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ปัญหาของรายงานของผูส้อบบญัชีทีผ่่านมา

• Expectations Gap หมายถงึ ความแตกต่างของความคาดหวังจากผู้ใช้

งบการเงินในหน้าที่การสอบบัญชี กบั สิ่งที่ผู้สอบบัญชีปฏบิัติจริง

• ยังคงมี Expectations Gap อยู่ในการรายงานของผู้สอบบัญชีใน

ปัจจุบัน คือ ผู้ใช้งบการเงินจาํนวนมากเหน็ว่ารายงานของผู้สอบบัญชี

ที่ใช้อยู่ไม่ค่อยมปีระโยชน์และอ่านไม่เข้าใจในหลายกรณี

• การเพ่ิมคาํอธบิายเป็น 6 วรรค แบบที่ใช้ในปัจจุบัน ไม่ทาํให้ความ

แตกต่างดังกล่าวลดลงมากนัก (Gold et al., 2012)
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ปัญหาของรายงานของผูส้อบบญัชีทีผ่่านมา

งานวิจัยในต่างประเทศได้ช้ีให้เหน็ปัญหาต่างๆ (Gold, 2009; Mock et al, 2009; 

Porter et al., 2009; Gray et al., 2011) เช่น

•  ผู้ใช้งบการเงินอ่านเพียงวรรคความเหน็ว่ามีปัญหาหรือไม่ นอกน้ันไม่อ่าน
•  ผู้ใช้แต่ละกลุ่มเข้าใจความหมายของคาํอธบิายที่เป็นแบบมาตรฐานต่างกนั
•  ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้สอบบัญชีมีความยาวและเหมือนเดิม 

 จึงไม่สนใจอ่าน

•  ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจว่าผู้สอบบัญชีวิเคราะห์การอยู่รอดของกจิการในเชิงลึก

•  ผู้อ่านไม่ม่ันใจว่า “การให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล” (Reasonable 

Assurance) หมายถงึอะไร
•  ผู้ใช้งบไม่ทราบว่า คาํว่า “สาระสาํคัญ” วัดอย่างไร
•  รายงานของผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อมูลที่เป็นเฉพาะกจิการ
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รายงานของผูส้อบบญัชีแบบใหม่

• เมื่อต้นปี 2558 น้ี International Auditing and Assurance Standards 

Board (IAASB) ของ International Federation of Accountants 

(IFAC) ได้ออกมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 700 

(ปรับปรงุ) เร่ือง การแสดงความเหน็และการรายงานเกี่ยวกบังบ

การเงิน (“ISA700 ปรับปรงุ”)

• ลักษณะงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีไม่เปล่ียนแปลง แต่ว่าอาจต้อง

รายงานบางเร่ืองเพ่ิมเติมในรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่
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ผลสํารวจจากรายงานของผูส้อบบัญชีปีแรก

ผศ.ดร. ชาญชัย ตั้งเรือนรตัน์
24 พ.ค. 2560
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การสํารวจรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่

• รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่เริ่มใช้สําหรับงบการเงินที่ปิดในวันที่ 31 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
• เพื่อสรุปการออกรายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ทั้งหมด (ยกเว้น 

MAI) สําหรับงบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559
• รวมสํารวจทั้งสิ้น 515 บริษัทที่มีหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ (ไม่รวม 74 รายที่มีวันสิ้นรอบอ่ืน)
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ภาพรวม
หัวข้อ/เร่ือง จํานวน ค่าเฉลี่ย

จํานวนหน้ารายงานของผูส้อบบัญชี 5.87
ตรวจสอบโดย Big4 348 68%
จํานวนเร่ือง KAM 1,060 2.06

บอกเหตุผลการเป็น KAM 507 99%
บอกผลสรุปในการตรวจสอบ KAM 80 16%
นําเสนอKAM ในรูปแบบอ่ืน เช่นตาราง 185 36%

มีนําเสนอข้อมูลวรรคอ่ืน 510 99%
ได้รับข้อมูลอ่ืนกอ่นวันท่ีรายงานของผู้สอบบัญชี 47 9%

มีการเปล่ียนช่ือผูม้ีหนา้ท่ีกาํกับดแูลให้เปน็ไปตามท่ีเป็นจริง 95 18%
มีการย้ายความรับผิดชอบของผูส้อบบัญชีบางสว่นไปภาคผนวก 10 2%
มีการใส่วรรคท่ีระบุ Engagement Partner 227 44% 10



จํานวน KAM เฉล่ีย
Sector  จํานวนเรื่อง

Technology 2.38 
Services 2.23 
Financials 2.20 
Agro & Food Industry 2.13 
Resources 2.05 
Consumer Products 2.03 
Companies Under Rehabilitation 2.00 
Property & Construction 1.92 
Industrials 1.84 
Grand 2.06
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ประเภทของ KAM ท่ีรายงาน

12



ประเภทของการด้อยค่าใน KAM
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ประเภทการวัดมูลค่าใน KAM
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ประเด็นการเขียนรายงานในทางปฏิบติั
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน)

ความเห็น

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินรวมของธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) (ธนาคาร) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการ          

ของธนาคาร แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ                

ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั               

โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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งบการเงนิทีต่รวจสอบ

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารขา้งตน้น้ี ซ่ึงประกอบดว้ย

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 งบกาํไรขาดทุน                                          

และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด                           

เฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย              

การบญัชีท่ีสาํคญั 
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เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ

ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้

มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและธนาคารตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผดิชอบ

ดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชี ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้

เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้

18



เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของ

การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ได้

แสดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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ข้อมูลอืน่ 
กรรมการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มลูอ่ืน ขอ้มลูอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มลูซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปี
ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มลูอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่
ต่อขอ้มลูอ่ืน

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มลู
อ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
หรือปรากฏวา่ขอ้มลูอ่ืนมีการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 20



ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

กรรมการมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  กรรมการรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและธนาคาร
ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและธนาคารหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ือง
ต่อไปได ้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ
กลุ่มกิจการและธนาคาร 21

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็น
การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั
ท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่ง
สมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ

และการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และ
ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มลูท่ีขดั

ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบั
การสมรู้ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
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• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มกิจการและธนาคาร

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยกรรมการ 
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี

ไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อ

ความสามารถของกลุ่มกิจการและธนาคารในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั 

ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี

ไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจการ

และธนาคารตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง
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• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยวา่
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มลู
โดยถูกตอ้งตามท่ีควร

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มลูทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุ่มกิจการเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการกาํหนดแนวทาง 
การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผน

ไว ้ซ่ึงรวมถึงประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุม

ภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้
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ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน

ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการ

ท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ี ในรายงาน

ของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน

 ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผล

วา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั

อุณากร  พฤฒิธาดา
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