
ท�ำไมจึงต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยงำนของ
ผู้สอบบัญชี?
รายงานของผู ้สอบบัญชีเป็นสิ่งที่ได้จากกระบวนการสอบบัญชี  ผู้ลงทุนและ 
ผู ้ใช้งบการเงินมีความต้องการให้รายงานของผู ้สอบบัญชีมีการให้ข้อมูลที่ม ี
ความเกี่ยวข้องมากขึ้นจากการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ (IAASB) ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของ 
สหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (International Federation of Accountants)  
เห็นว่า การพัฒนารายงานของผู้สอบบัญชีเป็นสิ่งส�าคัญเพ่ือให้วิชาชีพการสอบบัญช ี
มีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้  ดังน้ันโครงการการปรับปรุงรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการสื่อสารข้อมูลในรายงานของผู้สอบบัญชีให้ตรง 
กับความต้องการและเพื่อประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ที่จะได้รับคืออะไร?
รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ส่งผลในการเพิ่มความเชื่อมั่นต่องานการตรวจสอบและ 
งบการเงนิ และเชือ่ว่านอกจากจะเพิม่ความโปร่งใสและการให้ข้อมลูท่ีมคีณุค่ามากข้ึนแล้ว 
การเปลี่ยนแปลงรายงานของผู้สอบบัญชีจะมีประโยชน์ดังต่อไปนี้      

o ท�าให้มีการสื่อสารเพิ่มมากขึ้นระหว่างผู ้สอบบัญชีกับผู ้ลงทุน และผู้มีหน้าที่
ในการก�ากับดูแล

o ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลให้ความสนใจต่อการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงินในเรื่องที่ผู้สอบบัญชีเขียนระบุไว้ในรายงานการสอบบัญชี

o ผู้สอบบัญชีต้องใส่ใจในเรื่องที่ต้องสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชี ส่งผล
ทางตรงท�าให้ผู้สอบบัญชีมีความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเพิ่มขึ้น

ผลการศกึษาทางวชิาการและการรบัฟังข้อคดิเหน็จากผูม้ส่ีวนได้เสียท่ีเกีย่วข้อง  
ทุกฝ่ายให้การสนบัสนนุให้มีการเปลีย่นแปลงทีส่�าคัญในรายงานการสอบบญัชี

ตุลาคม 2558

รายงานของผู้สอบบญัชีแบบใหม่ 
ช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบงบการเงนิ



รายงานของผู้สอบบญัชีแบบใหม่ 
ช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบงบการเงนิ

เร่ืองใหม่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีคือเรื่องอะไร?
เรื่องที่บังคับใช้ส�าหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
หรือบริษัทอื่นที่จะน�าไปปฏิบัติใช้ด้วยความสมัครใจ

     o มีการเพิ่มวรรคใหม่เพื่อสื่อสารเร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters  
        - KAM) ซ่ึงในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบ 
        งบการเงินปีปัจจุบัน      
     o มกีารเปิดเผยช่ือของผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงาน (ส�าหรบัประเทศไทยไม่ได้มผีลกระทบ 
        หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เนื่องจากมีการระบุชื่อผู้สอบบัญชีในหน้ารายงานอยู่แล้ว) 
เรื่องที่ใช้ส�าหรับทุก ๆ การตรวจสอบ

     o น�าเสนอวรรคความเห็นเป็นวรรคแรก ต่อด้วยวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น       
        ยกเว้นกฎหมายหรือกฎระเบียบก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น      
     o เพิ่มการรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึง
 • การระบุความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการด�าเนินงาน    
            ต่อเนื่อง  
 • เมื่อมีความไม่แน่นอนอย่างมีสาระส�าคัญ ให้แยกเป็นวรรคต่างหากภายใต้ 
            หัวข้อ “ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญท่ีเกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง” และ    
   ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 
 • ข้อก�าหนดใหม่ทีท้่าทายความเพยีงพอของการเปิดเผยข้อมลู เมือ่มเีหตกุารณ์ หรือ
    เงื่อนไขที่อาจท�าให้เกิดข ้อสงสัยอย่างมากถึงความสามารถของกิจการใน    
             การด�าเนินงานต่อเนื่อง      
     o ข้อความท่ียืนยันถึงความเป็นอิสระของผู ้สอบบัญชี และการได ้ปฏิบัติตาม 
        ความรับผิดชอบทางจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้อง และเปิดเผยถึงที่มาของข้อก�าหนด 
        จรรยาบรรณน้ัน หรอือ้างองิถงึข้อก�าหนดเรือ่งจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชี
     o เพ่ิมค�าอธิบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและลักษณะที่ส�าคัญของ 
        การตรวจสอบ ค�าอธิบายบางองค์ประกอบของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีอาจ 
        น�าไปแสดงไว้ในภาคผนวกของรายงานของผู้สอบบัญชี หรืออ้างอิงไปที่เว็บไซต์ของ
        หน่วยงานที่เหมาะสม ในกรณีท่ีมีกฎหมายหรือมาตรฐานการสอบบัญชีของประเทศ 
        อนุญาตไว้อย่างชัดเจน 



เร่ืองส�ำคญัในกำรตรวจสอบ (Key Audit Matters or 
KAM) คือเรื่องอะไร?
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบโดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเส่ียงท่ีมีนัยส�าคัญ เร่ือง
ที่ต้องใช้ดุลยพินิจที่ส�าคัญของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบ เช่น รายการประมาณการที่ม ี
ความไม่แน่นอนสูง  หรือประเด็นปัญหาส�าคัญที่ผู ้สอบบัญชีพบในระหว่างการสอบบัญชี 
ตัวอย่าง “เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ” เช่น ปัจจัยที่กระทบกับการทดสอบการด้อยค่าของ 
ค่าความนิยม  ความเหมาะสมของเทคนิคที่ใช้ในการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน ความยาก 
ในการตรวจสอบการรวมธุรกิจ และความเสี่ยงจากการทุจริตอันเนื่องมาจากการรับรู้รายได ้
ตามสัญญา ทั้งน้ี ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกว่าเรื่องใดเป็นเรื่องส�าคัญที่ควร 
น�าเสนอในรายงานของผู้สอบบัญชี  

แน่นอนที่สุดผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลและผู้บริหารต้องตระหนักถึงความเกี่ยวข้องและ
บทบาทความรับผิดชอบในเรื่องท่ีผู้สอบบัญชีรายงาน รวมทั้งความส�าคัญในการสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

มำตรฐำนกำรสอบบัญชีฉบับใดมีกำรเปลี่ยนแปลงบ้ำง?
     o มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) การแสดงความเห็นและการรายงานต่อ 
       งบการเงิน
     o มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ รหัส 701 การสื่อสารเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ  
       ในรายงานของผูส้อบบญัชรีับอนุญาต
     o มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลง 
       ไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
     o มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และ          
       วรรคเรื่องอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
     o มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) การด�าเนินงานต่อเนื่อง
     o มาตรฐานการสอบบญัช ีรหสั 260 (ปรบัปรงุ) การสือ่สารกบัผู้มหีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูล
     o มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) เรื่อง ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
       เกี่ยวกับข้อมูลอื่น 
     o มาตรฐานการสอบบัญชีอื่นๆ ที่ต้องแก้ไขให้สอดคล้องกัน เช่น มาตรฐานการสอบบัญชี   
       รหสั 210, 220, 230, 510, 540, 580, 600, 710, 800, 805 และ 810
 



เสี่ยงจากการทุจริตอนัเน่ืองมาจากการรับรู้รายได้ตามสญัญา ทั้งน้ีผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจในการ
เลือกว่าเร่ืองใดเป็นเร่ืองส าคัญที่ควรน าเสนอในรายงานของผู้สอบบัญชี   

แน่นอนที่สุดคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารต้องตระหนักถึงความเกี่ยวข้องและบทบาทความ
รับผิดชอบในเร่ืองที่ผู้สอบบัญชีรายงาน รวมทั้งความส าคัญในการสื่อสารในเร่ืองดังกล่าวแก่ผู้ลงทุน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

มาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัใดมีการเปลีย่นแปลงบา้ง? 

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน 
 มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ รหัส 701 การสื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปใน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเร่ืองอื่นใน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) การด าเนินงานต่อเน่ือง 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) การสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) เร่ือง ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบั

ข้อมูลอื่น 
 มาตรฐานการสอบบัญชีอื่นๆ ที่ต้องแก้ไขให้สอดคล้องกนั เช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210, 

220, 230, 510, 540, 580, 600, 710, 800, 805 และ 810 

 

 

 

 

 

 

 

  

นอกจากนี้มกีารปรับปรงุ TSA 260 และ 706 อนัสบืเนื่องจาก TSA 701 และการแก้ไขมาตรฐานการสอบบญัชีที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกนั ได้แก่ รหัส 210, 220, 230, 510, 540, 580, 600, 710, 800, 805, 810 

TSA 700 (ปรบัปรุง) – มาตรฐานหลกัเรือ่งรายงานของผูส้อบบญัชี 

วรรคใหม่เกี่ยวกบั
เรื่องส าคญัในการ

ตรวจสอบ 
TSA 701 

การแสดงความเหน็
แบบที่เปล่ียนแปลงไป

ของผู้สอบบญัชี 
TSA 705 (ปรับปรงุ) 

การเพ่ิมเตมิรายงาน
ของผู้สอบบญัชี

เกี่ยวกบัการด าเนนิงาน
ต่อเนื่อง TSA 570 

(ปรับปรงุ)  

วรรคใหม่เกี่ยวกบั
ข้อมูลอื่นๆ  
TSA 720 
(ปรับปรุง) 

รำยงำนแบบใหม่จะมีผลบังคับใช้เมื่อใด?
มาตรฐานการสอบบัญชีเรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ส�าหรับ 
การตรวจสอบงบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุในหรอืหลงัวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
เป็นต้นไป



แหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์
ท่านสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลได้ที่ www.fap.or.th หรือ www.iaasb.org/ 
auditor-reporting สภาวิชาชีพบัญชีมีแผนการเผยแพร่ข่าวสารและบทความต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการรับรู้ ความเข้าใจ และการน�ามาตรฐานเรื่องรายงานของผู้สอบบัญชี
ฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงไปใช้อย่างมีประสิทธิผล อาทิเช่น

o Auditor reporting toolkit ของ IFAC เช่น
• “Basis of Conclusion” ให้ข้อมลูทีม่า บทสรปุ และเหตผุลส�าหรบัข้อสรปุของ IAASB
• “At a Glance” สรุปใจความส�าคัญของข้อก�าหนดในมาตรฐานเรื่องรายงานของ
   ผู้สอบบัญชีฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง

o Auditor Reporting – Key Audit Matters - เอกสารท่ีเน้นเกี่ยวกับลักษณะและ
จุดประสงค์ของ KAM รวมถึงข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องใน ISA 701

o Auditor Reporting – Illustrative Key Audit Matters - ตัวอย่าง KAM
o Auditor Reporting on Going Concern - เอกสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอย่าง

ถ่องแท้เก่ียวกับข้อก�าหนดในรายงานของผูส้อบบญัชทีีเ่กีย่วข้องกับการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง
o ข่าวสารและบทความต่าง ๆ จากสภาวชิาชพีบญัชผ่ีานทางเวบ็ไซต์ของสภาวชิาชีพบญัช ี 

FAP Newsletter และข่าวตามสื่อต่าง ๆ เป็นต้น

นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบัญชีมีแผนงานจัดอบรมเรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ 
ทั้งน้ีจะมีทั้งการอบรมเสวนาส�าหรับผู้สอบบัญชีและกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ผู้ที่สนใจ รวมทั้งหน่วยงานก�ากับดูแล เป็นต้น

สภาวิชาชีพบัญ
ชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒ
นา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 685 2500 โทรสาร 02 685 2501

(สถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีอโศก ทางออก 3) (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน M
RT: สถานีสุขุมวิท ทางออก 1)
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เอกสารฉบับนี้จัดท�าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาพรวมเก่ียวกับรายงานของผู ้สอบบัญชีแบบใหม่ โดยแปล

เนื้อหาบางส่วนจาก Auditor Reporting Fact Sheet of the IAASB เร่ือง The New Auditor’s Report: 

Greater Transparency into the Financial Statement Audit (Enhancing Auditor Communications) 

ซ่ึงเผยแพร่โดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (IFAC) เมื่อเดือนมกราคม 2558 โดยได้รับอนุญาตจาก IFAC แล้ว 

สงวนลิขสิทธิ์

http://www.fap.or.th
http://www.iaasb.org/auditor-reporting
http://www.iaasb.org/auditor-reporting
https://www.ifac.org/publications-resources/basis-conclusions-reporting-audited-financial-statements-new-and-revised-audi
https://www.ifac.org/publications-resources/glance-new-and-revised-auditor-reporting-standards-and-related-conforming-ame
http://www.ifac.org/publications-resources/auditor-reporting-key-audit-matters
https://www.ifac.org/publications-resources/auditor-reporting-illustrative-key-audit-matters
http://www.ifac.org/publications-resources/auditor-reporting-going-concern

