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บทน�า

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(“ก.ล.ต”)	ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	2535		มีฐานะ
เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	 โดย	 ท�าหน้าที่หลัก 
ในการก�ากบัดแูลตลาดทนุไทย		ทัง้นี	้ภารกจิหลกัขององค์กร	คอื	“ก�ากบัและพฒันาตลาดทนุของประเทศให้มปีระสทิธภิาพ	 
ยตุธิรรม	โปร่งใส	และน่าเชือ่ถอื”		ดงันัน้	เพือ่รักษาความเป็นธรรมในระบบตลาดทนุ	และสร้างความเชือ่มัน่ให้ผูล้งทนุ	 
ก.ล.ต.	 จึงได้ติดตามและตรวจสอบการด�าเนินงานของผู้ที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิดและเพื่อให้มั่นใจว่า	 
ผู้ลงทุนได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม	 และมีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจ	 	 ทั้งนี้	 หนึ่งในงาน
ส�าคัญที่	 ก.ล.ต.	 ผลักดัน	 คือ	 การยกระดับคุณภาพของการรายงานทางการเงิน	 ก.ล.ต.	 จึงก�ากับดูแลผู้สอบบัญชี 
ที่ตรวจสอบ	 และแสดงความเห็นต่องบการเงินของกิจการในตลาดทุน	 โดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา	 61	 แห่ง 
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	พ.ศ.	2535	ออกประกาศส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์	ท่ี	สช.	39/2553	เรือ่ง	การให้ความเหน็ชอบผูส้อบบญัชใีนตลาดทนุ	ลงวนัที	่23	กนัยายน	2553	 
ซึ่งก�าหนดให้ผู ้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก	 ก.ล.ต.	 ต้องปฏิบัติงานสอบบัญชีเพ่ือแสดงความเห็นต่อ 
งบการเงินด้วยความรับผิดชอบตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี	 ตามข้อก�าหนดของกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี	 
และข้อก�าหนดเพิม่เตมิตามประกาศท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	รวมถงึสงักดัส�านกังาน 
สอบบัญชีที่มีระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานว่าด้วยการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 
ทีก่�าหนดโดย	International	Federation	of		Accountants	(“IFAC”)		ดังนัน้	ก.ล.ต.	จึงตรวจสอบเพ่ือให้ม่ันใจว่า	 
ผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก	 ก.ล.ต.	 และส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดมีคุณสมบัติเป็น
ไปตามที่ประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุนก�าหนด	

รายงานฉบับนี้จะอธิบายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชี	 ผลการตรวจคุณภาพ 
งานสอบบัญชีโดยสรุป	แผนการตรวจในรอบที่สอง	และข้อมูลสถิติที่ส�าคัญ
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คณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี 
เกี่ยวกับการควบคุม 
คุณภาพงานสอบบัญชี

1.นายนนทพล นิ่มสมบุญ
ต�ำแหน่ง
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	

•	 กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
ประวัติกำรท�ำงำน
•	 ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
•	 นายกสมาคมนักบัญชีและ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

กำรศึกษำ	
•	MBA,	University	of	Iowa,	U.S.A.	(ทุนรัฐบาลไทย)
•	 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการบัญชี	 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
ต�ำแหน่ง
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาวิชาชีพบัญชี 
ในพระบรมราชูปถัมภ์	

•	 ประธานคณะกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร	
กรมสรรพากร

•	ประธานอนุกรรมการศูนย์พัฒนาการก�ากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียน		 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	 กรรมการในคณะกรรมการจัดท�าบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง

ประวัติกำรท�ำงำน 
•	 ประธาน	บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์	เอบีเอเอส	จ�ากัด
•	 กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการควบคุม 
การประกอบวิชาชีพสอบบัญชี	กระทรวงพาณิชย์

•	 นายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
แห่งประเทศไทย

•	ประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

กำรศึกษำ
•	MBA,	Wharton	School,	 
University	of	Pennsylvania,	U.S.A.	

•	 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการบัญชี	 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์
ต�ำแหน่ง
•	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 
บริษัท	ศรีไทยซุปเปอร์แวร์	จ�ากัด	(มหาชน)

ประวัติกำรท�ำงำน
•	 อธิบดีกรมธนารักษ์		
•	 อธิบดีกรมสรรพากร	
•	 อธิบดีกรมศุลกากร
•	 อธิบดีกรมสรรพสามิต
กำรศึกษำ
•	MBA	(Taxation),	The	American	University	
Washington,	D.C.,	U.S.A.

•	พณ.	บ.,	น.บ.,	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี	 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.ศาสตราจารย์ธวัช ภูษิตโภยไคย
ต�ำแหน่ง
•	 ประธานคณะกรรมการ	 
บริษัท	เสถียรสเตนเลสสตีล	จ�ากัด	(มหาชน)

ประวัติกำรท�ำงำน
•	 กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	นายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
แห่งประเทศไทย

กำรศึกษำ
•	 Executive	Program	in	Business	 
Administration,	University	of	Columbia,			 
New	York,	U.S.A.

•	 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการบัญชี	 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5.นายณัฐเสกข์ ฉิมโฉม
ต�ำแหน่ง
•	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี	 
สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติกำรท�ำงำน
•	 หุ้นส่วนและประธานส�านักงาน	 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์	คูเปอร์ส	

•	 อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำรศึกษำ
•	 Fellow	of	the	Institute	of	Chartered	 
Accountants	in	England	and	Wales

6.ศาสตราจารย์กิตตคุิณสุภาพรรณ รตันาภรณ์
ต�ำแหน่ง
•	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติกำรท�ำงำน
•	 อาจารย์ประจ�าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

กำรศึกษำ
•	MBA	(Accounting),	 
Michigan	State	University,	U.S.A.

•	 บัญชีบัณฑิต	(เกียรตินิยม)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
•	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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7.นางสาวจงจิตต์ หลีกภัย
ต�ำแหน่ง
•	 รองผู้อ�านวยการศูนย์บริการวิชาการและ 
ฝึกอบรม	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติกำรท�ำงำน
•	 อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

กำรศึกษำ
•	 บัญชีมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
•	 บัญชีบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8.นายปกรณ์ เพ็ญภาคกุล
ต�ำแหน่ง
•	 กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยรัฐบาล	2	แห่ง
•	 อาจารย์พิเศษ	มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน
ประวัติกำรท�ำงำน
•	 หุ้นส่วน	ส�านักงานสอบบัญชี	ไพร้ซ	วอเตอร์เฮาส์	
•	 เลขาธิการ	และกรรมการหลายคณะ	ในสมาคม 
นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	แห่งประเทศไทย

•	 กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์	
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี	สองวาระ

กำรศึกษำ
•	 บัญชีบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

9.นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค
ต�ำแหน่ง
•	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารไทยเครดิต	
•	 กรรมการตรวจสอบส�านักงานคณะกรรมการ 
ก�ากับกิจการพลังงาน

ประวัติกำรท�ำงำน
•	 ประธานคณะกรรมการจัดการ	 
บริษัท	บริหารสินทรัพย์	กรุงเทพพาณิชย์	จ�ากัด	

•	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 
บริษัท	ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	

•	 ผู้ช่วยผู้ว่าการสายก�ากับสถาบันการเงิน	 
ธนาคารแห่งประเทศไทย

กำรศึกษำ
•	Master	of	Management	สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 Advanced	Management	Program,	 
Harvard	Business	School,	U.S.A.

•	 บัญชีมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.นางปราณี ภาษีผล
ต�ำแหน่ง
•	 ที่ปรึกษาสภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์	
•	 ที่ปรึกษาสมาคมประกันวินาศภัย
ประวัติกำรท�ำงำน
•	 รองอธิบดีกรมการประกันภัย
•	 รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
•	 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
กำรศึกษำ
•	 บัญชีมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
•	 บัญชีบัณฑิต	(เกียรตินิยม)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
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ก้าวแรกอย่างมั่นใจ

สืบเน่ืองจากวิกฤติเศรษฐกิจท้ังในสหรัฐอเมริกา	 และในสหภาพยุโรป	 รวมถึงกรณีการตกแต่งบัญชีของบริษัท 
จดทะเบยีนในต่างประเทศ	(กรณ	ีEnron	และ	Worldcom)	ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงแนวทางการก�ากบัดแูลผูส้อบบญัชี 
จากเดิมซึ่งเป็นระบบที่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพก�ากับดูแลกันเอง	 (Self-Regulatory	 Organization:	 SRO)	 มาเป็น 
การก�ากับดูแลอย่างเข้มงวดโดยหน่วยงานทางการที่เป็นอิสระจากผู้ประกอบวิชาชีพ	ซึ่ง	ก.ล.ต.	เห็นความจ�าเป็นที่ 
ตลาดทุนไทยต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางเดียวกัน	 โดยในช่วง	 3	 ปีที่ผ่านมา	 ก.ล.ต.	 ได้ปรับปรุงแนวทาง 
การก�ากับดูแลผู ้สอบบัญชีให้เข้มข้นขึ้นตามมาตรฐานสากล	 โดยเน้นการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีทั้ง
กระบวนการทัง้ในระดบัส�านกังานสอบบญัชแีละงานสอบบญัช	ีจนปัจจบุนั	ก.ล.ต.	ได้รบัการยอมรบัในเรือ่งคุณภาพ 
การก�ากับดูแลผู้สอบบัญชีในตลาดทุน	 ทั้งจากสหภาพยุโรป	 ธนาคารโลก	 และหน่วยงานก�ากับดูแลผู้สอบบัญชีใน 
อาเซียน	 	 นอกจากน้ี	 ก.ล.ต.	 ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม 
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอิสระที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลผู้สอบบัญชี	(International	Forum	of	Independent	 
Audit	 Regulators:	 “IFIAR”)	 และเป็นสมาชิกขององค์กรความร่วมมือระหว่างหน่วยงานก�ากับดูแลระหว่าง 
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(ASEAN	Audit	Regulators	Group:	“AARG”)	อีกด้วย	ซึ่งการก�ากับ
ดูแลผู้สอบบัญชีให้เข้มขึ้นตามมาตรฐานสากลและการเป็นที่ยอมรับจากองค์กรนานาชาตินี้	 	 ท�าให้การเปิดเผย
ข้อมูลทางการเงินของบริษัทไทยเป็นที่น่าเชื่อถือ	และช่วยให้การระดมทุนจากต่างประเทศสามารถท�าได้สะดวกขึ้น	 
ตัวอย่าง	 เช่นบริษัทท่ีต้องการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปสามารถใช้ผู้สอบบัญชี
ของไทยได้โดยผู้สอบบัญชีไม่ต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานก�ากับดูแลของประเทศนั้นอีก	 ความเชื่อมั่นที่มาจาก 
การปฏิบัติ	 และการก�ากับดูแลท่ีได้มาตรฐานสากลนี้น�ามาซึ่งการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของตลาดทุน	 
และประเทศไทยโดยรวม
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กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชี

ก.ล.ต.	 สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่สายตรวจอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งได้รับการสนับสนุน
เป็นอย่างดีจากธนาคารโลก	 โดยเจ้าหน้าท่ีสายตรวจได้รับการอบรมทั้งภาคทฤษฎี	 ภาคปฏิบัติ	 และเข้าร่วมอบรม 
เชิงปฏิบัติการกับองค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กร	ดังต่อไปนี้

การจัดอบรมภายในให้แก่เจ้าหน้าที่สายตรวจ

•	 การอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าท่ีสายตรวจ	 เกี่ยวกับการตรวจ
กระดาษท�าการของผู้สอบบัญชีของธนาคารและสถาบันการเงิน	 รวมถึง 
แบ่งปันเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ตรวจพบ	โดยผู้เชี่ยวชาญจาก	Financial	
Reporting	Council:	FRC	ของประเทศอังกฤษ	

•	 การอบรมเชงิปฏบิติัการให้กบัเจ้าหน้าท่ีสายตรวจเกีย่วกบัประสบการณ์ 
ในการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี	 ข้อก�าหนดและบทลงโทษผู้สอบบัญช	ี
และส�านักงานสอบบัญชี	โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 การศึกษามาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศที่ออกใหม	่ 
(clarified	 International	 Standard	 of	 Audits:	 “ISAs”)	 ผ่านระบบ	
online	 ซึ่งเจ้าหน้าที่สายตรวจทุกคนได้ศึกษา	 ท�าแบบทดสอบ	 และผ่าน
หลักสูตร	 the	 1-year	 certificate	 ICAEW	 (Institute	 of	 Chartered	 
Accountants	in	England	and	Wales)	training	program	on	ISAs	แล้ว

การเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ การเข้าร่วมประชุม และการฝึกอบรม
กับองค์กรระหว่างประเทศ

เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการตรวจสอบและเป็นที่ยอมรับจากสากล	
ก.ล.ต.	 ได้สมัครเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กร 
ด้วยกัน	 รวมถึงเข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ 
ตลาดทุนไทยและภูมิภาค

•	 เดือนเมษายน	2555	และ	ตุลาคม	2555	ก.ล.ต.	เข้าร่วมประชุม	IFIAR	
Plenary	meeting	ณ	 เมืองปูซาน	 ประเทศเกาหลี	 และ	 กรุงลอนดอน	 
ประเทศอังกฤษ	 ตามล�าดับ	 โดย	 ก.ล.ต.	 ได้เข้าร่วมประชุม	 IFIAR	 อย่าง
สม�า่เสมอทกุปี	เร่ิมต้ังแต่ปี	2553	ที	่ก.ล.ต.	ได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชกิ	
IFIAR	 ซึ่งมีสถานะเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศที่จัดต้ังขึ้น 
เพือ่แลกเปลีย่นความรู	้และประสบการณ์เกีย่วกบัการก�ากบัดแูลผูส้อบบญัชี 

เดือนเมษายน	2555	Mr.	Jim	Vessey	 
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพการสอบบัญชี
ของ	UK’s	Financial	Reporting	Council	 

ได้มาให้การอบรมเกี่ยวกับ	 
การตรวจสอบธนาคารและสถาบันการเงิน

เดือน	เมษายน	2555	ก.ล.ต.	 
ได้เข้าร่วมประชุม	IFIAR	Plenary	Meeting	 

ณ	เมืองปูซาน	ประเทศเกาหลี
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และส�านักงานสอบบัญชี	 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอิสระ 
ที่ท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลผู ้สอบบัญชี	 และเป ็นช ่องทางในการติดต ่อ 
และประสานงานกับหน่วยงานระหว่างประเทศที่มีความสนใจในเรื่อง 
การควบคมุคณุภาพงานสอบบัญชีหรอืใช้ผลงานของผูส้อบบญัช	ีโดยการเป็น
สมาชิก	IFIAR	ท�าให้ประเทศไทยได้รบัการยอมรบัว่า	ก.ล.ต.	เป็นหน่วยงาน
ที่มีความเป็นอิสระจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการท�าหน้าที่	 และระบบ
การก�ากับดูแลผู้สอบบัญชีของประเทศไทยสอดคล้องกับแนวทางสากล	 
จึงช่วยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพบัญชี	 และส่งผลให้ผู้ลงทุนมีความเชื่อถือ
ในระบบการรายงานทางการเงินของตลาดทุนไทยมากยิ่งขึ้น	

•	 ก.ล.ต.	 ได้เข้าร่วมประชุม	 AARG	 และสัมมนา	 ASEAN	 Audit	 
Inspection	Workshop	 ร่วมกับ	Malaysia	 Audit	 Oversight	 Board	
(“AOB”)	และ	Singapore	Accounting	and	Corporate	Regulatory	 
Authority	 (“ACRA”)	 อย่างสม�่าเสมอ	 โดย	 AARG	 ได้ก่อตั้งขึ้นโดย 
ความร่วมมือของ	AOB	ACRA	และ	ก.ล.ต.	ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ท�าหน้าที่
ก�ากับดูแลการสอบบัญชีในอาเซียน	 ซึ่งมีความเห็นร่วมกันที่จะจัดให้ม ี
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานก�ากับดูแลการสอบบัญชีของประเทศ
อาเซียนเพื่อยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชี	 โดยจะจัดประชุมร่วมกัน
อย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล	 ความรู้	 และ
ประสบการณ์ในการก�ากับดูแลการสอบบัญชี	 รวมถึงเปิดโอกาสให้มี
ความร่วมมือในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ระหว่างองค์กรก�ากับดูแลการสอบบัญช ี
ในอนาคต	 อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนแผนการเชื่อมโยงตลาดทุนใน 
กลุ ่มประเทศอาเซียนและการเสนอขายหลักทรัพย ์ข ้ามประเทศ	 
ในอันที่จะท�าให้มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินมีมาตรฐาน 
ที่ใกล้เคียงกัน

•	 เจ้าหน้าท่ีสายตรวจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกรณี 
ศึกษาเกี่ยวกับการตรวจ	 รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับ 
การก�าหนดบทลงโทษ	ซึ่งจัดขึ้นโดย	US	Public	Company	Accounting	 
Oversight	 Board	 (US	 PCAOB)	 ณ	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ในเดือน
พฤศจิกายน	2555

•	 ก.ล.ต.	 ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ	 Committee1	 ภายใต้	 
International	Organisation	of	Securities	Commissions	(“IOSCO”)	
ซึ่ง	 Committee1	 เป็นคณะท�างานท่ีท�าหน้าที่ติดตามพัฒนาการของ
มาตรฐานวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ	 และแสดงความคิดเห็นไปยัง 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่การเข้าร่วมเป็นสมาชกิถอืเป็นโอกาสอนัดทีีน่อกจาก 
จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพัฒนาการของมาตรฐานวิชาชีพ 

เดือนมกราคม	2555	ตัวแทนจาก	ก.ล.ต.	 
ได้เข้าร่วม	AARG	Audit	Inspection	 

Workshop	ครั้งที่	1	ณ	ประเทศสิงคโปร์

เดือนพฤษภาคม	2555	ก.ล.ต.	 
เข้าร่วมประชุม	AARG	Meeting	 

ณ	กรุงกัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย

เดือนธันวาคม	2555	ก.ล.ต.	จัดงานสัมมนา
ประจ�าปีเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่พบจาก 
การตรวจทานระบบการควบคุมคุณภาพ 
งานสอบบัญชี	และสัมมนาเชิงอภิปราย 

เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ทรัพยากรบุคคล	ในวิชาชีพสอบบัญชี
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ในระดับสากล	 ยังเป็นช่องทางในการแสดงความเห็นต่อร่างมาตรฐาน
วชิาชพีบญัชีระหว่างประเทศ	และน�าเสนอปัญหาอปุสรรคของประเทศไทย
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

การมีส่วนร่วมในการยกระดับวิชาชีพ
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน

ก.ล.ต.	มุง่เน้นทีจ่ะยกระดบัมาตรฐานทางวชิาชพีสอบบญัช	ีรวมถงึยกระดบั
ตลาดทุนไทยให้มีศักยภาพทัดเทียมสากล	 ก.ล.ต.	 จึงมีการจัดอบรมให้กับ 
ทั้งผู้สอบบัญชีในตลาดทุน	 และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน 
อื่น	ๆ	ในตลาดทุน	ดังต่อไปนี้

•	 ในเดือนมกราคม	2555	และ	ธันวาคม	2555	ก.ล.ต.	ได้จัดงานสัมมนา 
ให้กับหัวหน้าส�านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีในตลาดทุน	 ภายใต้
หัวข้อ	 “ข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจทานระบบการควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชีของส�านักงานสอบบัญชี”	 	นอกจากนี้	 งานสัมมนาเดียวกัน
ในเดือนธันวาคม	 2555	 ยังมีการสัมมนาเชิงอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากส�านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่และขนาดเล็ก	 รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางการศึกษา	 เพื่อร่วมอภิปรายเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาทรัพยากร
บุคคลในวิชาชีพสอบบัญชี

•	 ในเดือนกันยายน	 2555	 ก.ล.ต.	 ได้ออกแนวทางการคัดเลือก 
ผูส้อบบัญชทีีม่คีณุภาพ	และได้จดัสมัมนาให้กรรมการตรวจสอบ	เพือ่เน้นถงึ 
ความส�าคัญของบทบาท	 และหน้าที่ของผู้สอบบัญชีที่จะช่วยสนับสนุน
งานของกรรมการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย	 (“บริษัทจดทะเบียน”)	 ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพ 
งานสอบบญัชแีละการรายงานทางการเงิน	และส่งผลให้มาตรฐานการก�ากบั
ดูแลกิจการดีขึ้น	อันจะน�ามาซึ่งความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อตลาดทุนไทย

•	 ก.ล.ต.	 และส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 (“สตง.”)	 ได้ลงนาม
บันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมให้การสอบบัญชีของรัฐวิสาหกิจที่เป็น
บริษัทจดทะเบียน	 มีคุณภาพ	 และเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญช	ี 
โดยการด�าเนินการดังกล่าว	ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลก	ในการส่ง 
ผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัมาตรฐานการสอบบญัชรีะหว่างประเทศมาให้ความรูก้บั
เจ้าหน้าท่ี	 สตง.	 และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนมาตรฐาน
การสอบบัญชรีะหว่างประเทศ	ซ่ึงเป็นหลกัสตูรของสมาคมนกับญัชอีงักฤษ	 

เดือนกันยายน	2555	ก.ล.ต.	จัดงานสัมมนา 
เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับคณะกรรมการ 
ตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์	ภายใต้หัวข้อ	“ผู้สอบบัญชีที่มี

คุณภาพช่วยกรรมการตรวจสอบได้อย่างไร”

เดือนกันยายน	2555	ก.ล.ต.	และ	สตง.	 
ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในการยกระดับ

การสอบบัญชีของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ให้เข้มข้นและเป็นสากล	

เดือนตุลาคม	2555	ก.ล.ต.	ร่วมกับ 
ธนาคารโลก		จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ให้กับเจ้าหน้าที่ของส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน	
ภายใต้หัวข้อ	“Clarified	ISAs	training”
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พร้อมกันนั้น	 ก.ล.ต.	 ได้ประสานงานกับส�านักงานสอบบัญชีต้นสังกัดของผู ้สอบบัญชีในตลาดทุน	 เพื่อให้ 
เจ้าหน้าที่	 สตง.	 ไปปฏิบัติงานกับส�านักงานสอบบัญชีในต่างประเทศที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกับส�านักงานสอบบัญชี
ดังกล่าว	 ซึ่งเจ้าหน้าท่ี	 สตง.	 จะมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการสอบบัญชีในทางปฏิบัติ		
นอกจากนี้	 ก.ล.ต.	 และ	 สตง.	 จะท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด	 โดยจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ระหว่างกันเพื่อยกระดับการสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนให้เข้มงวดยิ่งข้ึนท้ังระบบ	 	 ท้ังนี้	 รัฐวิสาหกิจท่ีเป็นบริษัท 
จดทะเบียนล้วนเป็นกิจการขนาดใหญ่	 ซึ่งมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อตลาดทุนไทย	 	 ดังนั้น	 ความร่วมมือดังกล่าว	 
จึงเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในคุณภาพของการรายงานทางการเงินของตลาดทุนไทย	 ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมศักยภาพใน	 
การแข่งขันของตลาดทุนไทยให้เป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนทั่วโลก

การเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

•	 สหภาพยุโรปยอมรับมาตรฐานการก�ากับดูแลผู้สอบบัญชีในตลาดทุนไทย	 โดยได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ใน 
กลุ่มประเทศที่เริ่มด�าเนินการก�ากับดูแลผู้สอบบัญชีในตลาดทุน	 (transitional	 phase)	 เป็นผลให้	 ผู้สอบบัญช ี
ของไทยยังไม่ต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานก�ากับดูแลผู้สอบบัญชีของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่บริษัท 
จดทะเบียนไทยไปเสนอขายหลักทรัพย์ได้ชั่วคราว	 และปัจจุบันสหภาพยุโรปอยู่ระหว่างการพิจารณายกระดับ
ประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีมาตรฐานเท่าเทียมกัน	 (equivalent)	 อันจะท�าให้ประเทศสมาชิกสหภาพ
ยุโรปและประเทศไทยสามารถให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันในการตรวจสอบการท�างานของส�านักงานสอบบัญชี 
ทีด่�าเนนิการโดยอกีฝ่ายหนึง่ได้	(mutual	reliance)	เป็นผลให้บริษทัไทยท่ีประสงค์จะไประดมทุนในประเทศสมาชกิ
สหภาพยุโรปสามารถท�าได้สะดวกยิ่งขึ้น

•	 Asian	Corporate	Governance	Association	 (ACGA)	และ	CLSA	Asia-Pacific	Markets	 ได้มีการออก
รายงานการประเมินการก�ากับดูแลกิจการของตลาดทุนในเอเชีย	 จ�านวน	 11	 ประเทศ	 โดยประเทศไทยมีอันดับ 
ดีขึ้นมาอยู่ท่ีอันดับ	 3	 รองจากสิงคโปร์และฮ่องกง	 เมื่อเทียบกับการประเมินครั้งก่อนที่อยู่อันดับ	 4	 การประเมิน 
ครั้งนี้	 ไทยได้คะแนนดีขึ้น	 4	 หมวด	 (CG	 rules	 &	 practices	 Enforcement	 IGAAP	 และ	 CG	 culture)	 จาก	 
5	 หมวด	 และคะแนนเท่าเดิม	 1	 หมวด	 คือ	 Political	 &	 regulatory	 โดยหมวดที่ไทยได้คะแนนดีขึ้นมาก	 คือ	 
เรื่องการจัดท�าบัญชีและการสอบบัญชี	 (IGAAP)	 ได้คะแนน	 80%	 จากเดิม	 73%	 ซ่ึงไทยได้คะแนนเป็นอันดับ2 
รองจากสิงคโปร์	 ซึ่งเป็นผลจากการที่ประเทศไทยมีระบบการก�ากับดูแลผู้สอบบัญชีโดยหน่วยงานอิสระ	 เนื่องจาก 
ก.ล.ต.	 แสดงบทบาท	 ด้านการก�ากับดูแลอย่างเข้มงวดในการยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีจนเป็นที่ยอมรับ 
ในระดับนานาชาติ	รวมทั้งได้ท�าการประเมินคุณภาพส�านักงานสอบบัญชีส่วนใหญ่ตามมาตรฐานสากลแล้ว
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(%)

Market category scores

Note : Category scores above are rounded. However, total scores are an average of the category scores 
to the second decimal place. Source : ACGA

TOTAL CG RULES &
PRACTICES

POLITICAL &
REGULATORY IGAAP CG

CULTUREENFORCEMENT

1. Singapore

2. Hong Kong

3. Thailand

4. = Japan

4. = Malaysia

6. Taiwan

7. India

8. Korea

9. China

10. Philippines

11. Indonesia

69
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ผลการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชีโดยสรุป

ก. ระดับส�านักงานสอบบัญชี

ก.ล.ต.	บรรลเุป้าหมายในการตรวจคณุภาพงานสอบบญัชขีองส�านกังานสอบบญัชคีรบทัง้	26	ส�านกังาน	ในปี	2555	 
โดยผลการตรวจพบว่า	 ส�านักงานสอบบัญชีส่วนใหญ่ทุ่มเททรัพยากรอย่างเต็มที่ในการพัฒนา	 และปรับปรุง 
ระบบงาน	โดยทุกแห่งมีการวางระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีเป็นไปตามที่มาตรฐานวิชาชีพก�าหนดแล้ว	 
แม้ว่าการปฏิบัติตามข้อก�าหนดในบางเรื่องอาจยังต้องปรับปรุง	 เนื่องจากมาตรฐานดังกล่าว	 เป็นเรื่องใหม่เพิ่งเริ่ม 
มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย	 	 นอกจากนี้	 พบว่า	 ด้วยระบบควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐานท�าให้งานสอบบัญชี 
โดยรวมมีคุณภาพมากขึ้นด้วย

ข้อสังเกตที่ส�าคัญจากการตรวจสอบ 

1. ความรับผิดชอบของผู้น�าต่อคุณภาพภายในส�านักงาน

จากการตรวจเรื่องความรับผิดชอบของผู้น�าต่อคุณภาพภายในส�านักงานพบว่า	 นโยบายเกี่ยวกับการก�าหนดให้น�า 
ผลการพจิารณาคณุภาพการท�างานมาเป็นส่วนส�าคญัท่ีใช้ในการประเมนิผล	การปฏบิติังาน	การก�าหนดค่าตอบแทน	
การเลือ่นต�าแหน่ง	ของส�านกังานสอบบัญชบีางแห่งอาจยงัไม่สามารถสร้างวฒันธรรมในองค์กรให้พนกังานตระหนกั
ว่าคุณภาพงานส�าคัญกว่าธุรกิจ	 	 นอกจากนี้	 การน�านโยบายเรื่องการควบคุมคุณภาพไปปฏิบัติยังไม่สม�่าเสมอ	 
ซึ่งอาจเกิดจากการสื่อสารไปยังพนักงานในเร่ืองคุณภาพยังไม่ชัดเจนเพียงพอ	 หรือไปไม่ถึงบุคลากรที่เก่ียวข้อง
กับงานสอบบัญชีในทุกระดับของส�านักงาน	 ท�าให้บุคคลากรดังกล่าว	 ยังไม่ให้ความส�าคัญกับคุณภาพของ 
งานสอบบัญชีเท่าที่ควร

ตัวอย่ำงที่	1	 ส�านักงานสอบบัญชีไม่ได้ก�าหนดแบบฟอร์มการประเมินผล	และไม่มีการประเมินผลงานในระดับ
หุ้นส่วน	 โดยก�าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนให้แก่หุ้นส่วนเป็นอัตราคงที่ต่อชั่วโมงการท�างาน	 หรือจ่าย 
ผลตอบแทนเป็นอัตราร้อยละของรายได้ค่าธรรมเนียมจากการสอบบัญชีของหุ้นส่วนแต่ละท่าน	 โดยไม่ได้ค�านึง 
ถึงปัจจัยเชิงคุณภาพ	 และไม่พบการก�าหนดเง่ือนไขการปรับลดอัตราผลตอบแทนในกรณีที่พบข้อบกพร่องจาก 
การปฏิบัติงาน	

ตัวอย่ำงที่	2	 หัวหน้าส�านักงานสอบบัญชีไม่ได้ก�าหนดคุณสมบัติของผู้ท่ีท�าหน้าท่ีดูแลและควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชีของส�านักงานสอบบัญชี	 หรือไม่ได้ให้อ�านาจหน้าที่	 และก�าหนดความรับผิดชอบให้ชัดเจน	 รวมถึง 
ยังไม่ได้มีจัดทีมงานรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว	

2. ข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

จากการตรวจเรื่องข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องพบว่า	 ผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่ยึดมั่นในการปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณวชิาชพี	และส�านกังานสอบบญัชส่ีวนใหญ่ได้ก�าหนดนโยบายวธิปีฏบิติั	รวมถงึคูม่อืพนกังานให้สอดคล้อง 
กับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีแล้ว	 แต่ยังต้องปรับปรุงระบบการติดตามเพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรภายในส�านักงาน 
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สอบบญัชีได้ปฏิบตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณวชิาชพีบญัชอีย่างเคร่งครดั	โดยเรือ่งทีย่งัต้องปรบัปรงุส่วนใหญ่	
คือ	 การหมุนเวียนผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน	 (Engagement	Quality	 Control	 Reviewer:	 “EQCR”)	 
การรับงานบริการอื่นท่ีไม่ใช่งานสอบบัญชี	 (“non-audit	 service”)	 การรับงานสอบบัญชีส่วนตัวของพนักงาน	 
และการติดตามเรื่องความเป็นอิสระ	เป็นต้น

ตัวอย่ำงที่	1	 ส�านกังานสอบบญัชไีม่ได้ก�าหนดนโยบายการหมนุเวยีน	EQCR	และการก�าหนดระยะเวลาเว้นวรรค
การท�างาน	(“cooling-off	period”)	ของ	EQCR	และผู้สอบบัญชี

ตัวอย่ำงที่	2	 ส�านักงานสอบบัญชีไม่มีการบันทึกผลการสอบถามข้อมูล	non-audit	service	จากบริษัทในเครือ 
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	 	 นอกจากนี้	 ส�านักงานสอบบัญชีบางแห่งยังไม่มีนโยบายในการตรวจสอบเรื่อง 
ความเป็นอสิระในขัน้ตอนการพจิารณาการตอบรบังานว่า	ลูกค้าสอบบญัชเีป็นบริษทัท่ีเกีย่วข้องกบัลูกค้าท่ีใช้บริการ	 
non-audit	service	ของบริษัทในเครือซึ่งอาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	หรือไม่

ตัวอย่ำงที่	3	 ส�านักงานสอบบัญชีไม่มีข้อห้ามเรื่องการรับงานสอบบัญชีของพนักงานในนามส่วนตัว	 และไม่ม ี
ข้อก�าหนดให้พนักงานรายงานการรับงานสอบบัญชีในนามส่วนตัวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร		นอกจากนี้	ยังไม่พบ
หลักฐานการสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดจากการรับงานในนามส่วนตัวดังกล่าว	

ตัวอย่ำงที่	4	 หนังสือยืนยันความเป็นอิสระและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ยังไม่ครอบคลุมถึงสมาชิก 
ในครอบครัวของพนักงาน	 รวมถึงไม่ได้ระบุตัวอย่างความสัมพันธ์ที่อาจท�าให้พนักงานขาดความเป็นอิสระ	 
เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่ำงที่	5	 ส�านักงานสอบบัญชีไม่ได้ก�าหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการยืนยันความเป็น
อิสระและการรักษาความลับของบุคคลท่ีไม่ใช่พนักงานแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ	 เช่น	 ที่ปรึกษา	 
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก	ผู้สอบบัญชีภายนอกที่ได้รับการว่าจ้างจากส�านักงานสอบบัญชี	และนักศึกษาฝึกงาน	เป็นต้น

ตัวอย่ำงที่	6	 ส�านักงานสอบบัญชีไม่ได้ก�าหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการด�าเนินการ	 ในกรณี 
ที่พนักงานลาออกเพื่อไปท�างานในบริษัทลูกค้า

ตัวอย่ำงที่	7	 ส�านกังานสอบบัญชีไม่ได้ก�าหนดให้พนกังานยนืยนัความเป็นอสิระ	และการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ
ในแต่ละงานสอบบัญชีที่พนักงานปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตัวอย่ำงที่	8	 ส�านักงานสอบบัญชีมีรายได้ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีจากกลุ่มบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นจ�านวน
ที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวม	ซึ่งอาจมีผลต่อความเป็นอิสระ	(“fee	dependency”)	แต่ไม่พบมาตรการลด
หรือขจัดข้อกังวลดังกล่าว	

3. การตอบรับงานและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้า

จากการตรวจกระบวนการตอบรบังานพบว่า	กระบวนการตอบรบังานในภาพรวมของส�านกังานสอบบญัชส่ีวนใหญ่
เป็นไปตามที่มาตรฐานการควบคุมคุณภาพก�าหนดแล้ว	 แต่มีส�านักงานสอบบัญชีบางแห่งที่จ�าเป็นต้องปรับปรุง 
เร่ืองการจดบันทึกข้อมูลการตอบรับงานสอบบัญชีให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น	 เนื่องจากการพิจารณาตอบรับงานต้อง
อาศัยดุลยพินิจและประสบการณ์ของผู้ประเมินเป็นหลัก	 โดยยังไม่มีหลักเกณฑ์ท่ีละเอียดและชัดเจนเพียงพอ		
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นอกจากนี	้ส�านกังานสอบบัญชบีางแห่งยงัเรยีงล�าดบัขัน้ตอน	การตอบรบังานไม่เหมาะสม	อาจท�าให้เกดิความเสีย่ง
ในการพิจารณาตอบรับงานลูกค้าได้	เนื่องจากยังพิจารณาไม่ครอบคลุมคุณสมบัติที่ส�าคัญของลูกค้าอย่างครบถ้วน

ตัวอย่ำงที่	1	 ส�านักงานสอบบัญชีไม่มีเอกสารประกอบการประเมินการตอบรับงานท่ีเพียงพอและเหมาะสม	 
หรือแบบประเมินเป็นการตอบว่า	“ใช่”	“ไม่ใช่”	หรือ	“ไม่เกี่ยวข้อง”	แต่ไม่มีการบันทึกเหตุผลประกอบว่า	เหตุใด
จึงตอบ	เช่นนั้น

ตัวอย่ำงที่	2	 การออกหนังสือตอบรับงานสอบบัญชีก่อนที่จะประเมินการรับงานเสร็จสิ้น	

ตัวอย่ำงที่	3	 แบบประเมินความเสี่ยง	 ยังไม่ครอบคลุมประเด็นที่ส�าคัญในบางเรื่อง	 เช่น	 ประวัติทางธุรกิจของ 
ผู้ถือหุ้นหลักและผู้บริหารคนส�าคัญ	 ข้อบ่งชี้เกี่ยวกับการถูกจ�ากัดขอบเขตการปฏิบัติงาน	 การพิจารณาความรู ้
ความสามารถ	และความเพียงพอของทีมตรวจสอบในอุตสาหกรรมของลูกค้า	การพิจารณาความเสี่ยงจากการเป็น	
หรือมีแผนที่จะเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	ความซับซ้อนของระบบสารสนเทศที่ลูกค้าใช้	 การตรวจสอบ 
งบการเงินของกลุ่มกิจการ	และค่าสอบบัญชีค้างจ่าย	เป็นต้น	

ตัวอย่ำงที่	4	 รายงานการสอบบัญชีปีก่อนของลูกค้าที่ส�านักงานสอบบัญชีรับงานเป็นปีแรก	 เป็นแบบไม่แสดง
ความเห็น	 เนื่องจากขอบเขตการตรวจสอบถูกจ�ากัด	 และบริษัทให้ข้อมูลแก่ส�านักงานสอบบัญชีว่า	 เหตุที่เปลี่ยน 
ผู้สอบบัญชีใหม่	 เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิมไม่เสนอราคาปีต่อไป	 แต่ไม่พบหนังสือตอบกลับจากผู้สอบบัญช ี
รายเดิมเกี่ยวกับการสอบถามมรรยาทในเอกสารประกอบการตอบรับงาน		และในกระบวนการประเมินความเสี่ยง	
ไม่พบการพิจารณาปัจจัยการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี	 และการที่รายงานการสอบบัญชีงวดก่อนเป็นแบบไม่แสดง
ความเห็น	โดยส�านักงานสอบบัญชียังคงสรุปผลการประเมินความเสี่ยงว่ามีระดับปานกลาง	

ตัวอย่ำงที่	5	 ส�านกังานสอบบัญชไีม่ได้ก�าหนดวธิกีารตอบสนองความเสีย่งในกรณทีีค่วามเสีย่งทีป่ระเมนิได้อยูใ่น
ระดับสูงกว่าปกติ	แต่ยังพิจารณารับงาน	

ตัวอย่ำงที่	6	 ส�านักงานสอบบัญชีไม่มีแนวทางปฏิบัติในการสรุปผลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงจาก	 
การตอบรบังานลกูค้ารายใหม่ว่า	กรณใีดบ้างทีค่วามเส่ียงจากการตอบรับงานถงึระดับสูงกว่าปกติ	เพ่ือให้การประเมิน
ความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกัน	และเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ประเมิน

4. ทรัพยากรบุคคล

จากการตรวจเรือ่งทรพัยากรบคุคลพบว่า	มข้ีอสังเกตค่อนข้างน้อยเมือ่เปรียบเทยีบกบัองค์ประกอบอืน่		อย่างไรก็ดี	
มีบางประเด็นที่ต้องได้รับการปรับปรุง	เช่น	หลักสูตรการอบรม	การติดตามให้พนักงานเข้าอบรมให้ครบถ้วน	และ
การก�าหนดเกณฑ์การประเมินผล	เป็นต้น

ตัวอย่ำงที่	1	 ส�านักงานสอบบัญชีไม่ได้ก�าหนดนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรในการก�าหนดจ�านวนชั่วโมง 
การฝึกอบรมขั้นต�่าของพนักงานแต่ละระดับ	 รวมถึงไม่พบหลักฐานการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานที่รับผิดชอบ 
งานสอบบญัชทีีม่ลีกัษณะเฉพาะ	 เพือ่ให้มัน่ใจว่าพนกังานทกุคนมคีวามรูแ้ละความสามารถเพยีงพอต่อการปฏิบัตงิาน 
สอบบัญชี
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ตัวอย่ำงที่	2	 ส�านกังานสอบบัญชไีม่ได้เกบ็ข้อมลูการอบรมของพนกังานให้ครบถ้วนทกุหลกัสตูร	จงึท�าให้ส�านกังาน
สอบบัญชีขาดข้อมูลที่จะใช้ในการประเมินผลและพัฒนาพนักงาน

ตัวอย่ำงที่	3	 ส�านักงานสอบบัญชีไม่ได้ติดตาม	และด�าเนินการกับพนักงานที่เข้าอบรมไม่ครบตามจ�านวนชั่วโมง
ขั้นต�่าที่ก�าหนด

ตัวอย่ำงที่	4	 การประเมินผลการปฏิบัติงาน	 ไม่ได้แบ่งกลุ่มเรื่องปัจจัยด้านคุณภาพงาน	 และไม่ได้ก�าหนด 
น�้าหนักในการให้คะแนนในแต่ละปัจจัยอย่างชัดเจน	เป็นผลให้บุคลากรของส�านักงานสอบบัญชีอาจไม่ตระหนักถึง
หรือไม่ให้ความส�าคัญในเรื่องคุณภาพงานอย่างที่ควรจะเป็น

ตัวอย่ำงที่	5	 ส�านักงานสอบบัญชีไม่ได้จัดท�า	 KPI	 เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทราบความคาดหวังและใช้ใน 
การประเมินผลการปฏบัิตงิาน	หรอืไม่มกีารสือ่สารให้พนกังานรบัทราบถงึ	KPI	ทีจ่ะใช้เป็นเกณฑ์	ในการประเมนิผล 
การปฏิบัติงาน	เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความคาดหวังของส�านักงานสอบบัญชีอย่างชัดเจน

ตัวอย่ำงที่	6	 ส�านักงานสอบบัญชีไม่ได้น�าข้อสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงานสอบบัญชีแต่ละงาน	 
ไปใช้ในการพิจารณาปรับเงินเดือนและจ่ายผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสม	 และไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 
ในการพิจารณาปรับเงินเดือนและจ่ายผลตอบแทนส�าหรับพนักงานแต่ละระดับ

ตัวอย่ำงที่	7	 ส�านักงานสอบบัญชีไม่ได้ก�าหนดนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพงานของทีมตรวจสอบ
ภายนอก

5. การปฏิบัติงาน

จากการตรวจเรื่องการปฏิบัติงานพบว่า	 มีข้อสังเกตที่ส�านักงานสอบบัญชีบางแห่งต้องปรับปรุงในเรื่อง	 คู่มือ 
การสอบบัญชีและแนวการตรวจสอบที่ยังไม่เป็นปัจจุบันและไม่ครอบคลุมถึงธุรกิจเฉพาะที่ส�านักงานสอบบัญช ี
ให้บรกิารตรวจสอบ	วธิกีารวางแผนการตรวจสอบและการประเมนิความเสีย่งทีย่งั	ไม่เหมาะสม	การทดสอบการควบคมุ
ภายใน	การประเมินผลกระทบจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิซึง่ยงัไม่ได้รบัการแก้ไข	กระบวนการสอบทาน
คณุภาพงานของส�านกังานสอบบัญชหีลายแห่งยงัไม่เพยีงพอ	โดยพบว่า	EQCR	ไม่ได้สอบทานกระดาษท�าการทีส่�าคญั 
บางเรื่อง	 หรือใช้เวลาในการสอบทานงานสอบบัญชีแต่ละงานค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่ใช้ใน 
การสอบบัญชีทั้งหมด	 	 นอกจากนี้	 การก�าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บกระดาษท�าการที่ยังไม่ชัดเจน	
รวมถึงการปรึกษาหารือในเรื่องที่ยากและซับซ้อน	

ตัวอย่ำงที่	1	 ส�านกังานสอบบัญชีไม่ได้จดัท�าคูม่อืการปฏบิตังิานตรวจสอบ	(“audit	manual”)	ท�าให้การตรวจสอบ 
แต่ละงานสอบบัญชีมีขอบเขตการตรวจสอบและวิธีการเลือกตัวอย่างไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	

ตัวอย่ำงที่	2	 ส�านกังานสอบบญัชใีช้	audit	manual	ของส�านกังานเครือข่าย	ซ่ึงยงัไม่มกีารปรับปรุงให้เหมาะสม
กับประเทศไทย

ตัวอย่ำงที่	3	 ส�านักงานสอบบัญชีไม่มี	 audit	 programme	 ในบางเร่ือง	 เช่น	 การระบุและประเมินความเส่ียง
จากการทจุริตและการตอบสนองความเสีย่งดงักล่าว	และการตรวจสอบการควบคมุทัว่ไปของเทคโนโลยสีารสนเทศ	
(general	IT	control)	รวมถึงการตรวจสอบธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ
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ตัวอย่ำงที่	4	 disclosure	 checklist	 ที่ใช้ในการตรวจสอบความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลไม่ครอบคลุม 
ถึงประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ก.ล.ต.	และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ตัวอย่ำงที่	5	 ส�านกังานสอบบัญชใีช้เพยีง	checklist	ในการท�าความเข้าใจระบบการควบคมุภายใน	หรอืประเมิน
เรื่องต่าง	ๆ	โดยไม่มีค�าอธิบายเหตุผลของการประเมิน	เช่น	การท�าความเข้าใจระบบสารสนเทศระบบคอมพิวเตอร์	
การประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติเรื่องการด�าเนินงานต่อเนื่อง	เป็นต้น

ตัวอย่ำงที่	6	 ส�านักงานสอบบัญชีไม่ได้ระบุที่มาของการก�าหนดขอบเขตและการเลือกรายการทั้งส�าหรับ	 
การทดสอบการควบคุมและการทดสอบเนื้อหาสาระไว้ในกระดาษท�าการ	 	 นอกจากนี้	 จ�านวนรายการที่เลือกมา
ทดสอบไม่เป็นไปตามคู่มือการตรวจสอบของส�านักงาน	หรือรายการที่เลือกทดสอบไม่ครอบคลุมทั้งปี	รวมถึงไม่ได้
แบ่งกลุ่มประชากรตามลักษณะความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ

ตัวอย่ำงที่	7	 ผูส้อบบญัชไีม่ได้น�าผลการประเมนิความเส่ียงของการแสดงข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงท่ีมสีาระส�าคญั
ในส่วนทีเ่ป็นความเสีย่งสบืเนือ่ง	และความเส่ียงจากการควบคมุไปใช้ในการก�าหนดลักษณะ	ระยะเวลา	และขอบเขต
ของวิธีการตรวจสอบที่แตกต่างกันในแต่ละระดับความเสี่ยง

ตัวอย่ำงที่	8	 กระดาษท�าการสรปุข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิทีย่งัไม่ได้รบัการแก้ไข	(“summary	of	uncorrected	 
misstatements”)	 ในปีปัจจุบัน	 ไม่ได้รวมรายการข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจากปีก่อน	 
และพจิารณาเพยีงจ�านวนเงนิของรายการทีไ่ม่ได้ปรับปรุง	โดยไม่พบการพิจารณาเกีย่วกบัองค์ประกอบด้านคณุภาพ

ตัวอย่ำงที่	9	 การลงลายมือชื่อในกระดาษท�าการไม่ครบถ้วน	 ผู้สอบทานงานในระดับผู้จัดการ	 และผู้สอบบัญชี	
ไม่ได้ลงลายมือชื่อในกระดาษท�าการที่ส�าคัญ

ตัวอย่ำงที่	10	 EQCR	มีประสบการณ์ค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ	engagement	partner	รวมถึงส�านักงาน
สอบบัญชียังก�าหนดอ�านาจหน้าที่ที่จ�าเป็นของบุคคลที่จะท�าหน้าที่	EQCR	ไม่ชัดเจนเพียงพอ

ตัวอย่ำงที่	11	 ไม่ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับช่วงเวลาในการเข้ามามีส่วนร่วมของ	 EQCR	 โดย	 พบว่า	 EQCR	 
ไม่ได้เข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนการตรวจสอบตัง้แต่ขัน้ตอนการวางแผนการตรวจสอบและในระหว่างการตรวจสอบ	

ตัวอย่ำงที่	12	 กระบวนการปรึกษาหารือไม่มีหลักเกณฑ์เบื้องต้นที่ก�าหนดว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่ยาก	 ซับซ้อน	 
หรือต้องใช้ดุลยพินิจ	ซึ่งต้องมีการปรึกษาหารือกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ	(“technical	committee”)

ตัวอย่ำงที่	13	 ไม่มีระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บกระดาษท�าการ	 การเข้าถึง	 การเบิกใช้	 และการอนุมัติที่เป็น 
ลายลักษณ์อักษร

6. การติดตามผล

จากการตรวจเรื่องการติดตามผลพบว่า	ส�านักงานสอบบัญชีบางแห่งเพิ่งเริ่มก�าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การติดตามผล	 จึงยังน�าไปใช้ไม่ครบถ้วน	 การเลือกตัวอย่างยังไม่เหมาะสม	 รวมถึงการสื่อสารและการบันทึกผล 
ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ	
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ตัวอย่ำงที่	1	 ส�านักงานสอบบัญชียังไม่มีการสื่อสารข้อบกพร่องที่พบไปยังพนักงาน	 รวมถึงยังไม่มีการจัดท�า
แผนการแก้ไข	 และน�าผลไปก�าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติของส�านักงานสอบบัญชีเกี่ยวกับการให้ความรู้และ 
การฝึกอบรม

ตัวอย่ำงที่	2	 ส�านักงานสอบบัญชียังไม่มีระบบการติดตามผลในระดับส�านักงานสอบบัญชีในส่วนที่ส�าคัญ 
หลายประการ	 เช่น	 การประเมินว่าการสื่อสารนโยบายที่ก�าหนดโดยหัวหน้าส�านักงานสอบบัญชีมีประสิทธิภาพ
และลงไปถึงบุคคลากรเกี่ยวกับการสอบบัญชีทุกระดับชั้นหรือไม่	 การสอบทานว่านโยบายและแนวทางปฏิบัติ 
ของส�านักงานสอบบัญชีถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างสม�่าเสมอ	 การตรวจสอบเรื่อง 
การหมุนเวียนผู ้สอบบัญชี	 และ	 EQCR	 ว่าสอดคล้องกับนโยบายของส�านักงานสอบบัญชี	 การทดสอบว่า 
ผู้สอบบัญชีได้ประเมินความเสี่ยงจากการตอบรับงานเหมาะสมแล้วหรือไม่	 การตรวจทานเร่ืองการรวบรวม 
แฟ้มงานของงานสอบบัญชีภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	 การติดตามว่าผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน 
สะท้อนถึงเรื่องคุณภาพงานสอบบัญชีหรือไม่	 และการพิจารณาถึงความเหมาะสมของเนื้อหาของหลักสูตร 
ที่จัดอบรมว่าเหมาะสมส�าหรับผู้ที่เข้าอบรมหรือไม่	เป็นต้น

ตัวอย่ำงที่	3	 การติดตามผลในระดับงานสอบบัญชีเป็นเพียงการตรวจสอบความครบถ้วนของการจัดท�า 
กระดาษท�าการเท่านั้น	 ท�าให้การประเมินการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีอาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์	 กล่าวคือ	 
ส�านักงานสอบบัญชี	 ไม่ได้ตรวจสอบถึงเนื้อหาสาระและคุณภาพของกระดาษท�าการ	 หากแต่ตรวจเพียงว่า 
งานสอบบัญชีนั้น	ได้มีการจัดท�ากระดาษท�าการเพื่อทดสอบในแต่ละเรื่องแล้วหรือไม่เท่านั้น

ตัวอย่ำงที่	4	 ส�านักงานสอบบัญชีไม่มีการก�าหนดขอบเขตของการติดตามผลที่เป็นลายลักษณ์อักษร	และเกณฑ์
การเลือกงานสอบบัญชีขึ้นมาสอบทาน	 รวมทั้งไม่พบการเลือกงานสอบบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงมาสอบทาน	 เช่น	 
บริษัทจดทะเบียน	และงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	

ตัวอย่ำงที่	5	 แบบประเมินที่ใช้ในการติดตามผล	 ทั้งในระดับงานสอบบัญชี	 และส�านักงานสอบบัญชี	 ระบุเพียง 
ค�าตอบว่า	“ใช่”	หรอื	“ไม่ใช่”	โดยไม่พบกระดาษท�าการท่ีเกีย่วข้องท่ีแสดงให้เหน็ว่าขอบเขตการติดตามและเอกสาร
หลักฐานของการติดตาม	เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของส�านักงานที่ได้ก�าหนดไว้

18
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



ข. ระดับงานสอบบัญชี

ในการตรวจรอบแรกนั้น	ก.ล.ต.	ได้ตรวจงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น	91	คน	โดยเป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ 
ที่ยื่นขอความเห็นชอบ	 30	 คน	 และเป็นผู้ท่ีขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ	 61	 คน	 ซ่ึงผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่ 
ผ่านการตรวจสอบ	 โดยมีผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่ยื่นขอความเห็นชอบ	2	 ราย	 ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ	 	ทั้งนี้	 จาก 
การตรวจสอบพบข้อสังเกตในประเด็นต่าง	ๆ	โดย	6	อันดับแรก	คือ

 

การรับรู�รายได�

การวางแผน
และการประเมิน

ความเสี่ยง
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สินค�าคงเหลือ

การระบุและประเมิน
ความเสี่ยงจากการทุจร�ต

และการตอบสนองความเสี่ยง

การทดสอบ
การควบคุมภายใน
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หมายเหตุ:	อัตราร้อยละค�านวณจากข้อสังเกตที่ตรวจพบทั้งหมดในรอบการตรวจแรก

1. การทดสอบการควบคุมภายใน

ข้อสังเกตส่วนใหญ่ท่ีพบในเรื่องการทดสอบการควบคุมภายใน	 เช่น	 การก�าหนดขอบเขตการตรวจสอบไม่เพียงพอ 
และเหมาะสมการเลือกตัวอย่างไม่ครอบคลุมระยะเวลาท่ีเหมาะสม	 และตัวอย่างไม่เป็นตัวแทนท่ีเหมาะสม 
ของประชากร	เป็นต้น
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การเลือกรายการไม่เหมาะสม

ตัวอย่ำงที่	1	 การตรวจสอบบัญชีในธุรกิจธนาคารและสถาบันการเงิน	 พบว่า	 ผู้สอบบัญชีก�าหนดขอบเขต 
การทดสอบระบบการจัดการหลักประกัน	 (collateral	management)	 โดยเลือกรายการที่มีมูลค่าหลักประกัน 
สูงสุดจ�านวน	 5	 รายการ	 ซึ่งการเลือกรายการดังกล่าว	 ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์การทดสอบ	 เนื่องจากรายการที่มี 
ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามระบบไม่ได้มีเพียงรายการท่ีมีมูลค่าหลักประกันสูง	 	 ท้ังน้ี	 ผลการทดสอบ 
ความมปีระสทิธผิลของระบบดงักล่าว	มผีลต่อการก�าหนดขอบเขตการตรวจสอบเนือ้หาสาระในเร่ืองความเพียงพอ 
ของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ	 ซึ่งหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดให้ธนาคารต้องประมาณการ 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละส�าหรับหนี้แต่ละชั้นจากเงินให้สินเชื่อสุทธิหลังจากหักมูลค่าหลักประกัน	 
รวมถึงมูลค่าของเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	 (NPL)	 ที่มีความเสี่ยงสูงจากการไม่ได้รับช�าระหนี้	 ธนาคาร 
จึงต้องมีระบบการควบคุมที่มีประสิทธิผลในการทบทวนมูลค่าหลักประกันอย่างสม�่าเสมอและเป็นปัจจุบัน

ตัวอย่ำงที่	2	 ไม่พบการบันทึกในกระดาษท�าการถึงขอบเขต	 และวิธีการเลือกตัวอย่างรายการที่น�ามาทดสอบ
ระบบการควบคุมภายใน

ตัวอย่ำงที่	3	 การเลือกตัวอย่างไม่เพียงพอที่จะเป็นตัวแทนที่เหมาะสมของกลุ่มประชากรทั้งหมดได้	 เช่น	 
การเลือกตวัอย่างไม่ได้เลอืกตามลกัษณะความเสีย่งและวตัถปุระสงค์ในการตรวจสอบหรอืเลอืกตวัอย่าง	ในปรมิาณ
ที่น้อยเกินไป

ตัวอย่ำงที่	4	 ผู้สอบบัญชีเลือกแหล่งข้อมูลในการทดสอบการควบคุมต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จาก 
ใบส�าคัญซื้อ	 ซึ่งเป็นรายการที่ได้รับการบันทึกบัญชีแล้วเท่านั้น	 จึงไม่ครอบคลุมถึงรายการซื้อหรือค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่มีสาระส�าคัญ	แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีอย่างครบถ้วน	

ตัวอย่ำงที่	5	 ผู้สอบบัญชีวางแผนเลือกตรวจรายการรายได้ทุกจุด	 รวมถึง	 การช�าระหนี้จ�านวน	 24	 รายการ	 
แต่ในขั้นตอนการรับช�าระหนี้	 ตรวจเพียง	 11	 รายการ	 จาก	 24	 รายการ	 เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้รับช�าระหนี	้ 
โดยไม่พบการตรวจเพิ่มเติมตอนสิ้นงวด	หรือการเลือกตัวอย่างอื่นที่ได้รับช�าระหนี้แล้วขึ้นมาทดแทน

ตัวอย่ำงที่	6	 ในขั้นท�าความเข้าใจการควบคุมภายในของระบบการผลิตนั้น	 ผู้สอบบัญชีท�าความเข้าใจระบบ 
การผลิต	 โดยใช้วิธีอธิบายด้วย	 flow	 chart	 และการบรรยาย	 	 อย่างไรก็ดี	 ไม่พบการระบุว่า	 การควบคุมใดเป็น 
การควบคุมหลัก	(key	control)	ของกิจการ	รวมถึงไม่ได้ระบุเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรอง	(assertions)	 
ที่ได้ในแต่ละการควบคุมน้ัน	 	 นอกจากน้ี	 ไม่พบการทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบผลิต	 มีเพียง 
การทดสอบการควบคมุเรือ่งการรบัวตัถดุบิ	และการตดัสนิค้าคงเหลอืเท่านัน้	 โดยไม่พบการวางแผนการตรวจสอบว่า	 
ความจริงแล้วผู้สอบบัญชีวางแผนที่จะตรวจอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในของระบบดังกล่าว	

การทดสอบการควบคุมไม่ครอบคลุมจุดควบคุมที่ส�าคัญ

ตัวอย่ำงที่	7	 ในการตรวจสอบธุรกิจธนาคารไม่พบกระดาษท�าการทดสอบจุดควบคุมที่ส�าคัญประเภท	manual	
control	 เช่น	 การบันทึกปรับปรุงข้อมูลเงินให้สินเชื่อ	 (วงเงิน	 อัตราดอกเบี้ย	 เงื่อนไขการจ่ายช�าระ)	 การบันทึก 
ข้อมูลหลักประกัน	 การทดสอบระบบการค�านวณดอกเบี้ยรับเมื่อมีการปรับอัตราดอกเบี้ย	 การรับรู ้รายได้ 
และการหยุดรับรู้รายได้	รวมถึงการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยในระบบตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย	เป็นต้น	
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ตัวอย่ำงที่	8	 ในการตรวจสอบธุรกิจค้าปลีกตามสาขา	 ซ่ึงมีวิธีการช�าระเงินหลายประเภท	 โดยมีการควบคุม 
ที่แตกต่างกัน	เช่น	การขายเงินสด	และผ่อนช�าระ	ซึ่งมีการควบคุมที่แตกต่างกัน	เช่น	การตรวจสอบประวัติลูกค้า	
การเรียกเก็บค่าซื้อสินค้า	แต่ไม่พบการทดสอบจุดควบคุมที่ส�าคัญดังกล่าวแยกจากกัน

ตัวอย่ำงที่	9	 ในการทดสอบการควบคุมภายในที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่ารายการฝากขายได ้
ถูกบันทึกอย่างเหมาะสม	 ผู้สอบบัญชีตรวจสอบรายได้จากการฝากขายจากรายงานการเบิกสินค้าจากคลังสินค้า 
ภายนอกที่ไม่ได้บริหารจัดการโดยบริษัท	 แต่ไม่พบว่าผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบความเชื่อถือได้ของรายงานดังกล่าว	 
แต่อย่างใด	 	 นอกจากน้ี	 รายงานดังกล่าว	 ได้ถูกน�าไปใช้ในการตรวจรายละเอียดรายการในขั้นตอนการตรวจสอบ 
เนื้อหาสาระ	ในเรื่องความมีอยู่จริงของสินค้าฝากขาย	

ตัวอย่ำงที่	10	 ในการทดสอบการควบคมุภายในวงจรรายได้ของธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์	(อาคารชดุ)	เพือ่ขาย	
ซึ่งรับรู้รายได้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ผู้ซื้อ	พบว่า	ผู้สอบบัญชีไม่ได้ทดสอบรายการถึงจุดที่บริษัทรับรู้รายได้	
(โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด)	 	 นอกจากนี้	 ราคาตามสัญญาจะซื้อจะขายของรายการที่เลือกมาทดสอบไม่ตรงกับ	 price	
list	แต่ไม่พบการติดตามหาสาเหตุของผลต่างที่เกิดขึ้น

ตัวอย่ำงที่	11	 ผู้สอบบัญชีไม่ได้ทดสอบการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ตามขั้นความส�าเร็จของงาน	 
(“percentage	of	completion”)	แต่ใช้วธิกีารตรวจสอบเนือ้หาสาระเพยีงอย่างเดยีว		และผูส้อบบญัชกี�าหนดขอบเขต 
การตรวจสอบเนื้อหาสาระของการรับรู้รายได้ตามวิธี	 percentage	 of	 completion	 โดยเลือกเฉพาะโครงการ 
ที่มียอดตามสัญญาเกินกว่า	5	ล้านบาท	มีผลให้บางโครงการที่มีมูลค่าตามสัญญาไม่ถึง	 5	ล้านบาท	แต่มีการรับรู้ 
รายได้ในปีปัจจุบันเกินกว่าระดับสาระส�าคัญ	ไม่ได้ถูกตรวจสอบ

ตัวอย่ำงที่	12	 ในการตรวจสอบรายได้จากการขายในประเทศ	 ไม่พบการตรวจสอบท่ีส�าคัญในหลายประเด็น		 
เช่น	 การตรวจสอบลายเซ็นผู้มีอ�านาจอนุมัติการขาย	 ลายเซ็นผู้รับสินค้า	 และราคาขาย	 รวมถึง	 การตรวจสอบ 
ความถกูต้องของรายงานสรปุยอดขายประจ�าเดือน	และใบสรุปยอดขายและยอดรับเชค็		ส่วนการตรวจสอบรายได้ 
จากการขายในต่างประเทศ	ไม่พบการตรวจสอบเงื่อนไขการขาย	และเอกสารการส่งออก	เช่น	bill	of	lading	

การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน

ตัวอย่ำงที่	13	 ผู้สอบบัญชีอ้างอิงผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในของกิจการ	 แต่ไม่พบว่า	 ผู้สอบบัญช ี
ได้พิจารณาความเท่ียงธรรมและความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน	 รวมทั้งไม่พบการพิจารณาว่า	 ขอบเขต 
การทดสอบและวิธีการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในเพียงพอและเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี	
และสามารถน�ามาใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชีได้ในเรื่องใดบ้าง

การไม่ขยายขอบเขตการทดสอบเมื่อพบข้อผิดพลาดจากการทดสอบการควบคุมภายใน

ตัวอย่ำงที่	14	 ผูส้อบบญัชพีบข้อบกพร่องของการควบคมุภายใน	เช่น	ผูแ้ก้ไขค�าสัง่ซือ้ของลกูค้าซือ้ขายหลกัทรพัย์
และผูอ้นุมัตริายการเป็นคนเดยีวกนั	ผูอ้นมุตัริายการไม่เป็นไปตามทีร่ะบใุนระเบยีบการปฏบิตังิาน	มกีารท�ารายการ
ซือ้ขายหลกัทรพัย์ของพนกังานโดยไม่ได้ขออนมุติัจากผู้บงัคบับญัชา	เป็นต้น	แต่ไม่พบการขยายขอบเขตการทดสอบ	
และยังคงสรุปผลการทดสอบว่าการควบคุมภายในมีประสิทธิผล
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การทดสอบการควบคุมไม่ครอบคลุมทั้งปี

ตัวอย่ำงที่	15	 ขอบเขตการทดสอบการควบคุมภายในของวงจรรายได้และขายไม่ครอบคลุมทั้งปี	 โดยไม่มี 
การอธบิายเพิม่เตมิในกระดาษท�าการว่าจะสามารถเชือ่มัน่ในความมปีระสทิธผิลของรายการขายทีเ่กดิขึน้ในช่วงเดอืน 
ที่เหลือ	และจะสามารถสรุปผลว่าการควบคุมภายในมีประสิทธิผลอยู่ทั้งปีได้อย่างไร

การทดสอบการควบคุมภายในควบคู่กับการตรวจสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือ 
(Dual purpose testing)

ตัวอย่ำงที่	16	 ผู้สอบบัญชีทดสอบการควบคุมภายในควบคู่ไปกับการตรวจสอบรายละเอียดของรายการและ 
ยอดคงเหลือ	(“test	of	details”)	ในขั้นตอนการตรวจสอบเนื้อหาสาระ		อย่างไรก็ดี	วัตถุประสงค์ของการทดสอบ
การควบคุมอาจแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือ	แต่ไม่พบ
การก�าหนดวิธีการทดสอบในแต่ละวัตถุประสงค์แยกจากกัน	 เพื่อให้มั่นใจว่า	 ขอบเขตการทดสอบ	 กลุ่มตัวอย่าง	 
วิธีการตรวจสอบที่ใช้	บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการทดสอบการควบคุมภายใน	และด้านการทดสอบเนื้อหาสาระแล้ว	 
โดยในการตรวจสอบเนื้อหาสาระ	 ผู ้สอบบัญชีท�าเพียงการวิเคราะห์เปรียบเทียบและการตรวจตัดยอด 
ในการตรวจสอบเนื้อหาสาระเพิ่มเติมเท่านั้น

2. การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและการตอบสนองความเสี่ยง

จากการตรวจสอบพบว่า	 ผู้สอบบัญชีมีข้อบกพร่องในเร่ืองการระบุและประเมินความเส่ียงจากการทุจริต	 และ 
การตรวจสอบสมุดรายวันทั่วไป	(“JV”)	

ตัวอย่ำงที่	1	 กระดาษท�าการทดสอบ	 JV	 มิได้เชื่อมโยงวิธีการตรวจสอบกับความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลทาง 
การเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างมีสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริต	 เนื่องจากไม่พบการท�าความเข้าใจระบบ 
การบันทึกรายการผ่าน	JV	ของกิจการ	และผู้สอบบัญชีไม่ได้แยกประเภทของ	JV	ระหว่างรายการปกติและรายการ
ไม่ปกติ	หรอืก�าหนดปัจจยัในการเลอืกรายการทีอ่าจสงสยัว่าเป็นรายการทีอ่าจขดัต่อข้อเทจ็จรงิอย่างมสีาระส�าคญั
อนัเนือ่งมาจากการทจุรติหรอืการแทรกแซงโดยผูบ้รหิาร	โดยพบว่ารายการทีเ่ลอืกทดสอบส่วนใหญ่เป็นรายการปกติ	

ตัวอย่ำงที่	2	 ผู้สอบบัญชีบันทึกในขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบว่าบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการทุจริต 
เกี่ยวกับการที่ผู ้บริหารเข้าแทรกแซงการควบคุม	 (“management	 override	 of	 control”)	 แต่พบว่า 
ในการตรวจสอบ	 JV	 ผู้สอบบัญชีก�าหนดขอบเขตการตรวจสอบโดยการเลือกรายการที่เกิดขึ้นเพียงเดือนสุดท้าย 
ของงวดบัญชี	 และเลือกรายการท่ีมีจ�านวนมากกว่าระดับสาระส�าคัญ	 โดยไม่พบการสอบทาน	 JV	 ในระหว่างปี	 
เพื่อหารายการผิดปกติตามที่ได้ระบุไว้ในขั้นวางแผนการตรวจสอบ

ตัวอย่ำงที่	3	 ผู้สอบบัญชีเลือกตรวจ	 JV	 ระหว่างปี	 เฉพาะรายการท่ีเกินระดับสาระส�าคัญ	 โดยรายการท่ีเลือก
ตรวจบางรายการไม่มีเอกสารประกอบรายการ	ผู้สอบทาน	และผู้อนุมัติรายการ	แต่ผู้สอบบัญชีสรุปผลว่า	รายการ
ดังกล่าว	เป็นรายการปกติธุรกิจและถูกต้องตามควร	

ตัวอย่ำงที่	4	 กระดาษท�าการตรวจสอบ	JV	ระบขุ้อสังเกตทีท่�าให้สงสัยว่ามรีายการผิดปกติ	แต่ไม่พบการติดตาม
หาสาเหต	ุและการด�าเนนิการตรวจสอบเพิม่เตมิ	เช่น	กจิการไม่มกีารเรยีงล�าดบัเลขที	่JV	อย่างเหมาะสม			JV	ทีเ่ป็น 
การโอนเงินระหว่างบัญชีส่วนมากขาดเอกสารประกอบรายการ	 	 JV	 ส่วนหนึ่งขาดการตรวจสอบจากผู้มีอ�านาจ	 
เป็นต้น
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ตัวอย่ำงที่	5	 ไม่พบกระดาษท�าการทดสอบความครบถ้วน	(“completeness”)	ของ	JV	

ตัวอย่ำงที่	6	 ไม่พบการท�าความเข้าใจระบบการบันทึกรายการผ่าน	 JV	 และไม่พบการแยกประเภท	 JV	 
หรือก�าหนดปัจจัยในการเลือกรายการ	โดยรายการที่เลือกทดสอบส่วนใหญ่เป็น	JV	ทั่วไป	

ตัวอย่ำงที่	7	 กระดาษท�าการท�าความเข้าใจธุรกิจระบุว่า	 บริษัทตั้งเป้าในการท�าก�าไรเป็นอัตราร้อยละต่อรายได้ 
ของโครงการ	 ซึ่งเป็นเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมามาก	 จึงอาจเป็นแรงกดดันให้ผู ้บริหารพยายาม 
ท�าตวัเลขก�าไรให้สงูกว่าทีเ่ป็นจรงิ		นอกจากนี	้ในปีดังกล่าว	บริษทั	ได้ยืน่ขออนญุาตเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชน
เป็นครั้งแรก	 (IPO)	 แต่ในกระดาษท�าการการตรวจสอบเพื่อตอบสนองความเสี่ยงจากการทุจริต	 ไม่ได้ประเมิน 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดทุจริตหรือการตกแต่งตัวเลขในงบการเงินจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว	แต่อย่างใด

ตัวอย่ำงที่	8	 บริษัทมีค่าออกแบบและเขียนแบบสถาปัตย์	 แต่ผู้ออกแบบขอให้บริษัทสั่งจ่ายเป็นค่าบริการให้แก่
บุคคลอื่น	 และใช้ชื่อบุคคลอื่นในการหักภาษี	ณ	ที่จ่าย	 จึงเป็นข้อสังเกตว่ารายการดังกล่าว	 เป็นรายการไม่ปกติที่ 
อาจเข้าข่ายเป็นการทุจริต	แต่ไม่พบกระดาษท�าการตรวจสอบรายการดังกล่าวเพิ่มเติม	และไม่พบกระดาษท�าการ
บนัทกึการสือ่สารรายการผดิปกตดิงักล่าว	กบัผูม้หีน้าทีก่�ากบัดแูลของบรษิทั	หรอืการสอบถามและพจิารณาเหตผุล
ของการท�ารายการดังกล่าว	

3. การตรวจสอบสินค้าคงเหลือ

จากการตรวจสอบพบว่า	ผู้สอบบัญชีบางรายยังมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้าคงเหลือในบางเรื่อง	เช่น	
การสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ	 การทดสอบต้นทุนสินค้าต่อหน่วย	 การทดสอบมูลค่าสุทธิที่คาดว่า 
จะได้รับคืน	การตรวจสอบสมมติฐานและนโยบายบัญชีที่ผู้บริหารใช้	เป็นต้น	

การสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ และการกระทบยอดสินค้าคงเหลือจากวันที่ตรวจนับไป
ยังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ตัวอย่ำงที่	1	 ไม่พบการสุ ่มทดสอบรายการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือจากวันที่ตรวจนับไปยังวันที่ใน 
งบแสดงฐานะการเงนิกบัเอกสารหลกัฐานแต่อย่างใด	กรณมีกีารตรวจนบัสินค้าคงเหลือก่อน	หรือหลังวนัส้ินงวดบัญชี

ตัวอย่ำงที่	2	 การกระทบยอดสินค้า	 (roll	 forward)	 จากวันที่ตรวจนับสินค้าไปถึงวันส้ินงวดบัญชีไม่เพียงพอ		 
เนื่องจากผู้สอบบัญชีตรวจสอบกับรายงานขาย	 รายงานการผลิต	 และรายงานการใช้วัตถุดิบ	 โดยไม่ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของรายงานดังกล่าว	หรือสุ่มตรวจสอบกับเอกสารต้นทาง	(source	document)

ตัวอย่ำงที่	3	 บริษัทจัดเก็บสินค้าคงเหลือไว้ที่บริษัทคลังสินค้าที่รับจ้างดูแลสินค้าให้กับลูกค้า	 แต่ไม่พบ 
การทดสอบจดุควบคมุของระบบการเบกิจ่ายสนิค้าทีจ่ดัเกบ็ไว้ทีค่ลงัสนิค้าดงักล่าว	และไม่พบการตรวจสอบความมี 
ตัวตนของสินค้าคงเหลือที่อยู ่ที่บริษัทคลังสินค้า	 และสัญญาว่าจ้างบริษัทคลังสินค้าดังกล่าว	 รวมถึงไม่ได้ 
เข้าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือดังกล่าว	 แต่ใช้วิธีการส่งหนังสือยืนยันยอดสินค้าคงเหลือไปยังบริษัท
ลูกค้าแทน	 โดยผู้ตอบกลับเป็นบริษัทคลังสินค้า	 ซ่ึงตอบกลับเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	 และผู้สอบบัญชีไม่ได้ 
ใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า	ผู้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ที่มีอ�านาจ	และมาจากบริษัทคลังสินค้าจริง

ตัวอย่ำงที่	4	 ไม่พบว่าผู้สอบบัญชีได้ใช้ความเสี่ยงที่ประเมินไว้ในขั้นตอนการวางแผนว่า	 มีความเสี่ยงสูงมาเป็น
ข้อมูลการเลือกตัวอย่างในการสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ	รวมทั้งไม่พบการประเมินแผนการตรวจนับ
และวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการบันทึกและควบคุมการตรวจนับสินค้าคงเหลือของกิจการ

23
รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชีรอบแรก  

1 ตุลาคม 2553 - 31 ธันวาคม 2555



ตัวอย่ำงที่	5	 ผู้สอบบญัชบีนัทกึในกระดาษท�าการว่า	ผูส้อบบญัชไีม่สามารถตรวจนบังานระหว่างท�าได้	เนือ่งจาก
เป็นกระบวนการต่อเนื่อง	 และไม่สามารถตรวจนับวัตถุดิบที่อยู่ในถังเก็บขนาดใหญ่ได้	 จึงใช้วิธีการดูจากหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ของบริษัทแทน	(ระบบคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงกับเครื่องจักร	และสามารถค�านวณได้ว่ามีสินค้าคงเหลือ
อยู่ร้อยละเท่าใด)	 	 อย่างไรก็ดี	 ไม่พบว่า	 ผู้สอบบัญชีได้หาหลักฐานการสอบบัญชีสนับสนุนความน่าเชื่อถือระบบ 
ดังกล่าวของบริษัท

ตัวอย่ำงที่	6	 ในการตรวจสอบสินค้าที่อยู ่นอกคลังสินค้าซึ่งฝากอยู่ที่บุคคลภายนอก	 ผู้สอบบัญชีไม่ได้เข้า
สงัเกตการณ์การตรวจนบัสนิค้าคงเหลอื	แต่ผูส้อบบญัชใีช้วธิส่ีงหนงัสอืยนืยนัยอดทดแทน	โดยมหีลกัฐานเป็นส�าเนา	 
และไม่มีข้อความระบุให้บุคคลภายนอกตอบกลับมายังผู ้สอบบัญชีโดยตรง	 ซ่ึงบุคคลภายนอกดังกล่าวได้มี 
การตอบกลับมาที่ลูกค้าของผู ้สอบบัญชี	 จึงมีข้อสังเกตว่าวิธีการส่งและรับหนังสือยืนยันยอดไม่เหมาะสม	 
เน่ืองจากไม่ได้ส่งและรบักลบัมาโดยตรง	รวมถึงไม่พบการทดสอบจดุควบคมุของระบบการเบกิจ่ายสนิค้าทีจ่ดัเกบ็ไว้ 
ที่คลังสินค้าภายนอกเพื่อให้ได้ความมั่นใจในความมีอยู่จริง

ตัวอย่ำงที่	7	 รายงานสินค้าที่ใช้ในการตรวจนับระบุวันที่ไม่ตรงกับวันที่ตรวจนับสินค้า	 และผู้สอบบัญชีไม่ได ้
ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของรายงานดังกล่าว	 	 ดังนั้น	 การน�ารายงานดังกล่าวมาใช้อ้างอิง 
ในวันที่เข้าตรวจนับสินค้าอาจไม่เหมาะสม		นอกจากนี้	 ไม่พบกระดาษท�าการตรวจสอบการตัดยอดสินค้าคงเหลือ	
ณ	วันที่สังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ

การทดสอบต้นทุนสินค้าต่อหน่วย (unit cost) และ ต้นทุนมาตรฐาน (standard cost)

ตัวอย่ำงที่	8	 ไม่พบการทดสอบต้นทุนสินค้าต่อหน่วยของสินค้าคงเหลือสิ้นงวดบัญชี	 โดยผู้สอบบัญชีใช้เพียง 
วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนสินค้าต่อหน่วยของสินค้าคงเหลือระหว่างปีปัจจุบันและปีก่อนเท่านั้น

ตัวอย่ำงที่	9	 ไม่พบการทดสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลในรายงานที่น�ามาใช้ในการทดสอบ
การค�านวณต้นทุนสินค้าต่อหน่วย	เช่น	รายงานสรุปเวลาที่ใช้ในการผลิต	รายงานจ�านวนสินค้าที่ผลิตได้	เป็นต้น

ตัวอย่ำงที่	10	 ไม่พบการทดสอบการค�านวณและการทดสอบความสมเหตุสมผลของต้นทุนมาตรฐานที่ใช้	รวมถึง
การปันส่วน	ผลต่างระหว่างต้นทุนมาตรฐานกับต้นทุนจริง	ว่าถูกต้องหรือไม่

ตัวอย่ำงที่	11	 บริษัทมีผลต่างระหว่างต้นทุนมาตรฐานกับต้นทุนจริงเป็นจ�านวนมากส�าหรับโรงงานใหม่	ซึ่งบริษัท
ได้ปันส่วนผลต่างดังกล่าว	 เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินค้าคงเหลือ	ณ	 วันสิ้นงวด	 	 ทั้งนี้	 อัตราผลต่างที่สูงกว่าปกติ 
เกิดจากหลายสาเหตุ	 เช่น	 การมีของเสียจากการผลิตเกินกว่าปกติ	 หรือก�าลังการผลิตน้อยกว่าปกติ	 ซ่ึงในกรณี 
ดังกล่าว	 อาจไม่ควรน�าผลต่างมารวมเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ	 แต่ไม่ปรากฏในกระดาษท�าการว่าผู้สอบบัญช ี
ได้พิจารณาประเด็นดังกล่าว	แต่อย่างใด

ตัวอย่ำงที่	12	 ไม่พบการทดสอบความสมเหตสุมผลของต้นทนุมาตรฐาน	โดยผูส้อบบญัชทีดสอบเพยีงการสอบยนั 
ยอดต้นทนุต่อหน่วยระหว่างรายงานสนิค้าคงเหลอืกบัสตูรการผลติ	(bill	of	materials)	และ	การทดสอบการปันส่วน 
ผลต่าง	แต่ไม่พบการทดสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง	ๆ	ที่ก�าหนดในต้นทุนมาตรฐาน	เช่น	ต้นทุนซื้อ	
ต้นทนุแปลงสภาพ	และการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลติคงทีเ่ข้าสู่ต้นทนุแปลงสภาพ	ซ่ึงพบเพียงการชนยอดค่าใช้จ่าย
การผลิตที่จัดท�าโดยบริษัท	แต่ไม่พบการทดสอบความถูกต้องของข้อมูลที่บริษัทน�ามาใช้ค�านวณดังกล่าว	
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การทดสอบมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (“NRV”)

ตัวอย่ำงที่	13	 ในการค�านวณค่าใช้จ่ายท่ีท�าให้สนิค้าขายได้	ผูส้อบบญัชคี�านวณจากร้อยละของยอดขายของปีก่อน			 
นอกจากนี้	 ผู้สอบบัญชีไม่ได้น�าค่านายหน้าซึ่งมีสาระส�าคัญ	 มารวมเป็นส่วนหนึ่งค่าใช้จ่ายที่ท�าให้สินค้าขายได้	 
จึงอาจท�าให้	NRV	ที่ค�านวณได้ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่ำงที่	14	 บริษัทมีสินค้าที่ค้างนานโดยบริษัทค�านวณ	NRV	จากราคาขายระหว่างปี	ที่มีราคาสูงกว่าราคาทุน 
แทนที่จะใช้ราคาหลังวันสิ้นงวด	 โดยต้นทุนของสินค้าคงเหลือดังกล่าว	 ที่ขายได้ระหว่างปีคิดเป็นร้อยละ	 8	 ของ 
ยอดคงเหลือ	ณ	สิ้นปี	จึงอาจไม่เพียงพอที่จะสะท้อน	NRV	ได้	

ตัวอย่ำงที่	15	 ผู้สอบบัญชีสุ่มตรวจสอบ	 NRV	 เฉพาะสินค้าส�าเร็จรูปและอะไหล่	 โดยพบรายการสินค้าส�าเร็จรูป
และอะไหล่ที่ต้นทุนสูงกว่า	NRV	จ�านวน	3.3	ล้านบาท	จากรายการที่ทดสอบ	แต่ไม่พบว่า	ผู้สอบบัญชีได้พิจารณา
น�าค่าใช้จ่ายท่ีท�าให้สินค้าขายได้มาพิจารณา	 และไม่พบเหตุผลที่ผู้สอบบัญชี	 ไม่เลือกวัตถุดิบ	 และงานระหว่างท�า 
มาทดสอบ	NRV	ทัง้ท่ีมข้ีอบ่งชีว่้า	NRV	อาจต�า่กว่าราคาทนุ	เนือ่งจากมสีนิค้าส�าเรจ็รปูและอะไหล่ทีต้่นทนุสงูกว่า	NRV

ตัวอย่ำงที่	16	 ผูส้อบบญัชไีม่ได้ตรวจสอบมลูค่าสุทธท่ีิจะได้รับของสินค้าคงเหลือ	โดยให้เหตุผลเพียงว่า	บรษิทัผลติ
และขายสินค้าตามใบสั่งซื้อและมีการขายสินค้าภายใน	1	สัปดาห์

การตรวจสอบข้อสมมติหรือนโยบายของผู้บริหารหรือความน่าเชื่อถือของรายงาน

ตัวอย่ำงที่	17	 ผู้สอบบัญชีบันทึกว่า	 สัดส่วนการปันส่วนต้นทุนค่าแรง	 ค่าเส่ือมราคา	 และค่าใช้จ่ายการผลิตเป็น 
ต้นทุนของแต่ละกระบวนการผลิต	 คือ	 ร้อยละ	 75	 ส�าหรับกระบวนการผลิตขั้นแรก	 และร้อยละ	 25	 ส�าหรับ
กระบวนการผลิตขั้นที่สอง	 แต่ไม่พบการบันทึกการทดสอบความเหมาะสมของเกณฑ์การปันส่วนดังกล่าว	 
ในกระดาษท�าการ

ตัวอย่ำงที่	18	 ไม่พบการตรวจสอบข้อสมมตแิละการใช้วจิารณญาณในการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี
บัญชีในการประมาณการค่าเผื่อการลดราคาสินค้าคงเหลือ	เนื่องจากการเสื่อมสภาพ

ตัวอย่ำงที่	19	 ผู้สอบบัญชีบันทึกในกระดาษท�าการว่า	 บริษัทใช้ต้นทุนมาตรฐานส�าหรับการบันทึกบัญชีต้นทุน 
การผลติทางอ้อมและต้นทนุแปลงสภาพ		อย่างไรกด็	ีไม่พบการตรวจสอบความสมเหตสุมผลของการก�าหนดต้นทนุ
มาตรฐานที่ผู้บริหารใช้	 และไม่พบการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของค่าโสหุ้ยการผลิตท่ีน�ามาค�านวณ
ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้า

ตัวอย่ำงที่	20	 ผู้สอบบัญชีน�ารายงานแยกอายุสินค้าคงเหลือมาใช้ในการพิจารณาต้ังค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัยและ
เคล่ือนไหวช้า	 	 อย่างไรก็ดี	 ไม่พบว่า	 ผู้สอบบัญชีได้ทดสอบความน่าเชื่อถือของรายงานแยกอายุสินค้าคงเหลือ 
ดังกล่าว	ก่อนน�ามาใช้

ตัวอย่ำงที่	21	 ไม่พบกระดาษท�าการตรวจสอบความเหมาะสมของนโยบายการรับคืนสินค้าท่ีบริษัทก�าหนดขึ้น	
และอัตราร้อยละท่ีน�ามาค�านวณค่าเผื่อการรับคืนสินค้า	 	 นอกจากนี้	 บริษัทมีการเปลี่ยนเงื่อนไข	 การรับคืนสินค้า
จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 แต่ไม่พบการปรับนโยบายการตั้งประมาณการค่าเผื่อการรับคืนสินค้า	 และไม่พบว่า	 
ผู้สอบบัญชีได้น�าปัจจัยดังกล่าว	 และใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพประกอบ 
การสอบทานการตั้งค่าเผื่อการรับคืนสินค้าตามที่บริษัทค�านวณ
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การตรวจสอบเนื้อหาสาระรายการ

ตัวอย่ำงที่	22	 ผูส้อบบญัชที�าเครือ่งหมายการตรวจสอบราคาวตัถดิุบ	งานระหว่างท�า	และสินค้าส�าเร็จรูปว่าตรวจ
กับใบแจ้งหนี้ล่าสุด	 ท้ังท่ีงานระหว่างท�า	 และสินค้าส�าเร็จรูปเป็นสินค้าที่บริษัทผลิตต่อเอง	 	 จึงไม่น่าจะตรวจสอบ
กับเอกสารใบแจ้งหนี้ได้	 	นอกจากนี้	 ไม่พบการอ้างอิงกับกระดาษท�าการอื่นว่า	 ได้ตรวจต้นทุนของงานระหว่างท�า	 
และสินค้าส�าเร็จรูปแล้ว

ตัวอย่ำงที่	23	 ในการตรวจสอบการซื้อสินค้าคงเหลือระหว่างปี	 ผู้สอบบัญชีไม่ได้ทดสอบการปันส่วน	 ค่าขนส่ง	 
ค่าอากร	 และค่าใช้จ่ายในการน�าเข้าให้แก่สินค้าแต่ละประเภทที่ซ้ือมาพร้อมกัน	 แต่ทดสอบเฉพาะสินค้าที่ซ้ือมา 
ครั้งสุดท้ายตอนสิ้นปี	 ซึ่งมีมูลค่าไม่เป็นสาระส�าคัญ	 	 นอกจากนี้	 ผู้สอบบัญชีไม่ได้ตรวจสอบว่า	 ข้อมูลในรายงาน 
ซื้อสินค้าคงเหลือได้บันทึกเข้าบัญชีแยกประเภทอย่างครบถ้วนถูกต้อง	 ท้ังท่ีระบบรายงานซ้ือสินค้าคงเหลือ 
และระบบบัญชีแยกประเภทไม่ได้เชื่อมโยงกันอย่างอัตโนมัติ

4. การรับรู้รายได้

จากการตรวจเรื่องการรับรู้รายได้	 พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ส�าหรับธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ	 และ 
ข้อบกพร่องในภาพรวม	ดังนี้	

ธุรกิจก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ตัวอย่ำงที่	1	 ไม่พบการใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการตรวจสอบ	 และ 
ไม่พบการตรวจสอบความสมเหตุสมผลและความน่าเชื่อถือของอัตราขั้นความส�าเร็จของงานโครงการก่อสร้าง 
ที่วิศวกรประเมิน		ทั้งนี้	พบเพียงรูปถ่ายจากการไปตรวจโครงการเท่านั้น

ตัวอย่ำงที่	2	 กระดาษท�าการสังเกตการณ์ความคืบหน้าของโครงการแสดงให้เห็นว่า	 อัตราขั้นความส�าเร็จ 
ของงานของฝ่ายบัญชีกับของวิศวกรมีความแตกต่างกันมาก	แต่ไม่พบการติดตามหาสาเหตุของผลต่างดังกล่าว	

ธุรกิจหลักทรัพย์

ตัวอย่ำงที่	3	 ในการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง	 ไม่พบการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้อง 
ของราคาหุ้น	 และจ�านวนหุ้นท่ีลูกค้าซื้อขาย	 ซึ่งใช้เป็นฐานในการค�านวณค่านายหน้า	 และไม่พบการทดสอบว่า	 
ข้อมูลที่น�ามาใช้ในการค�านวณทั้งหมดครบถ้วนหรือไม่

ตัวอย่ำงที่	4	 ไม่พบการทดสอบเงือ่นไขการรบัรูร้ายได้ค่าทีป่รกึษาทางการเงิน	ส�าหรบัรายการทีเ่ลอืกขึน้มาทดสอบ		 
ทั้งนี้	 ลักษณะของการให้บริการ	 การส่งมอบงาน	 และเงื่อนไขอื่นในสัญญากับลูกค้าแต่ละรายมีความแตกต่างกัน	 
แต่ผูส้อบบญัชีไม่ได้ตรวจสอบรายละเอยีดของสญัญา	เพือ่พจิารณาว่าบรษิทัรบัรูร้ายได้จากรายการดงักล่าว	ถกูต้อง
เหมาะสมหรอืไม่	 	 นอกจากนี	้ ไม่พบกระดาษท�าการทดสอบการตรวจตัดยอดรายได้	 และการตรวจรายการภายหลัง 
วันที่ในงบการเงินเพื่อพิจารณาว่ามีรายได้ส่วนใดที่ยังไม่ได้บันทึกรายการ	ณ	วันสิ้นงวดหรือไม่

ธุรกิจฝากขาย

ตัวอย่ำงที่	5	 ผู้สอบบัญชีตรวจสอบรายได้จากการฝากขายสินค้าแฟชั่น	 โดยสอบยันกับรายงานการขาย
ประจ�าเดือนที่ส่งมาจากห้างสรรพสินค้า	 แต่ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของรายงานการขาย 
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ดังกล่าวอย่างเพียงพอ	 โดยการทดสอบจ�ากัดอยู่เพียงแค่สินค้ายี่ห้อหนึ่ง	 จากห้างสรรพสินค้าแห่งเดียวเท่านั้น	 
และวธิกีารตรวจสอบท�าโดยเปรยีบเทียบการตดัยอดสนิค้าคงเหลอืระหว่างปีกบัรายงานการขายจากห้างสรรพสนิค้า	 
และตรวจการรับช�าระเงินเฉพาะยอดขายเดือนสุดท้ายของปีเท่านั้น

ธุรกิจซื้อลูกหนี้ด้อยคุณภาพมาบริหารและติดตามเรียกเก็บเงิน 

ตัวอย่ำงที่	6	 ไม่พบกระดาษท�าการทดสอบนโยบายบัญชี	 เร่ืองการหยุดรับรู้รายได้ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินว่าจะหยุดรับรู้รายได้จากลูกหนี้ตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องที่ยังไม่ด้อยคุณภาพที่ค้างช�าระ 
เกินกว่า	3	เดือน

ตัวอย่ำงที่	7	 ไม่พบกระดาษท�าการที่แสดงให้เห็นว่า	 ผู้สอบบัญชีใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยง 
ผู ้ประกอบวิชาชีพและได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่บริษัทใช้ในการประมาณการกระแส 
เงินสดรับในอนาคตจากเงินลงทุนในลูกหนี้	

ตัวอย่ำงที่	8	 กระดาษท�าการระบุว่า	 บริษัทจะปรับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ใช้ในการรับรู้รายได้เมื่อพบว่า	 
กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าประมาณการกระแสเงินสดมากกว่าร้อยละ	 3	 หรือต�่ากว่าประมาณการ 
กระแสเงินสดมากกว่าร้อยละ	 25	 	 อย่างไรก็ดี	 ไม่พบกระดาษท�าการประเมินความสมเหตุสมผลของหลักเกณฑ์ 
ดังกล่าว	 ที่บริษัทน�ามาใช้	 	 นอกจากนี้	 ถึงแม้ว่าผลแตกต่างจากประมาณการกระแสเงินสดจะไม่เกินกว่าเกณฑ์ 
ที่บริษัทก�าหนดไว้	แต่อาจสูงกว่าระดับความมีสาระส�าคัญที่ผู้สอบบัญชีก�าหนดไว้	แต่ไม่พบการประเมินผลกระทบ
ดังกล่าว	ในกระดาษท�าการ

ข้อสังเกตที่พบทั่วไป

ตัวอย่ำงที่	9	 ไม่พบกระดาษท�าการตรวจสอบรายการส่วนลดขาย	(sale	discount)	ซ่ึงมสีาระส�าคญัต่อยอดขาย

ตัวอย่ำงที่	10	 ผู้สอบบัญชีไม่ได้ทดสอบการควบคุมระบบขายและรับช�าระเงิน	 โดยใช้การตรวจสอบเนื้อหาสาระ
ของรายการเพยีงอย่างเดยีว	แต่วธิกีารก�าหนดขอบเขตการตรวจสอบรายการขายไม่ครอบคลมุสาระส�าคญัของบญัช	ี
โดยรายการที่เลือกตรวจสอบค�านวณได้เพียงร้อยละ	10	ของยอดขายรวมเท่านั้น	

ตัวอย่ำงที่	11	 วิธีการตรวจสอบรายได้	 ซ่ึงเป็นบัญชีหลักที่มีสาระส�าคัญ	 มีเพียงการวิเคราะห์เปรียบเทียบซึ่ง 
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 โดยไม่พบการตรวจสอบเนื้อหาสาระ	 เช่น	การทดสอบรายละเอียดรายการ	
(test	of	details)	หรือ	การวิเคราะห์เปรียบเทียบในเนื้อหาสาระเชิงลึก	“substantive	analytical	procedures”	 
ซึ่งผู้สอบบัญชีต้องก�าหนดค่าคาดหวัง	 และก�าหนดผลต่างที่สามารถยอมรับได้	 (threshold)	 โดยเมื่อพบจ�านวน
ผลแตกต่าง	 หรือแนวโน้มที่ผิดปกติของรายการที่วิเคราะห์	 ผู้สอบบัญชีจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติม	 	 อย่างไรก็ดี	 
ในบางกรณีแม้ว่าผู้สอบบัญชีพบว่า	 ยอดส่วนลดและสินค้ารับคืนเพิ่มสูงขึ้นมาก	 แต่ผู้สอบบัญชีกลับด�าเนินการ 
เพียงการอธิบายสาเหตุของรายการผิดปกติดังกล่าว	 แต่ไม่พบการตรวจสอบเอกสาร	 หรือใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืน	
เพื่อให้มั่นใจในค�าอธิบายที่ได้รับจากฝ่ายบริหารของบริษัท	รวมทั้งไม่พบการก�าหนดว่า	ผลแตกต่างขนาดเท่าใดจะ
ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม

ตัวอย่ำงที่	12	 การก�าหนดขอบเขตการตรวจตดัยอดขายไม่ครอบคลมุความเสีย่งทีพ่บจากการทดสอบการควบคุม
ภายใน
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ตัวอย่ำงที่	13	 ผู้สอบบัญชีได้ทดสอบการควบคุมเกี่ยวกับการรับเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์	 โดยสรุป 
ผลการทดสอบว่า	 บริษัทบันทึกรายได้เงินปันผลรับ	ณ	 วันที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล	 และสรุปผลว่าระบบ 
ดังกล่าว	 ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว	 ทั้งที่	 ตามมาตรฐานการบัญชี	 ฉบับท่ี	 18	 เร่ือง	 รายได้	 ก�าหนดให้เงินปันผล 
ต้องรับรู้เมื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผล	ซึ่งวันที่บริษัทมีสิทธิตามกฎหมายที่จะได้รับเงินปันผล	คือ	วันที่ก�าหนด
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล	(record	date)	ไม่ใช่วันที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล	

5. การสรุปผลการตรวจสอบ

จากการตรวจสอบพบว่า	 ผู้สอบบัญชีบางรายยังคงมีข้อบกพร่องในบางประเด็น	 เช่น	 การปรับปรุงรายการ	 
การสอบทานงาน	และ	การสรุปผลการตรวจสอบ	เป็นต้น

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ

ตัวอย่ำงที่	1	 บริษัทรับรู้รายได้จากบัตรโดยสารแบบจ่ายล่วงหน้าทั้งจ�านวนเมื่อผู้ใช้บริการแตะบัตรผ่านประตู 
ออกไปในคราวแรก	 ซึ่งไม่เป็นไปตามที่มาตรฐานการบัญชีก�าหนด	 เนื่องจากบริษัทยังมีภาระผูกพันที่จะต้อง 
ให้บริการต่อไป	 จึงท�าให้บริษัทรับรู้รายได้เร็วไป	 แม้รายการดังกล่าว	 ต�่ากว่าระดับสาระส�าคัญที่ก�าหนด	แต่ไม่พบ
การน�ารายการดังกล่าว	 มาบันทึกในกระดาษท�าการสรุปรายการข้อเท็จจริงที่ไม่ได้รับการแก้ไข	 (summary	 of	 
uncorrected	misstatements)	และแจ้งให้บรษิทัทราบ	รวมถงึไม่พบว่า	ผูส้อบบญัชไีด้บนัทกึเหตผุลการพจิารณา
รายการดังกล่าว	ในกระดาษท�าการ

ตัวอย่ำงที่	2	 ผู้สอบบัญชีพบข้อผิดพลาดจากการบันทึกต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย	 รายได้ค้างรับ	 และการรับรู ้
รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่แล้วเสร็จ	 ซึ่งมีผลกระทบใกล้เคียงกับระดับความมีสาระส�าคัญ	 โดยผู้สอบบัญช ี
ได้สรปุรายการผลต่างดงักล่าว	ในกระดาษท�าการสรปุรายการข้อเท็จจริงท่ีไม่ได้รับการแก้ไข	แต่ไม่น�ารายการผลต่าง 
ที่ไม่ปรับปรุงของปีก่อนมาพิจารณาร่วมด้วย	 ซึ่งหากรวมผลกระทบของรายการผลต่างของการบันทึกต้นทุน 
งานก่อสร้างค้างจ่ายและรายได้ค้างรับของปีก่อนแล้วจะท�าให้ผลกระทบสูงกว่า	 ระดับสาระส�าคัญที่ผู้สอบบัญชี
ก�าหนดไว้	 	 ทั้งนี้	 การไม่พิจารณาผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขของ 
งวดก่อน	อาจไม่เป็นตามมาตรฐานการสอบบัญชี	รหัส	450	เรื่อง		การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
ที่พบระหว่างการตรวจสอบ

การสอบทานงาน

ตัวอย่ำงที่	3	 ผู้สอบบัญชี	 และ	 EQCR	 ลงนามสอบทานในกระดาษท�าการบางส่วน	 ภายหลังวันที่ในรายงาน 
การสอบบญัชี	เช่น	กระดาษท�าการสรปุความเหน็ของผูส้อบบญัชก่ีอนออกรายงานการสอบบญัช	ีกระดาษท�าการสรปุ 
รายการที่ต้องท�าการตรวจสอบเพิ่มเติม	 ซึ่งใช้สื่อสารระหว่างผู้สอบทานงานกับทีมสอบบัญชี	 จึงแสดงให้เห็นว่า	 
ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินก่อนที่จะสรุปได้ว่า	 งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ี 
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	

การส่งหนังสือยืนยันคดีความ

ตัวอย่ำงที่	4	 บริษัทมีคดีถูกฟ้องร้องจากการไม่ยอมจ่ายเงินค�้าประกันผลงานคืนเจ้าหนี้	แต่ไม่พบว่า	ผู้สอบบัญชี 
ได้ส่งหนงัสอืสอบถามทนายความเกีย่วกบัคดฟ้ีองร้อง	ณ	วนัส้ินงวด	เพ่ือใช้ในการประเมนิผลของคดีความท่ีเกดิข้ึนแล้ว	 
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และการฟ้องร้องท่ีอาจจะเกดิข้ึนหรอืด�าเนนิอยู	่เพือ่ประมาณการผลกระทบทางการเงนิ	รวมทัง้ไม่พบว่าผูส้อบบญัชี 
มีการขอให้ผูบ้รหิารให้ค�ารบัรองเกีย่วกบัคดฟ้ีองร้องในหนงัสอืรบัรองจากผูบ้รหิาร	(management	representation 
letter)

การรวบรวมกระดาษท�าการ

ตัวอย่ำงที่	5	 กระดาษท�าการท่ีผู้สอบบัญชีจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ตรงกับกระดาษท�าการที่จัดเก็บ 
ในรูปกระดาษ	ในกรณีใช้ทั้ง	2	ระบบควบคู่กัน

ตัวอย่ำงที่	6	 ผู้สอบบัญชีระบุในกระดาษท�าการว่าได้ส่งหนังสือยืนยันยอดโดยตรงไปยังลูกค้า	 และได้รับตอบ
กลับทุกราย	 แต่ในแฟ้มกระดาษท�าการกลับไม่พบหนังสือตอบกลับจ�านวนหนึ่ง	 ซึ่งมียอดรวมที่มีสาระส�าคัญ	 และ 
ไม่พบการใช้วิธีการตรวจสอบอื่นเพิ่มเติม

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

ตัวอย่ำงที่	7	 ไม่พบกระดาษท�าการที่ผู ้สอบบัญชีใช้บันทึกการปฏิบัติงานตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที ่
ในงบการเงินจนถึงวันที่ในรายงาน	 โดยพบเพียงค�ารับรองของผู้บริหารว่า	 ไม่คาดว่าบริษัทจะมีหนี้สินที่อาจจะ 
เกิดขึ้นในภายหน้า	 หรือเหตุการณ์หลังวันท่ีในงบการเงินท่ีจ�าเป็นต้องน�ามาปรับปรุงงบการเงินหรือต้องเปิดเผย 
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ตัวอย่ำงที่	8	 ไม่พบการบันทึกขอบเขต	 วิธีการตรวจสอบ	 และหลักฐานการตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที ่
ในงบการเงิน	 โดยพบเพียงแนวการสอบบัญชีที่ระบุให้สอบทานว่า	 มีเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ทีต้่องปรับปรงุหรอืเปิดเผยในงบการเงนิหรอืไม่	ซึง่ผูส้อบบญัชตีอบว่า	“สอบทานแล้วไม่ม”ี	โดยไม่ได้ให้รายละเอียด
ของที่มาของข้อสรุปนั้น	

หนังสือรับรองจากผู้บริหาร

ตัวอย่ำงที่	9	 หนังสือรับรองจากผู้บริหารยังไม่ครอบคลุมในประเด็นส�าคัญ	 หรือยังมีความไม่เหมาะสมในบาง
ประเด็น	เช่น	

•	 ไม่ได้ปรับปรุงหนังสือรับรองจากผู้บริหารให้เหมาะสมกับงานตรวจสอบแต่ละงาน	

•	 ไม่พบการให้ผู ้บริหารของบริษัทรับรองเกี่ยวกับผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
ซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไข

•	 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม	 ผู้สอบบัญชีมิได้ขอหนังสือรับรองจากผู้บริหาร
ให้ครอบคลุมความรับผิดชอบในการจัดท�างบการเงินรวมและความครบถ้วนของข้อมูลเกี่ยวกับ	 
งบการเงินรวมที่ให้แก่ผู้สอบบัญชี	

•	 ไม่พบการให้ผู ้บริหารของบริษัทรับรองเกี่ยวกับข้อมูลที่ค�านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 
ในหนังสือรับรองของผู้บริหาร

•	 ไม่ได้ระบุรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารให้ครบถ้วนในหนังสือรับรองของผู้บริหาร
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6. การวางแผนและการประเมินความเสี่ยง

จากการตรวจพบข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการตรวจสอบและประเมินความเส่ียง	 เช่น	 การบันทึก 
ข้อมูลการวางแผนไม่ชัดเจน	และแนวทางการค�านวณระดับความมีสาระส�าคัญยังไม่เหมาะสม	เป็นต้น

ระดับความมีสาระส�าคัญ

ตัวอย่ำงที่	1	 ผู ้สอบบัญชีค�านวณระดับความมีสาระส�าคัญ	 จากประมาณการก�าไรก่อนภาษีเงินได้	 โดยใช้
ตัวเลขจากงบการเงินครึ่งปี	 	อย่างไรก็ดี	พบว่า	ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ส�าหรับปีมีจ�านวนลดลงจากที่ประมาณการไว้	 
ท�าให้ค่าระดับความมีสาระส�าคัญลดลง	 และอาจท�าให้ขอบเขตการตรวจสอบไม่เพียงพอ	 โดยไม่พบการบันทึก 
ผลการพิจารณาผลกระทบต่อความเพียงพอของการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี	

ตัวอย่ำงที่	2	 ผู้สอบบัญชีก�าหนดระดับความมีสาระส�าคัญส�าหรับรายการข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงซ่ึงไม่ได้รับ 
การแก้ไข	 (“uncorrected	misstatements”)	 โดยไม่มีเกณฑ์ในการค�านวณที่ชัดเจน	 และเมื่อพบรายการ 
ข้อผดิพลาด	ซึง่มจี�านวนเงนิเกนิกว่า	uncorrected	misstatements	ทีก่�าหนดไว้	แต่ไม่พบการพจิารณารวมรายการ
ดังกล่าว	ใน	summary	of	uncorrected	misstatements

ตัวอย่ำงที่	3	 บริษัทมีก�าไรจากการด�าเนินงาน	 แต่ผู้สอบบัญชีใช้ฐานรายได้รวมในการค�านวณระดับ	 ความมี
สาระส�าคัญ	 ทั้งที่ก�าไรเป็นปัจจัยหลักท่ีผู้ใช้งบการเงินใช้ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ	 	 ดังนั้น	 การใช้ก�าไรเป็นฐาน 
ในการค�านวณระดับความมีสาระส�าคัญจึงมีความเหมาะสมกว่า	 	 ทั้งนี้	 ระดับความมีสาระส�าคัญที่ค�านวณได้จาก 
ก�าไรก่อนภาษีมีมูลค่าต�่ากว่าที่ค�านวณจากฐานรายได้รวมมาก	 จึงมีความเส่ียงที่ผู้สอบบัญชีอาจตรวจไม่พบข้อ 
ผดิพลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของผูใ้ช้งบการเงนิ	และอาจสรปุผลการสอบบญัชไีม่ถกูต้อง	เนือ่งจากก�าหนดขอบเขต
การตรวจสอบไม่เหมาะสม	

การประเมินความเสี่ยง

ตัวอย่ำงที่	4	 ผู้สอบบัญชีมิได้ระบุความเสี่ยงในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองส�าหรับแต่ละบัญชี
ที่ประเมินว่ามีความเสี่ยง	 และมิได้ระบุวัตถุประสงค์การตรวจสอบในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรอง
ส�าหรับวิธีการตรวจสอบในแต่ละบัญชี

ตัวอย่ำงที่	5	 ไม่พบการประเมนิความเหมาะสมของการใช้ข้อสมมติเกีย่วกบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งในการจัดท�า 
งบการเงิน	 ทั้งที่มีข้อบ่งชี้ว่า	 ข้อสมมติดังกล่าว	 อาจไม่เหมาะสม	 เช่น	 เงินทุนหมุนเวียนติดลบ	 กระแสเงินสด 
จากการด�าเนินงานติดลบ	หนี้สินสูงกว่าสินทรัพย์	และมีขาดทุนสุทธิ
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ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง

ในการตรวจสอบรอบท่ีสอง	 (1	 มกราคม	 2556	 –	 31	 ธันวาคม	 2558)	 ก.ล.ต.	 วางแผนที่จะพัฒนาคุณภาพ 
งานสอบบัญชีและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 โดย	 ก.ล.ต.	 
จะเข้าตรวจส�านักงานสอบบัญชีให้ครบทั้ง	 26	 แห่งภายในเวลา	 3	 ปี	 โดยส�านักงานสอบบัญชี	 ที่มีผลกระทบ 
ต่อตลาดทุนสูงและมีความเสี่ยงสูง	 ก.ล.ต.	 จะเข้าตรวจถี่กว่า	 ส�านักงานสอบบัญชีท่ีมีผลกระทบต�่าและ 
มีความเสี่ยงต�่า		ทั้งนี้	ก.ล.ต.	วางแผนจะเข้าตรวจส�านักงานสอบบัญชีปีละประมาณ	15	แห่ง		นอกจากนี้	ก.ล.ต.	 
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพทั้งในระดับส�านักงานสอบบัญชี		และแต่ละงานสอบบัญชี	ดังต่อไปนี้

ส�านักงานสอบบัญชี

ในการตรวจรอบที่สอง	 ก.ล.ต.	 ก�าหนดให้ส�านักงานสอบบัญชีท่ีได้รับผลการประเมินในระดับท่ีต้องมีการปรับปรุง	
ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง	 และท�าแผนการแก้ไขในแต่ละประเด็นที่มีข้อบกพร่อง	 และน�าส่งให้	
ก.ล.ต.	พิจารณาความเหมาะสม	โดยแผนดังกล่าว	ต้องประกอบไปด้วย	

•	 ข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
•	 การวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริงของข้อบกพร่อง
•	 แผนการปรับปรุง	ขอบเขตงาน	และกระบวนการปรับปรุง
•	 ระยะเวลาในการปรับปรุง	และวันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ
•	 ผู้รับผิดชอบ
•	 ผลที่คาดหวังและเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผล	

ส�านักงานสอบบัญชีต้องน�าส่งแผนปรับปรุงต่อ	ก.ล.ต.	ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ	 
หลังจากนั้น	 ก.ล.ต.	 และส�านักงานสอบบัญชีจะพิจารณาร่วมกันเพื่อให้ส�านักงานสอบบัญชีปรับปรุงแก้ไข 
ข้อบกพร่องอย่างมีคุณภาพและไปในทิศทางที่ถูกต้อง	 ซึ่ง	 ก.ล.ต.	 จะเข้าตรวจส�านักงานสอบบัญชีอีกครั้ง	 เพื่อ 
ประเมนิว่าส�านกังานสอบบญัชไีด้ปฏบิตัติามแนวทางการปรบัปรงุแล้ว	และประเมนิความมปีระสทิธผิลของการปรบัปรงุ 
ดังกล่าว	ว่าสามารถแก้ไขต้นเหตุของปัญหาได้หรือไม่
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งานสอบบัญชี

จากผลการตรวจที่ผ่านมา	 ก.ล.ต.	 พบว่าผู้สอบบัญชียังคงมีข้อบกพร่องในเร่ืองต่าง	ๆ	 ดังท่ีได้กล่าวถึงในส่วนหน้า 
ของรายงาน	 	 ดังนั้น	 ในการตรวจรอบท่ีสอง	 ก.ล.ต.	 จึงจะให้ความส�าคัญกับคุณภาพการตรวจสอบในเรื่องที่เป็น
สาเหตุหลักของข้อผิดพลาด	ดังต่อไปนี้

•	 การรับรู้รายได้
•	 การใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
•	 ความเสี่ยงจากการทุจริต
•	 การบันทึกผลการตรวจสอบ

ก.ล.ต.	 เห็นว่า	 เรื่องดังกล่าว	 ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและคุณภาพของงบการเงิน	 ผู้สอบบัญชีจึงควรมี 
ความระมัดระวังในการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นพิเศษ	 โดยส�านักงานสอบบัญชีควรให้การอบรมแก่พนักงาน 
ที่รับผิดชอบ	 วางแผนการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งรวมถึงการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม	
ก.ล.ต.	 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าส�านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีจะพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีในเรื่องดังกล่าว	
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชีต่อไป	
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บทสรุป

จากการที่	 ก.ล.ต.	 ได้ริเริ่มเปลี่ยนแปลงระบบการก�ากับดูแลผู ้สอบบัญชีจากระบบการก�ากับดูแลกันเอง	 
เป็นการก�ากบัดแูลโดย	ก.ล.ต.	ซึง่เป็นหน่วยงานอสิระจากผูป้ระกอบวชิาชพีเป็นผลให้ประเทศไทยได้รบัการยอมรบั
จากหน่วยงานต่าง	ๆ	ในระดับสากล	เช่น	สหภาพยุโรปยอมรับมาตรฐานการก�ากับดูแลผู้สอบบัญชีในตลาดทุนไทย	 
(transitional	 phase)	 และยอมรับให้ผู ้สอบบัญชีไทยสามารถสอบบัญชีบริษัทไทยที่ประสงค์จะเสนอขาย 
หลักทรัพย์ในสหภาพยุโรปได้	 	 นอกจากนี้	 รายงานการประเมินการก�ากับดูแลกิจการของตลาดทุนในเอเชีย	 
ที่ออกโดย	ACGA	และ	CLSA	Asia-Pacific	Markets	นั้น	ประเทศไทยถูกจัดอันดับดีขึ้นเป็นอันดับที่	3	รองจาก	
สิงคโปร์และฮ่องกง	 โดยหมวดท่ีได้คะแนนดีขึ้นมากคือ	 เรื่อง	 การจัดท�าบัญชีและการตรวจสอบ	 (IGAAP)	 ซึ่งเป็น 
เรื่องที่ประเทศไทยถูกจัดอันดับดีขึ้นเป็นอันดับ	2	

ทั้งน้ี	 ผลการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชีในรอบแรกที่ผ่านมานั้น	 มีผลเป็นที่น่าพึงพอใจ	 กล่าวคือ	 ส�านักงาน 
สอบบญัชทีกุแห่งทีไ่ด้รบัการตรวจ	มกีารวางระบบการควบคมุคณุภาพงานสอบบญัชท่ีีเป็นไปตามมาตรฐานเกีย่วกบั 
การควบคมุคณุภาพแล้ว		อย่างไรกด็	ีส�านกังานสอบบญัชบีางแห่งยงัคงมปีระเดน็ทีต้่องปรบัปรงุ	เนือ่งจากส�านกังาน
สอบบัญชีดังกล่าว	เพิ่งเริ่มวางระบบการควบคุมคุณภาพได้เพียง	1-2	ปี	และเรื่องดังกล่าว	ถือเป็นเรื่องใหม่ส�าหรับ 
ส�านักงานสอบบัญชีในประเทศไทย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับส�านักงานสอบบัญชีที่ไม่มีเครือข่ายกับส�านักงาน 
สอบบัญชีในต่างประเทศ	 ซึ่งเพิ่งวางระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีเป็นคร้ังแรก	 	 นอกจากนี้	 ในส่วนที่ 
เก่ียวกับคุณภาพงานสอบบัญชีในระดับงานสอบบัญชีนั้น	 ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง	 ส่วนหนึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี	 และอีกสาเหตุหนึ่งคือผู้สอบบัญชีขาดการใช้วิจารณญาณในการสังเกต 
และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ	 โดยสาเหตุที่ส�าคัญประการหนึ่งมาจากปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล	 
ก.ล.ต.	 ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว	 ก.ล.ต.	 จึงได้จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ไม่เพียงแต่ผู้สอบบัญชีเท่านั้น	 แต่ยัง
ครอบคลุมไปถึงนักบัญชี	 ผู้บริหาร	 กรรมการตรวจสอบ	 นักลงทุน	 เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายงานทาง 
การเงินมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพบัญชี	ความส�าคัญของการจัดท�างบการเงินที่ถูกต้อง	
และบทบาทหน้าที่ของตนเอง	 	 นอกจากนี้	 ก.ล.ต.	 มีแผนที่จะร่วมมือกับสภาวิชาชีพบัญชีในการยกระดับคุณภาพ 
ของนักบัญชี	อีกด้วย	

ในการตรวจรอบที่สองนี้	 ก.ล.ต.	 ตั้งเป้าหมายท่ีจะยกระดับวิชาชีพสอบบัญชีไทยให้มีการพัฒนาให้ทัดเทียม 
กับมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น	 โดย	 ก.ล.ต.	 จะร่วมมือกับส�านักงานสอบบัญชีในการวิเคราะห์	 และหาแนวทางใน 
การแก้ไขปัญหาที่ส�านักงานสอบบัญชีประสบ	 และร่วมมือกับองค์กรอิสระระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและความรู้ต่าง	 ๆ	 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการก�ากับดูแลผู้สอบบัญชี	 และส�านักงานสอบบัญชีให้มี 
ความเข้มแข็งและก่อให้เกิดความเข้มแข็งต่อตลาดทุนในระดับภูมิภาคในอนาคต
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ข้อมูลสถิติที่ส�าคัญ

ส�านักงานสอบบัญชี

• ประเภทและจ�านวนส�านักงานสอบบัญชี

ประเภทส�ำนักงำนสอบบัญชี จ�ำนวนส�ำนักงำนสอบบัญชี (ส�ำนักงำน)

Big-4 firms 4

International firms* 4

Local firms 18

รวม 26

หมำยเหตุ	 :	International	firms	หมายถึง	ส�านักงานสอบบัญชีที่ใช้นโยบายและแนวปฏิบัติของส�านักงานสอบบัญชีต่างประเทศ	รวมถึงได้รับ 
การติดตามผลจากส�านักงานสอบบัญชีต่างประเทศอย่างสม�่าเสมอ	แต่ไม่รวมถึง	big-4	firms
สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	http://market.sec.or.th/public/orap/PublishAccountantAuditor.aspx?lang=th

• สัดส่วนลูกค้าของแต่ละส�านักงานสอบบัญชีตามผลกระทบต่อตลาดทุน

อื่นๆ

Ernst & Young

PwC

Deloitte

KPMG

40%

24%

20% 8%

8%
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• ผลคะแนนซึ่งแสดงช่วงคะแนนสูงสุดและต�่าสุดที่แต่ละส�านักงานสอบบัญชีได้รับ 
ในแต่ละองค์ประกอบของ ISQC 1 และคะแนนเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักตามผลกระทบต่อตลาดทุน

LD

ดีมาก

ช�วงผลคะแนน

ไม�ผ�าน

ER A&C HR EP MR

0

1

2

3

4

1.67
1.24

1.90
1.61

2.62

1.49

5

คะแนนเฉลี่ยถ�วงน้ำหนักตามผลกระทบตลาดหุ�น

LD : Leadership  
  responsibilities
ER : Ethical  
  requirements
A&C : Client acceptance  
  and continuance
HR : Human resources
EP : Engagement  
  performance
MR : Monitoring

จากภาพแสดงให้เห็นว่าช่วงคะแนนที่แต่ละส�านักงานสอบบัญชีได้รับมีความแตกต่างกันไปในแต่ละองค์ประกอบ
ของ	ISQC	1	โดยทุกส่วนประกอบจะมีผลคะแนนตั้งแต่ดีมาก	(ระดับ	1)	จนถึงต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน	(ระดับ	4)	
ยกเว้นเพียง	การปฏิบัติงานสอบบัญชีที่ไม่มีส�านักงานสอบบัญชีใดได้ผลคะแนนดีมากเลย

• การกระจายตัวของผลคะแนนตามส่วนประกอบของ ISQC 1

1. ผู้ความรับผิดชอบของผู้น�าต่อคุณภาพภายในส�านักงาน

 

ต�องปรับปรุง

ต่ำ สูง

ดีมาก

ระ
ด
ับผ
ลค
ะแ
นน

ผลกระทบต�อตลาดทุน
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2. ข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

 

ต�องปรับปรุง

ต่ำ สูง

ดีมาก

ระ
ด
ับผ
ลค
ะแ
นน

ผลกระทบต�อตลาดทุน

3. การตอบรับงานและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้า

 

ต�องปรับปรุง

ต่ำ สูง

ดีมาก

ระ
ด
ับผ
ลค
ะแ
นน

ผลกระทบต�อตลาดทุน

4. ทรัพยากรบุคคล

ต�องปรับปรุง

ต่ำ สูง

ดีมาก

ระ
ด
ับผ
ลค
ะแ
นน

ผลกระทบต�อตลาดทุน
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5. การปฏิบัติงาน

 

ต�องปรับปรุง

ต่ำ สูง

ดีมาก

ระ
ด
ับผ
ลค
ะแ
นน

ผลกระทบต�อตลาดทุน

6. การติดตามผล

 

ต�องปรับปรุง

ต่ำ สูง

ดีมาก

ระ
ด
ับผ
ลค
ะแ
นน

ผลกระทบต�อตลาดทุน

• ผลการตรวจสอบในระดับส�านักงานตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

ผ
ลก
ระ
ทบ
ต
�อ
ต
ลา
ด
ทุน

ระดับผลคะแนน
ดีมาก

ต่ำ

สูง

ไม�ผ�าน

RBA Results
Every Year

Wtthin 2 years
Wtthin 3 years

H 3 1

1

1

4

2

6

5

MH
ML

Not
pass

L
1 2 3 4

1 2

5

H : มีผลกระทบโดยรวม 
	 	ต่อตลาดทุนสูง
MH : มีผลกระทบโดยรวม 
	 	ต่อตลาดทุนปานกลาง 
	 	ค่อนไปทางสูง
ML : มีผลกระทบโดยรวม 
	 	ต่อตลาดทุนปานกลาง 
	 	ค่อนไปทางต�่า
L : มีผลกระทบโดยรวม 
	 	ต่อตลาดทุนต�่า
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งานสอบบัญชี

• ผลการตรวจการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายบุคคลแบ่งแยกตามประเภท  
การให้ความเห็นชอบ

ให�ความเห็นชอบ โดยไม�มีข�อสังเกตหร�อ
มีข�อสังเกตน�อยมาก

ให�ความเห็นชอบ โดยกำชับให�ปรับปรุง
การปฏิบัติงานตามข�อสังเกต

ให�ความเห็นชอบ โดยมีเง�่อนไขให�ผู�สอบบัญชี 
จัดส�งกระดาษทำการสำหรับงวดบัญชีถัดไป

ไม�ให�ความเห็นชอบ

2%

44% 25%

29%

• สัดส่วนประเภทของธุรกิจแบ่งตามผลกระทบต่อตลาดทุน

ธุรกิจการเง�น

ทรัพยากร

บร�การ

อสังหาร�มทรัพย� และก�อสร�าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

สินค�าและอุตสาหกรรม

สินค�าอุปโภคบร�โภค

อื่น ๆ

เทคโนโลยี

1%

21% 20%

17%

15%11%

6%

6%2%
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• ร้อยละของงานสอบบัญชีที่สุ่มเลือกตามประเภทธุรกิจและแสดงให้เห็นถึงอัตราร้อยละ 
ของผลกระทบต่อตลาดทุน

เทคโนโลยี

ไม�ได�ตรวจ

ตรวจ
25%

72%
15%

70%
48%

52%

8% 35%

26% 16%

15%

20%

10%

5%

0%

ผ
ลก

ระ
ทบ

ต
�อ

ต
ลา

ด
ทุน

ธุรกิจ
การเง�น

ทรัพยากร บร�การ อสังหา
ร�มทรัพย� 

และก�อสร�าง

เกษตรและ
อุตสาหกรรม

อาหาร

สินค�าและ
อุตสาหกรรม

อื่น ๆสินค�าอุปโภค
บร�โภค

• ผลการตรวจรอบแรกในระดับงานสอบบัญชีค�านวณจากจ�านวนงานสอบบัญชีที่สุ่มตรวจทั้งหมด

ไม�พบข�อบกพร�อง

พบข�อบกพร�อง
17%

18% 82%

• ผลการตรวจรอบแรกในระดับงานสอบบัญชีตามข้อสังเกตที่พบ

การวางแผนและการประเมินความเสี่ยง

การสรุปงานสอบบัญชี

การรับรู�รายได�

การตรวจสอบสินค�าคงเหลือ

การทดสอบการควบคุมภายใน

การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการทุจร�ต
และการตอบสนองความเสี่ยง

อื่นๆ

36%
16%

13%

12%9%
8%

6%

หมายเหตุ:	สามารถอ่านรายละเอียดข้อบกพร่องในหัวข้ออื่น	ๆ	ได้ที่	ตารางสรุปข้อสังเกตอื่น	ๆ	
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ตารางสรุปข้อสังเกตอื่น ๆ 

หัวข้อในการตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบ

กำรเปิดเผยข้อมูลใน	 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน	
(disclosure)

•	 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประเภทรายการจากปีก่อน	 ข้อมูล
เปรียบเทียบมิได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ให้สอดคล้องกัน

•	 เปิดเผยรายการเฉพาะปีปัจจุบันท�าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิด

•	 เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินในส่วนที่มีสาระส�าคัญ
ไม่ครบถ้วนตามที่มาตรฐานการบัญชีก�าหนดไว้	 ซึ่งไม่เพียงพอต่อ 
การตดัสนิใจของผูใ้ช้งบการเงนิ	เช่น	ไม่ได้เปิดเผยลกัษณะและผลกระทบ 
ของการเปลี่ยนแปลงประมาณการ	 เปิดเผยค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
น้อยกว่าร้อยละ	 50	 ของยอดรวมรายการ	 เปิดเผยนโยบายการบัญช ี
ไม่ครบถ้วน	และเปิดเผยนโยบายการบัญชีเรื่องเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ว่าแสดงในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสีย	ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีเรื่องงบการเงินรวม	เป็นต้น

กำรบันทึกข้อมูลใน 
กระดำษท�ำกำร	 
(documentation)

•	 บันทึกข้อมูลในกระดาษท�าการบางเรื่องไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน	จึง 
ไม่สามารถประเมินได้ว่าขอบเขตการตรวจสอบเพียงพอและเหมาะสม
หรือไม่	เช่น	บันทึกค�าอธิบายวิธีการตรวจสอบไม่ชัดเจน	ไม่บันทึกวิธี
การเลือกรายการ	เป็นต้น

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม	 
(fair	value)

•	 ไม่พบการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของราคาตลาด	 ข้อสมมติใน 
การประเมนิมลูค่า	และวธิกีารประมาณการทีน่�ามาใช้	เช่น	การประเมนิ
มูลค่าหลักประกัน	 การประมาณการต้นทุน	 การประเมินราคาท่ีดิน	
อาคาร	และอุปกรณ์	เป็นต้น

กำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง	 
(going	concern)

•	 นอกเหนือจากการพิจารณาตัวเลขและอัตราส่วนทางการเงิน	 รวมถึง
การสอบถามผู้บริหาร	 พบว่าผู้สอบบัญชีมิได้ตรวจสอบกระแสเงินสด
ในอนาคต	 การสอบทานประมาณการกระแสเงินสด	 ความเป็นไปได้
ของแผนธุรกิจของกิจการหรือใช้วิธีตรวจสอบอื่นใด	 ซ่ึงเป็นหลักฐานที่
ส�าคัญท่ีใช้ในการพิจารณาถึงความสามารถในการด�าเนินงานต่อเนื่อง
ของกิจการ	 เช่น	 ผู้สอบบัญชีตรวจสอบข้อสมมติเรื่อง	 การด�าเนินงาน 
ต่อเนือ่งโดยใช้เพยีงวธิสีอบถามฝ่ายบรหิารและวเิคราะห์ข้อมลูอตัราส่วน 
ทางการเงิน	 แล้วสรุปว่าข้อสมมติเรื่อง	 การด�าเนินงานต่อเนื่อง 
เหมาะสมโดยไม่มข้ีอสงสยัเกีย่วกบัความสามารถในการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง

•	 ในกรณีท่ีบริษัทมีข้อบ่งชี้ในเรื่องปัญหาการด�าเนินงานต่อเนื่อง	 เช่น	 
เงนิทนุหมนุเวยีนตดิลบ	กระแสเงนิสดจากการด�าเนนิงานตดิลบ	มหีนีส้นิ
สูงกว่าสินทรัพย์	หรือมีขาดทุนสุทธิ	แต่ผู้สอบบัญชีสรุปผลว่าข้อสมมติ
เรือ่งการด�าเนนิงานต่อเนือ่งเหมาะสม	โดยไม่มหีลักฐานสนบัสนนุอย่าง
เพียงพอ
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หัวข้อในการตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบ

กลุ่มกิจกำร	 
(group	audit)

•	 ไม่พบกระดาษท�าการค�านวณตัวเลขความมีสาระส�าคัญ	(materiality)	 
ในระดับงบการเงินรวมและกลุ ่มกิจการ	 ซึ่งจ�าเป็นต่อการก�าหนด
แผนการตรวจสอบ	 ขอบเขตการตรวจสอบ	 และการก�าหนดตัวเลข 
ความมีสาระส�าคัญของแต่ละบริษัทย่อย	 เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลของ
บริษัทย่อยท่ีน�ามาเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมมีความเพียงพอ 
และเหมาะสม

•	 การตรวจสอบกลุ่มกจิการไม่เพียงพอ	เช่น	ไม่ได้สอบทานกระดาษท�าการ
ของผู้สอบบัญชีบริษัทร่วม

•	 ไม่พบกระดาษท�าการก�าหนดกลยุทธ์การตรวจสอบกลุ่มกิจการ

•	 ผู้สอบบัญชีมิได้จัดท�ากระดาษท�าการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
นโยบายการบญัชขีองแต่ละบรษิทัในกลุม่บรษิทัเพือ่ประกอบการจดัท�า
และเปิดเผยนโยบายการบัญชีในงบการเงินรวม

•	 ผูส้อบบญัชมีไิด้จดัท�าแผนการประเมนิความเสีย่งและแผนการตรวจสอบ 
โดยรวมของทั้งกลุ่มบริษัท	

•	 ผู ้สอบบัญชีมิได้น�าข้อเท็จจริงที่ไม่ได้รับการแก้ไข	 (uncorrected	 
misstatements)	 ของบริษัทย่อยมารวมกับบริษัทแม่เพ่ือพิจารณา	 
ผลกระทบต่องบการเงินรวม

•	 ไม่มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของรายการใน 
งบการเงินในระดับกลุ่มกิจการ

•	 ไม่พบกระดาษท�าการตรวจสอบรายการระหว่างกนั	และการตดัรายการ	
ระหว่างกันในกระดาษท�าการตรวจสอบงบการเงินรวม

•	 ไม่พบการสรุปรายการข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	
(misstatement)	 และข้อเท็จจริงที่ไม่ได้รับการแก้ไข	 (uncorrected	
misstatements)	ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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หัวข้อในการตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบ

กำรทดสอบ 
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 
(IT	testing)

•	 ไม่พบกระดาษท�าการทีแ่สดงว่าผู้สอบบญัชทีดสอบความน่าเชือ่ถอืของ
การควบคมุทัว่ไปของเทคโนโลยสีารสนเทศ	(general	IT	control)	และ
การควบคมุระบบงาน	(application	control)	โดยท�าเพยีงการประเมนิ
สภาพแวดล้อมการควบคุม

•	 การประเมนิและทดสอบเรือ่งสภาพแวดล้อมการควบคมุของการน�าระบบ 
คอมพิวเตอร์มาใช้ไม่เพียงพอ	 เนื่องจากไม่พบการประเมินการควบคุม
ท่ัวไปของเทคโนโลยสีารสนเทศ	การประเมนิการควบคมุระบบงาน	และ
การจัดท�ารายงานว่าเหมาะสมหรือไม่	

•	 ผูส้อบบญัชพีบข้อบกพร่องจากการทดสอบการควบคมุระบบคอมพวิเตอร์ 
ในระดับการควบคุมท่ัวไปของเทคโนโลยีสารสนเทศหลายประเด็น	 
แต่ไม่พบการประเมินผลกระทบจากข้อบกพร่องที่อาจมีต่องบการเงิน 
หรือวิธีการตรวจสอบอื่น	 เพ่ือลดความเส่ียงจากการแสดงข้อมูล 
ทางการเงนิท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างมสีาระส�าคญั	และไม่พบการส่ือสาร 
ข้อบกพร่องดังกล่าว	ไปยังผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลของกิจการ

กำรใช้วิจำรณญำณ 
ในกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยง	 
ผู้ประกอบวิชำชีพ	 
(professional	skepticism)

•	 ผูส้อบบญัชไีม่ได้ใช้วจิารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยีย่งผู้ประกอบ
วิชาชีพในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อสมมติและที่มา 
ของตัวเลขหรืออัตราที่ใช้	เช่น

 – รายการระหว่างบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	

 – การประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	

 – ประมาณการต้นทุน	

 – เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น

 – อิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญในบริษัทร่วม	 เนื่องจากมีกรรมการท่ีมี
อ�านาจในการควบคุมร่วมกัน

 – ความเพียงพอของการตรวจสอบค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บุคคลหรือกิจกำรที่	 
เกี่ยวข้องกัน	 
(related	party)

•	 ไม่พบกระดาษท�าการตรวจสอบราคาซือ้ขายระหว่างบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั	 
เช่น	 ไม่พบกระดาษท�าการเปรียบเทียบราคาซ้ือวัตถุดิบกับราคาตลาด
ว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีสาระส�าคัญหรือไม่

•	 ไม่มีการส่งหนังสือยืนยันยอดระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

•	 ไม่พบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน	 เช่น	 ข้อมูลการกู้ยืมเงินจากกรรมการของบริษัท 
ที่เกี่ยวข้องกัน

•	 ไม่พบการตรวจสอบรายการระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามขั้นตอน 
ที่ก�าหนดไว้ในแนวการสอบบัญชี
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หัวข้อในการตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบ

กำรใช้ผลงำนของผู้เชี่ยวชำญ	 
(use	of	experts)

•	 ไม ่พบกระดาษท�าการทดสอบข้อสมมติและไม ่พบการทดสอบ 
ความครบถ้วนถูกต ้องของแหล่งที่มาของข ้อมูลเริ่มต ้นที่ ใช ้ใน 
การประมาณการที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยใช้ในการประมาณการ 
หรือค�านวณมูลค่า	 เช ่น	 ไม ่พบกระดาษท�าการในการประเมิน 
ความสมเหตุสมผลของข้อสมมติและวิธีการที่ใช ้ในการค�านวณ 
ผลประโยชน์พนักงาน	 และการประเมินระยะเวลาการให้ประโยชน์ 
และมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ถาวร	

•	 ไม่พบกระดาษท�าการประเมินความสามารถ	 ความเท่ียงธรรมและ 
ความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญ	และผลงานของผู้เชี่ยวชาญ

กรณีอื่น	ๆ	(others) •	 บริษัทมีความเสี่ยงที่จะบันทึกบัญชีผิดงวด	ผิดประเภท	หรือไม่ถูกต้อง	
แต่ไม่พบการตรวจสอบเพิ่มเติม	 หรือก�าหนดวิธีการตรวจสอบเนื้อหา
สาระเพื่อให้ตรวจสอบข้อผิดพลาดที่มีสาระส�าคัญ	 การตรวจสอบ
รายการอาจไม่เพียงพอ	 เช่น	 การตรวจสอบภาระผูกพันไม่ครบถ้วน		 
เนื่องจากไม่ได้รับหนังสือยืนยันยอดตอบกลับจากธนาคาร	 หรือได้ 
ตอบกลับเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งเป็นหลักฐานการสอบบัญชี 
ที่ให้ความเชื่อมั่นน้อย	และสามารถปลอมแปลงได้ง่าย

•	 ไม่พบกระดาษท�าการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที ่
บริษัทใช้ในการเปลี่ยนแปลงประมาณการ	 เช่น	 การประมาณการอาย ุ
การให้ประโยชน์ของอาคารและอุปกรณ์

•	 การตรวจสอบยอดยกมาไม่เพียงพอ	 เช่น	 ไม่ได้สอบทานกระดาษ	
ท�าการของผู้สอบบัญชีคนก่อน	 ไม่ได้ส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร 
เพื่อตรวจสอบยอดยกมา	 หรือไม่พบเอกสารหลักฐานการตรวจสอบ
ความครบถ้วนถกูต้องของราคาทนุของยอดยกมาจากบญัชทีีดิ่น	อาคาร
และอุปกรณ์

•	 การตรวจสอบเนื้อหาสาระไม่เพียงพอ	 เช่น	 ไม่พบการขยายขอบเขต	 
การตรวจสอบหรอืการตรวจสอบรายละเอยีดรายการทีม่ขีนาดใหญ่และ
มีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่องบการเงิน

•	 การประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนนโยบายการบัญช	ี 
ไม่เพียงพอ	 เช่น	 กิจการมีการเปลี่ยนนโยบายบัญชี	 แต่ไม่พบว่า 
ผูส้อบบญัชไีด้ประเมนิความเหมาะสมของการเปลีย่นนโยบายการบัญชี

•	 ตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินไม่เพียงพอ	 เช่น	 
ตรวจเอกสารใบส�าคัญต่าง	 ๆ	 หรืออ่านรายงานการประชุมไม่ถึงวันที่
ออกรายงานการสอบบัญชี

43
รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชีรอบแรก  

1 ตุลาคม 2553 - 31 ธันวาคม 2555








