
  
รายงานของผูส้อบบญัชีรูปแบบใหม่ และเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ
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งานวิจัยในต่างประเทศได้ชี� ให้เหน็ปัญหาต่างๆ (Gold, 2009; Mock et al, 2009; Porter et al., 2009; Gray et al., 2011) เช่น
•  ผู้ใช้งบการเงินอ่านเพียงวรรคความเหน็ว่ามีปัญหาหรือไม่ นอกนั�นไม่อ่าน
•  ผู้ใช้แต่ละกลุ่มเข้าใจความหมายของคาํอธบิายที2เป็นแบบมาตรฐานต่างกนั
•  ผู้อ่านไม่มั2นใจว่า “การให้ความเชื2อมั2นอย่างสมเหตุสมผล” (Reasonable Assurance) หมายถงึอะไร
•  ผู้ใช้งบไม่ทราบว่า คาํว่า “สาระสาํคัญ” วัดอย่างไร
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ปัญหาของรายงานของผูส้อบบญัชีรูปแบบเดิม



รูปแบบรายงานของผูส้อบบญัชีของไทยจากอดีตถงึปัจจุบนั

พ.ศ.2518สองวรรค
พ.ศ.2541สามวรรค

พ.ศ.2555หกวรรค
พ.ศ.2559รายงานแบบใหม่

รูปแบบรายงานได้กาํหนดขึ�นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2518 และพัฒนาตลอดเวลากว่า 40 ปี
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Key Technical Terms in the Report

• Accounting assertions
• Significant
• Materiality
• Professional judgment



Accounting Assertions
Existence - relates to 
account balances (each of the balance sheet and 

income statement balances are actually exist)

Occurrence - relates to 
events ,transactions ,presentation ,and  

disclosures (each of them actually did occur)



Accounting Assertions
Right and Obligations 
assets and liabilities are really owned by the 
company

Completeness
All transactions that should have been recorded 
have been recorded in the proper period



Accounting Assertions
Valuation and Accuracy
Transactions and events have been recorded 
accurately and that the assets ,liabilities ,and 
equities listed on the balance sheet have been 
valued in accordance with GAAP

Presentation and Disclosure
All transactions and events have been presented
correctly and disclosed properly in accordance 
with GAAP



Materiality and Significant
• Materiality relates to the amount that would 

influence the lending or investing decisions of 
financial statements users

• Significant account is an account that has a 
reasonable possibility of containing a material 
misstatement regardless of the effect of control



Professional Judgment 

• The application of relevant knowledge and experience in making decisions 
about appropriate courses of action during the audit.

• Professional judgment process includes:

1 Clarifying the issues and objectives   
2 Considering the possible alternatives
3 Gathering and evaluating the evidence
4 Reaching an audit conclusion
5 Documenting the rationale for the professional   judgment reached



องคป์ระกอบพื� นฐานในรายงานของผูส้อบบญัชี



 ขอ้มูลและเหตุการณท์ี�เนน้ (ถา้มี) / เรื�องอื�น (ถา้มี)
 ความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวขอ้งกบั การดําเนินงานต่อเนื�อง (ถา้มี)

องคป์ระกอบพื� นฐานในรายงานของผูส้อบบญัชี
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 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

 ความเห็น เกณฑใ์นการแสดงความเห็น
 เรื�องสําคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matter)

 ขอ้มูลอื�น ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที ในการกาํกบัดูแล ต่องบการเงิน

บงัคบัเฉพาะบริษทัจดทะเบยีน



ตวัอย่างรายงานของผูส้อบบญัชีแบบใหม่ต่องบการเงินรวม
รายงานของผูส้อบบญัชีแบบใหม่
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ความเห็นข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กขค จํากัด และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ$งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที$ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25x1 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลี$ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีสิ6นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมรวมถงึหมายเหตุสรปุนโยบายการบัญชีที$สาํคัญข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมข้างต้นนี6 แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท กขค จาํกัด และบริษัทย่อย ณ วันที$ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 และผลการดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีสิ6นสดุวันเดียวกนัโดยถูกต้องตามที$ควรในสาระสาํคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายงานต่องบการเงินรวม
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เกณฑใ์นการแสดงความเห็นข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของขา้พเจา้ ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตาม           ขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีที$กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที$เกี$ยวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื$นๆ ซึ$งเป็นไปตามข้อกาํหนดเหล่านี6  ข้าพเจ้าเชื$อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที$ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื$อใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า

รายงานต่องบการเงินรวม
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เรื$องสําคญัในการตรวจสอบเรื$องสาํคัญในการตรวจสอบคือเรื$องต่างๆ ที$มีนัยสําคัญที$สุดตามดุลยพินิจเยี$ยง       ผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมสาํหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเรื$องเหล่านี6 มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทั6งนี6 ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยกต่างหากสาํหรับเรื$องเหล่านี6(คําอธิบายเรื%องสําคัญในการตรวจสอบแต่ละเรื%องตามขอ้กําหนดของมาตรฐาน    การสอบบญัชี)

รายงานต่องบการเงินรวม
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การดอ้ยค่าของค่าความนิยมกลุ่มบริษทัตอ้งมีการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมประจําปีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การทดสอบการดอ้ยค่าประจําปีนี- มีนยัสําคญัต่อการตรวจสอบเนื�องจากจํานวนเงิน [xx] บาท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 25xx มีสาระสําคญัต่องบการเงิน อีกทั-งกระบวนการประเมินของผูบ้ริหารมีความซบัซอ้นและตอ้งใชดุ้ลยพินิจค่อนขา้งมาก และขึ- นอยู่กบัขอ้สมมติฐานโดยเฉพาะอย่างยิ�ง [ระบุถงึขอ้สมมติฐานที�ใชใ้นการประเมินการดอ้ยค่า] ที�ถูกกระทบโดยสภาพเศรษฐกิจและภาวะตลาดในอนาคตโดยเฉพาะ[ระบุถงึประเทศหรือภูมิภาคที�เกี�ยวขอ้ง]ดงันั-นวิธีการตรวจสอบของขา้พเจ้าไดร้วมถึงการใชผู้เ้ชี�ยวชาญดา้นการประเมินเพื�อช่วยในการประเมินขอ้สมมติฐานและวิธีการที�กลุ่มบริษทัใช ้โดยเฉพาะเรื�องการคาดการณก์ารเติบโตของรายไดแ้ละกําไรขั-นต้นของ [ระบุหน่วยธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการค่าความนิยม] ขา้พเจ้าไดใ้ห้ความสําคญักบัความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มกิจการเกี�ยวกบัสมมติฐานซึ�งส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบการดอ้ยค่าที�อ่อนไหวมากที�สุด และมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัที�สุดต่อการกาํหนดมูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคืนของค่าความนิยมขอ้มูลที�กลุ่มกิจการเปิดเผยเกี�ยวกบัค่าความนิยมแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ซึ�งอธิบายว่าการเปลี�ยนแปลงเล็กนอ้ยในขอ้สมมติฐานที�สาํคญัอาจทําใหเ้กิดการดอ้ยค่าของค่าความนิยมไดใ้นอนาคต



ขอ้มูลอื�นผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื�น ข้อมูลอื�นประกอบด้วย [ข้อมูลซึ�งรวมอยู่ในรายงาน ก แต่ไม่รวมถงึงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที�อยู่ในรายงานนั(น]ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื�นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื�อมั�นต่อข้อมูลอื�นความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื�นมีความขัดแย้งที�มีสาระสาํคัญกบังบการเงินรวมหรือกบัความรู้ที�ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื�นมีการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื�นมีการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเทจ็จริงนั(น ทั(งนี(  ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื�องดังกล่าวที�ต้องรายงาน

(กรณผีูส้อบบัญชไีดร้ับขอ้มลูอื�นก่อนวนัที�ในรายงานของผูส้อบบัญชแีละไม่พบว่ามกีารแสดงขอ้มลูที�ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญ)
รายงานต่องบการเงินรวม
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ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที�ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงินผู้บริหารมีหน้าที�รับผดิชอบในการจัดทาํและนาํเสนองบการเงินรวมเหล่านี" โดยถูกต้องตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกับการควบคุมภายในที�ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื�อให้สามารถจัดทาํงบการเงินรวมที�ปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาดในการจัดทาํงบการเงินรวม ผู้บริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดาํเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกับการดาํเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํหรับการดาํเนินการต่อเนื�องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั"งใจที�จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได้ผู้มหีน้าที�ในการกาํกบัดูแลมหีน้าที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

รายงานต่องบการเงินรวม
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การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื+อให้ได้ความเชื+อมั+นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที+ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ+งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื+อมั+นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื+อมั+นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที+ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญที+มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที+ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคัญเมื+อคาดการณอ์ย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที+ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมจากการใช้งบการเงินรวมเหล่านี�

รายงานต่องบการเงินรวมความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน (ต่อ)
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏบิัติงานของข้าพเจ้ารวมถงึ
• ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญในงบการเงินรวม ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏบิัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั/น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ความเสี�ยงที�ไม่พบข้อมูลที�ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสงูกว่าความเสี�ยงที�เกิดจากข้อผิดพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกับการสมรู้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั/งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที�ไม่ตรงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

รายงานต่องบการเงินรวมความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน (ต่อ)
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• ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมีประสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที�ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องซึ�งจัดทาํขึ(นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี�ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื�องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญที�เกี�ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องในงบการเงินรวม หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี�ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ(นอยู่กบัหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับจนถึงวันที�ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดาํเนินงานต่อเนื�อง

รายงานต่องบการเงินรวมความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน (ต่อ)
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• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื/ อหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมแสดงรายการและเหตุการณ์ที�ทาํให้มีการนาํเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที�ควร 
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้สื�อสารกับผู้มีหน้าที�ในการกํากับดูแลเกี�ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที� ได้วางแผนไว้ ประเด็นที�มีนัยสําคัญที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที�มีนัยสาํคัญในระบบการควบคุมภายในซึ�งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

รายงานต่องบการเงินรวมความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน (ต่อ)

22



ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื�อสารกับผู้มีหน้าที�ในการกํากับดูแลเกี�ยวกบัความสมัพันธท์ั/งหมดตลอดจนเรื�องอื�นซึ�งข้าพเจ้าเชื�อว่ามีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที�ข้าพเจ้าใช้เพื�อป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอสิระจากเรื�องที�สื�อสารกับผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มีนัยสาํคัญมากที�สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปัจจุบันและกาํหนดเป็นเรื�องสาํคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื�องเหล่านี/ ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดังกล่าว หรือในสถานการณท์ี�ยากที�จะเกดิขึ/น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาํดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสยีสาธารณะจากการสื�อสารดังกล่าว

รายงานต่องบการเงินรวมความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน (ต่อ)
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ผู้สอบบัญชีที+รับผดิชอบงานสอบบัญชีและการนาํเสนอรายงานฉบับนี�คือ………………(ลายมือชื+อของผู้สอบบัญชี )(เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี)(ที+อยู่ของผู้สอบบัญชี)(วันที+)

รายงานต่องบการเงินรวมความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน (ต่อ)

24

     How does it enhance investment decision



รายงานของผูส้อบบญัชีแบบใหม่
การสื�อสารเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบในรายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตKey Audit Matters (KAM)

25



รายงานของผูส้อบบญัชีบอกอะไรบา้ง?

26

KA
M

เกริ$นนาํ
1. ความเสี$ยงเป็นเรื$องเกี$ยวกบัอะไร (What)2. ทําไมจึงเป็นเรื$องที$มีนยัสําคญัที$สุด (Why)
3. วิธีจดัการความเสี$ยง (How)
4. การอา้งอิงการเปิดเผยขอ้มูล (Where)



เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ KAM คือ อะไร ?
เรื$องต่างๆ ที$มีนยัสําคญัที$สุดในการตรวจสอบงบการเงินของงวดปัจจุบนั ซึ$ งพิจารณาตามดุลยพินิจเยี$ยงผู ้ประกอบวิชาชีพของผู ้สอบบัญชี 
เรื$องสําคญัในการตรวจสอบบญัชีเป็นเรื$องที$เลือกจากเรื$องที$สื$อสารกบัผูม้ีหนา้ที$ในการกํากบัดูแล ซึ$งเป็นเรื$องที$ตอ้งการความใส่ใจเป็นพิเศษจากผูส้อบบญัชีในการปฏิบตัิงานตรวจสอบ
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การกาํหนดเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ

เรื�องสาํคัญในการตรวจสอบ

เรื�องที�ติดต่อสื�อสารกบัผูม้ีหนา้ที�ในการกํากบัดูแลB
E

D G
HA

F
C

I

G E
C ID

G I

เรื�องที�ผูส้อบบญัชีใหค้วามสําคญัในการตรวจสอบงบการเงินเรื�องที�สําคญัที�สุดในการตรวจสอบงบการเงิน
1

2

“Most Significant Matter of current period”
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การกาํหนด KAM
2 เรื�องที�ผูส้อบบญัชีใหค้วามสําคญัในการตรวจสอบงบการเงิน เรื�องที�สําคญัที�สุดในการตรวจสอบงบการเงินการกาํหนดเรื
องสาํคัญในการตรวจสอบอาจพจิารณาจากเรื
องที
ท้าทายความสามารถของผู้สอบบัญชีในการ
1. ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที
เหมาะสมอย่างเพยีงพอ
2. การแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ   

• เรื�องที�ผู้สอบบญัชีต้องใช้ดลุยพินิจ สง่ผลตอ่กลยทุธ์โดยรวมในการสอบบญัชี
• เรื�องที�ผู้สอบบญัชีต้องใช้บคุลากรอาวโุส ผู้ เชี�ยวชาญ หรือคณะกรรมการด้านเทคนิคในการพิจารณา
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การกาํหนด KAM
2 เรื�องที�ผูส้อบบญัชีใหค้วามใส่ใจเป็นพเิศษในการตรวจสอบงบการเงิน เรื�องที�สําคญัที�สุดในการตรวจสอบงบการเงินการกาํหนดเรื
องสาํคัญในการตรวจสอบอาจพจิารณาจาก...(ต่อ)
• รายการกบับคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั TSA260
• ข้อจํากดัการตรวจสอบกลุม่กิจการ TSA260
• เรื�องที�ต้องการขอคําปรึกษาหารือกบับคุคลภายในหรือภายนอกองค์กร 

TSA220
• การตดิตั .งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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การกาํหนด KAM
2 เรื�องที�ผูส้อบบญัชีใหค้วามใส่ใจเป็นพเิศษในการตรวจสอบงบการเงิน เรื�องที�สําคญัที�สุดในการตรวจสอบงบการเงินการกาํหนดเรื
องสาํคัญในการตรวจสอบอาจพจิารณาจาก...(ต่อ)

• ความเสี�ยงอนัเนื�องมาจากการทจุริตในการรับรู้รายได้ TSA240
• ประมาณการที�มีความไมแ่น่นอนสงู TSA540
• เรื�องที�มีสาระสําคญัตอ่งบการเงิน

31



The Survey : Reporting of risks

32

Financial Reporting Council (FRC)’s second year reports were drawn from the top 350 companies listed on the UK’s Main Market.   



FAP Survey ในเดือนกรกฎาคม 2559 

33

การซื �อธุรกิจ หรือการขายธุรกิจการด้อยคา่ของคา่ความนิยมการด้อยคา่ของสินทรัพย์ถาวรการดําเนินงานตอ่เนื#องการทจุริตในการรับรู้รายได้การรับรู้รายได้ (ไมเ่กี#ยวข้องกบัการทจุริต)การวดัมลูคา่เครื#องมือทางการเงินการวดัมลูคา่เงินลงทนุคา่เผื#อการลดมลูคา่สินค้าคงเหลือคา่เผื#อหนี �สงสยัจะสญูประมาณการภาษีเงินได้และการรับรู้ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีประมาณการหนี �สินผลประโยชน์พนกังานรายการกบักิจการที#เกี#ยวข้องกนัอื#นๆ
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20

24

24

18

50

9

26

41

23

14

12

3

12

5.5%
6.8%

8.2%
8.2%

6.2%
17.1%

3.1%
8.9%

14.0%
7.9%

4.8%
4.1%

1.0%
4.1%

KAM ในความเห็นของผู้ช่วย/ผู้สอบบัญชีตลาดทุน (107 ท่าน)



FAP Survey ในเดือนพฤศจิกายน 2559
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การวดัมลูคา่เครื�องมือทางการเงินคา่เผื�อหนี �สงสยัจะสญูการซื �อธุรกิจ หรือการขายธุรกิจการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ระบบสารสนเทศทางการบญัชี

43

41

20

19

14

21.9%

20.9%

10.2%

9.7%

7.1%

KAM ในมุมมองสถาบันการเงินในไทย (62 ท่าน)



FAP Survey ในเดือนพฤศจิกายน 2559 
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ความซบัซ้อนหรือข้อบกพร่องในระบบควบคมุภายใน
ประมาณการหนี �สนิ

การทจุริตในการรับรู้รายได้
ค่าเผื&อหนี �สงสยัจะสญู

ระบบสารสนเทศทางการบญัชี

40

33

29

28

26

13.8%

11.4%

10.0%

9.7%

9.0%

KAM ในมุมมองของธุรกิจประกันภัยในไทย (79 ท่าน)



Survey from participants

36

อุตสาหกรรม
หวัขอ้ KAM

การรบัรู ้รายได้ สินคา้คงเหลือ(NRV)
การดอ้ยค่า(PPE & Goodwill)

ค่าเผื�อหนี สงสยัจะสูญ
การประเมินสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี

การตั งสํารอง(Reserve)
1 ธุรกจิพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ � � �    2 ธุรกจิก่อสร้าง � �  �   3 อุตสาหกรรมการผลิต  � � �   4 ธุรกจิซื/อมาขายไป � � � �   5 ธุรกจิบริการ  � �    

 - โรงแรม   �  �  

 - อนิเตอร์เนต็   �    

 - คลินิกแพทย์ �    �  6 ธุรกจิการเงิน       

 - ธนาคาร    �   

 - ประกนัภัยและประกนัชีวิต �     �
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Survey from participants

อุตสาหกรรม หวัขอ้ KAM อื�นๆ1 ธุรกจิพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ มูลค่าที ดินรอการพัฒนา2 กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ การประเมินมูลค่าเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์3 อุตสาหกรรมการผลิต การรวมธุรกจิ4 อุตสาหกรรมการผลิต ความเสี ยงจากการแทรกแซงการควบคุมโดยผู้บริหาร5 อุตสาหกรรมการผลิต ประมาณการค่าใช้จ่าย / ต้นทุน6 อุตสาหกรรมการผลิต, ธุรกจิการเงิน และ 
Telecommunication IT7 ธุรกจิซื/อมาขายไป การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการหรือผู้สอบอื น8 ธุรกจิซื/อมาขายไป ค่าเผื อสนิค้ารับคืนจากกจิการที เกี ยวข้องกนั9 ธุรกจิบริการ รายการที เกี ยวข้องกนั10 ธุรกจิบริการ ผลประโยชน์พนักงาน11 ธุรกจิบริการ ความถูกต้องของค่าตอบแทนแพทย์12 ธุรกจิบริการ การประเมินอายุการใช้งานของสนิทรัพย์บนพื/นที เช่าระยะยาว13 ธุรกจิบริการ การรับรู้รายจ่ายค่าเช่าตามสญัญาระยะยาว



จํานวน KAM ที�จะนาํเสนอ
จากเรื�องที�ผู้สอบบญัชีต้องให้ความสนใจเป็นอยา่งมากทั .งหมด ผู้สอบบญัชีต้องใช้วิจารณญาณทางวิชาชีพในการเลือกเรื�องที�สําคญัที�สดุ
• จํานวนเรื�องอาจขึ .นอยูก่บั

• ขนาดและความซบัซ้อนของกิจการ
• ลกัษณะธุรกิจและสภาพแวดล้อม
• ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที�เกิดขึ .นในการตรวจสอบ

• ยิ�งมีเรื�องที�ผู้สอบบญัชีระบใุห้เป็น KAM ในเบื .องต้นมาก ผู้สอบบญัชียิ�งต้องพิจารณาให้ดีวา่เรื�องใดกนัแน่เข้าขา่ยเป็น KAM
• จํานวนเรื�อง KAM ที�มากเกินไปอาจแสดงให้เห็นวา่เรื�องดงักลา่วไมใ่ช่เรื�องที�สําคญัที�สดุ
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ตวัอย่าง KAM (Trading)

(อ้างองิจาก Mark and Spencer Group PLC )
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ตวัอย่าง KAM (Manufacturing)

( อ้างองิจาก Chemring Group PLC, FRC report)
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ตวัอย่าง KAM (Trading and Service)

(อ้างองิจาก Pearson PLC, FRC report)



ขอ้ควรระวงัในการนาํเสนอ KAM
� ต้องเชื�อมโยงเข้ากบัสถานการณเ์ฉพาะของกจิการโดยตรง
� ไม่ทาํให้ผู้อ่านเข้าใจผดิว่าเรื�องดังกล่าวยังไม่ถูกแก้ไขอย่างเหมาะสมโดยผู้สอบบญัชีในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินหรือเป็นการแสดงความเหน็แยกต่างหากของแต่ละเรื�อง
� ไม่สื�อสารเรื�องที�เป็นข้อห้ามตามกฎหมายหรือมีผลกระทบทางลบมากกว่าประโยชน์
� ลดคาํอธบิายที�มีรปูแบบตามมาตรฐานจนเกนิไป
� ควรจาํกดัการใช้คาํศพัทเ์ฉพาะทางเกี�ยวกบัการสอบบญัชี
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Examples of questions in AGM
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Source: Draft Guidance Statement GS 010 Responding to Questions at an Annual General Meeting, issued by the 
Auditing and Assurance Standards Board, Australian Government, March 2016 
http://www.auasb.gov.au/admin/file/content102/c3/02-16_Agenda_Item_5.1_Revision_of_GS_010_(Clean).pdf



Examples of questions in AGM
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Source: Draft Guidance Statement GS 010 Responding to Questions at an Annual General Meeting, issued by the 
Auditing and Assurance Standards Board, Australian Government, March 2016 
http://www.auasb.gov.au/admin/file/content102/c3/02-16_Agenda_Item_5.1_Revision_of_GS_010_(Clean).pdf



Examples of questions in AGM
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Source: Draft Guidance Statement GS 010 Responding to Questions at an Annual General Meeting, issued by the 
Auditing and Assurance Standards Board, Australian Government, March 2016 
http://www.auasb.gov.au/admin/file/content102/c3/02-16_Agenda_Item_5.1_Revision_of_GS_010_(Clean).pdf


