0.5

การดอยคาอื่น 3 0.3 – – – –

คาเผื่อลดมูลคาสินคาคงเหลือ 145 13.7 9 7.4 22 10.0

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 109 10.3 8 6.6 25 11.4

ธุรกรรมกับกิจการที่เก่ียวของกัน 62 5.8 11 9.0 15 6.8

การซื้อ/ขาย/รวมกิจการ 47 4.4 9 7.4 12 5.5

รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 15 1.4 2 1.6 3 1.4

ประมาณการหน้ีสิน 46 4.4 7 5.7 9 4.1

ประมาณการคาใชจายและหนี้สิน 42 4.0 6 4.9 7 3.2

ผลประโยชนพนักงาน 4 0.4 1 0.8 2 0.9
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4.2 การนําเสนอประเด็นต�าง ๆ  ในรายงานของผู�สอบบัญชี
แบบใหม�
สวนนี้เป นแสดงผลการศึกษาเกี่ยวกับการนําเสนอ

ประเด็นตาง ๆ  ในรายงานของผูสอบบัญชีแบบใหมโดยผูสอบ
บัญชี ซึ่งจะรวมถึงการวิเคราะหความแตกตางระหวางการ
นําเสนอรายงานโดยสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ 4 แหง 
(Big 4) และ สํานักงานสอบบัญชีที่มีขนาดยอมลงมา 
(Non-Big 4)

ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมแลว คาเฉลี่ยของ

จํานวนหนาของรายงานของผูสอบบัญชีของ Big 4 มีจํานวน 
6.16 หนา ซึ่งมากกวาจํานวนหนาของรายงานที่ออกโดย 

Non-Big 4 ทั้งนี้ ปจจัยหลักปจจัยหน่ึงที่เปนไปได คือ 
จํานวนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ (KAM) ที่ Big 4 ระบุ
มีจํานวนมากกวา Non-Big4 ซึ่งอาจเปนผลมาจากการท่ี
กิจการขนาดใหญมักจาง Big 4 เปนผูสอบบัญชี จึงทําใหมี
จํานวน KAM มากขึ้นดวย (ดังที่สังเกตไดจากจํานวน KAM 
ของกิจการใน SET50 และ SET100 จะมีจํานวนมากกวา
คาเฉลี่ยโดยรวม อีกทั้งงบการเงินของของกิจการใน SET50 
และ SET100 ก็ตรวจสอบโดย Big 4 มากกวารอยละ 80 
ตามท่ีปรากฏในตารางท่ี 3 ขางตน) ตารางที่ 4 ไดสรุปขอมูล

ที่สําคัญในรายงานของผูสอบบัญชีแบบใหมโดยจําแนกตาม
ประเภทผูสอบบัญชี (ระหวาง Big 4 และ Non-Big 4)

ตารางท่ี 3 เรื่องที่ถูกระบุเปน KAM (ตอ)

ประเด็น
ทั้งสิ้น SET50 SET100

จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ

อื่น ๆ 43 4.0 7 5.7 9 4.1

การดําเนินงานตอเนื่อง 10 0.9 – – – –

การปฏิบัติตามสัญญาเงินกู 10 0.9 – – 2 0.9

ขอพิพาท 7 0.7 4 3.3 4 1.8

ภาษี (ประเด็นอื่นท่ีไมใชภาษีเงินได

รอตัดบัญชี)

3 0.3 1 0.8 1 0.5

การแทรกแซงการควบคุมโดยผูบริหาร 1 0.1 – – – –

อื่น ๆ 12 1.1 2 1.6 2 0.9

รวม 1,060 100.0 122 100.0 219 100.0
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บทความวิจัย

การนําเสนอ KAM โดยผูสอบบัญชี
รายงานของผู สอบบัญชีจํานวน 512 ฉบับ (จาก

ทั้งสิ้น 515 ฉบับ) มีการนําเสนอหัวขอเรื่องสําคัญในการ
ตรวจสอบ โดยมีการใชถอยคําบรรยายมาตรฐานตามท่ี
แนะนําในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 (ปรับปรุง) 
เปนการเกร่ินนํากอนท่ีจะบรรยาย KAM แตละเร่ืองเปนการ
เฉพาะ ทั้งนี้ จํานวน KAM ที่มีการนําเสนออยูที่ 1–7 เรื่อง
ตอ 1 รายงาน โดยจํานวน KAM เฉลี่ยโดยรวมอยูที่ 2.06 
เรื่อง คาเฉล่ียของจํานวน KAM ตอรายงานท่ีจัดทําโดย
Big 4 คือ 2.14 เรื่อง ในขณะท่ี Non-Big4 นําเสนอ KAM 
เฉล่ีย 1.89 เรื่องตอรายงาน

เปนท่ีนาสังเกตวา สํานักงาน Big 4 แหงหนึ่งและ 
Non-Big 4 อีกแหงหนึ่ง มีการเพ่ิมขอความวรรคมาตรฐาน
อีก 1 วรรคเขาไปในในหัวขอ “เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ” 
โดยใสไวในทุกรายงานหลังวรรคบรรยายแบบมาตรฐานท่ี
เสนอแนะในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) 
ขอความดังกลาวระบุวา“ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความ
รับผิดชอบที่ได กลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของ
ผู สอบบัญชีต อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของ
ขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวกับเร่ืองเหลานี้ดวย 
การปฏิบัติงานของข าพเจ าได รวมวิธีการตรวจสอบที่
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอการประเมินความเส่ียงจาก

ตารางที่ 4 ขอมูลในรายงานของผูสอบบัญชีที่จําแนกตามประเภทผูสอบบัญชี

ประเด็น
รวม Big 4 Non-Big 4

จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ

จํานวนหนารายงานของผูสอบบัญชี*  5.87  6.16  5.26

ตรวจสอบโดย Big4  349 67.8

จํานวนเร่ือง KAM*  2.06  2.14  1.89

ระบุเหตุผลการเปน KAM  507 98.4  345 98.9  162 97.6

ระบุผลสรุปของการตรวจสอบ KAM  80 15.5  64 18.3  16 9.6

นําเสนอ KAM ในรูปแบบตาราง  185 35.9  163 46.7  22 13.3

มีนําเสนอขอมูลอื่น  510 99.0  345 98.9  165 99.4

ระบุผลการการสอบทานขอมูลอื่นโดยผูสอบบัญชี  47 9.1  40 11.5  7 4.2

มีการเปล่ียนชื่อผูมีหนาที่กํากับดูแลใหเปนไปตาม

สถานการณ

 95 18.4  83 23.8  12 7.2

มีการยายความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีบางสวน

ไปภาคผนวก

 10 1.9 – –  10 6.0

มีการใสวรรคที่ระบุผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน  227 44.1  182 52.1  45 27.1

จํานวนรายงานของผูสอบบัญชีทั้งสิ้น**  515  349  166

* จํานวนเฉลี่ย

2 เนื่องจากมีรายงาน 2 ฉบับที่ผูสอบบัญชีไมแสดงความเห็น และอีกหนึ่งฉบับไมมีหัวขอดังกลาวโดยไมทราบสาเหตุDo
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การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญใน
งบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งไดรวม
วิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่องเหลานี้ดวย ไดใชเปนเกณฑ
ในการแสดงความเห็นของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม” 
จากการสัมภาษณหุนสวนของสํานักงาน Big 4 ดังกลาว
ทานหน่ึง พบวา เรื่องดังกลาวเปนนโยบายของสํานักงานเอง
เพื่อเนนความชัดเจนวาการตรวจสอบเร่ืองสําคัญในการ
ตรวจสอบดังกลาวเปนวิธีที่ทําโดยปกติเปนสวนหนึ่งของ
แผนการตรวจสอบโดยรวมอยูแลว การเพ่ิมคําบรรยาย
มาตรฐานเขามาในรายงานของผูสอบบัญชีมักไมคอยปรากฏ
ในอดีต แตเน่ืองจากการเพิ่มหัวขอ “เรื่องสําคัญในการ
ตรวจสอบ” ในรายงานของผูสอบบัญชีแบบใหมนี้เปนการ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ จึงอาจเปนไปไดวาผูสอบบัญชีตองการ
เพิ่มความกระจางใหมากขึ้น

การระบุเหตุผลในการเปน KAM โดยผูสอบบัญชี
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 กําหนดวา ในการ

ระบุเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบเฉพาะเร่ือง ผู สอบบัญชี
จําเปนตองอธิบายถึงสาเหตุที่ทําใหผูสอบบัญชีพิจารณาวา
เรื่องดังกลาวเขาเง่ือนไขการเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
ในปปจจุบัน ผลการศึกษาพบวา รายงานของผูสอบบัญชี
รอยละ 98.4 ไดมีการระบุถึงสาเหตุดังกลาว โดยสาเหตุหลัก 
2 ประการท่ีปรากฏในรายงานท่ีศึกษา คือ ความเสี่ยงที่สูง
ของเร่ืองดังกลาว และความจําเปนที่ต องใชดุลยพินิจท่ี
คอนขางสูงทั้งจากผูบริหารและผูสอบบัญชี อยางไรก็ตาม 
การศึกษานี้พบวา ในหลายกรณี การระบุเหตุผลดังกลาว
มิไดมีการบรรยายที่เฉพาะเจาะจงกับกิจการที่ไดรับการ
ตรวจสอบมากนัก ซึ่งถือวาขัดตอเจตนารมณของมาตรฐาน
การสอบบัญชี (FRC, 2015; International Auditing
and Assurance Standards Board (IAASB), 2013) 
นอกจากน้ี มีรายงานของผูสอบบัญชีจํานวน 8 ฉบับที่ไมได
กลาวถึงเหตุผลในการเปน KAM เลย

การระบุผลสรุปในการตรวจสอบ KAM
การตอบสนองตอเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบท่ีควร

ตองบรรยายไวภายใตเรื่องสําคัญในการตรวจสอบแตละ
ประเด็นนั้น เปนเร่ืองท่ีมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 
ไดเปดกวางไวพอสมควร โดยอาจระบุเพียงวิธีตรวจสอบ 
(หรือตอบสนอง) ตอเรื่องดังกลาว หรือจะระบุผลของการ
ตรวจสอบที่ใชในเรื่องดังกลาวดวยหรือไมก็ได ผลการศึกษา
นี้พบวาในทุกประเด็นของเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ
ผูสอบบัญชีจะมีการระบุถึงวิธีตรวจสอบที่ใชในการตอบสนอง
ตอประเด็นดังกลาว อยางไรก็ตาม มีสํานักงานสอบบัญชีที่
เปน Big 4 เพียง 1 ราย และ Non-Big 4 บางราย ที่มี
การนําเสนอผลของการตรวจสอบในแตละเรื่องสําคัญใน
การตรวจสอบดวย นั่นคือ มีรายงานของผูสอบบัญชีจํานวน
80 ฉบับ (หรือรอยละ 16 ของรายงานสอบบัญชีทั้งหมด) 
ที่มีการระบุผลการตรวจสอบสําหรับเร่ืองสําคัญตัวในการ
ตรวจสอบแตละเรือ่งทีผู่สอบบัญชีไดบรรยายไวดวย ในขณะที่
รอยละ 84 ของรายงานของผูสอบบัญชีมีการระบุเพียงแต
วิธีการตรวจสอบ แตไมระบุถึงผลการตรวจสอบ

การระบุผลสรุปของการตรวจสอบหรือการตอบสนอง
ดังกลาว จะเปนการชวยขจัดขอสงสัยของผูอานรายงาน
ของผูสอบบัญชีวาผลการตรวจสอบ (ตอบสนอง) ตอเรื่องที่
ระบุไวนั้นเปนอยางไร โดยไมตองไปใหผู อานอนุมานเอง
จากสรุปผลการตรวจสอบของงบการเงินโดยรวมในสวนของ
หัวขอ “ความเห็น” อยางไรก็ตาม มาตรฐานการสอบบัญชี 
รหัส 701 ไดใหขอพึงระวังวาผูสอบบัญชีจะตองไมนําเสนอ
ผลสรุปของวิธีการตรวจสอบ หรือการตอบสนองตอเร่ือง
สําคัญในการตรวจสอบในทํานองท่ีจะทําใหเข าใจว ามี
การแสดงความเห็นเฉพาะเรื่องดังกลาว แยกตางหากจาก
ความเห็นโดยรวมของการสอบบัญชี ดวยเหตุนี้ จึงอาจเปน
สาเหตุท่ี Big 4 อีก 3 แหงไมมีการระบุถึงผลการตรวจสอบ
เรื่อง KAM ไวในรายงายเปนการเฉพาะ ดังท่ีหุนสวนของ 
Big 4 ทานหนึ่งไดกลาวไว
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“ลูกคาหลายรายมีการบนและเรียกรองใหเรา
ระบุผลการตรวจ KAM ไวในรายงานดวย แต
นโยบายของสํานักงานไมยอมใหใส โดยเราตอง
อธิบายวาใหไปดูเอาจากวรรคความเห็นแทน”
สําหรับสํานักงานสอบบัญชีที่ระบุผลการตรวจสอบดวย 

ผูวิจัยพบวา ผูสอบบัญชีมีการบรรยายท่ีรัดกุมพอควรท่ีจะ
ไมทําใหเกิดการเขาใจผิด ตัวอยางเชน “จากวิธีปฏิบัติงาน
ของขาพเจาดงักลาวขางตน ขาพเจาพจิารณาวา ขอสมมตฐิาน
ที่สําคัญที่ผูบริหารใชในการกําหนดอัตรารอยละของคาเผื่อ
สินคาลาสมัยและเคล่ือนไหวชา มีหลักฐานสนับสนุน และ
อยูในระดับที่สมเหตุสมผลและยอมรับได” หรือในบางกรณี
ก็เปนการระบุผลสรุปของการตรวจสอบ เชน “ขาพเจา
ไมพบความแตกตางที่เปนสาระสําคัญซึ่งไมสามารถอธิบาย”

รูปแบบการนําเสนอ KAM
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 มิไดกําหนดวา

การบรรยายเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบแตละเร่ือง และ
วิธีตอบสนองท่ีเกี่ยวของนั้น จะตองนําเสนอในรูปแบบใด
จึงสามารถอนุมานไดวาผู สอบบัญชีสวนใหญจะนําเสนอ
ในรูปแบบการพรรณนาเหมือนสวนอื่นในรายงานของ
ผู สอบบัญชี แตการศึกษาน้ีชี้ใหว ามีรายงานผูสอบบัญชี
จํานวน 185 ฉบับ (หรือคิดเปนรอยละ 36) ที่มีการรายงาน
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบในรูปแบบท่ีเปนตาราง โดย
ดานซายของตารางอธิบายถึงลักษณะ และสาเหตุของการ
ระบุใหเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ สวนดานขวาของ
ตารางเปนการบรรยายถึงวิธีการตรวจสอบ/ตอบสนอง
รวมท้ังผลการตรวจสอบ (ถามี) การนําเสนอวิธีตรวจสอบ
ตาง ๆ  ก็โดยใชเครื่องหมายนําสายตา (Bullet) อยูดานหนา
ของแตละขอดวย การนําเสนอในรูปแบบดังกลาวถือเปน
การนําเสนอรายงานของผูสอบบัญชีในแนวทางที่พัฒนาข้ึน 
เพื่อใหผูอานรายงานของผูสอบบัญชีสามารถทําความเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไดงายขึ้น ผูวิจัยเขาใจวารูปแบบการ
นําเสนอดังกลาวนาจะนํามาจากการบรรยายเก่ียวกับความ
เสี่ยงในการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ

ที่ผู สอบบัญชีประเมินวามีผลกระทบท่ีสูงที่สุดตอกลยุทธ
การสอบบัญชีโดยรวม การจัดสรรทรัพยากรของการ
สอบบัญชี และการจัดการกับปริมาณงานของทีมตรวจสอบ 
ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีของสหราชอาณาจักร
และไอรแลนดเก่ียวกับรายงานของผู สอบบัญชีแบบใหม
รหสั 700 ทีอ่อกโดย FRC (Financial Reporting Council) 
(2013) การนําเสนอดังกลาวไดสนับสนุนใหผู สอบบัญชี
ของประเทศดังกลาวพยายามสรางสรรครูปแบบการนําเสนอ
เรื่องดังกลาวในแนวทางท่ีจะทําใหการรายงานสามารถเขาใจ
ไดงายข้ึน ทั้งนี้ จากรายงานของผูสอบบัญชี 185 ฉบับ
ที่นําเสนอในรูปแบบตารางนั้น สวนใหญเปนรายงานท่ีจัดทํา
โดย Big 4 จํานวน 163 ฉบับ (รอยละ 88.1 ของท้ังหมด)

การระบุผลการการสอบทานขอมูลอื่นโดยผูสอบบัญชี
เปนท่ีนาสนใจวามีรายงานของผูสอบบัญชีเพียง 47 

บริษัท (หรือคิดเปนรอยละ 9 ของบริษัททั้งหมด) ที่มีการ
รายงานผลการสอบทานขอมูลอื่น เนื่องจากไดรับขอมูลอื่น
กอนวันท่ีในรายงานผู สอบบัญชี ซึ่งถือวาเปนจํานวนท่ี
มากกวาที่ผูวิจัยคาดหวังไว เนื่องจากการจัดทํารางสุดทาย
ของขอมูลอื่น (ซึ่งหมายถึงสวนอื่นของรายงานประจําป
ของบริษัทท่ีไมรวมงบการเงินท่ีตรวจสอบและรายงานของ
ผูสอบบัญชี) ภายในเวลาจํากัด (คือนอยกวา 60 วันหลังวัน
สิ้นงวด) เพื่อใหผูสอบบัญชีสอบทาน ไมใชเรื่องท่ีจะกระทํา
ไดงายนัก ยกเวนจะมีการเตรียมตัวอยางดีและมีการแกไข
ตัวเลขในงบการเงินนอยมาก จึงถือไดวาเปนนิมิตหมายท่ีดี
ที่ในอนาคต เนื่องจากอาจชวยทําใหบริษัทอื่น ๆ  พยายาม
เรงใหการจัดทํารางขอมูลอื่นใหเสร็จกอนวันที่ในการผูสอบ
บัญชี เพื่อใหแสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการ
และประสิทธิภาพในการทํางานของผู บริหารก็เปนไปได 
กรรมการตรวจสอบของบริษัทหน่ึงไดอธิบายข้ันตอนใน
การเตรียมการ ดังนี้

“วิธีที่จะบังคับผู บริหารใหจัดทํารางขอมูลอื่น
ใหทันเพ่ือใหผู สอบบัญชีสอบทาน คือ การเอา
ตัวอยางรายงานของผูสอบบัญชีแบบที่ขอมูลอื่น
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การใช�รายงานของผู�สอบบัญชีแบบใหม� : ประสบการณ�ป�แรก

ทําไมเสร็จใหเขาดู แลวถามเขาวาอยากไดรายงาน
ของผูสอบบัญชีแบบใด เขายอมอยากไดรายงาน
แบบท่ีผู สอบบัญชีไดสอบทานแลว ไมเชนนั้น
ในวันประชุมผูถือหุน จะตองมีผูถือหุนสอบถาม
แนว า “แลวให ผู สอบบัญชีสอบทานหรือยัง
ผลการสอบทานเปนอยางไร” :ซึ่งอาจกอใหเกิด
ปญหาในที่ประชุมก็ได”
การเปล่ียนชื่อผู มีหนาที่กํากับดูแลใหเปนไปตามที่

สถานการณ
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) อนุญาต

ใหผู สอบบัญชีเปลี่ยนช่ือหัวข อ “ความรับผิดชอบของ
ผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน” โดย
ใหสามารถใชคําอื่นที่มีความเหมาะสมในบริบทของแมบท
ทางกฎหมายในแตละประเทศแทนได เนื่องจากคําว า
“ผู มีหนาที่ในการกํากับดูแล” นั้นเปนคําที่มาตรฐานการ
สอบบัญชีระหวางประเทศกําหนดขึ้นมาใช เรียกบุคคล
หรือกลุมบุคคลดังกลาวอยางกลาง ๆ  ผลการศึกษาพบวา
มรีายงานผูสอบบัญชจีาํนวน 95 ฉบบั (ซึง่คดิเปนรอยละ 18) 
ที่มีการปรับเปลี่ยนชื่อของบุคคลหรือกลุ มบุคคลดังกลาว
โดยสวนใหญแล วการเปลี่ยนแปลงดังกล าวเกิดข้ึนกับ
รายงานของผูสอบบัญชีที่ออกโดยสํานักงาน Big4 แหงหนึ่ง
ซึ่งดูเหมือนจะมีนโยบายในการเปลี่ยนชื่อหัวขอและเนื้อใน
สวนของ “ความรับผิดชอบของผู บริหารและผู มีหนาที่
ในการกํากับดูแล” ในรายงานทั้งหมด โดยเปลี่ยนคําวา
“ผูบริหาร” หรือ “ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล” เปนคําวา 
“กรรมการ” แทน

นอกจากน้ี ยังมีการเปล่ียนแปลงขอความวรรคสุดทาย
ของหัวขอดังกลาวตามที่มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 
(ปรับปรุง) เสนอแนะ จาก “ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล
มีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของบริษัท” เปน “คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหนาท่ีชวยกรรมการในการสอดสองดูแลกระบวนการใน
การจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท” ซึ่งถือวาทําใหมี
ความชัดเจนมากข้ึน

นอกจากสํานักงาน Big 4 ดังกลาวแลว สํานักงาน
สอบบัญชีอื่น ๆ  (รวมทั้งสํานักงาน Non-Big ตาง ๆ ) ก็มี
การเปล่ียนแปลงคําเรียกของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการ
กํากับดูแลดัวยเชนกัน แตการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดขึ้น
เฉพาะในกรณีของการสอบบัญชีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
โดยจะเปล่ียนไปใชคําวา “ผูบริหารกองทุน” แทนคําวา
“ผูบริหาร” หรือใชคําวา “คณะกรรมการตรวจสอบ” แทน
คําวา “ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล” ซึ่งนาจะเกิดจากบริบท
การกํากับดูแลที่ตางกันในแตละกิจการ

การยายความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีบางสวนไป
ภาคผนวก

เนื่องจากเนื้อหาในสวนของ “ความรับผิดชอบของ
ผู สอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน” นั้นมีความยาว
มากพอควร มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) 
จึงใหทางเลือกแกผูสอบบัญชีที่สามารถนํารายละเอียดของ
ความรับผิดชอบบางสวนไปแสดงในภาคผนวกของรายงาน
ของผู สอบบัญชี หรือเพียงอางอิงถึงคําบรรยายดังกลาว
หากมีองคกรท่ีเหมาะสมตามท่ีกฎหมายกําหนดไดระบุ
คําบรรยายดังกลาวไปแลวในเว็บไซตของตน อยางไรก็ตาม 
เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชี ฯ มิไดมีการนําเสนอขอความ
ดังกลาวในเว็บไซตของตนเปนการเฉพาะ จึงทําใหเหลือ
ทางเลือกทางเดียว คือการนํารายละเอียดบางสวนของ
ความรับผิดชอบในการสอบบัญชีไปไว ที่ภาคผนวกของ
รายงานของผูสอบบัญชี ผลการศึกษาพบวามีรายงานของ
ผูสอบบัญชีเพียง 10 ฉบับ หรือคิดเปนรอยละ 1.9 ที่มีการ
ยายขอความดังกลาวไปอยูในภาคผนวก ซึ่งเปนการนําเสนอ
โดยสํานักงานสอบบัญชี Non-Big 4 แหงหนึ่ง การที่
ผู สอบบัญชีไมนิยมการนําขอความบางสวนไปแสดงไวที่
ภาคผนวกน้ีสอดคลองกับผลสํารวจโดย ชาญชัย ตัง้เรือนรัตน 
(พ.ศ. 2558b) ที่ทํากอนมาตรฐานมีผลบังคับใช ซึ่งพบวา
ผูสอบบัญชีสวนใหญเห็นถึงผลเสียของการยายไปแสดงที่อื่น 
มากกวาผลดี เนื่องจากผูสอบบัญชีเกรงวาผู ใชงบการเงิน
อาจไมไดตามไปอานจึงทําใหความเขาใจตอความรับผิดชอบ
ของผูสอบบัญชีมีความคลาดเคล่ือนDo
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การใสวรรคที่ระบุผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) กําหนด

ให รายงานผู สอบบัญชีต องแสดงช่ือของผู สอบบัญชีที่
รับผิดชอบงาน (Engagement Partner) ไวในรายงานของ
ผูสอบบัญชี สําหรับการตรวจสอบงบการเงินของกิจการที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย อยางไรก็ตาม ปญหาใน
ทางปฏิบัติอาจเกิดขึ้นเน่ืองจากในบางสํานักงานอาจมีการ
ใหผู สอบบัญชีคนหน่ึงเป นผู สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน
แตใหมีการลงนามโดยผูสอบบัญชีอีกทานหน่ึง (ชาญชัย
ตั้งเรือนรัตน, พ.ศ. 2558a) ผลการศึกษาพบวามีเพียง
รอยละ 44 ของรายงานผูสอบบัญชีทั้งหมดในการศึกษา
ครั้งนี้ที่มีการใสขอความดังกลาวไว โดยสวนใหญแลว การ
ระบุขอความดังกลาวเกิดขึ้นในรายงานของผู สอบบัญชี
ที่ออกโดยสํานักงานบัญชี Big 4 แหงหนึ่งและสํานักงานงาน 
Non-Big 4 บางแหง โดยชื่อของผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบ
งานจะเปนชื่อเดียวกับผูสอบบัญชีที่เปนผูลงนามในรายาน
ของผูสอบบัญชี ในขณะที่สํานักงานสอบบัญชีที่เหลือไดการ
ตัดขอความดังกลาวทิ้งจากรายงานผูสอบบัญชีของตน ทั้งนี้ 
กรรมการมาตรฐานการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
จํานวน 3 คน ไดใหความเห็นตรงกันวา ไดมีการตกลงกันวา 
ขอความดังกลาวควรถูกตัดออกเน่ืองจากกฎหมายของไทย
นั้นใหระบุชื่อผูสอบบัญชีไวในรายงานของผูสอบบัญชีอยูแลว 
โดยหุนสวนของสํานักงาน Big4 แหงหน่ึงไดยืนยันวา

“เปนนโยบายของสํานักงานอยูแลววาผูสอบบัญชี
ท่ีรับผิดชอบงานในกรณีการตรวจสอบงบการเงิน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตองเปน
คนเดียวกับผูที่ลงนามในรายงานของผูสอบบัญชี”
ประเด็นอื่น ๆ  ในรายงานของผูสอบบัญชี
เปนท่ีนาสังเกตวา มีสํานักงาน Big 4 แหงหนึ่งที่มี

การนําเสนอหัวขอความเห็นแตกตางจากท่ีเปนตัวอยางใน
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) โดยแทนท่ี
จะมีการบรรยายวรรคนํา (ซึ่งระบุงบการเงินและงวดท่ี
ตรวจสอบ) และวรรคความเห็น (ซึ่งระบุความเห็นของ

ผูสอบบัญชี) ภายใตหัวขอ “ความเห็น” ตามท่ีมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) เสนอแนะ แตสํานักงาน
ดังกลาวไดแยกหัวขอนี้เปน 2 หัวขอแทน โดยหัวขอแรกสุด
ที่แสดงในรายงานของผูสอบบัญชี คือหัวขอ “ความเห็น” 
ซึ่งจะมีเพียงวรรคความเห็นของผูสอบบัญชีเพียงวรรคเดียว 
โดยวรรคนําจะถูกนําไปแสดงภายใตหัวขอใหมที่เรียกวา
“งบการเงินที่ตรวจสอบ” ซึ่งนําเสนอเปนหัวขอท่ี 2 แลว
จึงมีการนําเสนอหัวขออื่น  ๆ  ตามมาตรฐานตอไป การ
นําเสนอดังกลาวเปนการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ของสหราชอาณาจักรและไอรแลนดเกี่ยวกับรายงานของ
ผู สอบบัญชี รหัส 700 อยางไรก็ตาม การเรียงลําดับท่ี
ตางไปจากมาตรฐานการสอบบัญชีของไทยเพียงเล็กนอยน้ี 
ไมนาจะมีผลตอความเขาใจของผูใชงบการเงินหรือสงผลตอ
การเปรียบเทียบกันไดของรายงานของผูสอบบัญชีที่ทําตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีระหวางประเทศ 
(International Standard on Auditing: ISA), 2015) 
มากนัก

นอกจากน้ี ยังมีรายงานของผู สอบบัญชีอีกจํานวน
2 ฉบับจากสํานักงาน Big 4 เดียวกันนี้ ที่มีการนําเสนอ
ขอมูลเกี่ยวกับการสอบบัญชีเพิ่มเติมตามท่ีมาตรฐานการ
สอบบัญชีของสหราชอาณาจักรและไอรแลนดเก่ียวกับ
รายงานของผูสอบบัญชี รหัส 700 ไดกําหนดไว โดยมีการ
ใหขอมูลเก่ียวกับ (1) ความมีสาระสําคัญ (คือ ระบุจํานวน
ความมีสาระสําคัญโดยรวม บรรยายวิธีการกําหนดความ

มีสาระสําคัญ และใหเหตุผลในการใชขอมูล (เกณฑ) อางอิง
ในการกําหนดความมีสาระสําคัญ) และ (2) ขอบเขตการ
ตรวจสอบ (เชน มุงเนนตรวจสอบกิจการที่มีสาระสําคัญตอ
กลุมกิจการ ซึ่งคิดเปนรอยละ xx ของกําไรกอนภาษีเงินได
ของกลุมกิจการ และเปนรอยละ xx ของสินทรัพยรวมของ
กลุมกิจการ)

นอกจากน้ี ยังมีการทําแผนภูมิที่ทําใหรายงานของ
ผูสอบบัญชีเขาใจงายข้ึน และเปนที่นาสนใจกวาการบรรยาย
เปนตัวอักษรทั้งหมดดวย มิอาจปฏิเสธไดวาการเปดเผย
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ขอมูลเกินกว าที่มาตรฐานการสอบบัญชีกําหนดนี้จะมี
ประโยชนตอผูใชงบการเงินมากข้ึน อยางไรก็ตาม ผูสอบ
บัญชีบางสวนอาจรูสึกวาผูสอบบัญชีเองก็อาจมีความเสี่ยง
มากข้ึนไปดวยจากการใหขอมูลเพ่ิมเติมน้ี อยางไรก็ตาม
ในความเปนจริงอาจไมเกิดผลเสียตอผู สอบบัญชีมากนัก
ก็ได เน่ืองจาก Brasel, Doxey, Grenier, and Reffett 
(2016) ไดใชการทดลองวาหากมีการนําเสนอ Critical 
Audit Matters (ซึ่งมีสวนคลาย KAM) ในรายงานของ
ผู สอบบัญชีของสหรัฐอเมริกาตามท่ี Public Company 
Accounting Oversight Board (PCAOB) (2016) เสนอ 
จะไมเปนการเพิ่มโอกาสท่ีลูกขุนจะตัดสินใหผู สอบบัญชี
ตองรับผิดชอบหากผูสอบบัญชีตรวจไมพบการแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ

ความแตกตางในการจัดทํารายงานของผูสอบบัญชี
ระหวาง Big 4 และ Non-Big 4

ความแตกตางระหวางรายงานของผูสอบบัญชีที่จัดทํา
โดยสํานักงานสอบบัญชี Big 4 และ Non-Big 4 ดังที่กลาว

ขางตน สามารถนํามาวิเคราะหในเชิงสถิติได โดยการหา
คาเฉลี่ยของประเด็นตาง ๆ  ตารางที่ 5 นําเสนอผลสถิติใน
ประเด็นท่ีเกิดจากการจัดทํารายงานของผูสอบบัญชีระหวาง
ทั้ง 2 กลุมดังกลาว โดยการทดสอบ ANOVA จะเห็นไดวา 
รายงานของผูสอบบัญชีที่นําเสนอโดย Big 4 นั้น มีความ
แตกตางจากรายงานท่ีนําเสนอโดย Non-Big 4 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติในประเด็นในทุกประเด็นท่ีนําเสนอมา 
ยกเวนประเด็นท่ีวามีการนําเสนอ “ขอมูลอื่น” หรือไม
ที่ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางรายงาน
ที่จัดทําโดย Big4 และ Non-Big 4 โดยสวนสําคัญของ
ความแตกตางอยูที่รายงานของผูสอบบัญชี Big 4 มีการ
ระบุจํานวนเร่ือง KAM และการระบุผลสรุปในการตรวจสอบ 
KAM ที่มากกวา มีการนําเสนอ KAM ในรูปแบบท่ีเขาใจ
ง ายกวา (แบบตาราง) รวมท้ังมีการระบุผลการตรวจ
“ขอมูลอื่น” โดยผูสอบบัญชี และมีการเปล่ียนชื่อผูมีหนาที่
กํากับดูแลใหเปนไปตามสถานการณที่มากกวารายงานที่
นําเสนอโดย Non-Big 4

ตารางท่ี 5 ความแตกตางในการจัดทํารายงานของผูสอบบัญชีระหวาง Big 4 และ Non-Big 4

รวม Big 4 ไม�ใช� Big4 F Sig.

จํานวนเร่ือง KAM 2.07 2.16 1.89 7.283 0.007

มีการระบุเหตุผลการเปน KAM .99 1.00 .98 5.250 0.022

มีการระบุผลสรุปในการตรวจสอบ KAM .16 .18 .10 6.739 0.010

มีการนําเสนอ KAM ในรูปแบบตาราง .36 .47 .13 62.283 0.000

มีการนําเสนอหัวขอขอมูลอื่น 1.00 1.00 0.99 0.282 0.595

มีการระบุผลการการสอบทาน “ขอมูลอื่น” โดยผูสอบบัญชี .09 .12 .04 7.045 0.008

มีการเปล่ียนชื่อผูมีหนาที่กํากับดูแลใหเปนไปตามสถานการณ .18 .24 .07 21.256 0.000

มีการยายความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีบางสวนไปภาคผนวก .02 .00 .06 22.285 0.000

มีการใสวรรคที่ระบุผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน .44 .52 .27 30.182 0.000

จํานวนหนาของรายงานของผูสอบบัญชี 5.87 6.16 5.26 75.198 0.000

เพศของผูสอบบัญชี .43 .40 .51 5.345 0.021
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บทความวิจัย

5. สรุปผลการวิจัย
จากการที่มาตรฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับรายงาน

ของผู สอบบัญชีแบบใหมเพ่ิงเริ่มใชสําหรับงบการเงินที่มี
รอบบัญชีที่สิ้นสุดตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
เปนตนไปน้ัน การศึกษาน้ีไดรวบรวมและวิเคราะหการ
นําเสนอรายงานของผูสอบบัญชีที่ไดปฏิบัติจริงเปนปแรก 
การศึกษาน้ีพบวาเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบมีจํานวนเฉลี่ย 
2.06 เรื่อง โดยกิจการที่อยูใน SET50 และ SET100 มี
จํานวนเรื่องมากกวาคาเฉลี่ยโดยรวมอยางมีนัยสําคัญ หาก
วิเคราะหในแงการนําเสนอรายงานของผู สอบบัญชีโดย
สํานักงาน Big 4 และ Non-Big 4 จะพบวาโดยเฉลี่ยแลว 
สํานักงาน Big 4 มีการนําเสนอจํานวน KAM ที่มากกวา 
อีกทั้งมีสัดสวนที่มากกวาในดานการนําเสนอขอสรุปของ
การตรวจสอบ KAM ดานการนําเสนอ KAM ในรูปแบบ
ตาราง และดานการเปล่ียนช่ือผูมีหนาที่กํากับดูแลใหเปนไป
ตามที่สถานการณที่เหมาะสม

การศึกษานี้เปนเพียงการใหผลสรุปในภาพรวมจาก
การใชรายงานของผูสอบบัญชีแบบใหมในปแรก จึงยังไมได
ลงในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเขียนเร่ืองสําคัญในการ
ตรวจสอบแตละเร่ืองวามีลักษณะท่ีไมเปนการใหขอมูล
เฉพาะกิจการ จนกลายเปนการบรรยายแบบมาตรฐาน 
(Boiler-plate) สําหรับแตละสํานักงานมากนอยเพียงใด
อีกทั้ งการนําเสนอเหตุผลที่ ทําให ผู สอบบัญชีตัดสินว า
เปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบในหลายรายงานยังขาด
ความชัดเจนและการนําเสนอผลการตรวจสอบ KAM
แตละเร่ืองก็ยังไมมีหลักฐานเชิงประจักษในประเทศไทยวา
จะกอใหเกิดผลเสียตอผูสอบบัญชีมากนอยเพียงใด งานวิจัย
ในอนาคตจึงควรศึกษาเร่ืองดังกลาวในรายะเอียดตอไป
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