
รายงานสรุปกิจกรรม
การตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี  2557

เลขที่ 333/3 ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท�: 1207 หร�อ 0 2695 9999 

โทรสาร: 0 2695 9660 email: info@sec.or.th

BU I L D ING
BR IDGES

รายงาน
สรุปกิจกรรมการตรวจ
คุณภาพงานสอบบัญชี  

2557
BUILDING
BRIDGES



รายละเอียดการติดต�อ
 สามารถดาวน�โหลดรายงานฉบับนี้ได�จากเว็บไซด� ก.ล.ต. www.sec.or.th
 สอบถามข�อมูลเพ��มเติมเกี ่ยวกับเนื ้อหาในรายงานฉบับนี้ รวมถึงติดต�อขอรับรายงานได�ที ่ : 
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� (ก.ล.ต.)
 เลขที่ 333/3 ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 โทรศัพท� 0 2263 6082 หร�อ 0 2263 6218
 email : oca@sec.or.th

ด�วยความตั้งใจที่จะให�รายงานเล�มนี้เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม 
ก.ล.ต. จ�งเลือกใช�กระบวนการผลิตที่จัดพ�มพ�ด�วยหมึกถั่วเหลืองบนกระดาษที่ผลิตจาก Eco-Fiber 100%



รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557



สารบัญ

บทน�ำ  3

01 คณะที่ปรึกษำด้ำนกำรสอบบัญชีเกี่ยวกับกำรควบคุมคุณภำพงำนสอบบัญชี	 5

02  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรยกระดับคุณภำพงำนสอบบัญชี	 10

03  ผลกำรตรวจคุณภำพงำนสอบบัญชีโดยสรุป	 15

 ก.	ระดับส�ำนักงำนสอบบัญช	ี	 16

	 ข.	ระดับงำนสอบบัญชี	 28

04  กำรวิเครำะห์เชิงลึกถึงสำเหตุของข้อบกพร่องที่พบ	 38

05  แผนงำนและเรื่องส�ำคัญที่จะมุ่งเน้นในปี	2558	 41

06  ข้อมูลสถิติที่ส�ำคัญ	 44



บทน�า
 
 ในปัจจุบัน	 ระบบเศรษฐกิจและตลำดกำรเงินของแต่ละประเทศทั่วโลกมีควำมเชื่อมโยงกันมำกขึ้น	
ทั้งในลักษณะกำรรวมกลุ่มเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในภูมิภำคเดียวกัน	 และในลักษณะกำรเชื่อมโยง
ของตลำดทุนทั้งภำยในภูมิภำคและข้ำมภูมิภำค	 ท�ำให้ตลำดทุนของแต่ละประเทศต้องมีกำรพัฒนำให้มี
มำตรฐำนเทียบเคียงได้กับมำตรฐำนสำกล	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย	์
(“ก.ล.ต.”)	 ในฐำนะหน่วยงำนก�ำกับดูแลตลำดทุน	 จึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรรักษำควำมน่ำเชื่อถือและ
คุ้มครองผู้ลงทุนโดยดูแลคุณภำพของผู้ประกอบธุรกิจในตลำดทุนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
ที่ระดมทุนผ่ำนตลำดทุน	 เช่น	 กำรท�ำหน้ำที่ของที่ปรึกษำทำงกำรเงินและผู้สอบบัญชีซึ่งมีส่วนส�ำคัญใน 
กำรเปิดเผยข้อมลูของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย์ให้เป็นไปอย่ำงถกูต้อง	โปร่งใส	โดยมจีดุมุง่หมำยให้รำกฐำนของ
ตลำดทุนมีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน	 และเพื่อส่งเสริมให้ตลำดทุนไทยเป็นศูนย์กลำงกำรเชื่อมต่อตลำดทุนของ
เศรษฐกิจใหม่ในภูมิภำคเอเชีย	(emerging	Asia)

	 ปัจจัยส�ำคัญประกำรหนึ่งที่จะตอบสนองต่อจุดมุ ่งหมำยดังกล่ำว	 คือ	 มำตรฐำนกำรก�ำกับดูแลให ้
รำยงำนทำงกำรเงินมีคุณภำพเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล	 และเพียงพอต่อกำรตัดสินใจลงทุน	 ก.ล.ต.	 จึงมุ่งมั่น 
ที่จะพัฒนำระบบคุณภำพรำยงำนทำงกำรเงินให้เป็น	 financial	 reporting	 ecosystem	 ซึ่งเป็นแนวคิด
ที่จะให้ทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง	 ไม่ว่ำจะเป็นผู้สอบบัญชี	 ผู้ท�ำบัญชี	 กรรมกำรตรวจสอบ	 (audit	 committee) 
ผู้บริหำรบริษัท	 และหน่วยงำนก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพบัญชี	 เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพ
รำยงำนทำงกำรเงินให้ดียิ่งขึ้น	 ซึ่งกำรที่ควำมร่วมมือดังกล่ำวจะเกิดขึ้นได้นั้น	 ต้องเริ่มจำกทัศนคติของ 
แต่ละภำคส่วนที่ตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ของตนเองและควำมส�ำคัญของคุณภำพกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	
รวมถึงระบบงำนภำยในที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดรำยงำนทำงกำรเงินที่มีคุณภำพ	

	 ก.ล.ต.	 จึงเน้นย�้ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง	 โดยเฉพำะผู้สอบบัญชีและบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย	(“บริษัทจดทะเบียน”)	มีกำรพัฒนำจำกภำยในเพื่อสร้ำงรำกฐำนที่เข้มแข็ง	กล่ำวคือ	เน้นให้ 
ส�ำนกังำนสอบบัญชีมรีะบบกำรควบคมุคณุภำพงำนสอบบญัชทีีไ่ด้มำตรฐำนในทุกองค์ประกอบของมำตรฐำน 
กำรควบคุมคุณภำพ	 (“TSQC1”)	 	 ดังนั้น	 เมื่อส�ำนักงำนสอบบัญชีพบข้อบกพร่องในระบบควบคุมคุณภำพ 
เรื่องใด	ควรต้องท�ำกำรวิเครำะห์เชิงลึกถึงสำเหตุ	และหำแนวทำงแก้ไขที่เหมำะสม	 เนื่องจำก	ก.ล.ต.	 เชื่อว่ำ 
บุคลำกรภำยในส�ำนักงำนสอบบัญชีเป็นผู้ที่มีควำมรู้และเข้ำใจวัฒนธรรมองค์กรของตนได้ดีท่ีสุด	 จึงสำมำรถ 
หำแนวทำงแก้ไขท่ีเหมำะสมท่ีสุดแก่ส�ำนักงำนสอบบัญชีของตนได้	 ส่วนบริษัทจดทะเบียนถือเป็นอีก 
องค์ประกอบที่มีควำมส�ำคัญต่อระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	 ก.ล.ต.	 จึงส่งเสริมให้ผู้บริหำรระดับสูงของ 
บริษัทจดทะเบียนเห็นถึงควำมส�ำคัญของฝ่ำยบัญชีของบริษัท	 ซึ่งรวมถึงคุณภำพของพนักงำนบัญชี	 และ 
ระบบบัญชีของบริษัท	รวมถึงต้องอำศัยกำรควบคุมดูแลจำกกรรมกำรตรวจสอบอีกด้วย



	 ดังนั้น	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น	 ในรอบกำรตรวจที่สองนี้	 ก.ล.ต.	 จึงยกระดับ 
ควำมคำดหวังในแต่ละองค์ประกอบของระบบกำรควบคุมคุณภำพให้เข้มข้นขึ้น	 เพ่ือให้ตอบสนองต่อ 
ข้อบกพร่องที	่ก.ล.ต.	ตรวจพบในรอบกำรตรวจท่ีผ่ำนมำ	รวมถึงชีใ้ห้ส�ำนกังำนสอบบญัชเีหน็ถงึควำมเชือ่มโยง 
ของแต่ละองค์ประกอบใน	 TSQC	 1	 ว่ำ	 ข้อบกพร่องในองค์ประกอบหนึ่งอำจส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบ 
อื่นได้	 และในทำงกลับกัน	 หำกส�ำนักงำนสอบบัญชีสำมำรถแก้ไขต้นเหตุของข้อบกพร่องได้	 ก็จะช่วยก�ำจัด
ปัญหำหลำยประเด็นไปในเวลำเดียวกัน		ทั้งนี้	จำกผลกำรตรวจที่ผ่ำนมำในปี	2557	ก.ล.ต.	พบว่ำ	ส�ำนักงำน
สอบบญัชส่ีวนใหญ่มกีำรพฒันำไปในทำงท่ีดีขึน้	แสดงให้เหน็ถึงควำมต้ังใจทีจ่ะแก้ไขข้อบกพร่องทีเ่กิดขึน้อย่ำง
จรงิจงั		อย่ำงไรกด็	ียงัคงมข้ีอสงัเกตบำงประเด็นทีย่งัไม่ได้รับกำรแก้ไข	เนือ่งจำกเป็นข้อบกพร่องทีต้่องใช้เวลำ	
และควำมพร้อมของบุคลำกรในกำรแก้ไข

	 ส่วนผลกำรตรวจคุณภำพในระดับงำนสอบบัญชีแสดงให้เห็นว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีหลำยแห่ง
พยำยำมแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดข้ึนอย่ำงจริงจัง	 เช่น	 กำรตรวจสอบรำยได้ด้วยวิธีกำรตรวจสอบเนื้อหำสำระ 
โดยใช้กำรวเิครำะห์เปรยีบเทยีบ	และกำรเลอืกตัวอย่ำง	เป็นต้น	โดยท่ีส�ำนกังำนสอบบัญชมีกีำรปรับเปล่ียนคู่มือ 
กำรตรวจสอบบัญชี	(audit	manual)	และแนวทำงกำรสอบบัญชี	(audit	program)	ให้มีควำมละเอียดยิ่งขึ้น 
ส่งผลให้ข้อบกพร่องในเรื่องดังกล่ำวลดลง	 	 อย่ำงไรก็ดี	 ยังคงมีข้อบกพร่องในเร่ืองอื่น	 ๆ	 ท่ีส�ำนักงำน 
สอบบัญชีควรวิเครำะห์หำสำเหตุ	 และหำแนวทำงแก้ไข	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 กำรวำงแผนและกำรประเมิน 
ควำมเส่ียง	 กำรตรวจสอบรำยกำรที่มีควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต	 กำรตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้ตำมวิธ ี
อัตรำส่วนของงำนที่ท�ำเสร็จ	และกำรตรวจสอบกำรด�ำเนนิงำนต่อเนื่อง	เป็นต้น	

	 จำกกำรวิเครำะห์หำสำเหตุของปัญหำข้อบกพร่องต่ำง	 ๆ	 นั้น	 ก.ล.ต.	 พบว่ำ	 สำเหตุหลักมำจำกปัญหำ 
กำรขำดแคลนบุคลำกรในวิชำชีพสอบบัญชี	 กำรวำงแผนก�ำลังคนและกำรมอบหมำยงำนไม่เหมำะสม 
กำรวำงแผนกำรตรวจสอบไม่ตอบสนองต่อควำมเสี่ยงที่แท้จริงของกิจกำร	 และกำรที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
รำยงำนทำงกำรเงินไม่ได้ให้ควำมส�ำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนอย่ำงเหมำะสมเพียงพอ	 ในปี	 2557	 
ที่ผ่ำนมำ	ก.ล.ต.	จึงได้จัดกิจกรรมต่ำง	ๆ	ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำวให้ลดน้อยลงมำกที่สุด	ยกตัวอย่ำงเช่น	
กำรจดังำนอบรมและสมัมนำให้กบัผูส้อบบญัชเีพ่ือร่วมกนัแก้ไขปัญหำข้อบกพร่อง	กำรหำรอืแนวทำงกำรเพ่ิม
ทรัพยำกรบุคคลในวิชำชีพบัญชีกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	 กำรจัดอบรมและสัมมนำให้กับผู้สอบบัญชีที่สนใจ 
ยืน่ขอควำมเหน็ชอบเป็นผูส้อบบัญชใีนตลำดทนุจำก	ก.ล.ต.	เพือ่เตรยีมควำมพร้อมก่อนเข้ำเป็นผู้สอบบญัชใีน
ตลำดทุน	และกำรประชุมกับหน่วยงำนก�ำกับดูแลของต่ำงประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวทำงแก้ไข
ต่ำง	ๆ	และน�ำมำประยุกต์ใช้กับสถำนกำรณ์ของประเทศไทย	เป็นต้น	
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คณะท่ีปรึกษา
ด้านการสอบบัญชี

เกี่ยวกับการ
ควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชี



1. นายนนทพล นิ่มสมบุญ
ต�าแหน่ง :             
•	 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ	สภำมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
•	 ประธำนกรรมกำร	บรษิทั	เอ	เอม็	ซ	ีอนิเตอร์เนช่ันแนล	

คอนซลัติง้	จ�ำกดั	

ประวัติการท�างาน :  
•	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน
•	 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมกำร 

ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
•	 กรรมกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย
•	 นำยกสมำคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนญุำต 

แห่งประเทศไทย

การศึกษา :            
•	 บัญชีดุษฎบัีณฑติกติตมิศักดิ	์มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์
•	 ปรญิญำโท	ด้ำนกำรบรหิำรธุรกจิ	มหำวทิยำลัยแห่ง 

รฐัไอโอว่ำ	สหรัฐอเมริกำ	(ศึกษำโดยทุนรัฐบำลไทย)
•	 บัญชีบัณฑิต	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	
•	 พำณิชยศำสตร์บัณฑิต	(เกียรตินิยมดี)	 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

•	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
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2. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี 
ต�าแหน่ง :              
•	 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ	สภำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
•	 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ	สภำวิชำชีพบัญชี 

ในพระบรมรำชูปถัมภ์	
•	 ประธำนคณะกรรมกำรทดสอบผู้สอบบัญชีภำษีอำกร	 

กรมสรรพำกร
•	 ผู้เชี่ยวชำญพิเศษด้ำนบรรษัทภิบำล	 

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•	 กรรมกำรในคณะกรรมกำรจัดท�ำบัญชีรำยชื่อ

กรรมกำรรัฐวิสำหกิจ	กระทรวงกำรคลัง

ประวัติการท�างาน : 
•	 ประธำน	บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์	เอบีเอเอส	จ�ำกัด
•	 กรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•	 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมกำรก�ำกับดูแล 

กำรประกอบวิชำชีพบัญชี	กระทรวงพำณิชย์
•	 นำยกสมำคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนญุำต 

แห่งประเทศไทย
•	 ประธำนกรรมกำรสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร

บริษัทไทย
•	 ประธำนกรรมกำรกำรรถไฟฟ้ำมหำนคร

•	 ผู้ว่ำกำรกำรรถไฟแห่งประเทศไทย

การศึกษา :            
•	 บัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
•	 ปรญิญำโท	ด้ำนบริหำรธรุกิจ	วอร์ตัน	สคูล	 

มหำวิทยำลยัเพนซิลเวเนีย	สหรัฐอเมริกำ	
•	 ประกำศนียบัตรชั้นสูงทำงกำรบัญชี	 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
•	 พำณิชยศำสตร์บัณฑิต	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

•	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

3. ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์
ต�าแหน่ง :              
•	 ท่ีปรกึษำ	คณะกรรมกำร	บรษัิท	โรงแรมเซ็นทรลัพลำซำ	

จ�ำกัด	(มหำชน)
•	 กรรมกำร	บริษัท	เซ็นทำรำหัวหินบีชรีสอร์ท	จ�ำกัด	
•	 กรรมกำร	และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

บรษัิท	ศรไีทยซุปเปอร์แวร์	จ�ำกัด	(มหำชน)

ประวัติการท�างาน: 
•	 รองปลัดกระทรวงกำรคลัง
•	 อธิบดีกรมธนำรักษ์
•	 ประธำนกรรมกำรธนำคำรออมสิน	กระทรวงกำรคลัง
•	 ประธำนกรรมกำร	กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย	

กระทรวงคมนำคม
•	 กรรมกำรในคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน	(ก.พ.)
•	 อธิบดีกรมสรรพำกร	
•	 อธิบดีกรมศุลกำกร
•	 ผู้บริหำรรำชกำรพลเรือนดีเด่น	“ครุฑทองค�ำ”	

ประจ�ำปี	2532
•	 นำยกสมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

แห่งประเทศไทย
•	 อธิบดีกรมสรรพสำมิต
•	 กรรมกำรสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

•	 นำยกสมำคมธรรมศำสตร์ในพระบรมรำชูปภัมภ์

การศึกษา :          
•	 พำณิชยศำสตร์บัณฑิต	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
•	 ประกำศนียบัตรชั้นสูงทำงกำรบัญชี	 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
•	 ปริญญำโท	ด้ำนกำรบริหำรธุรกิจ	(ภำษีอำกร)	

มหำวิทยำลัยอเมริกัน	กรุงวอชิงตัน	ดีซี	สหรัฐอเมริกำ
•	 นิติศำสตร์บัณฑิต	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
•	 บัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	
•	 บริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 

มหำวิทยำลัยศรีปทุม	
•	 ศิลปศำสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สำขำผู้น�ำทำง

สังคม	ธุรกิจและกำรเมือง	มหำวิทยำลัยรังสิต	
•	 ศิลปศำสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 

สำขำวิชำกำรบัญชี	มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

•	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
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4. ศาสตราจารย์ธวัช ภูษิตโภยไคย
ต�าแหน่ง :               
•	 ประธำนคณะกรรมกำร	บริษัท	เสถียรสเตนเลสสตีล	

จ�ำกัด	(มหำชน)
•	 กรรมกำรในคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกำรประกอบ

วิชำชีพบัญชี	กระทรวงพำณิชย์

ประวัติการท�างาน :  
•	 กรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•	 นำยกสมำคมนักบญัชแีละผูส้อบบญัชรัีบอนุญำต 

แห่งประเทศไทย
•	 ประธำนสหพันธ์นักบัญชีอำเซียน
•	 ประธำนส�ำนักงำน	เอสจีว	ีอำร์เธอร์	แอนด์	เดอร์เซน	

ประเทศไทย

การศึกษา :             
•	 บัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
•	 ประกำศนียบัตร	หลักสูตรกำรบริหำรธุรกิจส�ำหรับ 

ผู้บริหำร	มหำวิทยำลัยโคลัมเบีย	สหรัฐอเมริกำ
•	 บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
•	 บัญชีบัณฑิต	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
•	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

5. นายณัฐเสกข์ เทพหัสดิน
ต�าแหน่ง :             
•	 ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรสอบบัญชี	 

สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์

ประวัติการท�างาน : 
•	 หุ้นส่วนและประธำนส�ำนักงำน	ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ 

คูเปอร์ส	
•	 อำจำรย์คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี	

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

การศึกษา :     
•	 Fellow	of	the	Institute	of	Chartered	 

Accountants	in	England	and	Wales

6. ศาสตราจารย์กติตคุิณสภุาพรรณ รัตนาภรณ์
ต�าแหน่ง :               
•	 ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	บริษัท	เดลต้ำ	 

อีเลคโทรนิคส์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	(มหำชน)
•	 กรรมกำรตรวจสอบ	บริษัท	โกลว์พลังงำน	จ�ำกัด	

(มหำชน)
•	 กรรมกำรตรวจสอบ	บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อำหำร	

จ�ำกัด	(มหำชน)

ประวัติการท�างาน : 
•	 อำจำรย์ประจ�ำคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี		

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย				
•	 นำยกสมำคมกำรบัญชีไทย
•	 คณะกรรมกำรจรรยำบรรณ	สภำวิชำชีพบัญชี 

ในพระบรมรำชูปถัมภ์

การศึกษา :            
•	 ปริญญำโท	ด้ำนกำรบริหำรธุรกิจ	(กำรบัญชี)	

มหำวิทยำลัยมิชิแกน	สเตท	สหรัฐอเมริกำ
•	 บัญชีบัณฑิต	(เกียรตินิยม)	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	
•	 ประกำศนียบัตรสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	
•	 สมำชิกผู้ทรงคุณวุฒิอำวุโส	สมำคมส่งเสริมสถำบัน

กรรมกำรบริษัทไทย
•	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

7. นางสาวจงจิตต์ หลีกภัย
ต�าแหน่ง :             
•	 รองผู้อ�ำนวยกำรศนูย์บรกิำรวชิำกำรและฝึกอบรม	 

คณะพำณชิยศำสตร์และกำรบัญชี	 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

•	 กรรมกำรในคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกำรประกอบ
วิชำชีพบัญชี	กระทรวงพำณิชย์

ประวัติการท�างาน :
•	 อำจำรย์คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี	

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

การศึกษา :           
•	 บัญชีมหำบัณฑิต	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
•	 บัญชีบัณฑิต	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

•	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
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9. นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค
ต�าแหน่ง :              
•	 ประธำนกรรมกำร	ธนำคำรไทยเครดติ	

ประวัติการท�างาน :  
•	 ประธำนคณะกรรมกำรจัดกำร	 

บริษัท	บริหำรสินทรัพย์	กรุงเทพพำณิชย์	จ�ำกัด	
•	 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	บรรษัทตลำดรองสินเชื่อ

ที่อยู่อำศัย	
•	 ผู้ช่วยผู้ว่ำกำรสำยก�ำกับสถำบันกำรเงิน	 

ธนำคำรแห่งประเทศไทย

การศึกษา :             
•	 ปรญิญำโท	ด้ำนบริหำรธรุกิจ	สถำบันบัณฑติ

บรหิำรธรุกจิศศนิทร์	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 ประกำศนียบัตร	หลักสูตรกำรบริหำรขั้นสูง	(เอเอ็มพี)	 

มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด	สหรัฐอเมริกำ
•	 บัญชีมหำบัณฑิต	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 บัญชีบัณฑิต	(เกียรตินิยม)	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

10. นางปราณี ภาษีผล
ต�าแหน่ง :              
•	 กรรมกำรตรวจสอบบริษัท	ดุสิตธำนี	จ�ำกัด	(มหำชน)
•	 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและบริหำรควำมเสี่ยง		

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	 
บริษัท	เอส.ซี.ไอ.อีเลคตริค	แม็นนิวแฟ็คเชอเรอ	จ�ำกัด

•	 ประธำนอนุกรรมกำรก�ำหนดจรรยำบรรณ	 
สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์	

ประวัติการท�างาน : 
•	 รองอธิบดีกรมกำรประกันภัย
•	 รองอธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
•	 หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงพำณิชย์

การศึกษา :            
•	 บัญชีมหำบัณฑิต	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	
•	 บัญชีบัณฑิต	(เกียรตินิยมดี)	 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	
•	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

8. นายปกรณ์ เพ็ญภาคกุล
ต�าแหน่ง :             
•	 กรรมกำรสภำวิชำกำรมหำวิทยำลัยรัฐ	1	แห่ง
•	 อำจำรย์พิเศษ	มหำวิทยำลัยรัฐบำลและเอกชน
•	 อนุกรรมกำรก�ำหนดจรรยำบรรณ	สภำวิชำชีพบัญชี 

ในพระบรมรำชูปถัมภ์
•	 ที่ปรึกษำสมำคมส�ำนักงำนบัญชีไทย
•	 ที่ปรึกษำสมำคมผู้สอบบัญชีภำษีอำกร

ประวัติการท�างาน :
•	 หุ้นส่วน	ส�ำนักงำนสอบบัญชี	ไพร้ซ	วอเตอร์เฮำส์	
•	 เลขำธิกำรและกรรมกำรหลำยคณะในสมำคม 

นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย
•	 กรรมกำรสภำวิชำชีพบัญชีด้ำนกำรศึกษำและ

เทคโนโลยีกำรบัญชี	สองวำระ
•	 อนุกรรมกำรตรวจสอบ	สภำวิชำชีพบัญชี 

ในพระบรมรำชูปถัมภ์

การศึกษา :           
•	 ปริญญำบริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 

(กำรบัญชี)	มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
•	 บัญชีบัณฑิต	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
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กจิกรรม
ทีเ่กีย่วข้องกบัการ
ยกระดบัคุณภาพ
งานสอบบัญชี

02



	 เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพรายงานทางการเงินอย่างยั่งยืน	ในรอบการตรวจที่	2	ก.ล.ต.	จึงได้ 

ร่วมจัดท�า	 และริเริ่มกิจกรรมต่าง	 ๆ	 กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพรายงานทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 

ผูส้อบบญัช	ีผูท้�าบญัชี	และกรรมการตรวจสอบของบริษทัจดทะเบยีน	เพือ่ให้ผู้ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องตระหนกัถงึความส�าคัญ 

ของคุณภาพรายงานทางการเงิน	 ซึ่ง	 ก.ล.ต.	 ได้ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ	 เช่น	 สภาวิชาชีพบัญชี 

ในพระบรมราชูปถัมภ์	(“สภาวิชาชีพบัญชีฯ”)	และหน่วยงานก�ากับดูแลในต่างประเทศ	ผลักดันให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายทบทวนและพัฒนาคุณภาพของระบบงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของรายงานทางการเงิน	 ซ่ึงเป็น 

การสร้างความแข็งแกร่งจากภายใน	 และน�าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในที่สุด	 ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ให้ประเทศไทยเป็นที่ 

ยอมรับในระดบัสากล	และมคีวามสามารถในการแข่งขันท�าให้ตลาดทุนไทยเป็นช่องทางในการระดมทุนของกจิการท้ังใน 

และต่างประเทศ	และดึงดูดนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้มาร่วมลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น	

ก.ล.ต. เสริมความแข็งแกร่งให้ผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชี

	 ด้วยควำมต้ังใจท่ีจะให้ส�ำนักงำนสอบบัญชีม ี
กำรพัฒนำจำกภำยในองค์กรเป็นหลัก	 ก.ล.ต.	 จึงให ้
ควำมส�ำคัญกับกำรฝึกอบรมเพ่ือให้ผู ้สอบบัญช ี
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมำตรฐำน 
กำรบัญชีและมำตรฐำนกำรสอบบัญชีและสำมำรถ 
แก้ปัญหำที่เกิดขึ้นได้อย่ำงทันท่วงที	 ดังนั้น	 ในปีน้ี	
ก.ล.ต.	 จึงจัดสัมมนำเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่ส�ำคัญ 
ให้กับผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นเป็น	2	ครั้งต่อปี	

	 จำกผลกำรตรวจในครึ่งปีแรกพบข้อสังเกต 
เกี่ ยวกับวิธีกำรตรวจสอบเนื้อหำสำระโดยใช ้ 

กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบ	 และกำรเลือกตัวอย่ำงเป็นจ�ำนวนมำก	 ก.ล.ต.	 จึงได้จัดสัมมนำในเร่ืองดังกล่ำว 
เป็นกำรเร่งด่วน	โดยเชญิตวัแทน	ผูส้อบบัญชจีำกส�ำนกังำนสอบบญัชเีป็นวทิยำกรร่วมกบั	ก.ล.ต.	ซึง่กำรสมัมนำ
ในครัง้นีมุ้ง่เน้นทีก่ำรให้ควำมรู	้ควำมเข้ำใจทีถ่กูต้อง	และร่วมหำแนวทำงแก้ไขท่ีสำมำรถท�ำได้จริงในทำงปฏบิติั
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	 ในช่วงปลำยปี	 ก.ล.ต.	 ได้จัดสัมมนำเก่ียวกับประเด็นท่ีพบท้ังในระดับส�ำนักงำนสอบบัญชี	 และ 
ระดบังำนสอบบัญชใีห้แก่ผูส้อบบัญช	ีและหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องอืน่	ๆ 		นอกจำกนี	้ยงัได้จดัสมัมนำเชงิอภปิรำย 
เก่ียวกับแนวทำงกำรวำงแผนงำนสอบบญัช	ีและกำรประเมนิควำมเสีย่งอย่ำงมปีระสทิธภิำพ	เนือ่งจำก	ก.ล.ต. 
ยังพบประเด็นดังกล่ำวในงำนสอบบัญชีที่สุ ่มตรวจ	 และเรื่องดังกล่ำวเป็นเรื่องที่มีควำมส�ำคัญที่จะท�ำให้
กระบวนกำรสอบบัญชีเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผล	 และท�ำให้กำรตรวจสอบกำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยง 
ที่ส�ำคัญได้อย่ำงตรงประเด็น	 โดยผู้เข้ำร่วมเป็นตัวแทนในกำรอภิปรำยประกอบไปด้วยตัวแทนจำกส�ำนักงำน 
สอบบัญชีขนำดใหญ่	และส�ำนักงำนสอบบัญชีขนำดเล็ก	เพื่อจะได้สำมำรถให้มุมมองที่เหมำะสมแก่ผู้เข้ำร่วม
สัมมนำได้มำกที่สุด

	 นอกจำกนี้	 ก.ล.ต.	 ยังเล็งเห็นว่ำ	 กำรเตรียม 
ควำมพร้อมของผู ้สอบบัญชีท่ีจะเข้ำมำยื่นขอ
เป็นผู้สอบบัญชีในตลำดทุนเป็นเรื่องส�ำคัญ	 จึงได้ 
ร่วมกับสภำวิชำชีพบัญชีฯ	 จัดฝึกอบรมให้แก  ่
ผู ้ สอบบัญชีที่ มีควำมสนใจจะมำสมัครเป ็น 
ผู้สอบบัญชีในตลำดทุน	 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและ
พัฒนำให ้ผู ้สอบบัญชีพร ้อมท่ีจะเข ้ำมำเป ็น 
ผู้สอบบัญชีในตลำดทุนเพิ่มข้ึน	 และเพิ่มจ�ำนวน 
ผู ้ ส อ บบั ญ ชี ใ น ต ล ำ ด ทุ น ใ ห ้ เ พี ย ง พ อ ต ่ อ 
ควำมต้องกำรของภำคธุรกิจต่อไป	 	 โดยมีกำรบรรยำยทั้งในภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติร่วมกัน	 และภำยหลัง
กำรฝึกอบรม	 สภำวิชำชีพบัญชีฯ	 จะส่งผู้เชี่ยวชำญเข้ำตรวจระบบควบคุมคุณภำพของส�ำนักงำนสอบบัญช ี
ที่เข้ำร่วมฝึกอบรมเพื่อให้ค�ำแนะน�ำในกำรปรับปรุงระบบควบคุมคุณภำพของส�ำนักงำนสอบบัญชีให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรควบคุมคุณภำพต่อไป

ก.ล.ต. เข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมกับองค์กรระหว่างประเทศ 

	 ก.ล.ต.	 ได้เข้ำร่วมกำรประชุมและกำรฝึกอบรมกับองค์กรระหว่ำงประเทศอย่ำงสม�่ำเสมอ	 เพ่ือเป็น 
กำรแลกเปลีย่นข้อมลู	ควำมรูแ้ละประสบกำรณ์	และร่วมมอืกนัเพือ่ยกระดับคณุภำพงำนสอบบญัชแีละคณุภำพ
ของรำยงำนทำงกำรเงินของกิจกำรในตลำดทุน	อำทิเช่น

	 ในเดือนพฤษภำคม	2557	ประเทศไทยได้เป็นเจ้ำภำพ
ในกำรจัดประชมุ	AARG	Annual	meeting	(AARG:	ASEAN	
Audit	Regulators	Group)	ซึ่งกำรประชุมดังกล่ำว	ได้เปิด
โอกำสให้หน่วยงำนก�ำกับดูแลในประเทศสมำชิกอำเซียน
ได้หำรือร่วมกันถึงประเด็นข้อบกพร่องที่พบจำกกำรตรวจ
คุณภำพงำนสอบบัญชี	 และเปิดโอกำสให้หน่วยงำนก�ำกับ
ดูแลได้มีโอกำสพูดคุยกับส�ำนักงำนสอบบัญชีขนำดใหญ่ถึง
ประเด็นปัญหำของแต่ละส�ำนักงำนเพ่ือหำแนวทำงแก้ไข
ร่วมกัน

12 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์



	 ก.ล.ต.	 เข้ำร่วมประชุม	 International	Organization	of	Securities	Commission	Committee	1	 
ในเดือนกุมภำพันธ์	 มิถุนำยน	 และตุลำคม	 2557	ณ	 ประเทศสเปน	 ประเทศญี่ปุ่น	 และประเทศเบลเยี่ยม 
ตำมล�ำดับ	 เพื่อติดตำมพัฒนำกำรของมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรสอบบัญชีระหว่ำงประเทศ 
และสะท้อนปัญหำในทำงปฏิบัติให้หน่วยงำนก�ำหนดมำตรฐำนทรำบ	 ซึ่งเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพ
ของรำยงำนทำงกำรเงินและคุณภำพงำนสอบบัญชีในตลำดทุนของประเทศไทย

	 ก.ล.ต.	 เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมและกำรประชุม	 
International	Forum	of	Independence	Audit	 
Regulators	(“IFIAR”)	ในเดอืนมนีำคม	และเมษำยน	 
2557	ณ	ประเทศมำเลเซยี	และประเทศสหรฐัอเมริกำ 
ตำมล�ำดับ	 เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์	
และเรียนรู้พัฒนำกำรใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรก�ำกับ 
ดูแลผู้สอบบญัชแีละกำรควบคมุคณุภำพงำนสอบบญัชี
ในระดับสำกล	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรวำงแผน
กำรตรวจระบบกำรควบคมุคณุภำพงำนสอบบญัชขีอง	

	 กำรเข้ำร่วมสัมมนำ	 Public	 Accountant	
Conference	 ในเดือนสิงหำคม	2557	ภำยใต้หัวข้อ	
Financial	 Reporting:	 Striking	 a	New	Balance	
ณ	 ประเทศสิงคโปร์	 เพื่อติดตำมพัฒนำกำรใหม่ท่ี 
เกีย่วข้องกบักำรรำยงำนทำงกำรเงนิ	รวมถงึกำรพัฒนำ 
บทบำทของผู้ที่มีส่วนได้เสียในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน 
ทัง้ในระดบัผูบ้รหิำร	ผูท้�ำบัญช	ีและผูส้อบบญัช	ีเพ่ือยก 
ระดับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อเพิ่ม 
ควำมเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน

	 กำรเข้ำร่วมสัมมนำ	 International	 Auditor 
Regulatory	Institute	ทีจ่ดัขึน้โดย	Public	Company 
Accounting	 Oversight	 Board	 (“PCAOB”)	 ใน
เดือนพฤศจิกำยน	 2557	ณ	 ประเทศสหรัฐอเมริกำ	
ซึ่งเป็นโอกำสในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและ
ประสบกำรณ์กับผู้เข้ำร่วมประชุมที่มำจำกหน่วยงำน
ก�ำกับดูแลผู้สอบบัญชีทั่วโลก	 อันเป็นประโยชน์ต่อ 
ก.ล.ต.	 ในกำรพัฒนำแนวทำงในกำรก�ำกับดูแล 
ผู้สอบบัญชีให้เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล

ก.ล.ต.	อนัจะส่งผลให้คณุภำพงำนสอบบัญชขีองบริษทัจดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย์เป็นทีย่อมรับในสำยตำ
นักลงทุนและหน่วยงำนก�ำกับดูแลในต่ำงประเทศ
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	 ในเดอืนพฤศจกิำยน	2557	ก.ล.ต.	ได้เข้ำร่วมงำน	
2014	World	Congress	of	Accountants	ที่จัดขึ้น
โดย	International	Federation	of	Accountants	
(“IFAC”)	ณ	ประเทศอิตำล	ีซึง่เป็นงำนสัมมนำระดับโลก 
ที่จัดขึ้นทุก	 4	 ปี	 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพบัญชี 
จำกหลำยประเทศทั่วโลกมำร่วมงำน	 จึงเป็นโอกำส 
ในกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมสัมพันธ์กับตัวแทนจำก
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพบัญชีทั่วโลก	โดยเนื้อหำ
ของงำนสัมมนำในครั้งนี้เน้นบทบำทของนักบัญชี
ยุคใหม่ที่มีต่อกำรขับเคลื่อนธุรกิจในอนำคต	 รวมถึง
นวัตกรรมที่ใช้ในกำรพัฒนำวิชำชีพบัญชีที่จะมีในอนำคต	อันเป็นประโยชน์ต่อ	ก.ล.ต.	ในกำรก�ำหนดกลยุทธ์
และแนวทำงในกำรพัฒนำกำรก�ำกับดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพบัญชีในตลำดทุน	 เช่น	 ผู้สอบบัญชี	 และ 
ผู้ท�ำบัญชี	เป็นต้น

ก.ล.ต. เติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

	 นอกจำก	 ก.ล.ต.	 จะได้รับกำรยอมรับให้เป็นสมำชิกของ	 IFIAR	 ในปี	 2553	 และได้รับกำรยอมรับจำก 
คณะกรรมำธกิำรยโุรปให้อยูใ่นกลุ่มประเทศทีม่มีำตรฐำนทีเ่ท่ำเทียมกัน	(equivalent)	ในปี	2556	แล้ว	ในเดือน 
พฤศจิกำยน	2557	ก.ล.ต.	ได้รับโอกำสจำก	International	Organization	of	Securities	Commissions	
(“IOSCO”)	 ซึ่งเป็นองค์กรระหว่ำงประเทศของหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ก�ำกับดูแลและพัฒนำตลำดทุนทั่วโลก 
ในกำรส่งเจ้ำหน้ำที่ของส�ำนักงำนไปเป็นตัวแทนของ	 IOSCO	 เพ่ือเป็นสมำชิกใน	 IFRS	 Advisory	 Council 
ซึ่งท�ำหน้ำท่ีให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์	 ทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของ	 International	 Accounting	
Standards	 Board	 (IASB)	 และมีส่วนช่วยในกำรสนับสนุนให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในวงกว้ำงในกำรพัฒนำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ	 (IFRS)	 ให้เป็นมำตรฐำนที่มีคุณภำพและเป็นที่ยอมรับ 
ในสำกล	โดยวำระของกำรเป็นตัวแทนของ	IOSCO	ใน	IFRS	Advisory	Council	มีระยะเวลำ	3	ปี	ระหว่ำง
เดือนมกรำคม	2558	–	ธันวำคม	2560

	 ทั้งนี้	 กำรท่ี	 ก.ล.ต.	 ได้รับโอกำสให้เป็นตัวแทนในส่วนงำนที่ให้ค�ำปรึกษำเกี่ยวกับ	 IFRS	 ของหน่วยงำน
ในระดับสำกลนั้น	 ท�ำให้	 ก.ล.ต.	 สำมำรถเข้ำไปมีส่วนร่วมในองค์กรวิชำชีพบัญชีที่ได้รับกำรยอมรับทั่วโลก	
และยังท�ำให้	ก.ล.ต.	และวิชำชีพบัญชีของประเทศไทยมีโอกำสได้รับรู้ข้อมูลและประเด็นที่ส�ำคัญอันเกี่ยวกับ 
วิชำชีพบัญชีอย่ำงรวดเร็วและทันเวลำ	 และสะท้อนปัญหำในทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรน�ำ	 IFRS	 ไปใช้ใน
ประเทศไทยเพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรสอบบัญชีให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
สำกล	 ซึ่งท�ำให้งบกำรเงินของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยสำมำรถเปรียบเทียบได้ในระดับสำกล	 อันจะ
เป็นกำรส่งเสริมกำรเชื่อมโยงตลำดและกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ข้ำมประเทศ
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ผลการตรวจ
คุณภาพ
งานสอบบญัชี

โดยสรุป



ก.	ระดับส�านักงานสอบบัญชี

	 ในปี	2557	ท่ีผ่ำนมำ	ก.ล.ต.	ได้เข้ำตรวจและประเมนิคณุภำพของส�ำนกังำนสอบบญัชตีำมแผนงำนจ�ำนวน
ทั้งสิ้น	 12	 ส�ำนักงำนสอบบัญชี	 จำกผลกำรตรวจพบว่ำ	 แต่ละส�ำนักงำนสอบบัญชีมีกำรพัฒนำที่แตกต่ำงกัน
ในแต่ละองค์ประกอบของ	TSQC	1	 เนื่องจำกมีสภำพแวดล้อม	วัฒนธรรมองค์กร	และจุดแข็งที่แตกต่ำงกัน	
และพบว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีส่วนใหญ่มีกำรพัฒนำไปในทำงที่ดีข้ึน	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นของ 
หัวหน้ำส�ำนักงำนสอบบัญชี	และบุคลำกรภำยในส�ำนักงำนสอบบัญชีที่จะยกระดับคุณภำพงำนสอบบัญชีของ
ตนและของส�ำนักงำนสอบบัญชีให้ดียิ่งขึ้น	

	 ในรอบกำรตรวจที่สองนี้	 ก.ล.ต.	 มีกำรยกระดับวิธีกำรตรวจ	 โดยเน้นกำรตรวจให้ลึกมำกยิ่งข้ึน 
ในหลำยองค์ประกอบ	เช่น	ข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง	และกำรติดตำมผล	เป็นต้น		นอกจำกนี้	 
ในรำยงำนกำรตรวจระบบควบคมุคณุภำพงำนสอบบญัชทีี	่ก.ล.ต.	ออกให้แต่ละส�ำนกังำนสอบบญัชนีัน้	ก.ล.ต.	
ได้เพิ่มหัวข้อ	 “ประเด็นข้อบกพร่องที่ส�ำนักงำนสอบบัญชีต้องให้ควำมสนใจเป็นพิเศษ”	 ซ่ึงในหัวข้อดังกล่ำว	
ก.ล.ต.	จะช้ีให้ส�ำนกังำนสอบบัญชเีหน็ถงึประเดน็ส�ำคญัทีค่วรให้ควำมสนใจและด�ำเนนิกำรแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน 
โดยจะมีกำรวิเครำะห์เชิงลึกถึงต้นเหตุของปัญหำส�ำคัญของส�ำนักงำนสอบบัญชี	 เพ่ือช่วยให้ส�ำนักงำน 
สอบบญัชีสำมำรถจดัล�ำดบัควำมส�ำคญัในกำรแก้ไขปัญหำ	และสำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงตรงจดุ	อย่ำงไรก็ดี 
ก.ล.ต.	 ยังคงเน้นย�้ำให้ส�ำนักงำนสอบบัญชีต้องมีกำรวิเครำะห์เชิงลึกเพื่อหำสำเหตุและแนวทำงแก้ไขปัญหำ
ของส�ำนักงำนสอบบัญชีเอง	เนื่องจำกส�ำนักงำนสอบบัญชีแต่ละแห่งจะทรำบถึงปัญหำ	และหำแนวทำงแก้ไข
ปัญหำของตนเองได้ดท่ีีสดุภำยใต้ข้อจ�ำกดั	สภำพแวดล้อม	และวฒันธรรมองค์กรของแต่ละส�ำนักงำนสอบบญัชี

	 เนือ้หำในส่วนนีจ้ะกล่ำวถึง	ข้อสงัเกตส�ำคญัท่ีพบในแต่ละองค์ประกอบของ	TSQC	1	รวมถงึข้อเสนอแนะ
ของ	 ก.ล.ต.	 โดยให้ตัวอย่ำงนโยบำยหรือแนวปฏิบัติของบำงส�ำนักงำนสอบบัญชีที่พัฒนำขึ้นเพื่อป้องกันหรือ
แก้ไขปัญหำดังกล่ำว	

1. ความรับผิดชอบของผู้น�าต่อคุณภาพภายในส�านักงาน

	 หัวหน้ำส�ำนักงำนสอบบัญชีนับว่ำเป็นบุคคลที่มีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งต่อองค์กร	 เนื่องจำกเป็นผู้ก�ำหนด 
ทิศทำงกำรด�ำเนินงำนขององค์กร	 	 ดังนั้น	 ทัศนคติของหัวหน้ำส�ำนักงำนสอบบัญชีจึงเป็นตัวแปรที่ส�ำคัญ 
ในกำรก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนขององค์กรว่ำ	จะให้ควำมส�ำคัญกับคณุภำพงำนสอบบญัชมีำกน้อยเพียงใด 
ข้อบกพร่องที่พบบ่อยในองค์ประกอบนี้	คือ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของหุ้นส่วนส�านักงานและการจ่ายผลตอบแทนให้แก ่
หุ้นส่วนส�านักงาน 

	 ในกำรประเมินว่ำ	หัวหน้ำส�ำนักงำนสอบบัญชีให้ควำมส�ำคัญกับคุณภำพงำนสอบบัญชีมำกน้อยเพียงใด 
ปัจจัยส�ำคัญหนึ่งที่	 ก.ล.ต.	 ใช้ในกำรพิจำรณำคือ	ส�ำนักงำนสอบบัญชีได้น�ำปัจจัยเรื่องคุณภำพงำนสอบบัญชี
เข้ำเป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรจ่ำยค่ำตอบแทนหรือไม่	 และให้น�้ำหนัก 
ในเรื่องดังกล่ำวมำกน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยอื่น	

16 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์



	 ในรอบกำรตรวจนี	้พบว่ำ	ส�ำนกังำนสอบบญัชหีลำยแห่งได้พัฒนำเกณฑ์กำรประเมนิผลกำรปฏบิติังำนและ
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้สะท้อนถงึกำรให้ควำมส�ำคญัในเร่ืองคณุภำพงำนสอบบญัชมีำกขึน้	เช่น	มกีำรแบ่งเกณฑ์
ย่อยเกีย่วกบัคณุภำพงำนสอบบญัชใีนแบบประเมนิผล	และให้น�ำ้หนกัในเร่ืองดังกล่ำวค่อนข้ำงมำก		นอกจำกนี	้
ยงัพบว่ำ	ส�ำนกังำนสอบบญัชบีำงแห่งมกีำรก�ำหนดบทลงโทษต่อหุน้ส่วนส�ำนกังำน	และผู้สอบทำนกำรควบคมุ
คุณภำพงำน	(“EQCR”)	หำกพบข้อบกพร่องท้ังทีเ่กิดจำกผลกำรตรวจคณุภำพจำกหน่วยงำนภำยใน	หรอืจำก
หน่วยงำนก�ำกับดูแล	โดยหุ้นส่วนส�ำนักงำนดังกล่ำว	ต้องอธิบำยถึงสำเหตุของข้อบกพร่อง	และแนวทำงแก้ไข
เพื่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่องดังกล่ำวขึ้นอีก

	 อย่ำงไรก็ดี	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีบำงแห่งยังคงมีข้อบกพร่องในเรื่องข้ำงต้นอยู่	 โดยข้อบกพร่องที่มักพบ
คือ	 เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรจ่ำยผลตอบแทนท่ียังไม่สะท้อนให้เห็นถึงกำรน�ำปัจจัยเร่ือง
คุณภำพงำนสอบบัญชีมำประกอบกำรพิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเพียงพอ	 เช่น	 เกณฑ์กำรจ่ำย 
ผลตอบแทนคิดเป็นอัตรำคงที่และอัตรำร้อยละของค่ำสอบบัญชีที่ผู ้สอบบัญชีลงนำม	 โดยไม่ได้ค�ำนึงถึง 
ข้อบกพร่องจำกกำรปฏิบัติงำน	 หรือกำรจ่ำยผลตอบแทนเป็นไปตำมดุลยพินิจของหัวหน้ำส�ำนักงำนหรือ 
หุ้นส่วนอำวุโสแต่เพียงผู้เดียว	 โดยไม่มีเกณฑ์กำรประเมินท่ีชัดเจน	 และไม่พบหลักฐำนท่ีแสดงให้เห็นว่ำ 
มีกำรอ้ำงอิงจำกปัจจัยเรื่องคุณภำพงำนสอบบัญชี	

	 ทั้งนี้	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีควรให้ควำมส�ำคัญในเรื่องกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหุ ้นส่วน
ส�ำนักงำนและ	 EQCR	 เพ่ือเป็นกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้บุคคลดังกล่ำวตระหนักถึงควำมส�ำคัญของ 
คุณภำพงำนเหนือธุรกิจ	 โดยมีกำรก�ำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีจะน�ำปัจจัยเรื่อง 
คุณภำพงำนสอบบัญชีมำประกอบกำรพิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรจ่ำยค่ำตอบแทน	และให ้
น�้ำหนักของแต่ละเรื่องมำกน้อยเพียงใด	

การจัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบไม่สอดคล้องกันระหว่างปริมาณงานและก�าลังคน

	 กำรขำดแคลนทรัพยำกรบุคคลในวิชำชีพสอบบัญชียังคงเป็นปัญหำส�ำคัญที่หัวหน้ำส�ำนักงำนสอบบัญช ี
ต้องให้ควำมสนใจเป็นพิเศษและหำทำงแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน	 โดยผลกระทบในเร่ืองดังกล่ำวส่งผลต่อ 
ส�ำนักงำนสอบบัญชีในระดับท่ีแตกต่ำงกันระหว่ำงส�ำนักงำนสอบบัญชีขนำดใหญ่	 และส�ำนักงำนสอบบัญช ี
ขนำดเล็ก	 กล่ำวคือ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีขนำดใหญ่มักขำดแคลนบุคลำกรในระดับผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอำวุโส
ถึงระดับผู้จัดกำรสอบบัญชี	 ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรตรวจสอบรำยกำรที่มีควำมซับซ้อนสูง	 ซึ่งจ�ำเป็น 
ต้องอำศยัประสบกำรณ์และวจิำรณญำณในกำรตรวจสอบค่อนข้ำงมำก	ในขณะทีส่�ำนกังำนสอบบญัชขีนำดเล็ก 
บำงแห่งประสบปัญหำเกี่ยวกับจ�ำนวนหุ้นส่วนส�ำนักงำนสอบบัญชีไม่เพียงพอกับปริมำณงำน	 หรือหุ้นส่วน
ส�ำนักงำนบำงคน	 นอกจำกต้องรับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินค่อนข้ำงมำกแล้ว	 ยังต้อง 
ท�ำหน้ำที่เป็น	 EQCR	 และคณะกรรมกำรควบคุมคุณภำพงำนอีกด้วย	 ซ่ึงอำจส่งผลให้ไม่มีเวลำเพียงพอใน
กำรมีส่วนร่วมและสอบทำนงำนสอบบัญชี	 	 ทั้งนี้	 ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงำนสอบบัญชี	 และ	 EQCR	ควรมี 
ส่วนร่วมในงำนสอบบัญชีอย่ำงเพียงพอตั้งแต่ขั้นตอนกำรวำงแผนจนถึงขั้นตอนกำรแสดงควำมเห็นต่อ 
งบกำรเงิน	 เนื่องจำกบุคคลดังกล่ำวเป็นผู้ท่ีมีประสบกำรณ์สอบบัญชีมำกที่สุดในทีมตรวจสอบ	 ซ่ึงจะช่วยให้ 
กำรก�ำหนดแนวทำงกำรสอบบัญชีมีประสิทธิภำพ	 กล่ำวคือ	 สำมำรถระบุควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญและตอบสนอง 
ต่อควำมเสี่ยงดังกล่ำวได้อย่ำงตรงประเด็น	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งธุรกิจที่มีควำมซับซ้อนและมีควำมเสี่ยงสูง	
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	 ดังนั้น	 หัวหน้ำส�ำนักงำนสอบบัญชีควรมีกำรปรับปรุงกระบวนกำรในกำรจัดสรรและบริหำรทรัพยำกร
บุคคลให้เหมำะสมกับปริมำณงำน	 รวมถึงจัดให้มีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรมอบหมำยงำนให้แก่
พนักงำนที่มีควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	 และประสบกำรณ์ที่เพียงพอต่อควำมซับซ้อนของงำน	 ซึ่งกำรพิจำรณำ 
ดังกล่ำวควรท�ำควบคู่ไปกับกำรตอบรับงำน	 หรือบำงส�ำนักงำนสอบบัญชีอำจใช้วิธีกำรก�ำหนดจ�ำนวน 
งำนสอบบัญชีสูงสุดท่ีผู้สอบบัญชีสำมำรถรับงำนได้	 ประกอบกับกำรพิจำรณำถึงขนำดกิจกำร	 ควำมซับซ้อน
ของธุรกิจ	และควำมเสี่ยงในกำรสอบบัญชี	รวมถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบด้ำนอื่น	ๆ 	ที่ผู้สอบบัญชีรำยดังกล่ำว
ต้องรับผิดชอบร่วมด้วย

	 ทัง้นี	้ทีผ่่ำนมำ	ก.ล.ต.	พบว่ำ	ส�ำนักงำนสอบบญัชหีลำยแห่งต่ำงพยำยำมแก้ไขปัญหำดงักล่ำวอย่ำงต่อเนือ่ง 
ด้วยวิธกีำรท่ีแตกต่ำงกันไป	ยกตวัอย่ำงเช่น	ส�ำนกังำนสอบบญัชีบำงแห่งได้จ้ำงพนกังำนมำช่วยท�ำงำนทีไ่ม่ต้อง 
ใช้ควำมรูแ้ละดลุยพนิจิในเรือ่งสอบบญัชมีำกนกั	เช่น	กำรส่งหนงัสอืยนืยนัยอด	หรอืงำนเอกสำรต่ำง	ๆ 	เป็นต้น 
เพื่อช่วยลดงำนของทีมตรวจสอบเพื่อให้ทีมตรวจสอบมีเวลำในกำรปฏิบัติงำนสอบบัญชีที่มีควำมซับซ้อน 
หรอืต้องใช้วจิำรณญำณในกำรตรวจสอบได้อย่ำงเต็มที	่	นอกจำกนี	้ส�ำนกังำนสอบบญัชบีำงแห่งยงัมอบหมำย 
ให้พนกังำนทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถด้ำนกำรควบคมุคณุภำพงำนสอบบญัชเีข้ำมำดูแลเร่ืองกำรควบคมุคณุภำพ
งำนสอบบัญชีโดยตรงเพิ่มเติม	 เพื่อลดงำนของหุ้นส่วนส�ำนักงำนสอบบัญชีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นลง	 ท�ำให ้
หุ้นส่วนส�ำนักงำนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นมีเวลำให้กับงำนตรวจสอบได้เต็มที่ยิ่งขึ้น

ความรับผิดชอบของหัวหน้าส�านักงานสอบบัญชีต่อข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของ 
หุ้นส่วนส�านักงาน

	 เนื่องด้วยหัวหน้ำส�ำนักงำนสอบบัญชีมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบต่อระบบกำรควบคุมคุณภำพ 
โดยรวมของส�ำนักงำนสอบบัญชี	หัวหน้ำส�ำนักงำนสอบบัญชีจึงต้องจัดให้มีนโยบำยและวิธีปฏิบัติที่สนับสนุน 
ให้ทุกขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนสอบบัญชีและทุกองค์ประกอบของ	 TSQC1	 มีคุณภำพ	 ดังนั้น	 ในกรณีที่
ส�ำนักงำนสอบบัญชีมีข้อบกพร่องในองค์ประกอบใดเป็นจ�ำนวนมำก	 หรือมีข้อบกพร่องท่ียังไม่ได้รับ 
กำรแก้ไขจำกผลกำรตรวจสอบครั้งก ่อน	 แสดงให้เห็นว่ำ	 หัวหน้ำส�ำนักงำนสอบบัญชียังไม่ได ้ให้ 
ควำมส�ำคัญในกำรแก้ไขข้อบกพร่องเรื่องดังกล่ำวอย่ำงเพียงพอ	ผลกำรประเมินเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบของ 
หัวหน้ำส�ำนักงำนสอบบัญชีจึงถูกปรับลดลงด้วย	 เช่น	 หำกพบข้อบกพร่องท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองกำรปฏิบัติงำน
สอบบัญชีเป็นจ�ำนวนมำก	 นอกจำกคะแนนในส่วนกำรปฏิบัติงำนสอบบัญชีจะไม่ดีแล้ว	 คะแนนในส่วนของ
ควำมรับผิดชอบของผู้น�ำต่อคุณภำพภำยในส�ำนักงำนก็จะถูกปรับลดลงไปด้วย	เป็นต้น

2. ข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

	 ก.ล.ต.	 พบว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีมีกำรพัฒนำในเรื่องข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องได้ดีขึ้น
ในหลำยประเด็น	 โดยพบว่ำ	 ข้อบกพร่องในหลำยเรื่องลดลงอย่ำงมำก	 เช่น	 กำรควบคุมและติดตำมเกี่ยวกับ 
งำนสอบบญัชทีีส่�ำนกังำนสอบบัญชใีห้บริกำรสอบบญัชีเป็นระยะเวลำนำน	หรอืงำนสอบบญัชทีีมี่ค่ำธรรมเนียม
กำรสอบบญัชคีดิเป็นสดัส่วนทีส่งูเมือ่เทยีบกบัค่ำสอบบญัชโีดยรวมของส�ำนกังำนสอบบญัช	ีเป็นต้น		อย่ำงไรกด็ี 
ในรอบกำรตรวจนี้	ก.ล.ต.	ได้ยกระดับควำมเข้มงวดในกำรตรวจในหลำยประเด็น	เช่น
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การท�าธุรกรรมทางการค้ากับลูกค้าสอบบัญชี

	 ผลกำรตรวจแสดงให้เห็นว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีบำงแห่งมีกำรท�ำธุรกรรมกับลูกค้ำสอบบัญชี	 แต่ไม่พบ 
กำรจดบันทึกกระบวนกำรพิจำรณำอุปสรรคต่อควำมเป็นอิสระว่ำ	 เหตุใดส�ำนักงำนสอบบัญชีจึงเห็นว่ำ 
ธุรกรรมดังกล่ำวไม่ขัดต่อควำมเป็นอิสระ	 ซ่ึงข้อสังเกตนี้มักพบในส�ำนักงำนสอบบัญชีที่มีฝ่ำยจัดซ้ือ 
จัดจ้ำงแยกจำกฝ่ำยตรวจสอบบัญชี	 โดยฝ่ำยจัดซ้ืออำจไม่มีควำมรู้	 ควำมเข้ำใจในกำรรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ประเมินอุปสรรคต่อควำมเป็นอิสระที่เพียงพอ	 รวมถึงไม่มีกำรจดบันทึกผลกำรพิจำรณำในเร่ืองดังกล่ำว
อย่ำงเหมำะสม	 	 ดังนั้น	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีควรมีกำรสื่อสำรให้พนักงำนทุกฝ่ำยรับทรำบถึงข้อก�ำหนด 
และวิธีกำรในกำรตรวจสอบควำมเป็นอิสระในกำรท�ำธุรกรรมทำงกำรค้ำกับลูกค้ำสอบบัญชี	 รวมถึงจัดให้มี 
กำรบันทึกกำรใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำธุรกรรมดังกล่ำว	พร้อมหลักฐำนอ้ำงอิงว่ำไม่มีประเด็นที่กระทบต่อ
ควำมเป็นอิสระของส�ำนักงำนสอบบัญชี

การให้บริการอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี (non-audit service)

	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีมีกระบวนกำรประเมินอุปสรรคต่อควำมเป็นอิสระก่อนที่จะรับงำน	non-audit	
service	 จำกลูกค้ำสอบบัญชี	 	 อย่ำงไรก็ดี	 กำรบันทึกข้อมูลหรือกำรปรึกษำหำรือในเร่ืองดังกล่ำวยังไม่
เพียงพอ	 กล่ำวคือ	 กำรบันทึกลักษณะงำนและขอบเขตกำรให้บริกำรยังไม่ละเอียดพอที่จะประเมินได้ว่ำ	
งำนดังกล่ำวไม่เป็นอุปสรรคต่อควำมเป็นอิสระ	 รวมถึงกระบวนกำรปรึกษำหำรือและกำรจดบันทึกกำรใช้
ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำให้บริกำร	non-audit	service	แก่ลูกค้ำสอบบัญชี	 ไม่แสดงให้เห็นถึงกระบวนกำร
ไตร่ตรองในเรื่องขอบเขตกำรให้บริกำรอย่ำงละเอียดเพียงพอ	 	 ท้ังนี้	 ข้อสังเกตในเร่ืองดังกล่ำวมักพบใน
ส�ำนักงำนสอบบัญชีที่มีส�ำนักงำนเครือข่ำยซึ่งมีกำรให้บริกำรประเภทอื่นด้วย	 ในขณะที่ข้อสังเกตนี้กลับ 
พบได้น้อยในส�ำนักงำนสอบบัญชีขนำดเล็ก	 เนื่องจำกส�ำนักงำนสอบบัญชีขนำดเล็กส่วนใหญ่มักมี 
กำรก�ำหนดนโยบำยที่จะไม่รับงำนอื่นนอกเหนือจำกงำนสอบบัญชีส�ำหรับลูกค้ำสอบบัญชี	

	 ก.ล.ต.เห็นว่ำ	 แม้ส�ำนักงำนสอบบัญชีได้มีกำรก�ำหนดนโยบำยและวิธีปฏิบัติในเร่ืองกำรพิจำรณำ 
ควำมเป็นอิสระในกรณีท่ีมีกำรให้บริกำร	 non-audit	 service	 แก่ลูกค้ำสอบบัญชีตำมท่ีมำตรฐำน
ก�ำหนดแล้ว	 และแม้ว่ำกำรให้บริกำร	 non-audit	 service	 ดังกล่ำวข้ำงต้นจะมีลักษณะงำนและขอบเขต 
กำรให้บริกำรที่ไม่ท�ำให้ผู้สอบบัญชีขำดควำมเป็นอิสระ	 แต่ผู้ใช้ผลงำนของผู้สอบบัญชีก็อำจมีข้อสงสัยว่ำ	 
กำรที่ผู ้สอบบัญชีมีกำรให้บริกำรอื่นแก่ลูกค้ำสอบบัญชีจะท�ำให้ผู ้สอบบัญชีขำดควำมเป็นอิสระหรือไม่ 
ส�ำนักงำนสอบบัญชีจึงจ�ำเป็นต้องให้ควำมส�ำคัญกับกระบวนกำรปรึกษำหำรือและกำรจดบันทึก	 กำรใช้
ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำให้บริกำร	 non-audit	 service	 แก่ลูกค้ำสอบบัญชี	 เพื่อให้สำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำ	
ส�ำนกังำนสอบบญัช	ีได้มกีำรไตร่ตรองในเรือ่งขอบเขตกำรให้บริกำรอย่ำงละเอยีดเพียงพอแล้วว่ำ	ไม่มปีระเด็นที่
กระทบต่อควำมเป็นอสิระทัง้ควำมเป็นอสิระด้ำนจติใจ	และควำมเป็นอสิระอนัเป็นทีป่ระจกัษ์	(independence 
in	mind	 and	 in	 appearance)	 รวมถึงมีกำรก�ำหนดมำตรกำรป้องกันเพ่ือขจัดข้อสงสัยส�ำหรับปัญหำ 
และอุปสรรคต่อควำมเป็นอิสระอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม	

การรับงานส่วนตัวของพนักงาน

	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีบำงแห่งอนุญำตให้พนักงำนท่ีไม่ใช่หุ้นส่วนส�ำนักงำนสอบบัญชีรับงำนสอบบัญชี
หรืองำนบริกำรท่ีเกี่ยวเนื่องกับงำนสอบบัญชีในนำมส่วนตัวได้	 แต่ระบบกำรตรวจสอบควำมเป็นอิสระ	
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และควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์จำกกำรรับงำนส่วนตัวยังออกแบบไว้ไม่เหมำะสม	 เช่น	 ไม่ได้ก�ำหนดให้
พนักงำนรำยงำนกำรรับงำนส่วนตัว	 หรือไม่มีกำรประเมินควำมเสี่ยงและผลกระทบจำกกำรรับงำนส่วนตัว 
เป็นต้น	 นอกจำกนี้	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีบำงแห่งยังไม่มีระบบตรวจสอบข้อมูลท่ีพนักงำนเปิดเผยไว้ว่ำ
ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่	 	 อย่ำงไรก็ดี	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีบำงแห่งได้ก�ำหนดนโยบำยให้พนักงำนทยอยลด 
กำรรับงำนส่วนตัวลงในแต่ละปีแล้ว	 และก�ำหนดให้พนักงำนต้องรำยงำนรำยละเอียดต่ำง	 ๆ	 เกี่ยวกับ 
งำนส่วนตัวเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องและประเมินควำมเส่ียงและผลกระทบต่อส�ำนักงำนสอบบัญชีท้ังใน 
ด้ำนจรรยำบรรณ	 และคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำยดังกล่ำวว่ำ	 กำรรับงำนส่วนตัวไม่กระทบต่อ
เวลำในกำรปฏิบัติงำนให้กับส�ำนักงำนสอบบัญชี	

	 ทั้งนี้	 ก.ล.ต.	 สนับสนุนให้ส�ำนักงำนสอบบัญชีก�ำหนดนโยบำยให้พนักงำนลดกำรรับงำนส่วนตัวลง	 
เนื่องจำกแม้ว่ำส�ำนักงำนสอบบัญชีจะมีระบบในกำรตรวจสอบควำมเป็นอิสระและควำมขัดแย้งทำง 
ผลประโยชน์จำกกำรรับงำนส่วนตัวของพนักงำน	 แต่ในทำงปฏิบัติกลับเป็นไปได้ยำกที่ส�ำนักงำนสอบบัญช ี
จะสำมำรถตรวจสอบได้ว่ำพนักงำนรำยดังกล่ำวได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับงำนส่วนตัวครบถ้วนหรือไม่	 	 เนื่องจำก 
กำรรำยงำนดังกล่ำวต้องอำศัยควำมซื่อสัตย์ของพนักงำนในกำรรำยงำนข้อมูลเท่ำนั้น	

	 นอกจำกนี้	 กำรรับงำนส่วนตัวยังอำจส่งผลกระทบต่อเวลำในกำรปฏิบัติงำน	 โดยเฉพำะพนักงำน
ที่มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในระดับสูง	 เน่ืองจำกพนักงำนในระดับสูงควรมีเวลำเพียงพอที่จะช่วย 
ส�ำนักงำนสอบบัญชีในกำรปรับปรุงคุณภำพงำนสอบบัญชี	 ซึ่งงำนสอบบัญชีเป ็นงำนท่ีต ้องพึ่งพำ
ทรัพยำกรบุคคลท่ีมีควำมช�ำนำญเฉพำะทำงที่ได้รับกำรฝึกฝนเป็นพิเศษและสำมำรถให้ควำมไว้วำงใจได	้ 
ส�ำนักงำนสอบบัญชีจึงต้องสร้ำงวัฒนธรรมให้พนักงำนพร้อมจะทุ่มเทและน�ำศักยภำพสูงสุดของตนมำ
ใช้ในกำรท�ำงำนให้มีคุณภำพ	 โดยกำรจูงใจให้พนักงำนมีควำมต้องกำรท่ีจะเติบโตและมีควำมก้ำวหน้ำ
ในองค์กร	 ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยในกำรท�ำให้บุคลำกรท�ำงำนอย่ำงมีเป้ำหมำย	 และยังเป็นประโยชน์ใน 
กำรจัดเตรียมพัฒนำผู้มีศักยภำพให้เติบโตเป็นผู้บริหำรส�ำนักงำนสอบบัญชีต่อไป	

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 สืบเนื่องจำกผลกำรตรวจรอบท่ีแล้ว	 ก.ล.ต.	 พบว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีหลำยแห่งมีโครงสร้ำงองค์กร 
ที่ค่อนข้ำงซับซ้อน	 และมีกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกันค่อนข้ำงมำก	 ในรอบกำรตรวจนี้	 ก.ล.ต.	 จึงได้ตรวจเชิงลึก 
ถึงควำมครบถ้วนในกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำว	 รวมถึงมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนจำก 
กำรขำดควำมเป็นอิสระ	 และพบว่ำ	 ยังมีส�ำนักงำนสอบบัญชีหลำยแห่งที่เปิดเผยข้อมูลกิจกำรที่เข้ำข่ำยเป็น 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันไม่ครบถ้วน	 เนื่องจำกยังไม่มีนโยบำยในกำรก�ำหนดนิยำมกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
อย่ำงชัดเจน	 ซึ่งเร่ืองดังกล่ำวนอกจำกจะกระทบต่อกำรพิจำรณำเร่ืองควำมเป็นอิสระแล้ว	ยังกระทบถึงเรื่อง
กำรตอบรับงำนอีกด้วย

	 ก.ล.ต.	 เห็นว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีควรก�ำหนดนโยบำย	 และวิธีปฏิบัติในเรื่องกำรตรวจสอบควำมเป็น 
อิสระกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันให้รัดกุมมำกยิ่งขึ้น	 รวมถึงก�ำหนดกระบวนกำรตรวจสอบควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้บริหำรระดับสูงอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม	 และมีกระบวนกำรติดตำมผล 
ที่มีประสิทธิผล	 โดยอำจต้องมีกำรติดตำมตรวจสอบควำมครบถ้วนและถูกต้องของกำรรำยงำนควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์นั้น	รวมถึงมีบทลงโทษที่เหมำะสมส�ำหรับกรณีดังกล่ำว	เพื่อป้องกันมิให้ส�ำนักงำนสอบบัญชี 
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และบคุลำกรด�ำเนนิกำรขดักบัข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ		ทัง้นี	้ในระยะยำว	ส�ำนกังำนสอบบญัชอีำจพจิำรณำ
ปรบัปรุงโครงสร้ำงของกลุม่บรษัิทเพือ่หลกีเลีย่งปัญหำเกีย่วกบักำรขำดควำมเป็นอสิระทีอ่ำจมกีบัผูถ้อืหุน้	และ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

3. การตอบรับงานและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้า

	 หำกพิจำรณำผลกำรประเมินในองค์ประกอบนี้	 จะพบว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีส่วนใหญ่มีกำรปรับปรุง
กระบวนกำรที่เกี่ยวข้องให้ดีข้ึนอย่ำงเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับองค์ประกอบอื่น	 โดยผลกำรตรวจ
แสดงให้เห็นว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีทุกแห่งมีกำรก�ำหนดนโยบำย	 และแนวปฏิบัติในกำรตอบรับงำนและ 
กำรคงไว้ซึ่งควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำตำมที่	 TSQC	 1	 ก�ำหนดแล้ว	 	 นอกจำกนี้	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีบำงแห่ง 
ได้พัฒนำเครื่องมือเพ่ือช่วยในกำรตัดสินใจรับงำนสอบบัญชี	 เช่น	 ฐำนข้อมูลและโปรแกรมเพื่อใช้ใน 
กำรสืบค้นข้อมูลบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันของบริษัทลูกค้ำ	 รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรรมกำรและ 
ผู้บริหำรของกิจกำร	 เพื่อพิจำรณำควำมเป็นอิสระในกำรรับงำนสอบบัญชี	 และกำรประเมินควำมเสี่ยง 
ในเร่ืองควำมซือ่สตัย์สจุรติของผูบ้รหิำร	เป็นต้น		อย่ำงไรกด็	ีก.ล.ต.	ยงัคงมข้ีอเสนอแนะให้ส�ำนกังำนสอบบญัชี
ปรับปรุงกระบวนกำรตอบรับงำนและกำรคงไว้ซึ่งควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำให้รัดกุมมำกยิ่งขึ้น	 โดยข้อบกพร่อง 
ที่พบมำกมีดังนี้

การประเมินความเสี่ยงในการรับงานสอบบัญชี

	 ข้อสังเกตในเรื่องกำรประเมินควำมเสี่ยงที่พบสำมำรถแบ่งได้เป็นสำมเรื่องใหญ่	 คือ	 (1)	 กระดำษท�ำกำร 
ที่ใช้ในกำรบันทึกผลกำรประเมินควำมเสี่ยงไม่ครอบคลุมในเร่ืองส�ำคัญ	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 กระดำษท�ำกำร
ไม่สะท้อนให้เห็นถึงกำรพิจำรณำเกี่ยวกับควำมซ่ือสัตย์สุจริตของผู ้บริหำร	 กำรพิจำรณำเรื่องบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทลูกค้ำ	 และกำรตรวจสอบเรื่องควำมเป็นอิสระของพนักงำนที่ยังไม่ครอบคลุมถึง
สมำชิกในครอบครัว	 (immediate	 family	member)	 และสมำชิกครอบครัวที่ใกล้ชิด	 (close	 family 
member)	 ของผู้สอบบัญชี	 (2)	 เกณฑ์ในกำรประเมินควำมเสี่ยงยังไม่ชัดเจน	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 ผลจำกเกณฑ์ 
ในกำรประเมินควำมเสี่ยงย่อยไม่สอดคล้องกับข้อสรุปรวมในกำรประเมินควำมเสี่ยงโดยไม่ได้บันทึกว่ำ 
เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น	เช่น	ผลประเมินเกณฑ์ย่อยในเรื่องสภำพคล่องทำงกำรเงินไม่ดี	แต่ผลกำรประเมินฐำนะ
ทำงกำรเงินรวมอยู่ในระดับปกติ	 โดยไม่ได้มีเหตุผลใดเพิ่มเติมว่ำเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น	 และ	 (3)	 กำรประเมิน
และตอบสนองควำมเสี่ยงยังไม่เพียงพอ	 โดยผู้สอบบัญชีมักจะไม่ได้ระบุว่ำควำมเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนนั้น	 คำดว่ำ
จะเกิดขึ้นในรูปแบบใด	และจะตอบสนองควำมเสี่ยงดังกล่ำวนั้นอย่ำงไร	

	 ทั้งนี้	ก.ล.ต.	คำดหวังให้ส�ำนักงำนสอบบัญชีมีกำรก�ำหนดรำยละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 
ควำมเสี่ยงให้ครบถ้วน	พร้อมทั้งให้น�้ำหนักกับแต่ละปัจจัยว่ำ	ปัจจัยใดมีผลกระทบต่อกำรประเมินควำมเสี่ยง 
มำกน้อยเพียงใดและเพรำะเหตุใด	 โดยควรระบุไว้ในคู่มือกำรประเมินควำมเส่ียงและส่ือสำรให้พนักงำน 
มีควำมเข้ำใจตรงกัน		นอกจำกนี้	ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเสี่ยงแต่ละประเภทกับกำรตอบสนองควำมเสี่ยง
เป็นสิ่งส�ำคัญที่ผู้สอบบัญชีจะต้องพิจำรณำให้ครบถ้วนทั้งในด้ำน	 ลักษณะรำยกำร	 ระยะเวลำ	 และขอบเขต
กำรตรวจสอบ	 เพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ยงได้อย่ำงเหมำะสม	ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวจะท�ำให้ส�ำนักงำนสอบบัญชี
ม่ันใจได้ว่ำ	 งำนสอบบัญชีท่ีส�ำนักงำนสอบบัญชีตอบรับมำนั้นอยู่ในขอบเขตที่ส�ำนักงำนสอบบัญชีสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ	
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การรับงานสอบบัญชีก่อนการประเมินความเสี่ยงเสร็จสิ้น

	 ข้อสังเกตท่ีมักพบในเรื่องนี้	 คือ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีอนุมัติรับงำนไปก่อนที่จะได้รับค�ำยืนยันจำก 
ผู้สอบบัญชีหลัก	 (key	 audit	 partner)	 เรื่องควำมเป็นอิสระที่มีต่อบริษัทลูกค้ำ	 หรือจัดท�ำแบบประเมิน 
ควำมเสี่ยงภำยหลังจำกกำรออกหนังสือตอบรับงำนไปแล้ว	 แม้ว่ำภำยหลัง	 ก.ล.ต.	 ได้ตรวจแล้วไม่พบว่ำ	 
มีเหตุกำรณ์ใดผิดปกติที่จะท�ำให้ไม่อำจรับงำนได้	 แต่	 ก.ล.ต.	 เห็นว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีต้องประเมิน 
ควำมเสี่ยงท่ีส�ำคัญให้เสร็จสิ้นก่อนกำรรับงำน	 เพื่อป้องกันกรณีที่อำจมีควำมเสี่ยงที่เกินกว่ำระดับที่ 
ส�ำนักงำนสอบบัญชีจะสำมำรถรับงำนได้

การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรก่อนการตัดสินใจตอบรับงาน

	 จำกกำรตรวจ	 ก.ล.ต.	 มีข้อสังเกตว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีบำงแห่งมีกำรประมำณกำรชั่วโมงกำรท�ำงำน 
โดยเฉพำะลูกค้ำรำยใหม่ไม่เหมำะสม	 เช่น	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีประมำณกำรจ�ำนวนชั่วโมงกำรท�ำงำน 
ส�ำหรับลูกค้ำรำยใหม่ใกล้เคียงหรือน้อยกว่ำลูกค้ำรำยเดิมที่มีขนำดและควำมซับซ้อนในระดับเดียวกัน	 ทั้งที่ 
ส�ำนกังำนสอบบัญชียงัไม่มคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในธรุกิจของลกูค้ำรำยใหม่อย่ำงเพียงพอ	กำรประมำณกำร
ช่ัวโมงกำรท�ำงำนในกรณีตัวอย่ำงดังกล่ำวจึงอำจไม่เหมำะสม	 เนื่องจำกในกำรสอบบัญชีลูกค้ำเป็นปีแรกนั้น 
ผู้สอบบัญชีจะต้องใช้เวลำในกำรตรวจสอบยอดยกมำ	 และกำรท�ำควำมเข้ำใจธุรกิจ	 รวมถึงระบบควบคุม
ภำยในทีม่ำกกว่ำลกูค้ำรำยเดิมท่ีตรวจต่อเนือ่งมำระยะเวลำหนึง่	ซ่ึงผลจำกกำรประมำณกำรเวลำทีไ่ม่เพยีงพอ 
นอกจำกจะส่งผลต่อคุณภำพกำรท�ำงำนแล้ว	 ยังกระทบต่อกำรวำงแผนเรื่องทรัพยำกรบุคคลและระยะเวลำ 
เข้ำตรวจ	 รวมถึงกำรก�ำหนดค่ำสอบบัญชีที่ไม่เหมำะสมอีกด้วย	 ก.ล.ต.	 จึงสนับสนุนให้ส�ำนักงำนสอบบัญชี 
มีกระบวนกำรประเมินควำมเพียงพอของทรัพยำกรอย่ำงละเอียดทั้งในเร่ืองเวลำ	 จ�ำนวนคน	 และควำมรู ้
ควำมสำมำรถ	ว่ำสอดคล้องกับปริมำณและควำมเสี่ยงของงำนที่จะรับหรือไม่	

4. ทรัพยากรบุคคล

	 ทรัพยำกรบุคคลถือเป็นหัวใจส�ำคัญที่สุดในวิชำชีพสอบบัญชี	 เนื่องจำกเป็นกลไกในกำรขับเคล่ือนให้
งำนสอบบัญชีมีคุณภำพ	 ซึ่งภำยใต้องค์ประกอบนี้พบว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีส่วนใหญ่มีระบบกำรจัดกำร 
ด้ำนทรัพยำกรบุคคลท่ีดีนับตั้งแต่กำรตรวจในรอบแรก	 และในกำรตรวจรอบที่สองน้ีก็มีกำรพัฒนำให้ดียิ่งข้ึน 
ซึ่งในกำรตรวจปี	 2557	 ก.ล.ต.	 มุ่งเน้นไปท่ีกำรวำงแผนและจัดสรรก�ำลังคนให้เพียงพอและเหมำะสม 
ต่อกำรปฏิบตังิำนสอบบญัช	ีนโยบำยเกีย่วกับควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนของพนกังำน	กำรประเมนิผลพนกังำน 
และกำรติดตำมว่ำ	 พนักงำนของส�ำนักงำนสอบบัญชีมีควำมรู ้	 ควำมสำมำรถเพียงพอต่อกำรปฏิบัติ 
งำนสอบบัญชี	ซึ่งประเด็นดังกล่ำวเป็นประเด็นที่พบมำกในรอบกำรตรวจแรก

การวางแผนและจัดสรรก�าลังคนให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

	 จำกกำรตรวจโครงสร้ำงทรัพยำกรบุคคลของส�ำนักงำนสอบบัญชี	 ก.ล.ต.	 มีควำมเป็นห่วงเกี่ยวกับ 
ควำมเพียงพอของก�ำลังคนของส�ำนักงำนสอบบัญชีในปัจจุบันและในอนำคต	 เนื่องจำกส�ำนักงำนสอบบัญชี 
บำงแห่งยังไม่มีกำรวำงแผนก�ำลังคน	 (human	 resource	 planning)	 ให้ตอบสนองต่อแผนธุรกิจของ
ส�ำนักงำนสอบบัญชี	 เพื่อให้ควำมเชื่อมั่นว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีจะมีก�ำลังคนที่เพียงพอและเหมำะสมใน 
กำรปฏิบัติงำนสอบบัญชีที่ส�ำนักงำนสอบบัญชีได้ตอบรับงำนไว้แล้วหรือวำงแผนที่จะตอบรับงำนในอนำคต	
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	 ทัง้นี	้ส�ำนกังำนสอบบญัชบีำงแห่งได้เริม่แก้ปัญหำดงักล่ำวโดยใช้วธิทีีแ่ตกต่ำงกนั	เช่น	เปิดรับสมคัรพนกังำน
ใหม่เรว็ขึน้	ขอควำมร่วมมอืในกำรเข้ำท�ำกจิกรรมร่วมกบัมหำวทิยำลยัเพือ่ให้ควำมรูก้บันสิติ	นกัศึกษำเกีย่วกบั
วิชำชีพสอบบัญชี	 และเปิดโอกำสให้นิสิต	 นักศึกษำได้ฝึกงำนและมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนสอบบัญชีจริง 
พร้อมทัง้คัดเลอืกบคุคลทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถโดดเด่นมำท�ำงำนกบัส�ำนกังำนสอบบญัชใีนระยะยำว	เป็นต้น	

	 อย่ำงไรก็ดี	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีบำงแห่งใช้วิธีแก้ปัญหำโดยกำรรับพนักงำนชั่วครำวหรือพนักงำน
ประจ�ำตำมช่วงเวลำเป็นจ�ำนวนมำก	 เข้ำมำปฏิบัติงำนสอบบัญชีโดยมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเดียวกับ
พนักงำนประจ�ำ	 ซึ่ง	 ก.ล.ต.	 เห็นว่ำ	 กำรแก้ปัญหำดังกล่ำวควรให้เป็นวิธีกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ	 และเป็น 
กำรแก้ปัญหำระยะสัน้		อย่ำงไรกด็	ีในระยะยำววธิดัีงกล่ำวอำจก่อให้เกดิปัญหำได้	เนือ่งจำกกจิกำรในตลำดทนุ 
เป็นกิจกำรขนำดใหญ่	 มีควำมเสี่ยงสูง	 และมีควำมซับซ้อนกว่ำบริษัทท่ัวไป	 ในขณะท่ีกำรควบคุมดูแล 
พนักงำนช่ัวครำวหรือพนักงำนประจ�ำตำมช่วงเวลำให้ปฏิบัติตำมนโยบำยและข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ 
กำรควบคุมคุณภำพ	 เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีคุณภำพนั้น	 น่ำจะท�ำได้ยำกกว่ำกำรควบคุมดูแล
พนักงำนประจ�ำท่ีปฏิบัติงำนให้แก่ส�ำนักงำนสอบบัญชีนั้นเพียงแห่งเดียว	 	 นอกจำกนี้	 ระบบกำรประเมินผล 
และกำรให้คุณให้โทษอำจไม่มีประสิทธิผล	 เนื่องจำกพนักงำนดังกล่ำวมีกำรปฏิบัติงำนและมีรำยได  ้
จำกช่องทำงอื่นด้วย	 และไม่ได้ซึมซับนโยบำยและวัฒนธรรมองค์กรเท่ำที่ควร	 เนื่องจำกพนักงำนไม่ได้อยู่
ประจ�ำท้ังปี	 และอำจมีวัฒนธรรมที่แตกต่ำงจำกวัฒนธรรมของส�ำนักงำนสอบบัญชีอีกด้วย	 	 ดังนั้น	 ก.ล.ต.	
จึงเห็นว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีต้องให้ควำมส�ำคัญในกำรว่ำจ้ำงและพัฒนำพนักงำนประจ�ำที่ปฏิบัติงำน
เต็มเวลำซึ่งมีศักยภำพและควำมสำมำรถให้มีจ�ำนวนเพียงพอต่อปริมำณงำน	 เนื่องจำกงำนสอบบัญชี 
ต้องพึ่งพำทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมช�ำนำญเฉพำะทำงที่ต้องได้รับกำรฝึกฝนเป็นพิเศษและต้องสำมำรถ 
ให้ควำมไว้วำงใจได้	

นโยบายเกี่ยวกับโอกาสก้าวหน้าในสายงานของพนักงาน

	 จำกกำรตรวจพบว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีบำงแห่งมีโครงสร้ำงทรัพยำกรบุคคลท่ีไม่เอื้อต่อกำรจัดท�ำ 
แผนกำรวำงต�ำแหน่งทดแทน	 (succession	 plan)	 เพื่อพัฒนำพนักงำนขึ้นมำเป็นผู้บริหำรระดับกลำงและ
ระดับสูง	 เช่น	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ขำดพนักงำนระดับอำวุโส	 ท�ำให้มีช่องว่ำงระหว่ำงหุ้นส่วนส�ำนักงำน
และพนักงำนตรวจสอบระดับต้นค่อนข้ำงมำก	 หรือมีพนักงำนชั่วครำวค่อนข้ำงมำก	 ซ่ึงพนักงำนเหล่ำนี้ 
ไม่ได้มีแผนระยะยำวท่ีจะเติบโตในองค์กร	 รวมถึงส�ำนักงำนสอบบัญชีบำงแห่งยังไม่มีควำมชัดเจนเกี่ยวกับ 
กำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนหรือกำรวำงแผนที่จะสนับสนุนพนักงำนที่มีศักยภำพให้เติบโต 
เพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญในส�ำนักงำนสอบบัญชี		อย่ำงไรก็ดี	ในรอบกำรตรวจนี้	ก.ล.ต.	พบว่ำ	ส�ำนักงำนสอบบัญชี 
บำงแห่งเริ่มมีกำรวำงแผนในเรื่องดังกล่ำวให้ชัดเจนขึ้นแล้ว	ยกตัวอย่ำงเช่น	ส�ำนักงำนสอบบัญชีเริ่มมีนโยบำย 
ในกำรดึงดูดบุคลำกรที่มีศักยภำพไว้กับส�ำนักงำน	 	 ทั้งนี้	 หนึ่งในเคร่ืองมือพ้ืนฐำนที่ทุกส�ำนักงำนสอบบัญชี
สำมำรถท�ำได้คือ	กำรก�ำหนดระบบประเมนิผลและจ่ำยผลตอบแทนให้โปร่งใสชดัเจน	เนือ่งจำกกำรประเมินผล 
กำรปฏิบัติงำนเป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำรให้พนักงำนทรำบถึงควำมคำดหวังขององค์กร	 และกำรจ่ำย 
ผลตอบแทนที่ชัดเจนจะท�ำให้พนักงำนมีควำมมั่นใจและเชื่อมั่นต่อองค์กรได้		นอกจำกนี้	ส�ำนักงำนสอบบัญชี
บำงแห่งยงัมนีโยบำยทีส่นบัสนนุพนกังำนทีส่�ำนักงำนสอบบญัชไีด้ประเมนิแล้วว่ำ	มศีกัยภำพสงูและมโีอกำสสูง 
ที่จะก้ำวหน้ำในสำยงำน	 โดยกำรจัดให้มีโครงกำรส่งพนักงำนไปปฏิบัติงำนในสำขำต่ำงประเทศ	 หรือ 
กำรมอบหมำยงำนที่มีควำมท้ำทำย	เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและค่ำนิยมของบุคลำกรรุ่นใหม่	
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน

	 จำกกำรตรวจพบว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีบำงแห่งยังน�ำปัจจัยเก่ียวกับคุณภำพงำนมำพิจำรณำ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในสัดส่วนที่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยอื่น	 ท�ำให้กระบวนกำรประเมินผล 
กำรปฏิบัติงำนยังไม่สะท้อนควำมส�ำคัญของคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนอย่ำงชัดเจนเพียงพอ	
นอกจำกนี้	 ก.ล.ต.	 พบว่ำ	 ผลกำรประเมินของพนักงำนไม่สอดคล้องกับกำรจ่ำยค่ำตอบแทน	 ซ่ึงท�ำให้เกิด 
ข้อสงสยัในควำมโปร่งใสของระบบกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน	และอำจท�ำให้ส�ำนกังำนสอบบญัชไีม่สำมำรถ
ดึงดูดพนักงำนที่มีศักยภำพสูงให้อยู่กับส�ำนักงำนสอบบัญชีในระยะยำวได้	 รวมถึงระบบกำรประเมินผล 
กำรปฏิบตังิำนยงัไม่สำมำรถเป็นเครือ่งมอืในกำรท�ำให้พนกังำนเหน็ควำมส�ำคัญของคณุภำพงำนสอบบญัชแีละ
พฒันำตนเองให้ท�ำงำนได้อย่ำงมคีณุภำพ	ทัง้นี	้ก.ล.ต.	เชือ่ว่ำ	กำรประเมนิผลกำรปฏบิติังำนทีเ่น้นเรือ่งคณุภำพ
งำนสอบบัญชีอย่ำงชัดเจน	 และสอดคล้องกับกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและกำรเลื่อนต�ำแหน่งนั้น	 จะเป็นสิ่งจูงใจ
และผลักดันให้พนักงำนตระหนักและให้คุณค่ำกับกำรพัฒนำและคงไว้ซึ่งคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนสอบบัญชี	

การติดตามและด�าเนินการกับพนักงานที่ไม่ได้เข้าอบรม

	 จำกกำรตรวจพบว่ำ	บำงส�ำนกังำนสอบบญัชยีงัไม่มรีะบบกำรตดิตำมให้พนกังำนเข้ำอบรมอย่ำงครบถ้วน 
และยงัไม่มนีโยบำยด�ำเนนิกำรกบัพนกังำนทีไ่ม่ได้เข้ำอบรม	จึงท�ำให้เกดิข้อสงสัยว่ำพนกังำนดังกล่ำวมคีวำมรู ้
ควำมสำมำรถเพยีงพอตำมท่ีส�ำนักงำนสอบบญัชคีำดหวงัหรอืไม่		อย่ำงไรกด็	ีก.ล.ต.	พบว่ำ	ส�ำนกังำนสอบบญัชี 
หลำยแห่งมีกำรเก็บชั่วโมงกำรท�ำงำนของพนักงำนในรูปแบบฐำนข้อมูลเพ่ือให้พนักงำนสำมำรถเข้ำมำ 
ตรวจสอบจ�ำนวนชั่วโมงกำรฝึกอบรมของตนเอง	 และเมื่อใกล้ถึงสิ้นปีฝ่ำยงำนที่เกี่ยวข้องจะส่ง	 e-mail 
แจ้งเตอืนพนักงำนอีกครัง้ว่ำผูใ้ดยงัฝึกอบรมเรือ่งใดไม่ครบถ้วน	พร้อมค�ำแนะน�ำว่ำควรด�ำเนนิกำรอย่ำงไรต่อไป 
นอกจำกนี	้ส�ำนกังำนสอบบญัชบีำงแห่งยงัก�ำหนดบทลงโทษพนักงำนท่ีเข้ำอบรมไม่ครบถ้วนอกีด้วย		ท้ังน้ี	ก.ล.ต. 
เห็นว่ำ	 กำรฝึกอบรมเป็นเรื่องส�ำคัญที่ส�ำนักงำนสอบบัญชีควรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงำนตระหนัก 
ถึงควำมส�ำคัญดังกล่ำว	 โดยออกนโยบำยและแนวปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่ำพนักงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน 
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงเพียงพอ	รวมถึงก�ำหนดบทลงโทษส�ำหรับผู้ที่ละเลยไม่อบรมในเรื่องที่จ�ำเป็น

5. การปฏิบัติงาน

	 แม้ว่ำองค์ประกอบเรื่องกำรปฏิบัติงำนจะยังคงเป็นประเด็นที่พบข้อสังเกตค่อนข้ำงมำกเมื่อเทียบ
กับประเด็นอื่น	 แต่ผลกำรตรวจในรอบสองนี้แสดงให้เห็นถึงควำมต้ังใจของส�ำนักงำนสอบบัญชีที่จะแก้ไข 
ข้อบกพร่อง	ในรอบที่ผ่ำนมำแล้ว	โดยตัวอย่ำงข้อสังเกตที่ยังคงพบในรอบกำรตรวจนี้	คือ
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การมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชี และผู้สอบทานการควบคุมงานสอบบัญชี (EQCR)

หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่ำวครอบคลุมเพียงงำนสอบบัญชีที่เลือกตรวจในปี	2557	และสำมำรถเก็บข้อมูลได้เท่ำนั้น

	 จำกภำพจะเห็นได้ว่ำ	ผูส้อบบญัชส่ีวนใหญ่มส่ีวนร่วมในงำนสอบบัญชีประมำณ	49-144	ชัว่โมง		อย่ำงไรกดี็ 
หำกพจิำรณำในแง่ของสดัส่วนชัว่โมงกำรท�ำงำนของผูส้อบบญัชต่ีอชัว่โมงงำนสอบบญัชรีวมนัน้	พบว่ำ	ชัว่โมง
กำรท�ำงำนของผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่อยู่ในช่วงมำกกว่ำร้อยละ	 1	 แต่น้อยกว่ำร้อยละ	 5	 ในขณะที่	 EQCR 
ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในงำนสอบบัญชีประมำณ	13-24	ชั่วโมง	โดยพบว่ำมี	EQCR	ถึงร้อยละ	42	ที่มีส่วนร่วม
ในงำนสอบบัญชีน้อยกว่ำร้อยละ	1

	 ในกำรประเมินผลเรื่องกำรมีส่วนร่วมในงำนสอบบัญชีนั้น	 ก.ล.ต.	 จะพิจำรณำทั้งในแง่จ�ำนวนชั่วโมง 
กำรท�ำงำน	 และร้อยละของช่ัวโมงกำรท�ำงำนต่อชั่วโมงกำรท�ำงำนทั้งหมด	 รวมถึงพิจำรณำระดับ 
ควำมซับซ้อน	และควำมเสี่ยงของกิจกำรประกอบด้วย

	 จำกกำรตรวจพบว่ำ	 ยังคงมีงำนสอบบัญชีบำงงำนที่กำรมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชี	 และ	 EQCR	 อยู่ใน 
ระดับต�่ำ	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งงำนสอบบัญชีท่ีมีควำมเสี่ยงสูง	 รวมถึงในบำงงำนสอบบัญชี	 ผู้สอบบัญชียัง
เข้ำไปมีส่วนร่วมในขั้นตอนกำรวำงแผนค่อนข้ำงน้อย		นอกจำกนี้	ก.ล.ต.	พบว่ำ	กระดำษท�ำกำรของ	EQCR 

1-24 ชั่วโมง

49-144 ชั่วโมง

25-48 ชั่วโมง

144 ชั่วโมงข�้นไป
3%

34%
27%

36%

น�อยกว�า 1%

มากกว�า 5% แต�น�อยกว�า 10%

มากกว�า 1% แต�น�อยกว�า 5%

10% ข�้นไป

2%

75%

18%

5%

1-12 ชั่วโมง

25-48 ชั่วโมง

13-24 ชั่วโมง

49 ชั่วโมงข�้นไป

34%

27%
7%

32%
น�อยกว�า 1%

มากกว�า 3% แต�น�อยกว�า 5%

มากกว�า 1% แต�น�อยกว�า 3%

มากกว�า 5%

3%

39%

42%

16%

ภาพ 3	แสดงสัดส่วนชั่วโมงกำรมีส่วนร่วมของ	
EQCR

ภาพ 4	แสดงสัดส่วน	%	กำรมีส่วนร่วมของ 
EQCR	ต่อจ�ำนวนชั่วโมงกำรท�ำงำนทั้งหมด

ภาพ 1	แสดงสัดส่วนชั่วโมงกำรมีส่วนร่วมของ 
ผู้สอบบัญชี

ภาพ 2	แสดงสัดส่วน	%	กำรมีส่วนร่วมของ 
ผู้สอบบัญชีต่อจ�ำนวนชั่วโมงกำรท�ำงำนทั้งหมด
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ยังไม่ละเอียดเพียงพอ	โดยมักแสดงออกมำในรูป	check	 list	ที่ไม่มีรำยละเอียดกำรท�ำงำน	ซึ่งท�ำให้ยำกต่อ 
กำรประเมินว่ำ	EQCR	ได้มีส่วนร่วมในกำรสอบทำนงำนอย่ำงเพียงพอแล้วหรือไม่	 	ทั้งนี้	ภำยใต้สภำพธุรกิจ 
ในปัจจุบันท่ีมีควำมซับซ้อนมำกย่ิงข้ึนนั้น	 กำรมีส่วนร่วมจำกบุคคลที่มีประสบกำรณ์สูงจะช่วยลดควำมเสี่ยง 
ที่อำจมีขึ้นจำกกำรตรวจไม่พบกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงได้ดียิ่งข้ึน	 นอกจำกนี้	 กำรมีส่วนร่วมของ 
ผู ้สอบบัญชี	 และ	 EQCR	 ยังช่วยให้งำนสอบบัญชีส�ำเร็จลุล่วงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้นอีกด้วย 
โดยส�ำนักงำนสอบบัญชีบำงแห่งได้มีกำรวำงแผนจ�ำนวนงำนส�ำหรับผู้สอบบัญชี	 และ	 EQCR	 แต่ละคน 
เพื่อเอื้อให้ผู้สอบบัญชี	และ	EQCR	มีเวลำเพียงพอที่จะเข้ำไปมีส่วนร่วมในงำนสอบบัญชีได้มำกยิ่งขึ้น

คู่มือการสอบบัญชี และแนวทางการสอบบัญชี 

	 ประเดน็เรือ่งคู่มือกำรสอบบัญช	ีและแนวทำงกำรสอบบัญช	ีที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ละเอยีดเพียงพอ	ยังเปน็ 
ประเด็นที่พบในส�ำนักงำนสอบบัญชีบำงแห่ง	 โดยแต่ละส�ำนักงำนสอบบัญชีจะมีข้อบกพร่องที่แตกต่ำงกันไป
ขึ้นอยู่กับควำมพร้อมของทรัพยำกรบุคคลที่ใช้ในกำรปรับปรุงคู่มือกำรสอบบัญชีและแนวทำงกำรสอบบัญชี 
ตัวอย่ำงของข้อบกพร่องที่มักพบคือ

•		คู่มือกำรสอบบัญชีและแนวทำงกำรสอบบัญชีไม่ครบถ้วนตำมที่มำตรฐำนกำรสอบบัญชีก�ำหนด 
		 ในบำงเรื่อง	 รวมถึงคู่มือกำรสอบบัญชีไม่ได้ก�ำหนดแนวทำงให้มีกำรบันทึกข้อมูลในกระดำษท�ำกำร 
		 อย่ำงเพียงพอ

•		กำรรวบรวมหลักฐำนกำรสอบบัญชีและกำรปฏิบัติงำนสอบบัญชียังไม่เพียงพอและเหมำะสมตำม 
		 คู่มือกำรสอบบัญชี

•		กระบวนกำรปรกึษำหำรอื	โดยเฉพำะกำรบนัทกึกระบวนกำรพิจำรณำและผลกำรปรกึษำหำรือ	ยงัไม่ 
		 เพียงพอ

	 อย่ำงไรก็ดี	 ในปี	 2557	 ก.ล.ต.	 พบว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีหลำยแห่งมีพัฒนำกำรในหลำยเรื่อง 
ยกตัวอย่ำงเช่น	 ในกำรตรวจรอบก่อนพบปัญหำเกี่ยวกับคู่มือและแนวปฏิบัติเร่ืองกำรตรวจสอบเนื้อหำสำระ 
โดยใช้กำรวเิครำะห์เปรยีบเทยีบและกำรเลอืกตวัอย่ำงค่อนข้ำงมำก	แต่ในกำรตรวจรอบนีพ้บว่ำ	ส�ำนกังำนสอบบญัชี 
หลำยแห่งได้ทบทวนวธิกีำรตรวจสอบในเรือ่งดังกล่ำวอย่ำงจรงิจงั	และออกคูมื่อและแนวปฏบิติัในเรือ่งดังกล่ำวใหม่ 
ท�ำให้กำรเข้ำตรวจรอบนี้และกำรตรวจงำนสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรำยบุคคล	พบข้อสังเกตในเรื่องดังกล่ำว
น้อยลง

6. การติดตามผล

	 ในรอบกำรตรวจสอบท่ี	2	นี	้ก.ล.ต.	ได้ยกระดับควำมคำดหวงัในองค์ประกอบนีส้งูขึน้	โดยมแีนวกำรตรวจ 
ทีล่ะเอยีดมำกขึน้	เพือ่พจิำรณำกระดำษท�ำกำรของฝ่ำยติดตำมผลของส�ำนักงำนสอบบญัช	ีโดยแบ่งกำรพิจำรณำ 
ออกเป็นควำมเพยีงพอและเหมำะสมของกำรติดตำมผลในระดับส�ำนกังำน	และระดับแต่ละงำน	จำกกำรตรวจพบว่ำ 
ส�ำนักงำนสอบบัญชีหลำยแห่งได้มีกำรพัฒนำในองค์ประกอบนี้ให้ดียิ่งขึ้นแล้ว	เช่น	กำรก�ำหนดนโยบำย	และ
คูม่อืส�ำหรบักำรตดิตำมผลทีช่ดัเจน	และลกึข้ึน		อย่ำงไรกดี็	ยงัคงพบข้อบกพร่องในองค์ประกอบนี	้โดยสำมำรถ
สรุปเป็นประเด็นที่ส�ำคัญ	ดังนี้
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การบันทึกข้อมูลการติดตามผล

	 จำกกำรตรวจพบว่ำ	 กำรบันทึกข้อมูลกำรติดตำมผลยังไม่เพียงพอและเหมำะสม	 โดยไม่พบกำรบันทึก 
วิธีกำรติดตำมผลที่ส�ำคัญและข้อมูลที่ได้จำกกระบวนกำรติดตำมผลในแต่ละองค์ประกอบของระบบ
กำรควบคุมคุณภำพ	 หรือในแต่ละงำนสอบบัญชีท่ีเลือกตรวจ	 โดยข้อบกพร่องท่ี	 ก.ล.ต.	 มักพบ	 คือ	 
กำรบันทึกข้อมูลในลักษณะค�ำตอบแบบ	 “ใช่”	 “ไม่ใช่”	 หรือ	 “ไม่มี”โดยไม่ได้บันทึกผลกำรประเมินใน 
เชิงบรรยำย	หรืออ้ำงอิงไปยังกระดำษท�ำกำรที่เกี่ยวข้อง		นอกจำกนี้	ยังมีข้อบกพร่องอื่นที่ส�ำคัญ	เช่น	

•		ไม่พบกำรบนัทกึหลกัเกณฑ์	ขอบเขต	หรอืขนำดตวัอย่ำงในกำรตดิตำมผล	เช่น	จ�ำนวนตวัอย่ำงทีเ่ลอืก 
		 ในแต่ละองค์ประกอบของ	TSQC	1	หรือ	จ�ำนวนงำนสอบบัญชีและวิธีกำรเลือกงำนสอบบัญชี

•		ไม่พบกำรบันทึกผลกำรประเมินระดับควำมส�ำคัญและผลกระทบของแต่ละข้อบกพร่องที่พบ

•				 ไม่พบกำรจดัท�ำรำยงำนสรปุผลข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ	จึงไม่สำมำรถประเมนิได้ว่ำส�ำนกังำนสอบบญัช ี
		 ได้ติดตำมผลในระดับส�ำนักงำน	และในระดับแต่ละงำนอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้วหรือไม่

	 ก.ล.ต.	 เห็นว่ำ	 สำเหตุหนึ่งของกำรบันทึกข้อมูลกำรติดตำมผลไม่เพียงพอนั้น	 อำจมำจำกคู่มือและ 
แนวกำรตดิตำมผลทีไ่ม่มรีำยละเอยีดเพยีงพอทีจ่ะท�ำให้ทมีงำนตดิตำมผลกำรปฏบิตังิำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
ซึ่งประเด็นดังกล่ำวนอกจำกจะส่งผลต่อควำมไม่เพียงพอในกำรบันทึกข้อมูลกำรติดตำมผลแล้ว	 ยังอำจ 
ส่งผลให้กำรตดิตำมผลไม่มปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลอกีด้วย	ดงันัน้	ส�ำนกังำนสอบบญัชคีวรมกีำรทบทวน 
และปรับปรุงคู่มือและแนวกำรติดตำมผลให้ละเอียดยิ่งข้ึน	 เพ่ือแสดงให้เห็นว่ำ	 มีกระบวนกำรติดตำม 
ครบถ้วนตำมที่นโยบำยก�ำหนดและกระบวนกำรติดตำมผลดังกล่ำวมีคุณภำพตำมที่มำตรฐำนกำรควบคุม
คุณภำพ

การมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบในการติดตามผล

	 จำกกำรตรวจ	 ก.ล.ต.	 พบว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีบำงแห่งมีกำรก�ำหนดหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ
ของผู้ที่ปฏิบัติงำนติดตำมผลยังไม่เหมำะสม	 เช่น	 ก�ำหนดให้หัวหน้ำส�ำนักงำนที่มีภำระหน้ำที่ในด้ำนอื่น 
ค่อนข้ำงมำกเป็นผู้รับผิดชอบหลัก	 หรือก�ำหนดให้พนักงำนท่ียังมีประสบกำรณ์ในกำรสอบบัญชีไม่มำกพอ
เป็นผูป้ฏิบตังิำนตดิตำมผล	ซึง่ท�ำให้เกดิข้อสงสัยว่ำบคุคลดังกล่ำวจะมเีวลำเพียงพอทีจ่ะปฏิบติังำนตดิตำมผล 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพหรือไม่	 หรือบุคคลดังกล่ำวมีควำมรู้ควำมสำมำรถเพียงพอหรือไม่	 เป็นต้น	 ดังนั้น 
ส�ำนกังำนสอบบญัชคีวรพจิำรณำมอบหมำยงำนท่ีเกีย่วข้องกบักำรติดตำมผลให้บคุคลท่ีมคีวำมรู้ควำมสำมำรถ 
และเวลำเพียงพอที่จะสำมำรถปฏิบัติงำนติดตำมผลได้	 อย่ำงไรก็ดี	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีบำงแห่งได้แก้ไข 
ปัญหำดังกล่ำวโดยกำรว่ำจ้ำงบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถเพียงพอมำท�ำหน้ำที่ดังกล่ำวหรือส�ำนักงำน 
สอบบัญชีบำงแห่งจะก�ำหนดให้บุคคลที่ท�ำหน้ำที่ติดตำมผลรับผิดชอบงำนในด้ำนอื่นน้อยลงเพื่อให้มีเวลำ 
กับกำรติดตำมผลได้อย่ำงเต็มที่

การแก้ ไขข้อบกพร่องที่พบและการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

	 จำกกำรตรวจพบว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีบำงแห่งยังไม่ได้ก�ำหนดระยะเวลำท่ีเหมำะสมในกำรแก้ไข
ข้อบกพร่องที่เป็นสำระส�ำคัญ	 หรือผู้ปฏิบัติงำนติดตำมผลไม่ได้น�ำข้อบกพร่องที่พบบำงเร่ืองไปสรุปไว้
ในรำยงำนกำรติดตำมผลท่ีจะน�ำไปส่ือสำรให้ผู ้ที่เกี่ยวข้องรับทรำบ	 ท�ำให้ข้อบกพร่องดังกล่ำวไม่ได้รับ 
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กำรสื่อสำรอย่ำงเพียงพอ	 	 ทั้งนี้	 ก.ล.ต.	 คำดหวังให้ส�ำนักงำนสอบบัญชีให้ควำมส�ำคัญกับกระบวนกำร
ติดตำมผล	 โดยส�ำนักงำนสอบบัญชีควรมีกำรวำงแผนกำรติดตำมผลล่วงหน้ำอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม 
กับสภำพแวดล้อมของตน	 ซึ่งรวมถึงกำรก�ำหนดขอบเขต	 วัตถุประสงค์	 และช่วงเวลำในกำรติดตำมผล 
อย่ำงชัดเจน	 และกำรติดตำมผลนั้นจะไม่มีประสิทธิผลหำกไม่มีกำรสื่อสำรข้อบกพร่องนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทรำบอย่ำงทันท่วงที	 รวมถึงมีกำรติดตำมว่ำ	 หลังจำกกำรส่ือสำรแล้วได้มีกำรแก้ไขปรับปรุงเพียงใด	 
ซึ่งส�ำนักงำนสอบบัญชีบำงแห่งได้เริ่มจัดท�ำกำรวิเครำะห์เชิงลึกในแต่ละข้อบกพร่องว่ำเกิดจำกสำเหตุใด	และ
วำงแผนแก้ไขเพื่อป้องกันกำรเกิดข้อบกพร่องดังกล่ำวซ�้ำอีก		นอกจำกนี้	กำรให้กำรอบรมเพิ่มเติม	โดยเฉพำะ
เรื่องที่พบข้อบกพร่องท่ีส�ำคัญ	 หรือข้อบกพร่องที่พบได้บ่อยจะช่วยให้เกิดควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง	 และสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องตำมควำมคำดหวังของส�ำนักงำนสอบบัญชีได้อีกทำงหนึ่ง

ข.	ระดับงานสอบบัญชี

	 ในปี	 2557	 ก.ล.ต.	 ได้ตรวจงำนสอบบัญชีของผู ้สอบบัญชีเพื่อให้ควำมเห็นชอบทั้งสิ้น	 46	 รำย	 
(ผู้สอบบัญชีรำยใหม่	15	รำย	และผู้สอบบัญชีที่ขอต่ออำยุกำรให้ควำมเห็นชอบ	31	รำย)	โดยงำนสอบบัญชี 
ที่	 ก.ล.ต.	 เลือกขึ้นมำตรวจมีจ�ำนวนทั้งสิ้น	 138	 งำน	 ซึ่งประกอบด้วย	 งำนสอบบัญชีจ�ำนวน	 17	 งำน	 
ที่ไม่พบข้อบกพร่องในกำรปฏิบัติงำนสอบบัญชี	 (คิดเป็นร้อยละ	 12	 ของจ�ำนวนงำนสอบบัญชีท่ีเลือก
ขึ้นมำตรวจ)	 	 ท้ังนี้	 งำนสอบบัญชีดังกล่ำวส่วนใหญ่เป็นงำนของผู้สอบบัญชีที่สังกัดส�ำนักงำนสอบบัญชี 
ขนำดใหญ่	 (Big-4	 firms)	 หำกพิจำรณำในภำพรวม	 สำมำรถจ�ำแนกจ�ำนวนงำนสอบบัญชีท่ีพบข้อบกพร่อง 
ในแต่ละขั้นตอนของกำรปฏิบัติงำนสอบบัญชีได้ดังนี้	 (1)	 กำรวำงแผนกำรตรวจสอบจ�ำนวน	 77	 งำน	 
(2)	 กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบจ�ำนวน	 119	 งำน	 และ	 (3)	 กำรสรุปผลกำรตรวจสอบและกำรแสดงควำมเห็น 
ต่องบกำรเงิน	จ�ำนวน	65	งำน	

ไม�พบข�อบอกพร�อง

พบข�อบกพร�อง

การสรุปผลการตรวจสอบและ

การแสดงความเห็นต�องบการเง�น

การปฏิบัติงานตรวจสอบ

การวางแผนการตรวจสอบ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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ภาพ 5	แสดงจ�ำนวนงำนสอบบัญชีที่พบข้อบกพร่องในแต่ละขั้นตอนของกำรปฏิบัติงำนสอบบัญชี
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การวางแผนการตรวจสอบ
และปฏิบัติงานตรวจสอบ

การปฏิบัติงานตรวจสอบ

41%

59%

การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ การสรุปผลการตรวจสอบ
และการแสดงความเห็นต�องบการเง�น

การปฏิบัติงานตรวจสอบ การสรุปผลการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต�อ
งบการเง�น

24%

76%

ภาพ 6	แสดงสัดส่วนงำนสอบบัญชีที่สำเหตุของข้อบกพร่องมำจำกกำรวำงแผนกำรตรวจสอบที่ไม่เหมำะสม	

	 นอกจำกนี้	จำกภำพที่	6	แสดงให้เห็นว่ำ	งำนสอบบัญชีที่มีข้อบกพร่องในเรื่องกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ 
ส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องในขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบถึงร้อยละ	59	และส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องทั้งใน 
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ	 รวมถึงกำรสรุปผลกำรตรวจสอบและกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินร้อยละ	76	
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ	 ขั้นตอนกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ	 โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงขั้นตอนกำรประเมินควำมเสี่ยง
เป็นขั้นตอนส�ำคัญท่ีจะท�ำให้งำนสอบบัญชีมีคุณภำพ	 เนื่องจำกกำรประเมินควำมเสี่ยงที่เหมำะสมจะช่วยให ้
ผู้สอบบัญชีสำมำรถก�ำหนดกลยุทธ์และวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อควำมเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ได้อย่ำงตรง
ประเดน็และได้หลกัฐำนกำรสอบบัญชท่ีีเหมำะสมอย่ำงเพยีงพอในกำรสรปุผลกำรตรวจสอบ	อกีทัง้กำรวำงแผน 
ที่ดียังช่วยให้ผู ้สอบบัญชีสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีระบบและบริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลอีกด้วย	 ท้ังน้ี	 จำกกำรตรวจสอบงำนสอบบัญชีในปี	 2557	พบว่ำ	 ผู้สอบบัญชีให้ควำมส�ำคัญกับ 
ขั้นตอนกำรวำงแผนมำกขึ้น	ยกตัวอย่ำงเช่น	ส�ำนักงำนสอบบัญชีขนำดกลำงและขนำดเล็กได้ท�ำกำรปรับปรุง
คู่มือกำรสอบบัญชี	ในเรื่องต่ำง	ๆ	ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง	และก�ำหนดกระบวนกำร
ส�ำคัญที่ผู้สอบบัญชีต้องพิจำรณำในขั้นตอนกำรวำงแผน	 เช่น	กำรประเมินควำมเสี่ยง	 และกำรก�ำหนดระดับ
ควำมมีสำระส�ำคญั	เป็นต้น	รวมถงึจดัอบรมเกีย่วกบัคูม่อืกำรตรวจสอบทีป่รบัปรงุใหม่ให้แก่พนกังำนทกุระดบั
ก่อนที่จะน�ำคู่มือดังกล่ำวมำใช้	 นอกจำกน้ี	 ผู้สอบบัญชียังมีกระบวนกำรท่ีท�ำให้ได้มำซึ่งควำมเข้ำใจในธุรกิจ 
และสภำพแวดล้อมของกิจกำรมำกขึ้น	 ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีสำมำรถประเมินควำมเส่ียงได้ดีย่ิงข้ึน	 อีกท้ัง 
ยังจัดให้มีกำรประชุมทีมตรวจสอบก่อนเข้ำปฏิบัติงำนตรวจสอบ	 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมเข้ำใจที่ตรงกัน 
และสำมำรถปฏิบัติงำนตรวจสอบได้อย่ำงมีประสิทธิผล	

	 อย่ำงไรก็ดี	 ก.ล.ต.	 ยังคงพบข้อบกพร่องในข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ	 และข้ันตอนกำรสรุปผล
กำรตรวจสอบและกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน	 ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรที่ผู้สอบบัญชียังไม่ได้วำงแผน 
กำรตรวจสอบและประเมนิควำมเสีย่งอย่ำงเพยีงพอและเหมำะสม	ท�ำให้กำรออกแบบวธิกีำรตรวจสอบไม่เพยีงพอ 
และเหมำะสมเท่ำที่ควร	โดยมีรำยละเอียดข้อบกพร่องในแต่ละขั้นตอนของกำรปฏิบัติงำนสอบบัญชี	ดังนี้

29
รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี

1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557



ขั้นตอนการวางแผน

การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 
ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริต

	 โดยทั่วไปแล้วกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริต 
มีควำมเป็นไปได้เสมอ	 แม้ว่ำในอดีตผู้บริหำรของกิจกำรจะไม่เคยกระท�ำกำรทุจริตก็ตำม	 	 ทั้งนี้	 เนื่องจำก 
ผู้บริหำรอำจเข้ำแทรกแซงมำตรกำรควบคุมของกิจกำรเพ่ือท�ำกำรบิดเบือนข้อมูลทำงบัญชีและแสดงข้อมูล
ทำงกำรเงินอันเป็นเท็จได้	 	 ดังนั้น	 กำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น 
สำระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริต	 (“กำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต”)	 จึงเป็นข้ันตอนท่ีส�ำคัญ 
โดยหำกผู้สอบบัญชีระบุและประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำวได้อย่ำงเหมำะสม	จะส่งผลให้ผู้สอบบัญชีสำมำรถ
ออกแบบวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตได้อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม	 
ทั้งนี้	 ในปี	 2557	 ก.ล.ต.	 พบว่ำ	 ผู้สอบบัญชีตระหนักและให้ควำมส�ำคัญในกำรระบุและประเมินควำมเสี่ยง 
จำกกำรทุจริตมำกขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด	ยกตัวอย่ำงเช่น	ผู้สอบบัญชีพิจำรณำควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดกำรทุจริต
ในกิจกำรท่ีตรวจสอบ	 ไม่ว่ำกิจกำรดังกล่ำวจะเป็นกิจกำรขนำดใหญ่ที่มีธุรกิจซับซ้อนหรือกิจกำรขนำดเล็ก 
ทีม่ธีรุกิจทีไ่ม่ซบัซ้อนกต็ำม		อย่ำงไรกด็	ียงัคงพบข้อบกพร่องทีส่�ำคญัเรือ่งกำรระบแุละประเมนิควำมเสีย่งจำก
กำรทุจริตในบำงงำนสอบบัญชี	ดังนี้

 •		ผู้สอบบัญชีระบุและประเมินควำมเสี่ยงส�ำหรับบัญชีที่อำจมีกำรทุจริตไม่ครบถ้วน

•		ผูส้อบบัญชตีัง้ข้อสนันษิฐำนในเบ้ืองต้นว่ำ	กำรรับรูร้ำยได้ของกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกกำรทจุรติ	แต่ไม่ได้ 
		 ประเมินในรำยละเอียดว่ำ	 รำยได้ประเภทใดและสิ่งใดที่ผู้บริหำรได้ให้กำรรับรองไว้	 (“assertions”)	 
		 ที่อำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต

•		ผู้สอบบัญชีไม่ได้ระบุสิ่งที่สำมำรถผิดพลำดได้ในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู ้บริหำรได้ให้กำรรับรองไว	้ 
		 (“what	can	go	wrong”)	อย่ำงชัดเจน	

	 ข้อบกพร่องข้ำงต้นส่งผลให้ผูส้อบบญัชไีม่สำมำรถออกแบบวธิกีำรปฏบัิติงำนเพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบกำรแสดง 
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตได้อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม 
ทั้งนี้	 กำรท�ำควำมเข้ำใจสภำพแวดล้อมของกิจกำร	 รวมถึงมำตรกำรควบคุมภำยในของกิจกำรเป็นขั้นตอน 
ที่ส�ำคัญที่จะท�ำให้ผู้สอบบัญชีได้ข้อมูลท่ีเพียงพอในกำรกำรระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตได ้
อย่ำงครบถ้วนและเหมำะสมทั้งในระดับรำยกำรบัญชี	assertions	และ	what	can	go	wrong	

การก�าหนดความมีสาระส�าคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี

	 หำกผู้สอบบัญชีก�ำหนดควำมมีสำระส�ำคัญอย่ำงเหมำะสมจะช่วยให้ผู ้สอบบัญชีสำมำรถน�ำควำมมี 
สำระส�ำคัญดงักล่ำวไปใช้ในกำรวำงแผนและปฏบิตังิำนตรวจสอบ	เพือ่ประเมนิควำมเสีย่งของกำรแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญ	รวมถึงก�ำหนดลักษณะ	ระยะเวลำ	และขอบเขตของวิธีกำรตรวจสอบ
ได้อย่ำงเหมำะสม	 	ทั้งนี้	 จำกกำรตรวจงำนสอบบัญชีในปี	 2557	พบว่ำ	 ผู้สอบบัญชีได้ปรับปรุงข้อบกพร่อง 
ทีพ่บในอดตีในเรือ่งกำรทบทวนระดบัควำมมีสำระส�ำคญัในกำรปฏบิตังิำน	เช่น	ในกรณทีีผ่ลกำรด�ำเนนิงำนจรงิ 
แตกต่ำงจำกผลกำรด�ำเนนิงำนทีค่ำดกำรณ์ไว้อย่ำงมำก	ผู้สอบบญัชไีด้ทบทวนระดบัควำมมสีำระส�ำคญัส�ำหรบั
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งบกำรเงนิโดยรวมเพือ่พจิำรณำถงึควำมจ�ำเป็นในกำรปรับลักษณะ	ระยะเวลำ	และขอบเขตของวธีิกำรตรวจสอบ 
ให้มีควำมเหมำะสม	 เป็นต้น	 	 อย่ำงไรก็ดี	 ก.ล.ต.ยังคงพบข้อบกพร่องที่ส�ำคัญในเร่ืองกำรก�ำหนดควำมม ี
สำระส�ำคัญดังนี้

•		ผู้สอบบัญชีเลือกข้อมูลอ้ำงอิงเพื่อใช้เป็นฐำนในกำรค�ำนวณระดับควำมมีสำระส�ำคัญไม่เหมำะสม	 
		 เนื่องจำกผู้สอบบัญชีไม่ได้ค�ำนึงถึงรำยกำรท่ีผู้ใช้งบกำรเงินของกิจกำรให้ควำมสนใจในกำรก�ำหนด 
		 ควำมมสีำระส�ำคัญส�ำหรบังบกำรเงนิโดยรวม	ยกตัวอย่ำงเช่น	ในกรณกีำรตรวจสอบบรษิทัจดทะเบยีน 
		 ซึ่งเป็นกิจกำรที่มุ่งแสวงหำก�ำไรและผลประกอบกำรของกิจกำรมีก�ำไรมำโดยตลอด		ดังนั้น	ก�ำไรสุทธิ 
		 ก่อนภำษจีงึเป็นรำยกำรท่ีผูใ้ช้งบกำรเงนิให้ควำมสนใจ		อย่ำงไรกดี็	ผูส้อบบญัชเีลอืกใช้ข้อมลูอ้ำงองิอืน่ 
		 ที่ท�ำให้ระดับควำมมีสำระส�ำคัญสูงกว่ำกำรใช้ก�ำไรสุทธิก่อนภำษี	เช่น	ใช้สินทรัพย์รวมในกำรค�ำนวณ 
		 ระดับควำมมีสำระส�ำคัญ	เป็นต้น

•		ผู้สอบบัญชีไม่ได้บันทึกเหตุผลสนับสนุนกำรเลือกข้อมูลอ้ำงอิงเพื่อใช้เป็นฐำนในกำรค�ำนวณระดับ 
		 ควำมมีสำระส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในบำงกรณี	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนข้อมูลอ้ำงอิง 
		 ในกำรก�ำหนดระดบัควำมมสีำระส�ำคญัจำกปีก่อน	และกรณทีีกิ่จกำรทีมุ่่งหวงัผลก�ำไรมกี�ำไรก่อนภำษ ี
		 จำกกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องผันผวน	 ผู้สอบบัญชีจึงใช้ข้อมูลอ้ำงอิงอื่นเป็นฐำนในกำรค�ำนวณระดับ 
		 ควำมมีสำระส�ำคัญ	เช่น	ก�ำไรขั้นต้น	หรือรำยได้รวม	เป็นต้น	

 •		ผู้สอบบัญชีควรพิจำรณำปัจจัยท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรก�ำหนดข้อมูลอ้ำงอิง	 เพ่ือให้ผู้สอบบัญช ี
		 สำมำรถเลือกข้อมูลอ้ำงอิงในกำรค�ำนวณระดับควำมมีสำระส�ำคัญส�ำหรับงบกำรเงินโดยรวมได้ 
		 อย่ำงเหมำะสม	ซึง่จะส่งผลให้ผูส้อบบัญชสีำมำรถใช้ระดบัควำมมสีำระส�ำคญัในกำรวำงแผนและปฏบิตัิ 
		 งำนตรวจสอบอย่ำงเหมำะสมต่อไป	 โดยตัวอย่ำงของปัจจัยที่ผู้สอบบัญชีควรพิจำรณำ	 เช่น	 รำยกำร 
		 ที่ผู้ใช้งบกำรเงินของกิจกำรจะให้ควำมสนใจเป็นพิเศษ	ควำมผันผวนของข้อมูลอ้ำงอิง	 และลักษณะ 
		 ของกิจกำร	เป็นต้น

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การตรวจสอบรายการที่มีความเสี่ยงจากการทุจริต 

	 ควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตถือเป็น
ควำมเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญ	 เนื่องจำกกำรทุจริตมีควำมเป็นไปได้เสมอ	 แม้ว่ำผู้สอบบัญชีจะมีประสบกำรณ์ใน
อดตีเกีย่วกบัควำมซือ่สตัย์สจุรติของผูบ้ริหำรหรือผู้มหีน้ำทีใ่นกำรก�ำกบัดูแลของกจิกำร	รวมถงึผู้บริหำรอยูใ่น 
ต�ำแหน่งที่สำมำรถเข้ำแทรกแซงกำรควบคุมของกิจกำรได้	 แม้ว่ำโดยปกติแล้วระบบกำรควบคุมจะ
สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพก็ตำม	 	 ทั้งนี้	 กำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญ 
ในงบกำรเงนิ	ซึง่เป็นผลมำจำกกำรทุจรติมกัเกีย่วข้องกบักระบวนกำรจดัท�ำรำยงำนทำงกำรเงนิโดยกำรบนัทกึ
รำยกำรในสมุดรำยวันหรือรำยกำรปรับปรุงอื่น	ๆ 	อย่ำงไม่เหมำะสม	รวมถึงกำรบันทึกประมำณกำรทำงบัญชี 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงเพื่อบิดเบือนตัวเลขในงบกำรเงิน	ส�ำนักงำนสอบบัญชีขนำดใหญ่หลำยแห่งจึงน�ำเครื่องมือ 
ในกำรตรวจสอบ	(audit	tools)	ต่ำง	ๆ 	มำใช้ในกำรค้นหำควำมผิดปกติของบัญชีที่มีควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต 
เพื่อน�ำข้อมูลควำมผิดปกติที่พบไปประเมินควำมเส่ียงและออกแบบวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองผล 
กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อไป	 อย่ำงไรก็ดี	 ยังคงพบข้อบกพร่องที่ส�ำคัญในเร่ืองกำรตอบสนองต่อควำมเส่ียง 
จำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตที่ได้ประเมินไว้		ดังนี้
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•		ผู้สอบบัญชีท�ำควำมเข้ำใจกระบวนกำรบันทึกรำยกำรในสมุดรำยวันทั่วไป	 (journal	 voucher)	 ใน 
		 ภำพรวม	 โดยไม่ได้ท�ำควำมเข้ำใจลักษณะของรำยกำรที่บันทึกในสมุดรำยวันทั่วไปอย่ำงเพียงพอว่ำ 
		 รำยกำรใดเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำและรำยกำรท่ีไม่เกิดข้ึนเป็นประจ�ำ	 ส่งผลให้ผู้สอบบัญชี 
		 ไม่สำมำรถก�ำหนดลกัษณะ	ระยะเวลำ	และขอบเขตของวธิกีำรตรวจสอบเพือ่ให้ค้นพบรำยกำรไม่ปกต ิ
		 ที่อำจเกี่ยวกับกำรทุจริตได้อย่ำงเหมำะสม

•		ผูส้อบบญัชไีม่ได้เลอืกรำยกำรในสมดุรำยวนัและรำยกำรปรบัปรงุอืน่	ๆ 	ทีจ่ดัท�ำขึน้ในช่วงสิน้งวดบญัชี	 
		 ซึ่งเป็นช่วงเวลำท่ีมักเกิดกำรทุจริตขึ้นมำตรวจสอบ	 หรือไม่ได้พิจำรณำถึงควำมจ�ำเป็นที่จะทดสอบ 
		 รำยกำรในสมุดรำยวันและรำยกำรปรับปรุงอื่น	ๆ	ตลอดงวดบัญชี	

•		ผู้สอบบัญชีไม่ได้สอบทำนควำมสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่บริษัทใช้ในกำรจัดท�ำประมำณกำร 
		 ทำงบญัชีทีม่สีำระส�ำคญั	รวมถงึไม่ได้สอบทำนย้อนหลงัเกีย่วกับวจิำรณญำณของผูบ้ริหำรและข้อสมมติ 
		 ต่ำง	ๆ 	ทีใ่ช้ในกำรประมำณกำรทำงบญัชทีีส่�ำคญัทีแ่สดงในงบกำรเงนิปีก่อน	เพือ่หำควำมมอีคตทิีอ่ำจแสดง 
		 ถึงควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริต	

	 ในกำรตรวจสอบเพื่อให้สำมำรถค้นพบกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญ	 ซึ่งเป็นผล
มำจำกกำรทุจริต	ผู้สอบบัญชีควรมอบหมำยบุคลำกรที่มีควำมรู้	ควำมสำมำรถ	และประสบกำรณ์กำรท�ำงำน
ทีเ่พยีงพอในกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบเรือ่งดงักล่ำว	รวมถึงเพิม่ควำมระมดัระวงัและระดับกำรสังเกตและสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพในกำรปฏิบัตงิำนตรวจสอบ		นอกจำกนี	้กำรท�ำควำมเข้ำใจลกัษณะของรำยกำรทีบ่นัทกึ
ในสมุดรำยวนัทัว่ไปอย่ำงเพยีงพอจะช่วยให้สำมำรถก�ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรเลอืกรำยกำรในสมดุรำยวนัหรอื
รำยกำรปรับปรุงอื่น	ๆ	ที่อำจเกี่ยวกับกำรทุจริตขึ้นมำตรวจสอบได้อย่ำงเหมำะสม		ทั้งนี้	ผู้สอบบัญชีควรให้
ควำมสนใจรำยกำรต่ำง	 ๆ	 ท่ีส�ำคัญท่ีไม่เป็นไปตำมปกติธุรกิจของกิจกำรและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญ
เป็นพิเศษ	เนื่องจำกรำยกำรดังกล่ำวอำจเกี่ยวข้องกับกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินที่ทุจริต

การตรวจสอบเน้ือหาสาระโดยใช้การวเิคราะห์เปรียบเทียบ (substantive analytical procedure) 

	 กำรตรวจสอบเนื้อหำสำระโดยใช้กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบเป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ในกำรตรวจพบกำรแสดงข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเทจ็จรงิส�ำหรบัรำยกำรบญัชทีีม่ปีรมิำณมำกและสำมำรถคำดกำรณ์ 
ได้อย่ำงแม่นย�ำเพียงพอ		ทั้งนี้	จำกกำรตรวจงำนสอบบัญชีในปี	2557	พบว่ำ	ผู้สอบบัญชีมีควำมพยำยำมใน 
กำรปรับปรุงกระบวนกำรตรวจสอบเนื้อหำสำระโดยใช้กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบให้มีประสิทธิผลและเป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช	ีรหสั	520	เรือ่ง	กำรวเิครำะห์เปรียบเทยีบ	มำกยิง่ขึน้	ยกตัวอย่ำงเช่น	ผู้สอบบญัชี
ได้ท�ำกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเนื้อหำสำระโดยใช้กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบ 
ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจน�ำวธิกีำรดงักล่ำวไปใช้	รวมถงึน�ำข้อมลูปัจจยัภำยในและภำยนอกบำงปัจจยัทีม่ผีลต่อรำยกำร
บัญชีมำใช้ในกำรก�ำหนดกำรคำดกำรณ์	(expectation)		อย่ำงไรก็ดี	ก.ล.ต.	ยังคงพบข้อบกพร่องที่อำจท�ำให้
กำรตรวจสอบเนื้อหำสำระโดยใช้กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบไม่เหมำะสมและไม่มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะ 
ตรวจพบกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงของรำยกำรบัญชี	โดยรำยละเอียดข้อบกพร่องที่ส�ำคัญมีดังนี้

•		ในกำรก�ำหนดกำรคำดกำรณ์	ผูส้อบบญัชใีช้ข้อมลูทีก่จิกำรจดัท�ำขึน้	เช่น	ประมำณกำรงบก�ำไรขำดทุน	 
		 และประมำณกำรอัตรำกำรเจริญเติบโตของยอดขำย	เป็นต้น	แต่ไม่ได้พิจำรณำถึงควำมเชื่อถือได้ของ 
		 ข้อมลูดงักล่ำว	เช่น	ควำมเหมำะสมของกำรควบคมุท่ีกจิกำรใช้ในกำรจัดท�ำข้อมลู	ควำมเกีย่วข้องของข้อมูล	 
		 ควำมสมเหตุสมผลข้อสมมติที่กิจกำรใช้ในกำรจัดท�ำข้อมูล	และแหล่งที่มำของข้อมูล	เป็นต้น	

32 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์



•		ข้อสมมติที่ผู ้สอบบัญชีใช้ในกำรก�ำหนดกำรคำดกำรณ์ยังไม่ครอบคลุมถึงปัจจัยส�ำคัญที่อำจ 
		 ส่งผลกระทบต่อกำรคำดกำรณ์หรือผู ้สอบบัญชีไม่ได้บันทึกเหตุผลสนับสนุนข้อสมมติท่ีใช้ใน 
		 กำรคำดกำรณ์อย่ำงเพียงพอ	

•		ผู ้สอบบัญชีไม่ได้ก�ำหนดกำรคำดกำรณ์บัญชีรำยได้แต่ละประเภทแยกจำกกัน	 ทั้งที่ปัจจัยท่ี 
		 ส่งผลกระทบต่อกำรคำดกำรณ์ของบัญชีรำยได้แต่ละประเภทแตกต่ำงกัน	

•		ในกำรก�ำหนดจ�ำนวนผลแตกต่ำงทีย่อมรบัได้โดยทีไ่ม่ต้องท�ำกำรสบืสวนต่อระหว่ำงจ�ำนวนทีบ่นัทกึไว้ 
		 กับจ�ำนวนท่ีคำดหมำยไว้	 ผู้สอบบัญชียังไม่ได้พิจำรณำถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วน	 เช่น	 ไม่ได้ 
		 ค�ำนึงถึงควำมมีสำระส�ำคัญและระดับควำมเชื่อมั่นที่ต้องกำร	เป็นต้น	

	 ในกำรใช้วธิกีำรตรวจสอบเนือ้หำสำระโดยใช้กำรวเิครำะห์เปรยีบเทยีบให้มปีระสทิธผิลและประสทิธภิำพ	
ผูส้อบบญัชคีวรท�ำควำมเข้ำใจลกัษณะธรุกิจของกิจกำรและข้อมลูอตุสำหกรรมในภำพรวมอย่ำงลึกซ้ึงเพียงพอ	
รวมถงึพจิำรณำควำมน่ำเชือ่ถือได้และควำมเพยีงพอของข้อมูลท่ีม	ีเพือ่ทีจ่ะประเมนิควำมเหมำะสมของกำรใช้ 
วิธีตรวจสอบเนื้อหำสำระโดยใช้กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบ	 รวมถึงพิจำรณำว่ำ	 ควรก�ำหนดกำรคำดกำรณ์ 
โดยแยกเป็นส่วนประกอบของงบกำรเงนิหรอืองค์ประกอบของรำยกำรบญัชเีพ่ือให้มปีระสิทธผิลมำกขึน้หรือไม่ 
ยกตวัอย่ำงเช่น	ก�ำหนดกำรคำดกำรณ์บัญชรีำยได้โดยแยกตำมลกัษณะและควำมเสีย่งของรำยกำรรำยได้	เช่น 
ก�ำหนดกำรคำดกำรณ์รำยได้จำกกำรขำยแยกจำกรำยได้จำกกำรให้บริกำร	หรือก�ำหนดกำรคำดกำรณ์รำยได้ 
จำกกำรขำยโดยแยกตำมประเภทของผลติภณัฑ์	เป็นต้น		นอกจำกนี	้ในกำรก�ำหนดกำรคำดกำรณ์	ผูส้อบบญัชี 
ควรค�ำนึงถงึปัจจยัภำยในและปัจจยัภำยนอกทีเ่กีย่วข้องให้ครบถ้วน	เพือ่ให้สำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงแม่นย�ำ
เพียงพอที่จะตรวจพบกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง	 อีกทั้งผู้สอบบัญชีควรก�ำหนดจ�ำนวนผลแตกต่ำง 
ทีย่อมรบัได้โดยทีไ่ม่ต้องท�ำกำรสบืสวนต่อระหว่ำงจ�ำนวนท่ีบนัทึกไว้กบัจ�ำนวนท่ีคำดหมำยไว้จำกระดับควำมม ี
สำระส�ำคัญ	 ควำมเหมำะสมของระดับควำมเชื่อมั่นที่ต้องกำร	 และควำมเป็นไปได้ของกำรแสดงข้อมูลที่ขัด 
ต่อข้อเท็จจริง

การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี

	 กำรก�ำหนดขนำดตัวอย่ำงท่ีเพียงพอและกำรใช้วิธีกำรเลือกตัวอย่ำงที่เหมำะสมจะช่วยให้ผู้สอบบัญชีได้
หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอในกำรสรุปผลเกี่ยวกับประชำกรทั้งหมด	 	 ทั้งนี้	 ส�ำนักงำน
สอบบัญชีขนำดใหญ่มีหลักเกณฑ์กำรก�ำหนดขนำดตัวอย่ำงและวิธีกำรเลือกตัวอย่ำงที่เหมำะสมในคู่มือ 
กำรตรวจสอบแล้ว	 	 อย่ำงไรก็ดี	 ยังคงพบข้อบกพร่องในเร่ืองกำรเลือกตัวอย่ำงในส�ำนักงำนสอบบัญชี 
ขนำดกลำงและขนำดเล็กบำงแห่งท่ีอยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงคู่มือกำรตรวจสอบ	 โดยข้อบกพร่องที่ส�ำคัญ 
ในเรื่องกำรเลือกตัวอย่ำงที่พบจำกกำรตรวจงำนสอบบัญชีในปี	2557	มีดังนี้

•		ผู ้สอบบัญชีก�ำหนดขนำดตัวอย่ำงส�ำหรับกำรทดสอบกำรควบคุมและกำรทดสอบรำยละเอียด 
		 โดยทีย่งัไม่ได้ค�ำนงึถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อขนำดตัวอย่ำงอย่ำงครบถ้วน	รวมถงึใช้วธิกีำรเลือกตัวอย่ำง 
		 ไม่เหมำะสม	 ท�ำให้ตัวอย่ำงที่ถูกเลือกไม่สำมำรถเป็นตัวแทนของประชำกรท้ังหมดได้อย่ำงเหมำะสม 
		 ยกตัวอย่ำงเช่น	 เลือกตัวอย่ำงในกำรทดสอบเฉพำะรำยกำรท่ีมีมูลค่ำสูงซ่ึงเป็นกำรเลือกแบบเจำะจง	 
		 ดงันัน้	ข้อสรปุจำกตัวอย่ำงท่ีเลอืกตรวจจงึไม่สำมำรถใช้สรปุผลส�ำหรบัประชำกรส่วนทีเ่หลือได้	เป็นต้น	

33
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•		ผู้สอบบัญชีไม่ได้แบ่งกลุ่มประชำกรตำมควำมเสี่ยงและจุดควบคุมภำยในที่แตกต่ำงกัน	ท�ำให้หน่วย 
		 ตัวอย่ำงที่ถูกเลือกขึ้นมำมีลักษณะรำยกำรที่แตกต่ำงกันมำก	 จ�ำนวนตัวอย่ำงจึงไม่เพียงพอที่จะเป็น 
		 ตัวแทนของแต่ละกลุ่มประชำกรย่อย	 รวมถึงวิธีกำรตรวจสอบไม่ได้ออกแบบมำเฉพำะส�ำหรับแต่ละ 
		 กลุ่มประชำกร	หลักฐำนกำรสอบบัญชีจึงยังไม่เพียงพอที่จะใช้สรุปผลเกี่ยวกับประชำกรทั้งหมด	

•	 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงจำกตัวอย่ำงท่ีเลือกตรวจ	 ในบำงครั้ง 
		 ผูส้อบบญัชสีรปุว่ำ	กำรแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จริงดังกล่ำวเป็นกำรแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิ 
		 เฉพำะกรณี	 โดยที่ยังไม่ได้ท�ำกำรสืบสวนหำสำเหตุของกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่พบ 
		 อย่ำงเพียงพอ	รวมถึงไม่ได้พิจำรณำถึงควำมจ�ำเป็นในกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบอื่นเพิ่มเติม	

•	 ในกรณท่ีีผูส้อบบัญชพีบกำรแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิจำกตวัอย่ำงทีเ่ลอืกตรวจ	ซึง่กำรแสดงข้อมูล 
		 ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่ได้เกิดขึ้นเฉพำะกรณี	 ผู้สอบบัญชีไม่ได้ประมำณกำรแสดงข้อมูลที่ขัด 
		 ต่อข้อเท็จจริงที่อำจพบจำกประชำกรทั้งหมด	เพื่อให้เห็นภำพรวมของขนำดของกำรแสดงข้อมูลที่ขัด 
		 ต่อข้อเท็จจริงว่ำ	มีสำระส�ำคัญหรือไม่

	 ผูส้อบบญัชคีวรค�ำนงึถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรก�ำหนดขนำดตัวอย่ำงอย่ำงครบถ้วน	และเลือกใช้วธิเีลอืก
ตัวอย่ำงเพื่อให้ได้ตัวแทนของประชำกร	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีเลือกรำยกำรแบบเจำะจง
และประชำกรส่วนที่เหลือมีสำระส�ำคัญ	 ผู้สอบบัญชีควรพิจำรณำเลือกตัวอย่ำงจำกประชำกรส่วนที่เหลือ 
ดังกล่ำวขึ้นมำท�ำกำรทดสอบด้วย	 เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่ำงเหมำะสมเกี่ยวกับประชำกรทั้งหมด 
นอกจำกนี้	 หำกผู้สอบบัญชีพบกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงจำกตัวอย่ำงท่ีเลือกตรวจ	 ผู้สอบบัญชี 
ควรหำสำเหตุว่ำ	 กำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงดังกล่ำวเกิดขึ้นเฉพำะกรณีหรือไม่	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน 
กำรสรุปผลกำรทดสอบตัวอย่ำงและพิจำรณำถึงควำมจ�ำเป็นในกำรปรับเปลี่ยนลักษณะวิธีกำรตรวจสอบ 
ระยะเวลำ	และขอบเขตที่จะตรวจสอบต่อไป

การตรวจสอบการรับรู้รายได้ตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ 

	 โดยทั่วไปแล้ว	 กำรรับรู้รำยได้ตำมวิธีอัตรำส่วนของงำนที่ท�ำเสร็จ	 ผู้บริหำรของกิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจ 
ในกำรจัดท�ำประมำณกำรต้นทุนกำรก่อสร้ำงทัง้สิน้	ซึง่กำรทีผู่บ้รหิำรของกจิกำรจะสำมำรถจดัท�ำประมำณกำร
ต้นทนุกำรก่อสร้ำงทัง้สิน้ได้อย่ำงสมเหตสุมผลนัน้	ผู้บริหำรของกจิกำรจ�ำเป็นต้องมคีวำมเชีย่วชำญเฉพำะทำง
ที่เก่ียวข้องกับลักษณะของงำนอย่ำงเพียงพอ	กิจกำรส่วนใหญ่จึงมักอำศัยวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำง
ของกิจกำรมำท�ำกำรประมำณกำรต้นทุนกำรก่อสร้ำงทั้งสิ้น	 	 นอกจำกนี้	 ในกำรประเมินอัตรำส่วนของงำน 
ที่ท�ำเสร็จก็ต้องอำศัยกำรใช้ดุลยพินิจและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงเช่นเดียวกัน	 ก.ล.ต.	 จึงมีข้อสังเกตว่ำ 
ผู้สอบบัญชีมีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงอย่ำงเพียงพอที่จะสำมำรถตรวจสอบควำมสมเหตุสมผล
ของข้อมูลดังกล่ำวหรือไม่	โดยในกำรตรวจงำนสอบบัญชีในปี	2557	ก.ล.ต.	พบข้อบกพร่องที่ส�ำคัญเกี่ยวกับ
กำรตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้ตำมวิธีอัตรำส่วนของงำนที่ท�ำเสร็จ	ดังนี้

•	 ผู้สอบบัญชีไม่ได้ท�ำควำมเข้ำใจระบบกำรควบคุมภำยในของกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบทำน 
		 ควำมสมเหตุสมผลของอัตรำส่วนของงำนที่ท�ำเสร็จ

•	 ผู้สอบบัญชีไม่ได้ท�ำควำมเข้ำใจกระบวนกำรและวิธีกำรที่วิศวกรหรือผู้เชี่ยวชำญของกิจกำรใช้ใน 
		 กำรประเมินอัตรำส่วนของงำนที่ท�ำเสร็จ	 เพื่อประเมินควำมน่ำเชื่อถือและควำมสมเหตุสมผล 
		 ของอัตรำส่วนของงำนที่ท�ำเสร็จดังกล่ำว

34 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์



•		ผูส้อบบัญชีไม่ได้สอบทำนควำมสมเหตุสมผลของวธิกีำรและข้อสมมตทิีผู่บ้รหิำรใช้ในกำรประมำณกำร 
		 ต้นทุนกำรก่อสร้ำงทั้งสิ้นซึ่งเป็นข้อมูลส�ำคัญที่น�ำมำใช้ในกำรค�ำนวณอัตรำส่วนของงำนที่ท�ำเสร็จ

	 เพื่อให้ได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอในกำรสรุปผลเกี่ยวกับควำมสมเหตุสมผลของ
อตัรำส่วนของงำนทีท่�ำเสรจ็ทีก่จิกำรใช้ในกำรรบัรู้รำยได้	ผู้สอบบญัชจึีงต้องพิจำรณำถงึควำมจ�ำเป็นในกำรใช้
ผลงำนของผู้เชีย่วชำญของผู้สอบบัญชใีนกำรประเมินควำมสมเหตสุมผลของประมำณกำรต้นทนุกำรก่อสรำ้ง
ทั้งสิ้นและควำมเหมำะสมของอัตรำส่วนของงำนที่ท�ำเสร็จที่กิจกำรจะใช้ในกำรรับรู้รำยได้เพื่อให้ได้มำซึ่ง 
หลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอในกำรสรุปผลกำรตรวจสอบ	 หรือผู้สอบบัญชีสำมำรถใช้วิธี
กำรตรวจสอบอืน่ท่ีท�ำให้ได้ควำมเชือ่มัน่เกีย่วกบัควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรต้นทนุกำรก่อสร้ำงทัง้สิน้ 
และควำมเหมำะสมของอัตรำส่วนของงำนที่ท�ำเสร็จได้	 	ทั้งนี้	 ในขั้นตอนวำงแผนกำรตรวจสอบ	ผู้สอบบัญชี
ควรท�ำควำมเข้ำใจกระบวนกำรและกำรควบคุมภำยในทีเ่กีย่วข้องกบักำรประมำณอัตรำส่วนของงำนทีท่�ำเสรจ็ 
เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสำมำรถออกแบบวิธีกำรตรวจสอบได้อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม	 	 นอกจำกนี้	 วิธีกำรที่ 
ผูส้อบบญัชใีช้ในกำรประเมนิควำมน่ำเชือ่ถอืของประมำณกำรต้นทนุกำรก่อสร้ำงทัง้ส้ินควรรวมถงึกำรสอบทำน 
ควำมสมเหตสุมผลของวธิกีำรและข้อสมมตทิีผู่บ้ริหำรใช้	และกำรเปรียบเทียบประมำณกำรต้นทุนกำรก่อสร้ำง
ทั้งสิ้นกับต้นทุนกำรก่อสร้ำงที่เกิดขึ้นจริงส�ำหรับโครงกำรที่ก่อสร้ำงเสร็จแล้ว

การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของฝ่ายบริหาร

	 ผูบ้รหิำรของบรษิทัหลำยแห่งได้ว่ำจ้ำงผูเ้ชีย่วชำญในกำรค�ำนวณหรอืประมำณกำรมลูค่ำของรำยกำรบญัชี
ต่ำง	ๆ	ที่มีควำมซับซ้อน	 เช่น	มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์	มูลค่ำปัจจุบันของผลประโยชน์พนักงำน	 เป็นต้น	
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน	 โดยผู้เชี่ยวชำญจะค�ำนวณหรือประมำณกำรรำยกำรบัญชีโดยใช ้
ข้อมูลภำยในและภำยนอก	 รวมถึงใช้ข้อสมมติและวิธีกำรต่ำง	 ๆ	 ในกำรประมำณกำรตัวเลขดังกล่ำว	 	 ทั้งนี ้
จำกกำรตรวจงำนสอบบัญชีในปี	 2557	 พบว่ำ	 ผู้สอบบัญชีมักใช้ผลงำนของผู้เช่ียวชำญของฝ่ำยบริหำรเป็น 
หลักฐำนกำรสอบบัญชีและได้จัดท�ำแนวทำงกำรสอบบัญชี	 (audit	 program)	 เพื่อประเมินควำมเหมำะสม
ของผลงำนของผู้เชี่ยวชำญของฝ่ำยบริหำรแล้ว	 	 อย่ำงไรก็ดี	 ก.ล.ต.	 ยังคงพบข้อบกพร่องที่ส�ำคัญในเรื่อง 
กำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรใช้ผลงำนของผู้เชี่ยวชำญของฝ่ำยบริหำร	ดังนี้	

•		ผู้สอบบัญชีประเมินควำมน่ำเชื่อถือของผู้เชี่ยวชำญของฝ่ำยบริหำรโดยตรวจสอบว่ำ	 ผู้เชี่ยวชำญ 
		 ดังกล่ำวได้รับควำมเห็นชอบจำกหรือข้ึนทะเบียนกับหน่วยงำนก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องหรือไม่เท่ำนั้น	 
		 โดยที่ไม่ได้พิจำรณำถึงควำมรู้และประสบกำรณ์ในอดีตของผู้เชี่ยวชำญที่มีในเรื่องที่ได้รับกำรว่ำจ้ำง

•	 ผู้สอบบัญชีใช้ข้อมูลท่ีมีกำรจัดท�ำโดยผู้เชี่ยวชำญของฝ่ำยบริหำรเป็นหลักฐำนกำรสอบบัญชีโดยท่ียัง 
		 ไม่ได้ท�ำควำมเข้ำใจเกีย่วกบังำนของผูเ้ชีย่วชำญเพือ่ใช้ในกำรก�ำหนดลกัษณะ	 ระยะเวลำ	 และขอบเขต 
		 ของวิธีกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงเพียงพอ	ยกตัวอย่ำงเช่น	ผู้สอบบัญชีไม่ได้ 
		 พิจำรณำถึงลักษณะ	ขอบเขต	และวัตถุประสงค์ของงำนของผู้เชี่ยวชำญ	

•		ผูส้อบบัญชีไม่ได้พจิำรณำถึงควำมสมเหตสุมผลของข้อสมมติ	วธิกีำร	รวมถงึควำมถกูต้องและครบถ้วนของ 
		 แหล่งข้อมูลท่ีผู้เชี่ยวชำญใช้ในกำรประมำณกำรมูลค่ำของรำยกำรบัญชี	 เพื่อให้สำมำรถประเมิน 
		 ควำมเหมำะสมของผลงำนของผูเ้ชีย่วชำญของฝ่ำยบรหิำรในเชงิหลกัฐำนกำรสอบบญัชไีด้อย่ำงเหมำะสม	

35
รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี

1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557



	 ทั้งนี้	 ในกำรใช้ผลงำนของผู้เชี่ยวชำญของฝ่ำยบริหำรเป็นหลักฐำนกำรสอบบัญชี	 ผู้สอบบัญชีควรท�ำ 
ควำมเข้ำใจเกีย่วกบังำนของผูเ้ชีย่วชำญของฝ่ำยบริหำร	ซ่ึงรวมถงึลักษณะ	ขอบเขต	และวตัถปุระสงค์ของงำน
ของผู้เชี่ยวชำญเป็นอันดับแรก	 และประเมินว่ำ	 ผู้สอบบัญชีมีควำมสำมำรถท่ีจะประเมินงำนของผู้เชี่ยวชำญ 
ของฝ่ำยบริหำรนั้นได้หรือไม่	 หรือจ�ำเป็นต้องว่ำจ้ำงผู้เชี่ยวชำญของผู้สอบบัญชีมำประเมินควำมเหมำะสม
และควำมน่ำเชื่อถือของผลงำนของผู้เช่ียวชำญของฝ่ำยบริหำร	 โดยในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีมีควำมสำมำรถ 
ที่จะประเมินงำนของผู้เชี่ยวชำญของฝ่ำยบริหำรนั้นเอง	 ผู้สอบบัญชีควรประเมินควำมเหมำะสมของผลงำน 
ของผู ้เชี่ยวชำญของฝ่ำยบริหำรโดยประเมินควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลที่จัดท�ำโดยผู ้เชี่ยวชำญ	 รวมถึง 
ควำมสำมำรถและควำมเท่ียงธรรมในกำรตัดสินใจของผู ้เชี่ยวชำญของฝ่ำยบริหำร	 เพื่อให้ได้หลักฐำน 
กำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอในกำรสรุปผลควำมถูกต้องของรำยกำรบัญชีที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบการด�าเนินงานต่อเนื่อง 

	 ผู้ใช้งบกำรเงินมักให้ควำมส�ำคัญเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องของกิจกำร	 โดยเฉพำะ
อย่ำงย่ิงนักลงทุนท่ีจะใช้ข้อมูลดังกล่ำวประกอบกำรตัดสินใจลงทุน	 ผู้สอบบัญชีจึงต้องออกแบบวิธีกำร 
ตรวจสอบท่ีเหมำะสมเพ่ือให้ได้มำซึง่หลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีเ่หมำะสมอย่ำงเพยีงพอในเรือ่งควำมเหมำะสมของ 
กำรใช้ข้อสมมตเิรือ่งกำรด�ำเนนิงำนต่อเนือ่งในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิ		ทัง้นี	้ผูส้อบบญัชไีด้ประเมนิควำมสำมำรถ 
ในกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องของกิจกำรในเบื้องต้นโดยพิจำรณำสถำนกำรณ์ท่ีเป็นเหตุให้สงสัยเกี่ยวกับ 
ควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องแล้ว	เช่น	หนี้สินหมุนเวียนมำกกว่ำสินทรัพย์หมุนเวียน	กระแส
เงนิสดจำกกจิกรรมด�ำเนนิงำนตดิลบ	และกำรสูญเสียลูกค้ำท่ีส�ำคญั	เป็นต้น		อย่ำงไรกดี็	ก.ล.ต.	พบข้อบกพร่อง
ที่ส�ำคัญเกี่ยวกับกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอในกำรสรุปผล 
เรือ่งกำรด�ำเนนิงำนต่อเนือ่งของกจิกำรในกรณทีีผู่ส้อบบญัชปีระเมนิว่ำ	กจิกำรอำจมปัีญหำในเรือ่งกำรด�ำเนนิงำน 
ต่อเนื่อง	ดังนี้

•	 ผู ้สอบบัญชีไม่ได้ประเมินควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลอ้ำงอิงที่น�ำมำใช้ในกำรจัดท�ำประมำณกำร 
		 กระแสเงนิสด	รวมถงึไม่ได้สอบทำนควำมสมเหตสุมผลของข้อสมมตทิีส่�ำคญั	ซึง่ผูบ้รหิำรใช้ในกำรจดัท�ำ 
		 ประมำณกำรดังกล่ำวอย่ำงเพียงพอ	

•	 ผู้สอบบัญชีพบผลแตกต่ำงที่มีสำระส�ำคัญระหว่ำงประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีกิจกำรจัดท�ำขึ้นของ 
		 งวดท่ีผ่ำนมำล่ำสุดกับผลท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต	 และระหว่ำงประมำณกำรกระแสเงินสดรำยเดือนของ 
		 งวดปัจจุบันกับผลที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงปัจจุบัน	 แต่ผู้สอบบัญชีไม่ได้ติดตำมหำสำเหตุของผลแตกต่ำง 
		 ดังกล่ำว	 รวมถึงไม่ได้น�ำข้อเท็จจริงดังกล่ำวมำพิจำรณำเรื่องควำมน่ำเชื่อถือของกำรจัดท�ำ 
		 ประมำณกำรของผู้บริหำร

•	 ผู้สอบบัญชีไม่ได้พิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ของแผนกำรด�ำเนินงำนในอนำคตของผู้บริหำร	 และ 
		 พจิำรณำว่ำ	ผลของกำรด�ำเนนิกำรตำมแผนกำรด�ำเนนิงำนดงักล่ำวนัน้	สำมำรถท�ำให้สถำนกำรณ์ของ 
		 กิจกำรดีขึ้นและกิจกำรยังสำมำรถด�ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง	

•		ในกรณีท่ีกิจกำรได้รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกบริษัทใหญ่หรือผู้ถือหุ้นใหญ่เพื่อให้สำมำรถ 
		 ด�ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง	 ผู้สอบบัญชีไม่ได้สอบทำนฐำนะกำรเงิน/ผลกำรด�ำเนินงำนของผู้ให ้
		 กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินดังกล่ำว	 เพื่อพิจำรณำถึงควำมสำมำรถในกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 
		 แก่กิจกำร

36 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์



	 กำรประเมินผลกำรประเมินของผู้บริหำรในเรื่องควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องของกิจกำรเป็น
เรื่องที่ท้ำทำยส�ำหรับผู้สอบบัญชี	 เนื่องจำกประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีกิจกำรจัดท�ำข้ึนเพ่ือใช้เป็นหลักฐำน
สนับสนุนควำมเหมำะสมของกำรใช้ข้อสมมตเิรือ่งกำรด�ำเนนิงำนต่อเนือ่งในกำรจดัท�ำงบกำรเงนินัน้	ขึน้อยูกั่บ
เหตกุำรณ์และแผนงำนในอนำคต		ดงันัน้	ผูส้อบบญัชจีงึต้องปฏบิติังำนตรวจสอบเพือ่พิจำรณำถงึควำมเหมำะสม 
ของกำรใช้ข้อสมมตเิรือ่งกำรด�ำเนนิงำนต่อเนือ่งในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิ	โดยกำรตรวจสอบดังกล่ำวควรรวมถงึ
กำรประเมินควำมสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่ผู้บริหำรใช้ในกำรจัดท�ำประมำณกำรตัวเลขทำงกำรเงิน	และ
ประเมินควำมเป็นไปได้ของแผนงำนในอนำคตของผู้บริหำร

ขั้นตอนการสรุปผลและการแสดงความเห็นต่องบการเงิน

การตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

	 กำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเหตุกำรณ์ภำยหลังวันท่ีในงบกำรเงินท่ีเหมำะสมจะท�ำให้ผู้สอบบัญชีได้รับ 
หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอในกำรพิจำรณำว่ำ	 งบกำรเงินได้สะท้อนให้เห็นถึงเหตุกำรณ์
ที่เกิดขึ้นระหว่ำงวันที่ในงบกำรเงินและวันท่ีในรำยงำนของผู้สอบบัญชีซ่ึงต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูล 
ในงบกำรเงินอย่ำงเหมำะสมแล้วหรือไม่	 	 ทั้งนี้	 จำกกำรตรวจงำนสอบบัญชีในปี	 2557	 พบว่ำ	 ผู้สอบบัญช ี
ส่วนใหญ่ออกแบบวธิกีำรตรวจสอบเหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัทีใ่นงบกำรเงนิอย่ำงเหมำะสมแล้ว		อย่ำงไรกด็	ีก.ล.ต.	
ยงัพบข้อบกพร่องเกีย่วกบัวธิกีำรตรวจสอบข้อมลูในช่วงระยะเวลำทีเ่หลอืระหว่ำงวนัทีผู่ส้อบบญัชปีฏบิตังิำน 
ตรวจสอบเหตุกำรณ์ภำยหลังวันท่ีในงบกำรเงินกับวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชี	 ซึ่งบำงกรณีมีระยะเวลำ 
ที่ห่ำงกันค่อนข้ำงมำก	 โดยที่ผู้สอบบัญชีไม่ได้ประเมินควำมเสี่ยงและบันทึกเหตุผลในกำรก�ำหนดลักษณะ 
ระยะเวลำและขอบเขตกำรตรวจสอบในกระดำษท�ำกำร

	 ทั้งนี้	 ผู้สอบบัญชีควรประเมินควำมเสี่ยงและพิจำรณำข้อมูลท่ีกิจกำรมีให้	 เพ่ือท่ีจะก�ำหนดวิธีกำรตรวจ
สอบเหตุกำรณ์ภำยหลังวันที่ในงบกำรเงินได้อย่ำงเหมำะสม	 โดยผู้สอบบัญชีควรปฏิบัติงำนตรวจสอบในเรื่อง
ดังกล่ำวให้ครอบคลุมช่วงเวลำระหว่ำงวันที่ในงบกำรเงินจนถึงวันท่ีในรำยงำนของผู้สอบบัญชีหรือใกล้วันที่
ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีที่กิจกำรไม่ได้จัดท�ำงบกำรเงิน 
ระหว่ำงกำลซึ่งเป็นงวดภำยหลังวันที่ในงบกำรเงิน	 ผู้สอบบัญชีควรพิจำรณำถึงควำมจ�ำเป็นในกำรตรวจสอบ 
สมุดบัญชีและรำยกำรบัญชีต่ำง	 ๆ	 ท่ีมี	 เพื่อให้ได้รับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอใน 
กำรสรุปผลกำรตรวจสอบ
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การวเิคราะห์
เชิงลกึถงึสาเหตุ
ของข้อบกพร่องท่ีพบ



	 ในกำรตรวจคุณภำพงำนสอบบัญชีส�ำหรับปี	 2557	 ก.ล.ต.	 เห็นถึงควำมตั้งใจและควำมพยำยำมของ 
ส�ำนักงำนสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีในกำรปรับปรุงคุณภำพงำนสอบบัญชีให้ดียิ่งขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	 โดย
ส�ำนักงำนสอบบัญชีแต่ละแห่งได้ท�ำกำรวิเครำะห์เชิงลึกถึงสำเหตุของข้อบกพร่องและได้วำงแผนด�ำเนินกำร
ปรับปรุงอย่ำงทันท่วงทีเพื่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในลักษณะเดียวกันซ�้ำอีก	 	 นอกจำกนี้	 ก.ล.ต.	 ได้วิเครำะห์ 
เชิงลึกถึงสำเหตุของข้อบกพร่องในภำพรวมแล้วพบว่ำ	กำรที่จะสำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิผลนั้น 
ทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหำ	 เพื่อส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำคุณภำพรำยงำนทำงกำรเงิน 
อย่ำงยัง่ยนื	ทัง้นี	้ข้อบกพร่องทีส่�ำคัญทีพ่บจำกกำรตรวจทำนระบบกำรควบคมุคณุภำพงำนสอบบญัชีในระดบั 
ส�ำนักงำนสอบบัญชีและระดับงำนสอบบัญชี	อำจมีสำเหตุมำจำกปัจจัยดังต่อไปนี้	

 •	กำรขำดแคลนบุคลำกรในวิชำชีพสอบบัญชี	อันเนื่องมำจำกจ�ำนวนนักบัญชีจบกำรศึกษำจำกสถำบัน
กำรศึกษำต่ำง	ๆ	ค่อนข้ำงคงที่	ประกอบกับคนรุ่นใหม่มีควำมสนใจที่จะประกอบวิชำชีพบัญชีลดลง	ในขณะที่ 
ส�ำนักงำนสอบบัญชีมีควำมต้องกำรนักบัญชีเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับจ�ำนวนลูกค้ำที่เพิ่มขึ้นและกำรขยำยตัวทำง
เศรษฐกิจ	 และเพื่อทดแทนบุคลำกรในวิชำชีพสอบบัญชีที่มีอัตรำกำรลำออกค่อนข้ำงสูงขึ้น	 	ทั้งนี้	 ในช่วง
ระยะเวลำหลำยปีท่ีผ่ำนมำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีได้วิเครำะห์ควำมต้องกำรของบุคลำกรและปรับปรุงกลยุทธ ์
และนโยบำยในเรื่องต่ำง	 ๆ	 ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องค่ำตอบแทน	 สวัสดิกำร	 และควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ	 เช่น 
กำรสนับสนุนให้ทุนกำรศึกษำแก่พนักงำนที่ต้องกำรศึกษำต่อในระดับปริญญำโท	และจัดให้มีโครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรโดยส่งไปท�ำงำนในส�ำนักงำนเครือข่ำยในต่ำงประเทศ	 เป็นต้น	 เพื่อดึงดูดและรักษำบุคลำกรที่มี 
ควำมรู้ควำมสำมำรถให้อยู่กับองค์กรนำนขึ้น		นอกจำกนี้	ส�ำนักงำนสอบบัญชีที่มีจ�ำนวนพนักงำนไม่มำกยังมี
วธิแีก้ไขปัญหำเรือ่งกำรขำดแคลนทรพัยำกรบุคคล	โดยหวัหน้ำส�ำนักงำนสอบบญัชแีละหุน้ส่วนมีควำมใกล้ชดิ 
กับพนักงำน	 เพื่อให้พนักงำนมีควำมผูกพันกับองค์กรมำกข้ึน	 	 รวมถึงส�ำนักงำนสอบบัญชียังให้ควำมส�ำคัญ 
กับกำรรับฟังและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของพนักงำนเพ่ือปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนให้
สอดคล้องกับกำรด�ำเนินชีวิตของบุคลำกรรุ่นใหม่อีกด้วย	

	 •	 กำรรับงำนเกินกว่ำควำมรู้ควำมสำมำรถและทรัพยำกรบุคคลที่มี	 ซึ่งเป็นเหตุให้ผลกำรตรวจสอบ 
กำรปฏิบัติงำนสอบบัญชีมีข้อบกพร่องจ�ำนวนมำก	เนื่องจำกส�ำนักงำนสอบบัญชี	มีบุคลำกรที่มีทักษะ	ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ	และเวลำไม่เพยีงพอต่อกำรปฏบัิติงำน	รวมถึงผู้สอบบัญชมีเีวลำในกำรควบคมุและกำรสอบทำน 
งำนไม่เพยีงพอ	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในขัน้ตอนทีส่�ำคญั	เพือ่ให้สำมำรถพบประเดน็ข้อบกพร่องและน�ำไปปรบัปรงุ
กระบวนกำรปฏิบัติงำนสอบบัญชีได้ภำยในเวลำที่เหมำะสม				

 •	กำรวำงแผนก�ำลงัคนและกำรมอบหมำยงำนไม่เหมำะสม	ในบำงกรณพีบว่ำ	ผูส้อบบญัชมีอบหมำยงำนที่
มคีวำมซบัซ้อนซึง่จ�ำเป็นต้องใช้ประสบกำรณ์และดุลยพินจิในกำรตัดสินใจให้แก่บคุลำกรทีม่ปีระสบกำรณ์น้อย	
รวมถึงระบบกำรสอบทำนงำนยังไม่มีคุณภำพเพียงพอ	ทั้งในเรื่องควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของ
ผู้สอบทำนงำน	และกำรมีส่วนร่วมของผู้สอบทำนงำนที่อำจยังไม่เพียงพอ	ส่งผลให้คุณภำพงำนสอบบัญชีไม่ดี
เท่ำทีค่วร		นอกจำกนี	้กำรวำงแผนและกำรก�ำหนดวธิกีำรตรวจสอบทีไ่ม่รดักมุและไม่ตอบสนองต่อควำมเส่ียง
ที่แท้จริงของกิจกำร	รวมถึงกำรสื่อสำรที่ไม่เพียงพอเพื่อให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนตรวจสอบได้รับทรำบว่ำ	รำยกำร
ใดเป็นรำยกำรส�ำคญัท่ีจะต้องระมดัระวัง	และจดัล�ำดบัควำมส�ำคญัเพือ่ให้เวลำกับกำรพจิำรณำในเร่ืองดงักล่ำว
อย่ำงเหมำะสม	เป็นอีกหนึ่งสำเหตุที่ท�ำให้กำรปฏิบัติงำนสอบบัญชีมีข้อบกพร่อง	
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 •	 กำรที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรำยงำนทำงกำรเงินไม่ได้ให้ควำมส�ำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนอย่ำง
เพียงพอ	 ไม่ว่ำจะเป็นผู้สอบบัญชีที่อำจยังไม่ได้ท�ำควำมเข้ำใจลักษณะกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทหรือ 
อำจไม่ได้ใช้วิจำรณญำณในกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้ประกอบวิชำชีพอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบัต ิ
งำนสอบบัญชี	 จึงอำจท�ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนตรวจสอบได้อย่ำงมีประสิทธิผล	 หรือแม้แต่ผู้บริหำร 
และผู้จัดท�ำงบกำรเงินของกิจกำรที่อำจยังไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
และหน้ำที่ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินอย่ำงเพียงพอ	 	 นอกจำกนี้	 ในบำงกรณีกรรมกำรตรวจสอบ	 ซ่ึงมีหน้ำที่ 
ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณภำพ	 และดูแลให้บริษัทมีกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงิน
อย่ำงถูกต้องอำจยังไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบของตนอย่ำงเพียงพอ	ปัจจัยทั้งหมดข้ำงต้นจึงอำจ
ส่งผลกระทบต่อควำมน่ำเชื่อถือและคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน		

40 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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แผนงาน
และเรือ่งส�าคัญ
ท่ีจะมุ่งเน้นในปี

2558



	 จำกผลกำรตรวจคุณภำพงำนสอบบัญชีที่ผ่ำนมำเกินกว่ำครึ่งทำงของกำรตรวจรอบที่สอง	 ก.ล.ต.พบว่ำ 
ส�ำนักงำนสอบบัญชีมีกำรยกระดับระบบกำรควบคุมคุณภำพงำนสอบบัญชีให้ดียิ่งขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง	 โดยมี 
พัฒนำกำรในหลำย	 ๆ	 ด้ำน	 ซึ่งท�ำให้	 ก.ล.ต.	 เกิดควำมเชื่อมั่นในระบบกำรควบคุมคุณภำพของส�ำนักงำน 
สอบบญัชมีำกยิง่ขึน้	และเกดิควำมมัน่ใจทีจ่ะวำงแผนงำนเพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำจำกภำยในเพ่ือสร้ำงรำกฐำน
ที่เข้มแข็งแก่ส�ำนักงำนสอบบัญชี

	 ส�ำหรับกำรตรวจคุณภำพงำนสอบบัญชี	 ระดับส�ำนักงำนสอบบัญชีรอบท่ีสองที่ก�ำลังจะเสร็จสิ้นลง 
ในปลำยปี	2558	นี	้	ก.ล.ต.	ยงัคงมุง่เน้นให้ส�ำนกังำนสอบบญัชแีก้ไขข้อบกพร่องในเรือ่งกำรปฏิบตังิำนสอบบญัชี 
ที่ถือได้ว่ำเป็นเร่ืองท่ียังมีข้อบกพร่องในปริมำณมำกอยู่	 ซึ่งในบำงกรณีข้อบกพร่องดังกล่ำวอำจมีสำเหตุ 
มำจำกองค์ประกอบอื่น	ๆ	ใน	TSQC1	อย่ำงไรก็ดี	สององค์ประกอบหลักที่เป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วยยกระดับ
คุณภำพกำรปฏิบัติงำนสอบบัญชีได้คือ	 ทัศนคติและนโยบำยจำกหัวหน้ำส�ำนักงำน	 รวมถึงกำรติดตำมผล 
จำกส่วนงำนติดตำมผลของส�ำนักงำนสอบบัญชี	กล่ำวคือ	หัวหน้ำส�ำนักงำนต้องก�ำหนดนโยบำยและแผนงำน 
ที่ชัดเจน	 โดยก�ำหนดเป้ำหมำยและสนับสนุนทรัพยำกรในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงเต็มท่ี	 รวมถึงก�ำหนดให ้
ผู้สอบบัญชีและ	EQCR	ต้องมีส่วนร่วมในงำนสอบบัญชีมำกยิ่งขึ้น	และส่วนงำนติดตำมผลจะเข้ำมำมีส่วนช่วย
ในกำรตรวจสอบข้อผิดพลำดที่อำจเกิดขึ้นได้	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรตรวจสอบในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนสอบบัญชี	
หรือเมื่องำนสอบบัญชีเสร็จสิ้นไปแล้ว		ทั้งนี้	ส่วนงำนติดตำมผลยังมีหน้ำที่ส�ำคัญในกำรประเมินลักษณะและ
ผลกระทบของข้อบกพร่องที่พบ	กำรสื่อสำรกับผู้ที่เกี่ยวข้อง	และกำรหำแนวทำงแก้ไขร่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ำยด้วย		

	 ส�ำหรับกำรตรวจคุณภำพงำนสอบบัญชี	 ระดับงำนสอบบัญชี	 ก.ล.ต.	 ยังมุ่งเน้นให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัต ิ
งำนสอบบญัชอีย่ำงมคีณุภำพ	ภำยใต้ระยะเวลำ	และปริมำณงำนท่ีเหมำะสม	แนวทำงหนึง่ท่ีจะช่วยผู้สอบบญัชี 
ให้ท�ำงำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ	คอื	กำรวำงแผนงำนสอบบญัชแีละกำรประเมนิควำมเส่ียงอย่ำงถกูต้องเหมำะสม 
รวมถึงกำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยงได้อย่ำงตรงจุด	 	 อีกทั้งด้วยสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจที่มีควำมซับซ้อน
มำกขึ้น	 กำรใช้วิจำรณญำณเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพ	 จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน	 ส�ำนักงำนสอบบัญชี 
จึงต้องถ่ำยทอดและปลูกฝังให้ทีมตรวจสอบเห็นควำมส�ำคัญของเรื่องดังกล่ำว		นอกจำกนี้	ผู้สอบบัญชีต้องให้
ควำมส�ำคัญกับกำรบันทึกและกำรจัดท�ำเอกสำรหลักฐำนของงำนตรวจสอบให้เพียงพอเพื่อให้ผู้สอบบัญชีที่มี
ประสบกำรณ์และไม่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบนั้นมำก่อนสำมำรถเข้ำใจได้

	 ในปี	 2558	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลผู้สอบบัญชีในต่ำงประเทศหลำยแห่งได้ให้ควำมส�ำคัญกับระบบ 
กำรติดตำมผล	กำรวิเครำะห์สำเหตุของข้อบกพร่อง	และกำรจัดท�ำแผนกำรแก้ไข		ก.ล.ต.	จึงมีแนวคิดที่จะน�ำ
เครื่องมือที่ส�ำคัญสองอย่ำงมำช่วยในกำรยกระดับกำรควบคุมคุณภำพงำนสอบบัญชี	กล่ำวคือ

•	 กำรก�ำหนดตัวชี้วัดคุณภำพด้ำนกำรสอบบัญชี	 (audit	 quality	 indicators:	 “AQIs”)	 ซึ่งในระดับ 
		 นำนำชำติได้ให้ควำมส�ำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่ำงมำก	โดยหลำยประเทศได้น�ำเครื่องมือดังกล่ำวมำใช้ใน 
		 กำรประเมินคุณภำพเบื้องต้นของส�ำนักงำนสอบบัญชี		ในปี	2558	ก.ล.ต.	จะเริ่มใช้	AQIs	บำงตัวเป็น 
		 ส่วนหน่ึงในกำรติดตำมคุณภำพของส�ำนักงำนสอบบัญชี	 	 และ	 ก.ล.ต.	 จะพิจำรณำเสนอให้ 
		 กรรมกำรตรวจสอบใช้ข้อมูลดังกล่ำวเพื่อพิจำรณำคุณภำพงำนของผู้สอบบัญชี

•	 กำรจัดท�ำระบบติดตำมผลกำรแก้ไขข้อบกพร่อง	 ซ่ึงท่ีผ่ำนมำส�ำนักงำนสอบบัญชีทุกแห่งได้มี 
		 กำรวิเครำะห์เชิงลึกถึงสำเหตุที่แท้จริงของข้อบกพร่องและจัดท�ำแผนกำรแก้ไขแล้ว	 แต่ในปี	 2558 
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		 ก.ล.ต.คำดหวังให้ส�ำนักงำนสอบบัญชีด�ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงจริงจัง	 โดยวิเครำะห์หำสำเหตุ 
		 ที่แท้จริงของข้อบกพร่องว่ำเกิดจำกจุดอ่อนในเรื่องใด	 ซ่ึงแต่ละส�ำนักงำนสอบบัญชีอำจมีสำเหตุ 
		 ของปัญหำทีแ่ตกต่ำงกนั	จงึต้องวำงแผนและออกแบบวธิกีำรแก้ไขให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ของตน 
		 พร้อมท้ังก�ำหนดระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำรอย่ำงชัดเจนในแต่ละข้ันตอน	 รวมถึงมีกำรติดตำมผลว่ำ 
		 แผนงำนดงักล่ำวสำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงตรงจุดหรือไม่	ซ่ึง	ก.ล.ต.	จะมรีะบบติดตำมผลกำรแก้ไข 
		 ข้อบกพร่อง	และก�ำหนดให้ส�ำนักงำนสอบบัญชีรำยงำนควำมคืบหน้ำในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงสม�่ำเสมอ

	 นอกจำกนี้	 เพื่อสนับสนุนให้ระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินมีรำกฐำนที่เข้มแข็ง	 ก.ล.ต.	 มีแผนที่จะเพิ่ม 
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอื่น	ๆ	เพื่อยกระดับคุณภำพงำนสอบบัญชีให้ดียิ่งขึ้น	ยกตัวอย่ำงเช่น

•	 ร่วมมือกับสภำวิชำชีพบัญชีฯ	 เพื่อเพิ่มหลักสูตรกำรอบรมเพื่อเตรียมควำมพร้อมให้กับผู้สอบบัญชีที่ 
		 สนใจเข้ำมำเป็นผูส้อบบัญชใีนตลำดทุนซ่ึงได้เริม่จดัอบรมรุน่แรกแล้วในปี	2557	และก�ำลังจะจดัอบรม 
		 รุ่นต่อ	ๆ	ไป	

•	 จัดสัมมนำและอบรมให้กับกรรมกำรตรวจสอบ	 เพื่อแนะน�ำแนวทำงกำรท�ำงำนร่วมกับผู้สอบบัญช	ี 
		 และเผยแพร่แนวค�ำถำมที่กรรมกำรตรวจสอบอำจน�ำไปปรับใช้เพื่อสอบถำมและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
		 กับผู้สอบบัญชี

•	 จดัสมัมนำและอบรมให้กบัผูบ้รหิำรระดับสูงด้ำนกำรเงิน	(CFO)	ของบริษทัจดทะเบยีน	เพ่ือเน้นย�ำ้ถงึ 
		 บทบำทหน้ำทีใ่นกำรก�ำหนดทศิทำงและนโยบำยของบริษทัในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัรำยงำนทำงกำรเงิน

•	 ร่วมมือกับหน่วยงำนอื่น	ๆ 	เช่น	ธนำคำรแห่งประเทศไทย	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริม 
		 กำรประกอบธุรกิจประกันภัย	เพื่อหำรือถึงจุดแข็ง	และจุดอ่อนของสถำบันกำรเงินในปัจจุบัน	เพื่อน�ำ 
		 มำเผยแพร่ให้ผูส้อบบัญชไีด้รบัทรำบ	เพือ่จะได้สำมำรถวำงแผนกำรตรวจสอบเกีย่วกับสถำบนักำรเงนิ 
		 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

•	 ประสำนงำนกับหน่วยงำนก�ำกับดูแลต่ำงประเทศ	 ไม่ว่ำจะเป็น	 AARG	 หรือ	 IFIAR	 เพ่ือแลกเปลี่ยน 
		 ข้อมูล	และหำแนวทำงแก้ไขปัญหำร่วมกัน	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกรณีที่พบปัญหำที่เกิดจำกข้อบกพร่อง 
		 ของนโยบำยของส�ำนักงำนสอบบัญชีที่มีเครือข่ำยทั่วโลก

	 ก.ล.ต.	เชือ่มัน่เป็นอย่ำงยิง่ว่ำ	ควำมร่วมมอืจำกทุกภำคส่วนเพือ่ยกระดบัคณุภำพของรำยงำนทำงกำรเงนิ 
จะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ตลำดทุนไทยเป็นที่น่ำเชื่อถือทั้งในระดับประเทศและระดับสำกล	 รวมถึงท�ำให ้
ตลำดทุนไทยสำมำรถเป็นศูนย์กลำงเชื่อมต่อกำรลงทุนได้ในอนำคต
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ประเภท จ�านวนส�านักงานสอบบัญชี และจ�านวนผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ 
จาก ก.ล.ต. ณ 31 ธันวาคม 2557

ประเภทส�านกังานสอบบญัชี จ�านวนส�านักงานสอบบัญชี จ�านวนผูส้อบบญัชีทีไ่ด้รับความเหน็ชอบ

Big-4	firms 4 89

International	firms* 3 8

Local	firms 18 57

รวม 25 154

หมายเหตุ :	International	firms	หมำยถึง	ส�ำนักงำนสอบบัญชีที่เป็นสมำชิกและใช้นโยบำยและแนวปฏิบัติของส�ำนักงำนสอบบัญชี
ต่ำงประเทศ	รวมถึงได้รับกำรติดตำมผลจำกส�ำนักงำนสอบบัญชีต่ำงประเทศอย่ำงสม�่ำเสมอ	แต่ไม่รวมถึง	Big-4	firms

สำมำรถหำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	http://market.sec.or.th/public/orap/AUDITOR01.aspx?lang=th

จ�านวนส�านักงานสอบบัญชีที่ได้รับการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชีตามรอบการตรวจ 
อิงเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง

จ�านวนส�านักงานสอบบัญชี

2555 13

2556 14

2557 12

สัดส่วนลูกค้าบริษัทจดทะเบียนของแต่ละส�านักงานสอบบัญชีตามมูลค่าตามราคาตลาด 
(market capitalization)

KPMG

EY

Deloitte

PwC

อื่นๆ

43%

11%

10%

27%

9%

หมายเหตุ :	มูลค่ำตำมรำคำตลำดรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ณ	30	ธันวำคม	2557
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สัดส่วนจ�านวนลูกค้าบริษัทจดทะเบียนของแต่ละส�านักงานสอบบัญชี

KPMG

EY

Deloitte

PwC

อื่นๆ
5%

43%

14%
8%

30%

หมายเหตุ : จ�ำนวนลูกค้ำบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ณ	30	ธันวำคม	2557

ร้อยละของจ�านวนส�านักงานสอบบัญชีแบ่งตามผลคะแนนในแต่ละองค์ประกอบของ TSQC 1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

EP

MR 11%

11%

16%

26%

16%

21%

21% 31% 37%

21% 21% 37%

26% 37% 21%

53% 16% 5%

21% 63%

32% 32% 25%

HR

A&C

ER

LD

1.56

2.44

1.48

1.58

1.73

1.94

ดีมาก

LD : Leadership responsibilities
ER : Ethical requirements
A&C : Client acceptance and continuance

HR : Human resources
EP : Engagement performance
MR : Monitoring

ดี ยอมรับได�

คะแนนเฉลี่ยถ�วงนํ้าหนัก
ตามมูลค�าราคาตลาด

ต�องปรับปรุง

หมายเหตุ :	ผลกำรตรวจคุณภำพส�ำนักงำนสอบบัญชีรอบ	2	จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น	19	ส�ำนักงำนสอบบัญชี
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ผลคะแนนเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักตามมูลค่าราคาตลาดรวม ในแต่ละองค์ประกอบของ TSQC 1 
เปรียบเทียบ 2 รอบการตรวจ

0.50

1.00

2.50

3.00

LD ER

1st cycle

2nd cycle

0
A&C MRHR EP

2.00

1.50

หมายเหตุ :	ผลกำรตรวจคุณภำพส�ำนักงำนสอบบัญชีเปรียบเทียบ	2	รอบกำรตรวจ	จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น	19	ส�ำนักงำนสอบบัญชี

ผลการตรวจการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายบุคคลแบ่งแยกตามประเภท 
การให้ความเห็นชอบ

ให�ความเห็นชอบโดยไม�มีข�อสังเกต
หร�อมีข�อสังเกตน�อยมาก

ไม�ให�ความเห็นชอบ

ให�ความเห็นชอบโดยมีเง�่อนไขให�ผู�สอบบัญชี
จัดส�งกระดาษทำการสำหรับงวดบัญชีถัดไป

ให�ความเห็นชอบโดยกำกับให�ปรับปรุง
การปฏิบัติงานตามข�อสังเกต

4%4%

70%

22%

การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

การให้ความเห็นชอบในปี

ยื่นครั้งแรก ต่ออายุ

2555 9 34

2556 9 20

2557 15 31

47
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1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557



สัดส่วนมูลค่าตามราคาตลาดรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ�าแนกตามประเภทธุรกิจ

ธุรกิจการเง�น

เทคโนโลยี

สินค�าและอุตสาหกรรม

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

สินค�าอุปโภคบร�โภค

ทรัพยากร

บร�การ

อสังหาร�มทรัพย�และก�อสร�าง

อื่นๆ

1% 3%

21%

16%

14%

13%

7%
5%

20%

หมายเหตุ :	มูลค่ำตำมรำคำตลำดรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ณ	30	ธันวำคม	2557

สัดส่วนมูลค่าตามราคาตลาดรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ที่เลือกตรวจสอบจ�าแนกตามประเภทธุรกิจ

       

ธุรกิจการเง�น

เทคโนโลยี

สินค�าและอุตสาหกรรม

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

สินค�าอุปโภคบร�โภค

ทรัพยากร

บร�การ

อสังหาร�มทรัพย�และก�อสร�าง

อื่นๆ

2%

2%

16%

34%

5% 8%
5%

20%

8%

หมายเหตุ :	มูลค่ำตำมรำคำตลำดรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ณ	30	ธันวำคม	2557

48 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์



รายละเอียดการติดต�อ
 สามารถดาวน�โหลดรายงานฉบับนี้ได�จากเว็บไซด� ก.ล.ต. www.sec.or.th
 สอบถามข�อมูลเพ��มเติมเกี ่ยวกับเนื ้อหาในรายงานฉบับนี้ รวมถึงติดต�อขอรับรายงานได�ที ่ : 
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� (ก.ล.ต.)
 เลขที่ 333/3 ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 โทรศัพท� 0 2263 6082 หร�อ 0 2263 6218
 email : oca@sec.or.th

ด�วยความตั้งใจที่จะให�รายงานเล�มนี้เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม 
ก.ล.ต. จ�งเลือกใช�กระบวนการผลิตที่จัดพ�มพ�ด�วยหมึกถั่วเหลืองบนกระดาษที่ผลิตจาก Eco-Fiber 100%



รายงานสรุปกิจกรรม
การตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี  2557

เลขที่ 333/3 ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท�: 1207 หร�อ 0 2695 9999 

โทรสาร: 0 2695 9660 email: info@sec.or.th

BU I L D ING
BR IDGES

รายงาน
สรุปกิจกรรมการตรวจ
คุณภาพงานสอบบัญชี  

2557
BUILDING
BRIDGES


