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Audit Fees

บทความโดย..TSQC1

Audit Quality Focus

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

“

ข้อมูลทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศพบว่า
ปั จจุ บันมีการแข่งขัน
ระดับสูงในการก�ำหนดค่า
ธรรมเนียมการสอบบัญชี
เพื่อให้ได้ลูกค้า
รายใหม่หรือเพื่อรักษา
ลูกค้ารายเดิม กรณีท่มี ี
การเสนอราคาแข่งขัน
ค่าบริการสอบบัญชี ส่วน
ใหญ่จะลดลงจากเดิม
ซึ่ งแรงกดดันเหล่านี้
อาจส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพงานสอบบัญชี

”

ใน

สถานการณ์เช่นนี ้ค่าบริ การ
สอบบั ญ ชี จ ะก� ำ หนดใน
ระดั บ ที่ ลู ก ค้ ายอมรั บ ได้
หรื อ บางกรณี ถู ก ก� ำ หนดให้ ขึ น้ กั บ ผล
ประกอบการของกิ จ การ เช่ น สภาวะ
เศรษฐกิ จตกต�่ำกิ จการต้ องการให้ ปรั บ
ลดค่าบริ การ สิง่ เหล่านี ้อาจมิได้ สะท้ อน
ถึงความเป็ นจริ งที่ผ้ ูสอบบัญชีอาจต้ อง
ใช้ เวลามากกว่าเดิม ผลที่เกิดขึ ้นอาจ
ท� ำ ให้ ผ้ ูส อบบัญ ชี จ� ำ กัด ระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบให้ น้อยที่สดุ หรื อ
ลดจ�ำนวนบุคลากร หรื อใช้ บุคลากรที่
ขาดประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน ใน
หลายกรณีผ้ สู อบบัญชีอาจมิได้ พิจารณา
ถึงต้ นทุนที่ แท้ จริ งในการปฎิ บัติงานส่ง
ผลต่อคุณภาพงานสอบบัญชีโดยรวม
ดังนัน้ ค่าบริ การที่ลดลงนันไม่
้ ควรเป็ น
สิ่งจูงใจที่ท�ำให้ มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการตรวจ
สอบควรให้ ความสนใจและพิจารณาถึง
ผลกระทบต่ อ ความรั บ ผิ ด ชอบทาง
กฎหมาย ในกรณีทมี่ ขี ้ อผิดพลาดทีส่ ำ� คัญ
ในงบการเงิน และผู้สอบบัญชีควรสร้ าง
ความตระหนักให้ แก่ผ้ จู ดั ท�ำบัญชี ผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ และเจ้ าของ
กิจการให้ เข้ าใจถึงขอบเขตของการปฎิบตั ิ
งานสอบบัญชี จ�ำนวนชั่ว โมงที่ ต้ อ งใช้
ต้ น ทุน การด� ำ เนิ น งานของผู้สอบบัญชี
และสิง่ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อคุณภาพของงาน

แนวทางในการก�ำหนดค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชี ขึ้นอยู ่กับปั จจัยหลาย
อย่าง ทั้งนี้ข้อมู ลหลักที่ผู้สอบบัญชี
ใช้ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี รวม
ถึ งปั จจั ยดั งต่ อไปนี้
1. ข้ อมูลธุรกิจทั่วไปของลูกค้ า
หมายถึง ลักษณะการประกอบธุรกิจของ
ลูก ค้ า หากมี ค วามซับ ซ้ อ น มี ป ริ ม าณ
รายการค้ าระหว่างกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องมาก
หรือมีบริษทั ย่อย บริษทั ร่วมทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อการจัดท�ำงบการเงินรวม ความจ�ำเป็ น
ต้ องใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบด้ าน
สารสนเทศและด้ านอื่นๆ หรื อเป็ นการ
ตรวจสอบกิ จ การที่ มี ส่ ว นได้ เสี ย ต่ อ
สาธารณะ ซึ่งต้ องมีการแต่งตัง้ EQCR
ปั จจัยต่างๆ เหล่านี ้ ล้ วนมีผลต่อประมาณ
การชัว่ โมงการปฎิบตั งิ านสอบบัญชี

2. ข้ อมูลทางการเงินและอื่นๆ ได้ แก่
ข้ อมูลทางการเงินของกิจการปี ก่อนและ
ประมาณการปี ปั จ จุปั น รู ป แบบของ
รายงานผู้สอบบัญ ชี และผลการตรวจ
สอบในปี ก่อน เพื่อให้ ทราบถึงปริ มาณ
รายการทีต่ ้ องตรวจสอบ ข้ อมูลอืน่ ๆ ได้ แก่
ความยุ่งยากและซับซ้ อนของมาตรฐาน
วิ ชาชี พบัญ ชี ข้ อ บังคับ หรื อ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ องทังของเดิ
้
มและของใหม่
3. พิจารณาผลจากการประเมินความ
เสี่ยงในขัน้ ตอนการตอบรั บงานตาม
ข้ อก�ำหนดของมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพ ฉบับที่ 1 ซึง่ รวมถึงการพิจารณา
ถึงระบบงานของลูก ค้ า ความรู้ ความ
สามารถของผู้บ ริ ห ารและผู้รั บ ผิ ด ชอบ
ทางบัญชี
4. ประมาณการชั่วโมงการปฏิบตั งิ าน
สอบบัญชีของผู้สอบบัญชีและผู้ช่วย
ในแต่ ละระดับ เริ่ มตังแต่
้ กระบวนการ
วางแผนงานสอบบัญ ชี ตารางเวลา
การปฎิบตั งิ าน และวันที่คาดว่าต้ องออก
รายงานของผู้สอบบัญชี
5. ความพร้ อมของบุคลากร ที่มีอยูใ่ น
ช่วงเวลานันๆ
้ ซึง่ ประกอบด้ วยบุคลากรที่
มีประสบการณ์เกี่ยวข้ องกับงาน ในกรณี
ที่มีการใช้ บคุ ลากรที่มีประสบการณ์น้อย
จ� ำ เป็ นต้ อ งให้ มี ก ารควบคุม งานอย่ า ง
เหมาะสมโดยผู้ที่มีประสบการณ์สงู กว่า
...กล่าวโดยสรุ ปการก�ำหนดค่า
ธรรมเนียมการสอบบัญชี
ควรพิจารณาจากแนวทางข้างต้น
อนึ่งการที่ผู้สอบบัญชี ก�ำหนด
ค่าธรรมเนียมตายตัวที่เป็ นขัน้ ต�่ำ
หรือขัน้ สูงไว้ ย่อมไม่สะท้อนถึง
การปฏิบัติงานซึ่ งแตกต่างกัน
ตามลักษณะของธุรกิจ
และไม่สอดคล้องถึงต้นทุน
การด�ำเนินงานของผู ้สอบบัญชี
แต่ละรายซึ่ งมีความแตกต่างกัน..
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5 วิธคี มุ กระแสเงินสดท�ำยังไง?
ช่ วง ที่ธนาคารปล่อยเงินกู้น้อย

อ้ างอิงจาก : INCquity

ลงและเก็ บ ดอกเบี้ ย แพงขึ้ น แบบนี้
ผู ้ ป ระกอบการต้ อ งไม่ ช ะล่ าใจและ
พยายามคงความคล่ อ งตั ว ของ
กระแสเงิ น สดเอาไว้ ใ ห้ ดี และนี่ คื อ
5 วิธี ที่ผู้เชี่ ยวชาญแนะน�ำให้ปรับใช้
กั บ ธุ รกิ จ
»» รายได้ ของบริษัทที่มาจากเพียงแหล่ งเดียวนัน้ ไม่ ควรเกิน 25 เปอร์ เซ็นต์
ของรายได้ ทงั ้ หมด
การพึง่ แหล่งรายได้ ใดแหล่งหนึง่ มากเกินไปก่อให้ เกิดความเสี่ยงมาก ถึงแม้ ธรุ กิจ
ของเราจะมีฐานลูกค้ าที่มนั่ คงแค่ไหน หรื อแม้ แต่มีลกู ค้ าเป็ นองค์กรของภาครัฐ
หากเราเป็ นผู้ประกอบการรายเล็ก เราต้ องแน่ใจว่ารายได้ ของบริ ษัทที่มาจากเพียง
แหล่งเดี ย วนัน้ ไม่เ กิ น 25 เปอร์ เ ซ็น ต์ ข องรายได้ ทัง้ หมด การแบ่ง รายได้ ที่ว่า
สามารถท�ำได้ หลายแบบขึ ้นอยูก่ บั ประเภทของธุรกิจ เช่น แบ่งตามแผนก ประเภท
สินค้ า หรื อภาคธุรกิจ
»» ตัดรายจ่ ายฟุ่ มเฟื่ อยออกไปและจ่ ายเงินให้ ทนั ก�ำหนด
คอยดูรายการเดินบัญชีธนาคารของบริ ษัทผ่านอินเตอร์ เน็ตเสมอ พยายามเรี ยก
เก็บเงินให้ ทนั เวลาเพื่อที่จะได้ ไม่เกิดปั ญหาการไม่มีเงินสดส�ำหรับจ่ายเมื่อมีการ
เรี ยกเก็บ
»» ลดค่ าใช้ จ่ายเมื่อมีโอกาส
พิจารณาหาสาเหตุของปั ญหาการเงินว่ามาจากไหน ลองเจรจากับร้ านค้ าเพื่อ
ขอเครดิต รวมถึงรับช�ำระเงินเป็ นบัตรเครดิตแทนเงินสดบ้ าง
»» ลองหาวิธีอ่ ืนในการเพิ่มทุน
หากเรารับช�ำระด้ วยบัตรเครดิตลองหาบริ ษัทที่เรี ยกว่า Merchant Advance ซึง่
จะเข้ ามาตรวจดูรายได้ ของธุรกิ จผ่านบัญชี บัตรเครดิตและให้ เงินทุนล่วงหน้ า
ซึง่ ท�ำให้ เราไม่ต้องรอเงินที่เรี ยกเก็บจากบัตรเครดิตเหล่านัน้
»» น�ำเงินที่มีไปต่ อยอด
ถ้ าธนาคารต่างๆ งดปล่อยสินเชื่อ ให้ น�ำเงินที่มีไปเป็ นหลักประกันกับธนาคาร
เพื่อขอกู้และน�ำไปใช้ เพิ่มทุนเพื่อขยายธุรกิจ การมีเงินสดจะเปล่าประโยชน์หาก
ไม่มีการจัดสรรที่ดี การท�ำธุรกิจไม่ใช่เรื่ องง่าย และสถานการณ์ทางการเงินของ
บริ ษัทจะเป็ นตัวชี ้วัดว่าธุรกิจไปรอดหรื อตายอยูข่ ้ างทาง ให้ ความส�ำคัญกับกระแส
เงินสดของบริ ษัทตังแต่
้ วนั นี ้เพื่อความมัน่ คงของธุรกิจในอนาคต

