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ความกา้วหนา้ทางดา้นการสอบบญัชี 

แน่งนอ้ย เจริญทวีทรพัย ์

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นการสอบบญัชี 

27 มิถุนายน 2558 



• ภาพรวมมาตรฐานการสอบบญัชี 

• รายงานของผูส้อบบญัชีแบบใหม่ 

• มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 

(TSQC1) 

• การพฒันาและการก ากบัดูแล

คุณภาพงานสอบบญัชี 

    เนื้ อหา 
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    ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชี 

www.fap.or.th 
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   ภาพรวมมาตรฐานวชิาชีพสอบบัญชี 
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http://www.fap.or.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5.html
http://www.fap.or.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5.html


www.fap.or.th 

มาตรฐานทีม่ีการปรับปรุงและมผีลบังคบัใช้  
1 มกราคม 2557 
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    มาตรฐานทีอ่ยู่ระหว่างการปรับปรุง
และจะมีผลบังคบัใช้ 1 มกราคม 2559 
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ISA 700 ( Revised) 

ISA 701 

New Key 

audit 

matters 

section 

ISA 705® 

Modificatio

ns to 

auditor’s 

opinion 

ISA 570® 

going 

concern 

ISA 720® 

other 

information 

section(co

ming soon) 

Revisions to ISAs 260 , 700 as a result of ISA 701, and related 

conforming amendments to ISAs 210,220,230,510,540,600,710 

    New and revised auditor reporting standards 
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    มาตรฐานที่เกีย่วข้องกบัรายงานแบบใหม่ 
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New Auditor’s 

Report 



• ท าใหม้ีการสือ่สารทีเ่พิม่มากข้ึนระหว่างผูใ้ช ้ผูส้อบ 

และ TCWG 

• เพิม่ value ใหร้ายงานสอบบญัชี 

• ท าใหผู้บ้ริหาร และ TCWG ใหค้วามสนใจกบัการ

เปิดเผยขอ้มูลทีร่ะบุใน KAM 

• เพิม่คุณภาพงานสอบบญัชีและท าใหผู้ส้อบบญัชีใชค้วาม

ระมดัระวงัเพิม่ในเรือ่งทีม่ีการระบุ KAM 

 
www.fap.or.th 
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    Why change? What are expected benefits? 



www.fap.or.th 

    รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ 
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    รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ 
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    What are KAM? 
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    The Decision-Making Framework for KAM 

https://www.ifac.org/publications-resources/slide-presentation-support-

iaasb-s-new-and-revised-auditor-reporting-standard  
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The auditor will always consider 

• Areas of higher assessed risks of material misstatements or 

significant risks (i.e., risks requiring special audit consideration) 

• Significant auditor judgements relating to areas of significant 

management judgement (e.g., complex accounting estimates) 

• Effect on the audit of significant events or transactions 

www.fap.or.th 
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    Steps in Determining KAM 

Matters that were 

communicated with TCWG 

Matters that required 

significant auditor attention 



• If there are no KAM, the rational why 

• Why a matter that required significant 

auditor attention is or is not a KAM 

• Why a matter determined to be a KAM is 

not communicated 

www.fap.or.th 
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KAM – What are the Document Requirements 
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    รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ 
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Planned effective date – periods ending on or after 

December 31, 2016 

• Create awareness among preparers, users and auditors 

• Training and educations  

•  Focus group discussions and roundtable  

• Providing tools and examples  

 

www.fap.or.th 
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    Overview of FAP roll-out Plan 
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New auditor’s report 2558 2559 2560 

Note: 1 > คร่ึงปีแรก,  2 > คร่ึงปีหลัง 1 2 1 2 1 2 

1. Creating awareness among preparers, 

users and auditors 

  

 

 

 

2. Training and educations    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Focus group discussions and round table , 

preparers and auditors and users 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Providing tools and examples  

 

 

 

    Overview of FAP roll-out Plan 

www.fap.or.th 
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    รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ 
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    ตัวอย่าง KAM 
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Rolls-Royce Holdings plc 

annual report 2013 
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ตัวอย่าง KAM (extracted from RR report) 
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ตัวอย่าง KAM (extracted from RR report) 
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ตัวอย่าง KAM (extracted from RR report) 
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ตัวอย่าง KAM (extracted from RR report) 
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ตัวอย่าง KAM (extracted from RR report) 
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ตัวอย่าง KAM (extracted from RR report) 
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อา้งอิงถงึหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

Example of one of the risk 
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ตัวอย่าง KAM (extracted from RR report) 
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estimated outturn requires significant judgement  

involves detailed calculations using large and 

complex databases with a significant level of 

manual intervention 

inherent nature of these estimates means 

that their continual refinement can have 

an impact on the profits  
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ตัวอย่าง KAM (extracted from RR report) 
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challenged the appropriateness of these estimates  

assessed whether or not the estimates showed 

any evidence of management bias 

tested the controls 

assessed whether the valuer was objective 

and suitably qualified 

checked the mathematical accuracy  

considered the implications of identified errors and 

changes in estimates 



www.fap.or.th 

ตัวอย่าง KAM (extracted from RR report) 
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weaknesses in the design and operation of 

controls 

In response, assessed the effectiveness of the Group’s 

plans and increased the scope and depth of our 

detailed testing and analysis 

found no significant errors in calculation 

resulted in mildly cautious profit 

recognition 



  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 

  ( TSQC 1) 

www.fap.or.th 
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ขอบเขตการบงัคบัใช ้

1. ส านกังานทุกแห่งทีม่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

2. ผูส้อบบญัชีทีป่ฏิบติังานโดยอิสระ 

วนัถอืปฏิบติั 

ตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป 

    มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) 

www.fap.or.th 
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วตัถุประสงค ์

• เพือ่ใหส้ านกังานและบุคลากรของส านกังานปฏิบติั

ตามมาตรฐานวิชาชีพ และขอ้ก าหนดทางกฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• รายงานทีอ่อกโดยส านกังานหรือผูส้อบบญัชีที่

รบัผดิชอบงานมีความเหมาะสมกบัสถานการณ ์

www.fap.or.th 
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    มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 



www.fap.or.th 

องค์ประกอบของระบบการควบคุมคุณภาพ 

34 

1. ความรบัผิดชอบของผูน้ าต่อคุณภาพภายในส านกังาน (Leadership  

    Responsibility for Quality within the Firm)  

2. ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้ง (Ethical Requirement ) 

3. การตอบรบังานและคงไวซ่ึ้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้ และงานทีม่ี 

    ลกัษณะเฉพาะ (Client Acceptance & Continuance)  

4. ทรพัยากรบุคคล (Human Resource) 

5. การปฏิบติังาน (Engagement Performance)  

6. การติดตามผล (Monitoring) 



www.fap.or.th 

ขั้นตอนที่ส าคญัของระบบการควบคุมคุณภาพ 

35 

ก าหนดนโยบายการควบคุมคุณภาพแต่ละ

องคป์ระกอบ  

ออกแบบวิธีปฏิบติัตามนโยบายทีก่ าหนด

ข้ึน 

สือ่สารใหผู้ป้ฏิบติังานทุกคนไดท้ราบ 

ออกแบบและจดัท าเอกสาร 

ติดตามผลใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีว่างไว ้



• ศึกษาและท าเขา้ใจขอ้ก าหนด 

• เขา้อบรม workshop ซ่ึงจะน าเอา

คู่มือ/แนวปฏิบติัที่จดัท าโดยสภาฯ 

มาปฏิบติัใช ้

• ประเมินส านกังาน/งานที่ท าอยู่ 

ขอ้แนะน าในการน า TSQC1 มาปฏิบติัใช ้

36 
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โครงสรา้งส านกังาน กระบวนการท างาน 

ทรพัยากรบุคคล ระบบการจดัท าเอกสาร 



การพฒันาและการก ากบัดูแล  

คุณภาพงานสอบบญัชี  

โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

www.fap.or.th 
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วตัถุประสงค์ของการพฒันา 
และการก ากบัดูแลคุณภาพงานสอบบัญชี 

• เพือ่ยกระดบัของมาตรฐานทางวิชาชีพสอบบญัชีให้

สอดคลอ้งกบัสากล 

• เพือ่พฒันาและก ากบัดูแลในเรือ่งคุณภาพงานสอบ

บญัชี 

• เพือ่สรา้งความมัน่ใจแก่ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งในผลงานของ

ผูส้อบบญัชี และรายงานทางการเงิน 

www.fap.or.th 
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• จดัตั้งฝ่ายพฒันาและก ากบัดูแลคุณภาพ

ผูส้อบบญัชี มีเจา้หนา้ที่ประจ าปฏิบติังานเต็ม

เวลา 

• เนน้การพฒันาโดยการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ 

ตั้งแต่ปี 2555 ผ่านการอบรม สมัมนา และ

จดัท าหนงัสือคู่มือเพือ่ใหเ้ป็นแนวปฏิบติั 

    การพฒันาและก ากบัดูแลคุณภาพงานสอบบญัชี 

39 
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กลุ่มที ่     ลกัษณะการปฏิบติังาน 

  1 ส านกังานทีม่ีผูส้อบบญัชีในตลาดทุน 

  2 ส านกังานขนาดกลางและเล็กทีม่ิไดม้ีผูส้อบ

บญัชีในตลาดทุน 

  3 ผูส้อบบญัชีทีป่ฏิบติังานคนเดียว 

แบ่งกลุ่มเพือ่ด าเนินการส่งเสริมและพฒันาใหต้รงกบัความ

ตอ้งการ 

    การพฒันาคุณภาพงานสอบบญัชี 



 

• พฒันาหลกัสูตรพื้ นฐาน จ านวน 6 วนั ครอบคลุมการ

ปฏิบติังานตั้งแต่ planning, execution and finalising 

• IT audit 

• การตรวจสอบกิจการทีม่ิไดแ้สวงหาก าไร กิจการก่อสรา้ง 

• หลกัสูตร TSQC 1 ส าหรบัส านกังานและผูส้อบบญัชี

ปฎิบติังานคนเดียว 

www.fap.or.th 

41 

    การพฒันาคุณภาพงานสอบบญัชี 

หลกัสูตรอบรม 



 

• โครงการ “พฒันาผูส้อบบญัชีตลาดทุน” ร่วมกบั กลต. 

เพือ่เร่งพฒันาและยกระดบัคุณภาพและจ านวนผูส้อบ

บญัชีตลาดทุน 

• การประสานร่วมมือกบักรมพฒันาธุรกิจในการเผยแพร่

ความรูค้วามเขา้ใจแก่ธุรกิจและผูที้เ่กีย่วขอ้งในการ

พจิารณาคุณภาพผูส้อบบญัชี 

www.fap.or.th 
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    การพฒันาคุณภาพงานสอบบญัชี 

ความร่วมมือกบัหน่วยงานอืน่ๆ 



 

• การประสานความร่วมมือกบั กลต ตลท และ IOD เพือ่

ส่งเสริมใหก้รรมการบริษทั และผูบ้ริหาร มีความรู ้

ความเขา้ใจในรายงานทางการเงิน และบทบาทของ

ผูส้อบบญัชี 

www.fap.or.th 
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    การพฒันาคุณภาพงานสอบบญัชี 

ความร่วมมือกบัหน่วยงานอืน่ๆ 



•ออกประกาศ 200 ราย ปลายปี 2556 

• จดัท าระบบแจง้และยืนยนัการลงลายมือชื่อ 

• จดัท าฐานขอ้มูลผูส้อบบญัชีและส านกั

งานสอบบญัชี เพือ่วิเคราะหค์วามเสีย่ง 

• ใหบ้ริการระบบตรวจสอบสถานะของผูส้อบ

บญัชี 

44 
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    การก ากบัดูแลคุณภาพงานสอบบญัชี 



• การตรวจเยีย่มส านกังานเพือ่ใหค้ าแนะน าใน

เรือ่งการน า TSQC 1 มาปฏิบติัใช ้

• ด าเนินการก ากบัดูแลเริม่ตั้งแต่ไตรมาสที่สี่

ของปี 2558 

www.fap.or.th 
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    การก ากบัดูแลคุณภาพงานสอบบญัชี 



ฝ่ายพฒันาและก ากบัดูแลคุณภาพผูส้อบบญัชี 

สภาวิชาชีพบญัชีฯ 

 

133 อาคารสภาวิชาชีพบญัชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ 10110 

โทร 02 685 2500  

tsqc1@fap.or.th  
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