
โครงการสัมมนา เสริมความคดิ ตดิปีกวชิาชีพ
กบัคณะพาณชิย์ฯ ธรรมศาสตร์ (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิบุญชู โรจนเสถยีร, บริษทั ดลีอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี 
จาํกดั, บริษทัสํานักงาน อ ีวาย จาํกดั และ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั

เร่ือง “ก้าวทนัมาตรฐานการสอบบัญชีและรายงานของผู้สอบบัญชี”

โดย  ดร.ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําภาควชิาการบัญชี

วนัจนัทร์ท่ี 25 กนัยายน 2560  เวลา 13.15 - 16.30 น.
ณ หอ้งบรรยายบุญชู โรจนเสถียร (พบ.201) 

คณะพาณิชยฯ์ ชั้น 2 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์
จดัโดย  ภาควชิาการบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

การใช้รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่: 
ประสบการณ์ปีแรก
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ภาพรวมของการสัมมนา
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• ขอบเขตการศึกษา
• ผลการศึกษารายงานของผูส้อบบญัชีแบบใหม่ท่ีใชใ้นปีแรก
• สรุปประสบการณ์ปีแรก
• ขอ้จาํกดัของการศึกษา

รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่
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• สภาวชิาชีพฯ ไดอ้อกมาตรฐานการสอบบญัชีรหสั 700 (ปรับปรุง) เร่ือง การการ
แสดงความเห็นและการรายงานเก่ียวกบังบการเงิน (“TSA700 (ปรับปรุง)”) โดย
เร่ิมใชร้ายงานแบบใหม่น้ีสาํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาส้ินสุดในหรือหลงั
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559

• ลกัษณะงานตรวจสอบของผูส้อบบญัชีไม่เปล่ียนแปลง แต่ตอ้งรายงานบางเร่ือง
เพิ่มเติมในรายงานของผูส้อบบญัชีแบบใหม่สาํหรับกิจการท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์เช่น
• เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ
• ช่ือของผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานตรวจสอบ
• คาํบรรยายมาตรฐานต่างๆ



งานศึกษาวจิยั
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เน่ืองจากเป็นการใชม้าตรฐานใหม่เป็นปีแรก ชาญชยั ตั้งเรือนรัตน์ (2560) จึงได้
ทาํการศึกษาวา่
• ผลของการนาํรายงานของผูส้อบบญัชีแบบใหม่มาใชเ้ป็นอยา่งไร
• คุณภาพการจดัทาํรายงานของผูส้อบบญัชีตามมาตรฐานการสอบบญัชีใหม่ของ

สาํนกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่ (Big4) มีความแตกต่างกบัสาํนกังานท่ีมีขนาดยอ่ม
ลงมา (Non-Big4) หรือไม่ 

วิธีการเกบ็ข้อมูล
• รวบรวมขอ้มูลจากรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทัซ่ึงมีหลกัทรัพยท่ี์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํนวน 515 ฉบบั
• ไม่รวมตลาด MAI
• สาํหรับการตรวจสอบท่ีมีงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เท่านั้น
• นอกจากเร่ืองท่ีระบุในหวัขอ้ KAM แลว้ จาํนวน KAM รวมถึงเร่ืองท่ีบรรยาย

ในเกณฑก์ารแสดงความเห็นและในหวัขอ้การดาํเนินงานต่อเน่ือง
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ผลการสาํรวจ



ผลการสํารวจ - ทัว่ไป
 ทัง้สิน้ SET50 SET100

ประเดน็ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

จํานวนรายงานของผู้สอบบญัชีท่ีศกึษา 515 48 94

จํานวนรายงานของผู้สอบบญัชีท่ีโดย 
Big4

349 67.8 43 89.6 81 86.2

สดัสว่นผู้สอบบญัชีท่ีเป็นเพศชาย 223 43 26 54.2 48 51.1

จํานวนหน้ารายงานของผู้สอบบญัชีเฉล่ีย 5.87 6.92 6.49

จํานวนเร่ือง KAM เฉล่ียตอ่บริษัท 2.06 2.54 2.33

จํานวนรายงานท่ีมีการนําเสนอข้อมลูอ่ืน 510 99.0 48 100.0 94 100.0

จํานวนรายงานระบผุลการการสอบทาน
ข้อมลูอ่ืนโดยผู้สอบบญัชี

47 9.1 6 12.5 14 14.9
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ผลการสํารวจ - ทัว่ไป

รายงานแบบใหม่ ผลการวจิยั

• ทั้งวรรคนาํและวรรคความเห็นของ
รายงานแบบปัจจุบนัถกูนาํมาแสดงอยู่
ภายใตห้วัขอ้ “ความเห็น”  ซ่ึงถกูนาํข้ึนมา
เสนอเป็นหวัขอ้แรกในรายงาน


(ยกเวน้ PwC ท่ีแยกเป็น 2 หวัขอ้ คือ 

“ความเห็น” และ “งบการเงินท่ี
ตรวจสอบ”)

• มีหวัขอ้ “เกณฑใ์นการแสดงความเห็น” 
แมก้รณีรายงานของผูส้อบบญัชีเป็นแบบ
ไม่มีเง่ือนไข



• หวัขอ้ “ความเห็น” และ “เกณฑใ์นการ
แสดง ความเห็น” จะตอ้งนาํเสนอเป็นสอง
หวัขอ้แรกตามลาํดบั
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ผลการสํารวจ - ทัว่ไป (ต่อ)

รายงานแบบใหม่ ผลการวจิยั

• เพิ่มหวัขอ้ “ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั
เก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง” หากผูส้อบ
บญัชีเห็นวา่กิจการมีความไม่แน่นอนดงักล่าว


(มี 10 บริษทั)

• รายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์อ้งมีหวัขอ้ 
“เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ”


(จาํนวนเฉล่ีย 2.06 เร่ือง)

• ใหเ้ปล่ียนช่ือของผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล
ในหวัขอ้เป็น ”ความรับผดิชอบของผูบ้ริหาร
และผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล” ได้

◑
(มีเพียงร้อยละ 18 คือ

PwC เปล่ียนทุกฉบบั ขณะท่ี
สาํนกังานอ่ืนเปล่ียนบางฉบบั)9

ผลการสํารวจ - ทัว่ไป (ต่อ)

รายงานแบบใหม่ ผลการวจิยั

• ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีบางส่วน
อาจนาํไปแสดงเป็นภาคผนวกของรายงาน
ของผูส้อบบญัชี

◑
(มีเพียงร้อยละ 2 คือ 

สาํนกังานสอบบญัชีท่ีไม่ใช่ Big4 
แห่งหน่ึงท่ีนาํไปอยูภ่าคผนวก)

• ในกรณีการตรวจสอบบริษทัจดทะเบียนฯ 
ใหร้ะบุช่ือของผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงาน
ตรวจสอบไวใ้นรายงาน

◑
(มีเพียงร้อยละ 44 

คือ EY และ อ่ืนๆ บาง สนง.)
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ผลการสํารวจ - ทัว่ไป

 ทัง้สิน้ Big4 Non-Big4

ประเดน็ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

จํานวนรายงานของผู้สอบบญัชีทัง้สิน้ 515 349 166
จํานวนหน้ารายงานของผู้สอบบญัชี 5.87 6.16 5.26

จํานวนเร่ือง KAM 2.06 2.14 1.89
ระบเุหตผุลการเป็น KAM 507 98.4 345 98.9 162 97.6
ระบผุลสรุปของการตรวจสอบ KAM 80 15.5 64 18.3 16 9.6
นําเสนอ KAM ในรูปแบบตาราง 185 35.9 163 46.7 22 13.3
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ภาพรวมการกระจายตวัของจํานวน KAM (เฉลีย่ 2.06 เร่ือง)
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1 เร่ือง 4 เร่ือง 5 เร่ือง 6 เร่ือง 7 เร่ือง2 เร่ือง 3 เร่ือง



ผลการสํารวจ - ทัว่ไป

 ทัง้สิน้ Big4 Non-Big4

ประเดน็ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

จํานวนรายงานของผู้สอบบญัชีทัง้สิน้ 515 349 166
จํานวนหน้ารายงานของผู้สอบบญัชี 5.87 6.16 5.26

จํานวนเร่ือง KAM 2.06 2.14 1.89
ระบเุหตผุลการเป็น KAM 507 98.4 345 98.9 162 97.6
ระบผุลสรุปของการตรวจสอบ KAM 80 15.5 64 18.3 16 9.6
นําเสนอ KAM ในรูปแบบตาราง 185 35.9 163 46.7 22 13.3
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เร่ืองทีร่ายงานใน KAM
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ประเภทของการด้อยค่าใน KAM
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ประเภทการวดัมูลค่าทีร่ะบุถงึใน KAM
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จํานวน KAM โดยเฉลีย่เป็นรายอุตสาหกรรม
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 จํานวน KAM เฉล่ีย
อุตสาหกรรม จํานวนรายงาน 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
สินค้าอุปโภคบริโภค 30 2.03 

บริษัทจดทะเบียนทีอ่ยู่ระหว่างฟื้นฟูฯ 7 2.00 
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 132 1.92 2.71 2.52
สินค้าอุตสาหกรรม 70 1.84 4.00 4.00
   รวม 515 2.06 2.54 2.33

สรุปผลการศึกษาวจิยั
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• ไม่ค่อยมีการเปล่ียนช่ือของผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในหวัขอ้เป็น ”ความ
รับผดิชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล” ใหเ้ป็นไปตามความ
เหมาะสม

• จาํนวนหนา้รายงานยาวข้ึนจากเดิมอยา่งมาก
• จาํนวน KAM ของกิจการใน SET50 และ SET100 มีมากกวา่กิจการท่ีเหลือ
• ในการบรรยาย KAM มีความพยายามนาํเสนอในรูปแบบท่ีเขา้ใจง่ายและให้

ขอ้สรุปของวธีิตรวจสอบพอควร
• ผูส้อบบญัชีมกัไม่ไดส้อบทาน “ขอ้มูลอ่ืน” ก่อนการออกรายงานของผูส้อบบญัชี
• การนาํความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีไม่ไดรั้บการตอบรับจากสาํนกังานสอบ

บญัชีส่วนใหญ่
• การระบุช่ือของผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานตรวจสอบไวใ้นรายงานของผูส้อบ

บญัชีไม่ไดมี้การดาํเนินการตามมากนกั
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