ก้าวทันข่าวชาวออดิท ฉบับที่ 24 การกาหนดค่าสอบบัญชี

สวัสดีครับ
เทศกาลสงกรานต์มาแล้ ว เดือนเมษายนนี้เป็ นเดือนแห่งความสุขเดือนหนึ่ง และเป็ นเดือนปี ใหม่ไทยที่
หลาย ๆ คนคิดจะได้ เริ่มต้ นทาสิ่งใหม่ ๆ นอกจากนี้ยังเป็ นเดือนที่บริษัทมหาชนส่วนใหญ่มีการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้ นประจาปี และบริ ษัทจากัดนอกตลาดทุนมีการพิ จารณาแต่งตั้งผู้ สอบบัญชี ซึ่ งมีเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับ
ชาวออดิทโดยตรงคือ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2557… ดังนั้น จึงถือเป็ นช่วงเวลาที่ชาวออดิทต้ องทบทวนและ
นาเสนอค่าสอบบัญชี
พวกเราคงได้ ยิน ได้ เห็น โดยตัวเราเอง หรือจากเพื่อนร่วมวิชาชีพว่า ค่าสอบบัญชีต่ามาก และ ค่าสอบ
บัญชีของบ้ านเราเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้ านก็พูดได้ ว่าของเราต่ากว่ า … ถึงเวลาหรื อยังที่พวกเราต้ อง
ทบทวนว่า ที่ผ่านมา เรากาหนดค่าสอบบัญชีกันอย่างไร เราได้ คานึงถึงการทางานตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อ
คงไว้ ซ่ึงคุณภาพงานสอบบัญชีและศักดิ์ศรีของผู้สอบบัญชีหรือไม่ เราได้ สร้ างความน่าเชื่อถือของผลงานของ
ผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี คุณค่าของงาน และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชีอย่างไร เพื่อแสดงให้
ผู้ท่เี กี่ยวข้ องไม่ว่าจะเป็ นผู้บริหาร ผู้มีหน้ าที่กากับดูแล ผู้ถือหุ้ น และผู้ใช้ งบการเงิน เห็นถึงความสาคัญของ
วิชาชีพสอบบัญชี และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยเน้ นที่คุณภาพของผู้สอบบัญชีมากกว่าพิจารณาเพียงค่าสอบบัญชี
ต่ า เพี ย งอย่ า งเดี ย ว … ผมคิ ด ว่ า ทุ ก คนต้ อ งเริ่ ม ที่ตั ว เองก่ อ น ไม่ ใช่ จ ะโทษผู้ อ่ ื น อยู่ ฝ่ ายเดี ย ว ตั วอย่ า งเช่ น
การเสนอค่าสอบบัญชีท่ตี ่ากว่าคนเดิมอย่างมากเพื่อให้ ได้ งาน การกระทาแบบนี้ไม่สร้ างคุณค่าแก่ตนเองและ
วิชาชีพสอบบัญชี ฉะนั้นเราควรมีความคิดใหม่โดยเสนอค่าสอบบัญชีตามเกณฑ์ท่เี หมาะสมกับเนื้องานที่เรา
ต้ องทา …… มีอีกความเห็นที่ได้ ยินกันอยู่เสมอคือ สภาวิชาชีพบัญชี ฯช่วยกาหนดค่าสอบบัญชีข้ันต่า ผมคิดว่า
การกาหนดค่าสอบบัญชีข้ันต่านั้นไม่เหมาะสม และไม่มีใครทา ผู้ประกอบวิ ชาชีพควรต้ องมีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาค่าสอบบัญชีท่สี ะท้ อนถึงงานที่ต้องปฎิบัติตามจานวนชั่วโมงที่ต้องใช้ และอีกประเด็นหนึ่งซึ่งพวกเรา
ควรกระทาคือการสื่อสารกับลูกค้ าหรือกิจการเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ดีในบริการของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้พวกเรา
ก็ต้องร่วมด้ วยช่วยกัน โดยเริ่มจากตัวเราเอง นั่นคือผู้สอบบัญชีต้องไปพบลูกค้ า ผู้บริหารหรือผู้มีหน้ าที่กากับ
ดูแลอย่างน้ อยปี ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็ นช่วงวางแผน ช่วงตรวจสอบ หรือช่วงสรุปผลการตรวจสอบ ถ้ าเราไม่เคยไป

เราต้ องเริ่มไป เพราะการที่ผ้ ูบริหารไม่เคยพบผู้สอบบัญชีเลย ถือได้ ว่าเราปิ ดโอกาสที่เราจะอธิบายให้ ผ้ ูบริหาร
ตระหนักถึงคุณค่างานของเรา แล้ วเราจะเสนอปรั บค่าสอบบัญชีได้ อย่างไร เพราะผู้บริ หารรู้ เพี ยงว่ าเราคือ
คนเซ็นต์ช่ ือบนกระดาษแผ่นหนึ่งเพื่อปะหน้ างบการเงินแล้ วนาไปยื่นต่อหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็ นใครก็ได้ ไม่มี
ความแตกต่างกัน ฉะนั้น เขาจึงเลือกผู้สอบบัญชี ท่เี สนอค่าสอบบัญชีถูกไว้ ก่อน … พวกเราได้ ยินคงปวดใจ
นี่หรือค่าธรรมเนียมของผู้ประกอบวิชาชีพที่ต้องใช้ ทกั ษะความรู้ความสามารถเฉพาะด้ านและความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะ
ถึงเวลาแล้ วที่เราต้ องมาเริ่ มที่ตนเองก่อนว่ า เราจะกาหนดค่าสอบบัญชีกันอย่างไร โดยหลักเกณฑ์
พื้นฐานนั้น ทุกคนต้ องกาหนดค่าสอบบัญชี โดยพิจารณาจากต้ นทุนบวกกาไร บางคนมีต้นทุนสูงแต่บางคนมี
ต้ นทุนต่า แต่ผมเชื่อว่าถ้ าเราเป็ นผู้สอบบัญชีในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งมีกลุ่มลูกค้ าเดียวกัน ต้ นทุนจะไม่แตกต่างกัน
มาก เช่น กลุ่มผู้สอบบัญชีอสิ ระปฏิบัติงานคนเดียว กลุ่มผู้สอบบัญชีสานักงานขนาดเล็ก เป็ นต้ น ฉะนั้นค่าสอบ
บัญชีข้ันต่าที่ทุกคนจะเสนอราคาจะใกล้ เคียงกันหากเป็ นผู้สอบบัญชีในกลุ่มเดียวกัน นั่นคือเท่ากับต้ นทุน แต่
การเสนอราคาค่าสอบบัญชีจะแตกต่างกันด้ วยส่วนของกาไร ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าลูกค้ าเต็มใจจ่ายหรือไม่ ซึ่งเขาจะ
เต็มใจจ่ า ยเมื่อ เขาเห็น คุ ณ ค่ า ของผลงานของเรา … เมื่อมาพิ จารณาค่ า สอบบั ญ ชี ข้ัน ต่ า ที่เ ท่า กับ ต้ น ทุ น
ผู้สอบบัญชีจะมีต้นทุนการตรวจสอบที่ใกล้ เคียงกันถ้ าทุกคนทาตามมาตรฐานการสอบบัญชี แล้ วเราจะรู้ต้นทุน
ได้ อย่างไร? … การกาหนดต้ นทุนนั้น เราต้ องประมาณการเวลาที่ใช้ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบของทีมงาน
ทั้งหมดและอัตราต้ น ทุ น ของพนั ก งานแต่ ละระดับ ซึ่ งโดยปกติแ ล้ วต้ น ทุ น ของพนั กงานแต่ ละระดับ นั้ น จะ
ประกอบด้ ว ยเงิ น เดือ นของพนั ก งานบวกด้ วยการปั น ส่วนค่ า ใช้ จ่ า ยของส านั กงาน ผมขอฉายภาพการท า
ประมาณการต้ นทุนและค่าสอบบัญชีตามนี้
ตาแหน่ง
ผู้สอบบัญชี
ผู้ช่วยอาวุโส
ผู้ช่วย
รวม

ชั่วโมงการ อัตราต้ นทุน
ปฏิบัติงาน
15
1,000
50
250
50
150
115

ต้ นทุน
15,000
12,500
7,500
35,000

ต้ นทุน
35,000 บาท
ต้ องการกาไร
20%
ค่าสอบบัญชี
42,000 บาท

ผมเข้ าใจว่า ในกรณีส่วนใหญ่อาจจะสอบถามค่าสอบบัญชีเดิม แล้ วมาทาการประมาณค่าสอบบัญชี
แบบคร่าว ๆ ตามท้องตลาด (ตัดราคากันแบบ red ocean เพื่อให้ ได้ ลูกค้ า) และไม่เห็นถึงความจาเป็ นต้ องทา
ประมาณการตามแบบข้ างต้ น แต่ถ้าท่านลองทาประมาณการตามตัวอย่างเพื่อเสนอราคาค่าสอบบัญชี ผมคิดว่า
ท่านอาจตกใจว่ าท่านเสนอค่าสอบบัญชีท่ีผ่านมาต่าเว่ อร์ ไปไหม หรื องานที่ท่านทาอยู่ ขาดทุ นเข้ าเนื้อแบบ
เจ็บ ตั ว ยกเว้ น ท่า นเป็ นคนท างานแบบไม่ ไ ด้ ม าตรฐานโดยไม่ แ คร์ ภ าพลั ก ษณ์ ข องวิ ช าชี พ สอบบั ญ ชี ……
เรามาเปลี่ยนโหมดเป็ น white ocean กันเถอะ และเลิกทาแบบเดิม ๆ เสียที

