
รายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ของ 

IAASB กับ PCAOB

ความเหมือนที่แตกต่าง

	 หลังจากท่ี	 IAASB
1 
	 ได้ประกาศใช้รายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่และประเทศไทยน�ามาใช้เม่ือ	พ.ศ.	2559	PCAOB

2	

ในประเทศสหรฐัอเมรกิากไ็ด้ประกาศใช้รายงานของผูส้อบบัญชีรปูแบบใหม่เช่นเดียวกนั	เมือ่เดือนมิถนุายน	พ.ศ.	2560	(PCAOB	2017)		

ท�าให้หลายท่านเกดิความสนใจว่ารายงานของผูส้อบบัญชีรปูแบบใหม่ของ	PCAOB	จะมคีวามเหมือนหรอืแตกต่างจากรายงานทีก่�าหนด

โดย	IAASB	หรือไม่อย่างไร	ซึ่ง	IFAC
3
	ได้สรุปความเหมือนและความแตกต่างไว้หลายประการด้วยกัน	ดังนี้

1 International Auditing and Assurance Standards Board ซึ่งเป็นผู้กำ�หนดม�ตรฐ�นสอบบัญชีระหว่�งประเทศ 
2 Public Company Accounting Oversight Board ซึ่งเป็นผู้กำ�หนดม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชีในประเทศสหรัฐอเมริก� 

3 International Federation of Accountant. 

เรื่อง ความเหมือนหรือความแตกต่าง

ค�าจ�ากัดความของ	

KAM	และ	CAM

Key Audit Matters (KAM)  
คือเรื่องที่สำ�คัญที่สุดที่ผู้สอบบัญชี
พบจ�กก�รตรวจสอบงบก�รเงิน
งวดปัจจุบันและได้สื่อส�รกับ 
ผู้มีหน้�ที่กำ�กับดูแลกิจก�รแล้ว  

Critical Audit Matters (CAM) 
คือเรื่องใด ๆ ก็ต�มที่พบจ�กก�ร
ตรวจสอบงบก�รเงินและมีก�ร
ส่ือส�รกับคณะกรรมก�รตรวจสอบ 
ที่เกี่ยวกับบัญชีหรือก�รเปิดเผย
ในงบก�รเงิน และเป็นเรื่อง
ที่ซับซ้อน ต้องใช้ดุลยพินิจของ
ผู้สอบบัญชี

ความเหมือน คือ ผู้สอบบัญชีร�ยง�น 
เรื่องสำ�คัญที่พบในก�รตรวจสอบและ
เป็นเรื่องที่สื่อส�รกับผู้มีหน้�ที่กำ�กับดูแล 
ความแตกต่าง PCAOB ให้ตัวอย่�ง
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีอ�จร�ยง�น CAM ที่เกิด
ขึ้นในปีก่อนได้ แต่ IASB ให้ร�ยง�นเฉพ�ะ 
KAM ที่เกิดขึ้นในปีปัจจุบัน

การรายงาน	KAM	

และ	CAM

ผู้สอบบัญชีควรระบุเหตุผลว่�
ทำ�ไมเรื่องดังกล่�วเป็น KAM 
และตรวจสอบเรื่องดังกล่�ว
อย่�งไร รวมทั้งก�รอ้�งอิงไป 
งบก�รเงินหรือหม�ยเหตุ
ประกอบงบก�รเงินที่เกี่ยวข้อง

ผู้สอบบัญชีระบุ CAM และ
อธิบ�ยหลักก�รในก�รพิจ�รณ�
ว่�เป็น CAM อธิบ�ยว่�ตรวจสอบ 
เรื่องดังกล่�วอย่�งไร และ
อ้�งอิงไปยังบัญชีหรือหม�ยเหตุ
ประกอบงบก�รเงินที่เกี่ยวข้อง

มีความเหมือนกัน

การรายงาน	KAM	

และ	CAM	เมื่อมีการ

แสดงความเห็นแบบ 

ที่เปลี่ยนแปลงไป

เมื่อผู้สอบบัญชีไม่แสดงคว�มเห็น
ต่องบก�รเงินที่ตรวจสอบ
ผู้สอบบัญชีไม่ต้องร�ยง�น KAM

เมื่อผู้สอบบัญชีไม่แสดงคว�มเห็น
ต่องบก�รเงินหรือแสดงคว�มเห็น
ว่�งบก�รเงินไม่ถูกต้อง  
ผู้สอบบัญชีไม่ต้องร�ยง�น CAM

ความเหมือน ทั้ง IAASB และ PCAOB 
กำ�หนดให้ไม่ต้องร�ยง�น KAM, CAM 
สำ�หรับก�รไม่แสดงคว�มเห็น
ความแตกต่าง PCAOB กำ�หนดให้ไม่ต้อง
ร�ยง�น CAM สำ�หรับก�รแสดงคว�มเห็นว่� 
งบก�รเงินไม่ถูกต้อง

ล�าดับของรายการ

แสดงส่วนของคว�มเห็นอันดับ
แรกและต�มด้วยส่วนเกณฑ์
ในก�รแสดงคว�มเห็น

แสดงส่วนของคว�มเห็นอันดับ
แรกและต�มด้วยส่วนเกณฑ ์
ในก�รแสดงคว�มเห็น

มีความเหมือนกัน

ข้อก�าหนด 

ด้านจรรยาบรรณ 

และความเป็นอิสระ

ส่วนเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็น
มีก�รระบุว่�ผู้สอบบัญชี
มีคว�มเป็นอิสระและปฏิบัติต�ม 
ข้อกำ�หนดจรรย�บรรณท่ีเก่ียวข้อง

ส่วนเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็น 
มีก�รระบุว่�ผู้สอบบัญชีเป็น
สำ�นักง�นสอบบัญชีที่จดทะเบียน
กับ PCAOB ซึ่งต้องรักษ�คว�ม
เป็นอิสระต�มกฎหม�ยและ 
ข้อบังคับของอเมริก�

มีแนวคิดคล้ายกัน แต่ IAASB ให้ระบ ุ
ที่เน้นหนักเกี่ยวกับความเป็นอิสระ 

และการปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณ 
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ความรับผิดชอบของ

ผู้สอบบัญช ี

ผู้บริหารและ

ผู้มีหน้าที่ก�ากับดูแล

มีก�รระบุคว�มรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชี ผู้บริห�รและผู้มีหน้�ที ่
กำ�กับดูแล ไว้เป็นส่วนแยกต่�งห�ก 
ในร�ยง�น

ก�รระบุคว�มรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชี ผู้บริห�รและผู้มีหน้�ที่กำ�กับดูแล 
ไม่ละเอียดม�กนัก และแสดงไว้ในส่วน
เกณฑ์ก�รแสดงคว�มเห็น 

ความแตกต่าง PCAOB ร�ยง�น
คว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ผู้บริห�รและผู้มีหน้�ท่ีกำ�กับดูแล 
ซ่ึงมีร�ยละเอียดไม่ม�กเท่�กับ IAASB

ชื่อของผู้มีหน้าที ่

รับผิดชอบงาน 

ตรวจสอบ

ให้เปิดเผยชื่อของผู้สอบบัญช ี
ที่รับผิดชอบง�นตรวจสอบในร�ยง�น
ของผู้สอบบัญชี

ให้เปิดเผยชื่อของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบ
ง�นตรวจสอบและสำ�นักง�นสอบบัญชี
ทั้งหมดที่ร่วมตรวจสอบ

ความแตกต่าง PCAOB กำ�หนด 
ให้เปิดเผยชื่อสำ�นักง�นสอบบัญชี
ทั้งหมดที่ร่วมตรวจสอบด้วย

จ�านวนปีที ่

ผู้สอบบัญชีปฏิบัติ

งานตรวจสอบ

ไม่ได้กำ�หนดให้เปิดเผย
กำ�หนดให้เปิดเผยปีที่ผู้สอบบัญชี
เริ่มตรวจสอบในร�ยง�น

ความแตกต่าง PCAOB กำ�หนดให ้
เปิดเผยปีเริ่มต้นของก�รตรวจสอบ 
ในร�ยง�น

ข้อมูลและเหตุการณ ์

ที่เน้น	และข้อมูลอื่น

กำ�หนดให้ร�ยง�นข้อมูลและ
เหตุก�รณ์ที่เน้น และข้อมูลอื่น
ในบ�งสถ�นก�รณ์ ถ้�ห�กเรื่องดัง
กล่�วเป็น KAM ด้วย ก็อ�จต้อง
ร�ยง�นไว้ทั้งสองแห่ง 

อนุญ�ตให้มีวรรคเน้น แต่ไม่ได้บังคับ 
และไม่ใช่ก�รทดแทนก�รร�ยง�น CAM
ในบ�งสถ�นก�รณ์ เช่น ก�รดำ�เนินง�น
ต่อเนื่อง อ�จเป็นทั้ง CAM และต้องก�ร
วรรคอธิบ�ย ดังนั้น อ�จมีก�รเขียนไว ้
ทัง้สองแหง่และมกี�รอ�้งองิระหว�่งกนัได้

ความแตกต่าง ในเรื่องของข้อ
กำ�หนดของเรื่องที่เป็นข้อมูลและ
เหตุก�รณ์ที่เน้น ข้อมูลอื่นและ
วรรคอธิบ�ย และถ้�เรื่องเหล่�นี้
เป็น KAM/CAM ก็มีคว�มแตกต่�ง
กันในก�รร�ยง�น

การด�าเนินงาน 

ต่อเนื่อง

เมื่อมีคว�มไม่แน่นอนที่มีส�ระสำ�คัญ
เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�น และกิจก�ร 
ได้เปิดเผยข้อมูลไว้อย่�งเพียงพอ  
ผู้สอบบัญชีจะร�ยง�นไว้ในส่วน 
“คว�มไม่แน่นอนที่มีส�ระสำ�คัญ
เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง” 
แต่ถ้�กิจก�รไม่ได้เปิดเผยข้อมูลไว้
อย่�งเพียงพอ ผู้สอบบัญชีจะแสดง
คว�มเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป

เมื่อมีคว�มสงสัยอย่�งมีนัยสำ�คัญเกี่ยวกับ
คว�มส�ม�รถของกิจก�รในก�รดำ�เนิน
ง�นต่อเนื่อง และผู้สอบบัญชีเห็นว่�มี
ก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งเพียงพอ ก็จะ
ร�ยง�นไว้ในวรรคอธิบ�ย ผู้สอบบัญชี
อ�จร�ยง�นไว้ใน CAM และมีก�รอ้�งอิง
ระหว่�งกัน  ถ้�ผู้สอบบัญชีเห็นว่�มีก�ร
เปิดเผยข้อมูลไม่เพียงพอ ก็จะแสดง 
คว�มเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป

ความเหมือน ก�รระบุเหตุก�รณ ์
ที่กระทบก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง 
จะคล้�ยกัน
ความแตกต่าง PCAOB อนุญ�ต
ให้ร�ยง�นไว้ใน CAM และวรรค
อธิบ�ย และมีก�รอ้�งอิงระหว่�ง
กันได้ 

ข้อมูลอื่น

เมื่อมีก�รใช้ม�ตรฐ�นนี้ ผู้สอบบัญช ี
จะร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของผู้
บริห�รและผู้สอบบัญชี ก�รระบุช้อมูล
อื่นโดยผู้สอบบัญชี และก�รสรุปผลว่�
พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงหรือไม่

ถ้�มีข้อมูลอื่นในเอกส�รชุดเดียวกับ 
งบก�รเงิน ขัดแย้งกับข้อมูลในงบก�รเงิน
แล้ว ผู้สอบบัญชีจะร�ยง�นไว้ในวรรค
อธิบ�ย

ความเหมือน ให้ร�ยง�นถ้�มีคว�ม
ขัดแย้งของข้อมูลอื่นกับงบก�รเงิน
ที่ตรวจสอบ 
ความแตกต่าง IAASB ระบุคว�ม 
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและ 
ผู้บริห�ร รวมทั้งระบุว่�ข้อมูลอื่น 
คืออะไร

วันบังคับใช้
สำ�หรับงบก�รเงินที่สิ้นสุดในหรือ 
หลังวันที่ 15 ธันว�คม พ.ศ. 2559

ร�ยง�นของผู้สอบบัญชี ยกเว้น CAM 
สำ�หรับงบก�รเงินที่สิ้นสุดในหรือหลังวัน
ที่ 15 ธันว�คม 2560  ก�รร�ยง�น CAM 
สำ�หรับงบก�รเงินที่สิ้นสุดในหรือหลัง
วันที่ 30 มิถุน�ยน 2562 สำ�หรับบริษัท
ขน�ดใหญ่ และงบก�รเงินที่สิ้นสุดใน 
หรือหลังวันที่ 15 ธันว�คม 2563 สำ�หรับ
บริษัททั่วไป

ความแตกต่าง เรื่องวันบังคับใช้


