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บทน�า
 
	 รำยงำนทำงกำรเงนิท่ีมคีณุภำพเป็นเครือ่งมอืส�ำคญัทีจ่ะช่วยให้ผูใ้ช้รำยงำนทำงกำรเงนิโดยเฉพำะอย่ำงยิง่	
นักลงทุนสำมำรถน�ำไปใช้ในกำรวิเครำะห์ประกอบกำรตัดสินใจลงทุนได้อย่ำงเหมำะสม	 รวมถึงยังช่วย	
ยกระดับควำมน่ำเชื่อถือของตลำดทุนไทย	 ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญเติบโตอย่ำงมั่นคง
และย่ังยืน	 	 ทั้งน้ี	 รำยงำนทำงกำรเงินจะมีคุณภำพท่ีดีได้นั้น	 ระบบนิเวศในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงิน	
(financial	 reporting	 ecosystem)	 จะต้องมีควำมสมดุล	 กล่ำวคือ	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีส�ำคัญในกำรจัดท�ำ	
รำยงำนทำงกำรเงินจะต้องปฏิบัติหน้ำท่ีของตนเองอย่ำงเต็มที่	 โดยเริ่มจำกผู้มีหน้ำที่จัดท�ำรำยงำนทำง	
กำรเงนิของบริษทั	(“preparer”)	ซึง่ได้แก่	Chief	Executive	Officer	(CEO)		Chief	Financial	Officer	(CFO)	
และสมุห์บัญชี	 ซึ่งนับเป็นผู้ท่ีมีบทบำทท่ีส�ำคัญยิ่งในกำรผลักดันให้รำยงำนทำงกำรเงินมีควำมน่ำเชื่อถือและ	
มีคุณภำพที่ดีตั้งแต่ต้นทำง	(first	line	of	defense)	เนื่องจำกกลุ่มบุคคลดังกล่ำวเป็นผู้ที่มีควำมเข้ำใจเนื้อหำ
ทำงเศรษฐกิจ	 (economic	 substance)	 ที่แท้จริงของธุรกรรมและใกล้ชิดข้อมูลที่สุด	 รวมถึงเป็นผู้เลือก	
นโยบำยทำงบัญชีเพ่ือจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินให้สะท้อนเนื้อหำทำงเศรษฐกิจที่แท้จริงของธุรกรรมที่บริษัท
ด�ำเนินกำร		นอกจำกนี้	กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรตรวจสอบต้องท�ำหน้ำที่ดูแลให้บริษัทมีระบบบัญชีและ
ระบบกำรควบคมุภำยในทีเ่หมำะสม	รวมถงึก�ำกบัดแูลกำรจดัท�ำรำยงำนทำงกำรเงนิให้ถกูต้อง	(second	line	
of	 defense)	 ส่วนผู้สอบบัญชีน้ันถือเป็นปรำกำรด่ำนสุดท้ำย	 (third	 line	 of	 defense)	 ที่ต้องปฏิบัติงำน	
ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่อควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงินตำมที่มำตรฐำนวิชำชีพก�ำหนด	
อย่ำงเที่ยงธรรม

	 ที่ผ่ำนมำ	ก.ล.ต.	ได้ด�ำเนินกำรในด้ำนต่ำง	ๆ	เพื่อก�ำกับดูแลผู้สอบบัญชีอย่ำงต่อเนื่อง	ทั้งในด้ำนคุณภำพ	
กำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชีในตลำดทุนแต่ละรำยและคุณภำพของส�ำนักงำนสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญช	ี
สงักัด	ซึง่	ก.ล.ต.	พบว่ำ	กำรทีส่�ำนักงำนสอบบัญชีมรีะบบควบคมุคณุภำพทีด่นีัน้	จะช่วยส่งเสรมิให้ผูส้อบบญัชี
และบุคลำกรท่ีอยู่ในสังกัดสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ	 	 ดังนั้น	 ในกำรคัดเลือกผู้สอบบัญชีส�ำหรับ	
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (“บริษัทจดทะเบียน”)	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	
ควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรพิจำรณำถึงระบบควบคุมคุณภำพของส�ำนักงำนสอบบัญชี	 และผลงำนของ	
ผู้สอบบัญชีรำยบุคคลมำกกว่ำปัจจัยด้ำนค่ำธรรมเนียมกำรสอบบัญชี	

	 ทัง้นี	้	ในภำพรวมของผลกำรตรวจในรอบกำรตรวจทีส่อง	(ปี	2556	-	2558)	นี	้ก.ล.ต.	เหน็พัฒนำกำรของ	
ส�ำนักงำนสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีในกำรปรับปรุงระบบควบคุมคุณภำพส�ำนักงำนสอบบัญชีและคุณภำพ	
งำนสอบบัญชีให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยจะเห็นได้จำกผลคะแนนกำรตรวจระบบควบคุมคุณภำพส�ำนักงำน
สอบบัญชีในภำพรวมและในแต่ละองค์ประกอบส่วนใหญ่ในรอบกำรตรวจนี้ดีข้ึนอย่ำงเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับ
ผลคะแนนในรอบกำรตรวจที่หนึ่ง	(ปี	2553	-	2555)	รวมถึงสัดส่วนของผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก	
ก.ล.ต.	 ในปี	 2558	 โดยไม่มีข้อสังเกตหรือมีข้อสังเกตเพียงเล็กน้อยรวมกับผู้สอบบัญชีท่ีได้รับควำมเห็นชอบ	
โดยมีข้อสังเกตบำงประเด็นที่ควรปรับปรุง	 มีสัดส่วนถึงร้อยละ	 50	 ของผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบ	
ทัง้หมดในปี	ซึง่สงูกว่ำสดัส่วนในปี	2556	และ	2557	ทีม่สีดัส่วนเพยีงร้อยละ	25		อย่ำงไรกด็	ีส�ำนกังำนสอบบญัชี	
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บำงแห่งยังคงมีประเด็นข้อบกพร่องส�ำคัญที่ควรปรับปรุง	 ซึ่งส�ำนักงำนสอบบัญชีดังกล่ำวอยู่ระหว่ำง	
กำรพัฒนำระบบควบคุมคุณภำพในแต่ละองค์ประกอบ	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรื่องกำรปฏิบัติงำนสอบบัญช	ี
(engagement	performance)	และกำรติดตำมผล	(monitoring)	ให้ดีขึ้น		ทั้งนี้	ส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ยังคง	
มีประเด็นข้อบกพร่องส�ำคัญท่ีควรปรับปรุงนั้นมีสัดส่วนลูกค้ำบริษัทจดทะเบียนเพียงร้อยละ	 10	 ของมูลค่ำ	
ตำมรำคำตลำดรวมของบริษัทจดทะเบียน	ณ	สิ้นปี	2558	เท่ำนั้น		นอกจำกนี้	 ในภำพรวมของผลกำรตรวจ	
คณุภำพในระดบังำนสอบบัญชใีนรอบกำรตรวจนี	้ก.ล.ต.	ยงัพบประเด็นข้อบกพร่องทีผู้่สอบบญัชคีวรปรบัปรงุ	
ในขั้นตอนกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ	 กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ	 และกำรสรุปผลกำรตรวจสอบและ	
กำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 กำรเลือกตัวอย่ำงในกำรสอบบัญชี	 กำรตรวจสอบกำรรับรู้	
รำยได้ตำมวิธีอัตรำส่วนของงำนที่ท�ำเสร็จ	 กำรตรวจสอบบัญชีสินค้ำคงเหลือและต้นทุนขำย	 และ	
กำรเสนอรำยงำนและกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน	 โดย	 ก.ล.ต.	 ได้วิเครำะห์เชิงลึกถึงสำเหตุของ	
ประเด็นข้อบกพร่องท่ีควรปรับปรุงข้ำงต้นแล้วพบว่ำ	 ประเด็นข้อบกพร่องดังกล่ำวเกิดจำกกำรที่ผู้สอบบัญช	ี
ไม่ได้ประเมนิควำมเสีย่งในขัน้ตอนกำรวำงแผนกำรตรวจสอบอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม		ดังนัน้	ผู้สอบบญัช	ี
จึงควรปรับปรุงกระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจสอบโดยเฉพำะอยำ่งยิ่งขั้นตอนกำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อให	้
งำนสอบบัญชีมีคุณภำพยิ่งขึ้น	 อีกทั้งผู้สอบบัญชีจะต้องน�ำเสนอเร่ืองส�ำคัญในกำรตรวจสอบ	 (“key	 audit	
matters”)	โดยต้องระบุควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญและวิธีกำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ	key	audit	matters	
ดังกล่ำวในรำยงำนกำรสอบบัญชีแบบใหม่ส�ำหรับกำรตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทจดทะเบียนส�ำหรับ	
งวดสิ้นสุดในหรือหลังวันที่	 31	 ธันวำคม	 2559	 ผู้สอบบัญชีจึงควรเตรียมควำมพร้อมและให้ควำมส�ำคัญ	
กับขั้นตอนกำรประเมินควำมเสี่ยงเป็นพิเศษ	

	 ก.ล.ต.	 ได้วิเครำะห์เชิงลึกถึงสำเหตุของประเด็นข้อบกพร่องที่ส�ำนักงำนสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี	
ควรปรับปรุงในรอบกำรตรวจที่สองแล้วพบว่ำ	 สำเหตุหลักของประเด็นดังกล่ำวเกิดจำกกำรที่ในบำงกรณี	
ผู้สอบบัญชีได้รับค่ำธรรมเนียมกำรสอบบัญชีไม่เพียงพอ	 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมำณงำนและควำมซับซ้อน
ของงำนสอบบญัช	ีส่งผลให้ส�ำนกังำนสอบบัญชไีม่สำมำรถจัดสรรทรัพยำกรท่ีเพียงพอเพ่ือให้ทีมงำนตรวจสอบ
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีคุณภำพตำมที่มำตรฐำนวิชำชีพก�ำหนด	บุคลำกรในทุกระดับจึงต้องรับผิดชอบ
งำนสอบบัญชีในปริมำณที่มำกเกินไป	 ส่งผลให้อัตรำกำรลำออกของบุคลำกรในภำพรวมสูงขึ้นและไม่ดึงดูด	
ให้บุคลำกรรุ่นใหม่มำร่วมงำนกับส�ำนักงำนสอบบัญชี	 จนกระท่ังก่อให้เกิดปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกร	
ในวิชำชีพสอบบัญชี	 	 อย่ำงไรก็ดี	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีหลำยแห่งได้ปรับปรุงกลยุทธ์และนโยบำยใน	
ส่วนที่เก่ียวข้องกับค่ำตอบแทนและควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพเพื่อดึงดูดและรักษำบุคลำกรท่ีมีควำมรู้	
ควำมสำมำรถให้อยู่กับองค์กรนำนขึ้น	 สร้ำงวัฒนธรรมในองค์กรเพื่อให้พนักงำนมีควำมผูกพันกับองค์กร	
มำกขึน้	รวมถงึปรบัปรงุสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของพนกังำนและสอดคล้อง
กบักำรด�ำเนนิชวีติของกลุม่บคุลำกรรุน่ใหม่		อย่ำงไรกดี็	กำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวจ�ำเป็นต้องใช้เวลำและอำศัย
ควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน	

	 ทั้งนี้	 ในรอบกำรตรวจที่สำม	 (ปี	 2559	 -	 2561)	 ก.ล.ต.	 จะยังคงให้ควำมส�ำคัญกับกำรก�ำกับดูแล	
ผู ้สอบบัญชี	 โดยกำรติดตำมดูแลคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนของผู ้สอบบัญชีแต่ละรำยและคุณภำพของ	
ส�ำนักงำนสอบบัญชีท่ีผูส้อบบัญชีสงักดัอย่ำงต่อเนือ่ง	รวมถงึร่วมมอืกบัสภำวชิำชพีบญัช	ีในพระบรมรำชปูถัมภ์	
ในกำรพัฒนำคุณภำพของส�ำนักงำนสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ียังมีประเด็นข้อบกพร่องในกำรปฏิบัติงำน	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

2



โดยจัดให้มีผู ้เช่ียวชำญเพื่อให้ค�ำปรึกษำแก่ส�ำนักงำนสอบบัญชีและผู ้สอบบัญชีเก่ียวกับวิธีกำรแก้ไข	
ประเด็นข้อบกพร่องในกำรปฏิบัติงำนที่ส�ำคัญในรำยละเอียด	 	 นอกจำกนี้	 ก.ล.ต.	 ยังสนับสนุนให้	
ส�ำนักงำนสอบบัญชีจัดท�ำรำยงำนควำมโปร่งใส	 (transparency	 report)	 เพ่ือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ	
โครงสร้ำงของส�ำนักงำนสอบบัญชี	 ระบบกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 นโยบำย	 และระบบควบคุมคุณภำพ	
งำนสอบบัญชีให้แก่ลูกค้ำและสำธำรณชนได้รับทรำบ	 ซ่ึงจะช่วยผลักดันให้ส�ำนักงำนสอบบัญชีเร่งพัฒนำ
คุณภำพงำนสอบบัญชีอย่ำงต่อเน่ือง	 ยกระดับให้กำรเสนองำนสอบบัญชีเป็นกำรแข่งขันด้ำนคุณภำพ	
มำกกว่ำด้ำนรำคำ	 และยังช่วยเพิ่มควำมน่ำเชื่อถือของรำยงำนทำงกำรเงินอีกด้วย	 	 นอกจำกนี้	 ก.ล.ต.	 ยังมี	
แนวทำงกำรด�ำเนินกำรในด้ำนต่ำง	 ๆ	 ซึ่งรวมถึงกำรร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรผลักดัน	
ให้รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทจดทะเบียนมีคุณภำพอย่ำงยั่งยืนภำยใต้ระบบนิเวศในกำรจัดท�ำ	
รำยงำนทำงกำรเงินที่สมดุล	 โดยเฉพำะแนวทำงกำรด�ำเนินกำรในส่วนของ	 preparer	 โดยจะเร่ิมจำก	
กำรสื่อสำรให้	 preparer	 เข้ำใจถึงบทบำท	 หน้ำที่	 และควำมรับผิดชอบของตน	 รวมถึงวำงรำกฐำนให้	
preparer	 มีควำมพร้อมในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงิน	 โดยกำรจัดอบรมควำมรู้ด้ำนบัญชีและกำรส่ือสำร
อย่ำงต่อเนื่อง	หลังจำกนั้นจะมีกำรก�ำหนดกฎเกณฑ์ต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่ำ	preparer	จะสำมำรถ
จัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินได้อย่ำงมีคุณภำพต่อไป
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คณะที่ปรึกษา
ด้านการสอบบัญชี

01



	 คณะที่ปรึกษำด้ำนกำรสอบบัญชี	 (“คณะที่ปรึกษำฯ”)	
มีหน้ำที่ในกำรให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะแก่	 ก.ล.ต.	
เพือ่ใช้ประกอบกำรพจิำรณำผลกำรตรวจคุณภำพงำนสอบบญัช	ี
ทั้งในระดับส�ำนักงำนสอบบัญชีและระดับงำนสอบบัญชี	
โดยในปี	 2558	 ก.ล.ต.	 มีกำรปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของ	
ที่ปรึกษำด ้ำนกำรสอบบัญชี ให ้มีผู ้ทรงคุณวุฒิที่ เป ็น	
ผูป้ระกอบวชิำชพีสอบบัญช	ี(“practitioner”)	อยูใ่นองค์คณะ	
เพื่อให้	ก.ล.ต.	ได้รับทรำบปัญหำในทำงปฏิบัติและพิจำรณำ	
ให้ควำมเห็นโดยค�ำนึงถึงผลกระทบรอบด้ำนมำกยิ่งขึ้น	

	 ปัจจุบันองค์ประกอบของคณะที่ปรึกษำฯ	ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอิสระจำกผู้ประกอบวิชำชีพสอบบัญชี	
(“non	-	practitioner”)	จ�ำนวน	6	ท่ำน	และ	practitioner	
จ�ำนวน	 3	 ท่ำน	 	 ทั้งนี้	 เพื่อให้คณะท่ีปรึกษำฯ	 มีควำมเป็น
อิสระในกำรให้ควำมเห็น	 ก.ล.ต.	 จึงก�ำหนดให้ที่ปรึกษำ	
ทีเ่ข้ำร่วมประชุมต้องมสีดัส่วน	non	-	practitioner	ไม่น้อยกว่ำ	
practitioner	 รวมถึงต้องเป็นผู ้ที่ไม่มีควำมสัมพันธ์หรือ	
มีส่วนได้เสียกับเรื่องที่จะพิจำรณำ	

1. นายนนทพล นิ่มสมบุญ

2. ศาสตราจารย์ธวัช ภูษิตโภยไคย

3. นายณัฐเสกข์ เทพหัสดิน

4. นางสาวจงจิตต์ หลีกภัย

5. นายปกรณ์ เพ็ญภาคกุล

6. นางปราณี ภาษีผล

ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอิสระจาก 
ผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี

5 6
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กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชี
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	 ในปี	 2558	 ก.ล.ต.	 ได้จัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท�ารายงานทางการเงิน 

อย่างต่อเนื่อง	อาทิ	ผู้สอบบัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	(“CEO”)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน	 

(“CFO”)	 และกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 (“บริษัทจดทะเบียน”)	 โดยร่วมมือ 

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น	ๆ 	เช่น	สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์	(“สภาวิชาชีพบัญชีฯ”)	ตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย	 และหน่วยงานก�ากับดูแลในต่างประเทศ	 เพื่อผลักดันให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องตระหนักถึงบทบาท	หน้าท่ี	

และความรับผิดชอบของตนเอง	 รวมถึงส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้และความเข้าใจในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การจดัท�ารายงานทางการเงินมากย่ิงขึน้	ซึง่จะช่วยยกระดบัคุณภาพรายงานทางการเงนิและส่งเสริมให้เกดิระบบนเิวศ

ในการจัดท�ารายงานทางการเงินที่เหมาะสม

ก.ล.ต. เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชี  

	 ก.ล.ต.	 จัดฝึกอบรมให้แก่	
ผูส้อบบัญชอีย่ำงสม�ำ่เสมอ	เพือ่ส่งเสรมิ	
ให้ผู้สอบบัญชีมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ	
เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรบัญชีและ	
มำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่ถูกต้อง	
รวมถึงรับทรำบถึงปัญหำที่เกิดขึ้น	
ในทำงปฏิบัติและแนวทำงกำรแก้ไข	
ที่เหมำะสม	 โดยในปี	 2558	ก.ล.ต.	
ได้จัดงำนสัมมนำให้แก่ตัวแทน	
ส�ำนักงำนสอบบัญชี	 ผู้สอบบัญชี	
และหน่วยงำนต่ำง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรพัฒนำคุณภำพงำนสอบบัญช	ี

โดยในงำนสัมมนำดังกล่ำว	 ก.ล.ต.	 ได้ให้ควำมรู้แก่ผู้สอบบัญชีในเรื่องกำรเขียนรำยงำนผู้สอบบัญชีแบบใหม	่
และกำรน�ำตัวชี้วัดคุณภำพงำนสอบบัญชี	(audit	quality	indicators:	“AQIs”)	มำใช้ในกำรติดตำมคุณภำพ	
นอกจำกนี้	 ก.ล.ต.	 ยังได้ส่ือสำรข้อบกพร่องส�ำคัญที่พบจำกกำรตรวจทำนกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญช	ี
โดยเฉพำะเรือ่งกำรประเมินควำมเส่ียงและกำรตอบสนองควำมเสีย่งในธรุกจิหลกั	เช่น	ธรุกิจก่อสร้ำง	ธรุกิจผลติ	
ธุรกิจบริกำร	 เป็นต้น	 อีกทั้งที่ผ่ำนมำ	 ก.ล.ต.	 พบว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีหลำยแห่งประสบปัญหำเกี่ยวกับ	
กำรตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้ตำมวิธีอัตรำส่วนของงำนที่ท�ำเสร็จ	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรื่องกำรประมำณกำร	
ต้นทนุกำรก่อสร้ำงทีต้่องอำศยัผลงำนของผูเ้ชีย่วชำญในกำรประเมินควำมคืบหน้ำของงำน	ก.ล.ต.	จงึเชิญวิศวกร	
ท่ีมีควำมเชีย่วชำญด้ำนกำรก่อสร้ำง	และมคีวำมเข้ำใจเก่ียวกบัหลกักำรบญัชมีำให้ควำมรูแ้ก่ผูส้อบบญัชเีกีย่วกับ	
วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรประมำณกำรต้นทุนกำรก่อสร้ำงและกำรประมำณกำรอัตรำส่วนของงำน	
ที่ท�ำเสร็จ	 เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในเรื่องดังกล่ำว	 และสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ใน	
กำรตรวจสอบธุรกิจก่อสร้ำงได้อย่ำงเหมำะสม
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ก.ล.ต. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ CFO และกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน

	 นอกจำกนี	้ก.ล.ต.	ยังให้ควำมส�ำคญัในเรือ่งกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพให้แก่ผูส้อบบญัชนีอกตลำดทนุ
ที่สนใจเข้ำมำเป็นผู้สอบบัญชีในตลำดทุน	เพื่อเพิ่มจ�ำนวนผู้สอบบัญชีในตลำดทุนให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร
ของภำคธุรกิจ	 ในปี	 2557	 -	 2558	 ก.ล.ต.	 จึงร่วมมือกับสภำวิชำชีพบัญชีฯ	 จัดโครงกำรพัฒนำผู้สอบบัญช	ี

ตลำดทุน	 โดยมีกำรอบรมทั้งในเชิงทฤษฎี
และเชิงปฏิบัติกำรในเรื่องระบบควบคุม
คุณภำพงำนสอบบัญชีและกำรปฏิบัติงำน	
ตรวจสอบ	 	นอกจำกนี้	 ภำยหลังกำรอบรม	
สภำวชิำชพีบญัชฯี	ได้ส่งผูเ้ชีย่วชำญเข้ำตรวจ	
ระบบควบคุมคุณภำพงำนสอบบัญชีของ	
ส�ำนักงำนสอบบัญชี	 รวมถึงตรวจทำน	
กระดำษท�ำกำรของผูส้อบบัญชี		เพ่ือประเมิน
ควำมพร้อมและให้ค�ำแนะน�ำในกำรปรบัปรงุ
ระบบควบคมุคุณภำพงำนสอบบญัชใีห้เป็น	ไป	
ตำมมำตรฐำนกำรควบคมุคณุภำพ	ฉบบัที	่1	
(“TSQC	1”)	ต่อไป	

	 ในปี	2558	ก.ล.ต.	จัดสัมมนำในหลักสูตร	“CFO	in	the	new	financial	world”	ให้แก่	CFO	เพื่อให้	
ควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่บังคับใช้ในปัจจุบันและที่จะออกใหม่ในอนำคตอันใกล้	
ประเด็นทำงบัญชีที่ส�ำคัญและปัญหำในทำงปฏิบัติ	 และเครื่องมือทำงกำรเงินใหม่	 ๆ	 	 นอกจำกนี้	 ก.ล.ต.	
ยังสื่อสำรให้	CFO	ทรำบถึงควำมส�ำคัญของบทบำทหน้ำที่ของตนต่อคุณภำพรำยงำนทำงกำรเงิน	ซึ่งจะช่วย	
ส่งเสริมให้รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทจดทะเบียนมีคุณภำพและเป็นท่ีน่ำเชื่อถือในสำยตำของนักลงทุน
มำกยิ่งขึ้น

	 นอกจำกน้ี	 ก.ล.ต.	 ได้ร่วมมือกับสภำวิชำชีพบัญชีฯ	 จัดสัมมนำ	 เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
รำยงำนของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ให้แก่	CFO	กรรมกำรตรวจสอบ	และนักวิเครำะห์หลักทรัพย์	เพื่อให้ทุกฝ่ำย	
มีพื้นควำมรู้ก่อนกำรเข้ำสัมมนำหลักสูตร	 “the	UK	 experience	 on	 implementing	 the	 enhanced	
auditor	 reporting”	 ที่จัดขึ้นในเดือนมกรำคม	 2559	 และเพ่ือเตรียมควำมพร้อมก่อนที่มำตรฐำน	
กำรสอบบัญชีเกี่ยวกับกำรน�ำเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีฉบับปรับปรุงจะมีผลบังคับใช้ในช่วงสิ้นปี	2559

ก.ล.ต. เติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

	 ก.ล.ต.	 ได้พัฒนำระบบกำรก�ำกับดูแลผู้สอบบัญชีในตลำดทุน	 เพื่อยกระดับคุณภำพงำนสอบบัญชี
อย่ำงต่อเน่ือง	 โดยในปี	 2553	 ก.ล.ต.	 ได้รับกำรยอมรับให้เป็นสมำชิกของ	 International	 Forum	 of	
Independent	 Audit	 Regulators	 (“IFIAR”)	 ซึ่งเป็นองค์กรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่จัดตั้งขึ้น	
เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลผู้สอบบัญชีและส�ำนักงำนสอบบัญชี	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
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ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนก�ำกับดูแล	 และเป็นช่องทำงในกำรติดต่อและประสำนงำนกับ
หน่วยงำนระหว่ำงประเทศที่มีควำมสนใจในเรื่องกำรควบคุมคุณภำพงำนสอบบัญชี	 	 นอกจำกนี้	 ก.ล.ต.		
ยังเป็นสมำชิก	 ASEAN	 Audit	 Regulators	 Group	 (“AARG”)	 ซึ่งจัดต้ังขึ้นโดยควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนก�ำกับดูแลกำรสอบบัญชีของกลุ่มประเทศสมำชิก	 ได้แก่	 สิงคโปร์	 มำเลเซีย	 อินโดนีเซีย	 และไทย	
เพื่อสนับสนุนควำมร่วมมือในกำรยกระดับคุณภำพงำนสอบบัญชีและแลกเปลี่ยนข้อมูล	 ควำมรู้	 และ
ประสบกำรณ์ในกำรก�ำกับดูแลกำรสอบบัญชีในกลุ่มประเทศอำเซียน	 โดย	 ก.ล.ต.	 ได้ส่งตัวแทนเข้ำร่วม	
กำรประชุมและงำนสัมมนำที่	 IFIAR	 และ	 AARG	 จัดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี	 เพื่อแลกเปลี่ยน
ควำมรู้	 ประสบกำรณ์	 ปัญหำในทำงปฏิบัติ	 และประเด็นท่ีพบจำกกำรตรวจคุณภำพงำนสอบบัญช	ี	
รวมถึงเรียนรู ้เทคนิคและพัฒนำกำรใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกำรก�ำกับดูแลผู้สอบบัญชีและกำรควบคุม	
คุณภำพงำนสอบบัญชีในระดับสำกล	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรวำงแผนและปรับปรุงกำรตรวจระบบ
ควบคุมคุณภำพส�ำนักงำนสอบบัญชีและคุณภำพงำนสอบบัญชีของ	 ก.ล.ต.	 ให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อม	
ทำงเศรษฐกิจและมำตรฐำนสำกลที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดียิ่งขึ้น

	 กำรที่	 ก.ล.ต.	 ได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิก	 IFIAR	 และได้แสดงให้นำนำชำติเห็นถึงระบบกำรก�ำกับดูแล	
ผู้สอบบัญชีในตลำดทุน	 ท�ำให้ในปี	 2556	 คณะกรรมำธิกำรยุโรปได้มีมติยอมรับว่ำระบบกำรก�ำกับดูแล	
ผู้สอบบัญชีในตลำดทุนของประเทศไทยมีคุณภำพทัดเทียมกับมำตรฐำนของประเทศสมำชิกสหภำพยุโรป	
และจัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีมำตรฐำนเท่ำเทียมกัน	 ส่งผลให้บริษัทไทยที่ประสงค์
จะเสนอขำยหลักทรัพย์ในประเทศสมำชิกสหภำพยุโรปด�ำเนินกำรได้อย่ำงสะดวก	 โดยสำมำรถใช้	
ผู้สอบบัญชีไทยได้	 โดยท่ีผู้สอบบัญชีไทยไม่ต้องไปขึ้นทะเบียนกับหน่วยงำนอิสระที่ท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแล	
ผู้สอบบัญชีในประเทศสมำชิกสหภำพยุโรปอีก

รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี
1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2558
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	 นอกจำกนี้	 ก.ล.ต.	 และประเทศสมำชิก	 AARG	 ยังได้ร่วมกันจัด	 Audit	 Inspection	Workshop	
เป็นประจ�ำทุกปี	 เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรตรวจระบบควบคุมคุณภำพงำนสอบบัญช	ี
และยังได้เผยแพร่ควำมรู้ดังกล่ำวไปยังประเทศสมำชิกอำเซียนและประเทศอ่ืน	 เช่น	 กัมพูชำ	 ลำว	
เมียนมำร์	 เวียดนำม	 และสำธำรณรัฐประชำชนจีน	 เพื่อส่งเสริมให้กำรสอบบัญชีและกำรจัดท�ำรำยงำน	
ทำงกำรเงินในภูมิภำคนี้มีควำมน่ำเชื่อถือ	อันจะส่งผลดีต่อตลำดทุนไทย

	 อีกท้ัง	 ก.ล.ต.	 ยังเป็นสมำชิกของ	 International	 Organization	 of	 Securities	 Commissions	
(“IOSCO”)	 ซ่ึงเป็นองค์กรระหว่ำงประเทศของหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ก�ำกับดูแลและพัฒนำตลำดทุนทั่วโลก	
โดยในปี	2557	ก.ล.ต.	ได้รับโอกำสจำก	IOSCO	ในกำรส่งเจ้ำหน้ำที่ของ	ก.ล.ต.	ไปเป็นตัวแทนของ	IOSCO	
เพ่ือเป็นสมำชิกใน	 International	 Financial	 Reporting	 Standards	 (“IFRS”)	 Advisory	 Council		
ซึ่งท�ำหน้ำท่ีให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์	 ทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของ	 International	 Accounting	
Standards	 Board	 (“IASB”)	 และมีส่วนช่วยในกำรสนับสนุนให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในวงกว้ำงในกำรพัฒนำ	
IFRS	ให้เป็นมำตรฐำนที่มีคุณภำพและเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล	โดยกำรประชุม	IFRS	Advisory	Council	
จะจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี

	 นอกจำกนี้	ก.ล.ต.	ในฐำนะสมำชิก	IOSCO	ได้ส่งตัวแทนเข้ำร่วมเป็นสมำชิกใน	IOSCO	Committee	1	
(“IOSCO	C1”)	 ซึ่งเป็นคณะท�ำงำนที่มุ่งติดตำมและพัฒนำในด้ำนกำรบัญชี	 กำรสอบบัญชี	 และกำรเปิดเผย	
ข้อมูล	 โดยหน้ำที่หลักของ	 IOSCO	 C1	 คือให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี	 มำตรฐำน	
กำรสอบบัญชี	 และข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีสำกล	 เพื่อน�ำไปสู่กำรแก้ไข	
ปรับปรุงมำตรฐำนดังกล่ำวให้สำมำรถน�ำไปใช้ในทำงปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิผล	 ทั้งนี้	 IOSCO	 C1	
มีกำรจัดประชุม	 IOSCO	 C1	 ส�ำหรับกลุ่มประเทศสมำชิกขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี	 รวมถึงเปิดโอกำสให้ประเทศ	
สมำชิก	 IOSCO	 C1	 ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ	 IASB	 International	 Auditing	 and	 Assurance	
Standards	 Board	 (IAASB)	 International	 Ethics	 Standards	 Board	 for	 Accountants	 (IESBA)	
และส�ำนักงำนสอบบัญชีขนำดใหญ่ท้ัง	 6	 แห่ง	 (Big-6	 firms)	 ถึงประเด็นปัญหำในกำรน�ำมำตรฐำนดังกล่ำว	
ไปใช้ในทำงปฏิบัติ	เพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและหำแนวทำงแก้ไขร่วมกันอย่ำงสม�่ำเสมอ
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ผลการตรวจคุณภาพ
งานสอบบัญชีโดยสรุป

03



ก.	ระดับส�านักงานสอบบัญชี

	 กำรมีระบบควบคุมคุณภำพในระดับส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ดีนั้น	 เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้งำนสอบบัญชี
แต่ละงำนมีคุณภำพ	 ซึ่งจะช่วยยกระดับควำมน่ำเชื่อถือของรำยงำนทำงกำรเงิน	 เนื่องจำกระบบควบคุม	
คุณภำพที่ดีส่งผลให้ส�ำนักงำนสอบบัญชีมีกระบวนกำรและเครื่องมือที่เพียงพอและเหมำะสมในกำรส่งเสริม	
ให้ผู้สอบบัญชีและบุคลำกรที่อยู่ในสังกัดส�ำนักงำนสอบบัญชีสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ	 โดยจะ	
เห็นได้จำกข้อมูลสถิติผลกำรตรวจระบบควบคุมคุณภำพส�ำนักงำนสอบบัญชีและงำนสอบบัญชีในรอบ	
กำรตรวจที่สอง	 (1	 มกรำคม	 2556	 -	 31	 ธันวำคม	 2558)	 ตำมภำพ	 1	 ซ่ึงแสดงให้เห็นควำมสัมพันธ์ว่ำ	
ผู้สอบบัญชีท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำก	 ก.ล.ต.	 โดยไม่มีข้อสังเกตหรือมีข้อสังเกตที่ควรปรับปรุงเพียงเล็กน้อย
มักจะสงักัดส�ำนกังำนสอบบัญชทีีม่รีะบบควบคมุคณุภำพอยูใ่นระดบัดมีำกหรอืด	ี	ดงันัน้	ข้อมลูเกีย่วกบัระบบ	
ควบคุมคุณภำพในระดับส�ำนักงำนสอบบัญชีจึงเป็นข้อมูลส�ำคัญที่คณะกรรมกำรตรวจสอบควรใช้ใน	
กำรพิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชี	

3

2

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1

ดีมาก

ไม�ผ�าน

ผลคะแนนการตรวจระบบควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชี

ผลคะแนนการตรวจงานของผู�สอบบัญชี

ภาพ 1	 แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลคะแนนกำรตรวจระบบควบคุมคุณภำพส�ำนักงำนสอบบัญชี	 จ�ำนวน	
25	ส�ำนักงำน	และผลคะแนนกำรตรวจงำนของผู้สอบบัญชีที่สังกัดส�ำนักงำนสอบบัญชีดังกล่ำว	

หมายเหตุ : ผลกำรตรวจสอบมีเกณฑ์กำรให้คะแนน	ดังนี้

	 	 g	คะแนนกำรตรวจระบบควบคุมคุณภำพส�ำนักงำนสอบบัญชีในภำพรวม	มีระดับ	1	-	5	
	 	 	 โดย	1	หมำยถึง	ดีมำก	และ	5	หมำยถึง	ไม่ผ่ำน

	 	 g	คะแนนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรำยบุคคล	 โดยพิจำรณำข้อบกพร่องเชิงปริมำณ	
	 	 	 และเชิงคุณภำพท่ีมีผลกระทบต่องบกำรเงิน	 มีระดับ	 1	-	4	 โดย	 1	 หมำยถึง	 ให้ควำมเห็นชอบโดยไม่มีข้อสังเกต	

	 	 	 หรือมีข้อสังเกตน้อยมำก	และ	4	หมำยถึง	ไม่ให้ควำมเห็นชอบ

	 ในรอบกำรตรวจทีส่องนี	้ก.ล.ต.	ได้ยกระดับแนวกำรตรวจระบบควบคมุคณุภำพของส�ำนกังำนสอบบญัชี
ในแต่ละองค์ประกอบให้เข้มข้นยิ่งข้ึน	 	 อย่ำงไรก็ดี	 ผลกำรตรวจในรอบนี้	 ก.ล.ต.	 พบว่ำส�ำนักงำนสอบบัญช	ี
ส่วนใหญ่ได้พัฒนำและปรับปรุงระบบควบคุมคุณภำพในแต่ละองค์ประกอบให้สอดคล้องกับมำตรฐำน	
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กำรควบคุมคุณภำพ	 ฉบับที่	 1	 (“TSQC	 1”)	 และเป็นไปตำมข้อเสนอแนะของ	 ก.ล.ต.	 ในภำพรวมแล้ว	
โดยจะเห็นได้จำก	 ผลคะแนนกำรตรวจระบบควบคุมคุณภำพส�ำนักงำนสอบบัญชีในภำพรวมและในแต่ละ
องค์ประกอบส่วนใหญ่ในรอบกำรตรวจนี้ดีข้ึนอย่ำงเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับผลคะแนนในรอบกำรตรวจท่ีหนึ่ง	
(ปี	2553	-	2555)	ตำมภำพ	2	ซึ่งพัฒนำกำรที่ดีขึ้นดังกล่ำวสะท้อนให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นและตั้งใจของหัวหน้ำ
ส�ำนักงำนสอบบัญชี	 รวมถึงกำรร่วมมือร่วมใจกันของบุคลำกรภำยในส�ำนักงำนสอบบัญชีในกำรยกระดับ
คุณภำพส�ำนักงำนสอบบัญชีและงำนสอบบัญชีแต่ละงำนให้ดียิ่งขึ้น	

1.50

2.00

3.50

4.00

LD ER

รอบการตรวจที่ 2
(ป� 2556 - 2558)

รอบการตรวจที่ 1
(ป� 2553 - 2555)

1.00

1.63
1.49

1.22

2.00

1.59

2.60
2.45

1.48

1.88

1.10

1.48

1.19

ดีมาก

ต�องปรับปรุง

A&C MRHR EP

3.00
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LD : Leadership responsibilities ER : Ethical requirements A&C : Client acceptance and continuance

HR : Human resources EP : Engagement performance MR : Monitoring

ภาพ 2	ผลคะแนนเฉลีย่ถ่วงน�ำ้หนกัตำมมลูค่ำรำคำตลำดรวมในแต่ละองค์ประกอบของ	TSQC	1	เปรยีบเทียบ	
2	รอบกำรตรวจ

หมายเหตุ :	ผลกำรตรวจคุณภำพส�ำนักงำนสอบบัญชีเปรียบเทียบ	2	รอบกำรตรวจ	จ�ำนวน	25	ส�ำนักงำนสอบบัญชี		

	 ทั้งนี้	 ก.ล.ต.	 พบว่ำ	 งำนสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (“บริษัท	
จดทะเบยีน”)	ส่วนใหญ่มคีณุภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช	ี	อย่ำงไรกดี็	ส�ำนกังำนสอบบญัชบีำงแห่ง
ยังคงมีประเด็นข้อบกพร่องส�ำคัญที่ควรปรับปรุง	ซึ่งส�ำนักงำนสอบบัญชีดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบ	
ควบคุมคุณภำพในแต่ละองค์ประกอบ	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรื่องกำรปฏิบัติงำนสอบบัญชี	 (engagement	
performance)	 และกำรติดตำมผล	 (monitoring)	 ให้ดีขึ้น	 โดยส�ำนักงำนสอบบัญชีท่ียังคงมีประเด็น	
ข้อบกพร่องส�ำคัญที่ควรปรับปรุงนั้น	 มีสัดส่วนลูกค้ำบริษัทจดทะเบียนเพียงร้อยละ	 10	 ของมูลค่ำตำมรำคำ
ตลำดรวมของบริษัทจดทะเบียน	ณ	 สิ้นปี	 2558	 เท่ำนั้น	 	 ทั้งนี้	 ประเด็นข้อบกพร่องส�ำคัญที่ควรปรับปรุง	
ในแต่ละองค์ประกอบมีดังนี้	

รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี
1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2558
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1. ความรับผิดชอบของผู้น�าต่อคุณภาพภายในส�านักงาน

	 หัวหน้ำส�ำนักงำนสอบบัญชีถือเป็นบุคคลส�ำคัญที่มีอ�ำนำจในกำรก�ำหนดทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของ
ส�ำนักงำนสอบบัญชี		ดังนั้น	ทัศนคติของหัวหน้ำส�ำนักงำนสอบบัญชีจึงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อกำรก�ำหนด
กลยุทธ์ในกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนสอบบัญชีว่ำ	 จะให้ควำมส�ำคัญกับคุณภำพงำนสอบบัญชีมำกน้อย	
เพยีงใด	โดยหำกหวัหน้ำส�ำนกังำนสอบบัญชใีห้ควำมส�ำคญักบักำรจดัให้มรีะบบควบคมุคณุภำพทีดี่โดยมุง่เน้น	
เรื่องคุณภำพงำนสอบบัญชีเป็นหลัก	 จะส่งผลให้ระบบควบคุมคุณภำพของส�ำนักงำนสอบบัญชีสอดคล้อง	
กบัมำตรฐำนวชิำชีพ	และงำนสอบบัญชีโดยรวมมคุีณภำพทีด่	ี	ทัง้นี	้ประเดน็ข้อบกพร่องส�ำคญัท่ีควรปรบัปรงุที	่
ก.ล.ต.	ตรวจพบส�ำหรับองค์ประกอบนี้มีดังนี้	

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการจ่ายผลตอบแทนแก่หุ้นส่วนส�านักงาน 

	 กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรจ่ำยผลตอบแทนแก่หุ้นส่วนส�ำนักงำน	
โดยค�ำนึงถึงคุณภำพงำนสอบบัญชีเป็นหลักนั้น	 จะช่วยส่งเสริมให้หุ้นส่วนส�ำนักงำนมีทัศนคติในกำรท�ำงำน	
ที่มุ่งเน้นคุณภำพของงำนเป็นส�ำคัญ	 โดยในรอบกำรตรวจนี้พบว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีหลำยแห่งได้พัฒนำ	
หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรจ่ำยผลตอบแทนที่สะท้อนถึงกำรให้ควำมส�ำคัญในเรื่อง
คณุภำพงำนสอบบัญชีมำกขึน้	เช่น	มกีำรแบ่งหลักเกณฑ์ย่อยเก่ียวกบัคณุภำพงำนสอบบญัชใีนแบบประเมนิผล	
และให้น�้ำหนักในเรื่องดังกล่ำวค่อนข้ำงมำก	 เป็นต้น	 	 นอกจำกนี้	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีบำงแห่งได้ก�ำหนด	
บทลงโทษหุ้นส่วนส�ำนักงำนในกรณีที่ได้รับข้อสังเกตจำกกำรตรวจคุณภำพโดยหน่วยงำนภำยในหรือ	
หน่วยงำนก�ำกับดูแล	

	 อย่ำงไรกด็	ีก.ล.ต.	ยงัคงพบประเดน็ข้อบกพร่องส�ำคญัทีค่วรปรับปรุงในเร่ืองกำรประเมนิผลกำรปฏบิติังำน	
และกำรจ่ำยผลตอบแทนแก่หุ้นส่วนส�ำนักงำนของส�ำนักงำนสอบบัญชีบำงแห่ง	ดังนี้

	 •	 กำรจ่ำยผลตอบแทนให้แก่หุ้นส่วนส�ำนกังำนแต่ละท่ำนไม่ได้เชือ่มโยงกบัผลกำรประเมนิกำรปฏบัิตงิำน	
	 	 ของหุ้นส่วนส�ำนักงำนที่อ้ำงอิงกับคุณภำพกำรปฏิบัติงำน	เช่น	ผลตอบแทนส่วนใหญ่อ้ำงอิงกับรำยได้	
	 	 ค่ำสอบบัญชีรวมท่ีหุ้นส่วนส�ำนักงำนแต่ละท่ำนรับผิดชอบ	 หรือกำรจ่ำยผลตอบแทนเป็นไปตำม	
	 	 ดุลยพินิจของหัวหน้ำส�ำนักงำนหรือหุ้นส่วนอำวุโสแต่เพียงผู้เดียว	 โดยไม่ได้อ้ำงอิงกับคุณภำพ	
	 	 กำรท�ำงำนของหุ้นส่วนส�ำนักงำน

	 •	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีไม่ได้ก�ำหนดระดับควำมคำดหวังและค�ำจ�ำกัดควำมส�ำหรับปัจจัยท่ีใช้ใน	
	 	 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหุ้นส่วนส�ำนักงำนอย่ำงชัดเจนเพียงพอ	 เพื่อให้หุ้นส่วนส�ำนักงำน	
	 	 ทุกท่ำนมีควำมเข้ำใจตรงกันว่ำ	 หัวหน้ำส�ำนักงำนมีควำมคำดหวังกับหุ้นส่วนส�ำนักงำนในแต่ละ	
	 	 ปัจจัยอย่ำงไร	 รวมถึงไม่มีกำรบันทึกเหตุผลสนับสนุนกำรให้คะแนนในแต่ละหัวข้อย่อย	 โดยเฉพำะ	
	 	 อย่ำงย่ิง	 ในกรณีที่ผลกำรประเมินอยู่ในระดับที่สูงหรือต�่ำกว่ำระดับปกติ	 และในกรณีที่ผู้ประเมิน	
	 	 ปรับเพิ่มหรือลดคะแนนที่ผู้ได้รับกำรประเมินให้คะแนนตนเองไว้	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลำกรในส�ำนักงำนสอบบัญชีตระหนักถึงควำมส�ำคัญ	
ของคุณภำพงำนเหนือกว่ำธุรกิจ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีควรให้ควำมส�ำคัญในเร่ืองกำรประเมินผล	
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในส�ำนักงำนสอบบัญชีโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งระดับหุ้นส่วนส�ำนักงำนโดยก�ำหนด	
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่ำ	ส�ำนักงำนสอบบัญชีจะน�ำปัจจัยเรื่องคุณภำพงำนมำประกอบกำรพิจำรณำประเมินผล	
กำรปฏิบัติงำนและจ่ำยผลตอบแทน	 รวมถึงก�ำหนดระดับควำมคำดหวังและปัจจัยที่ใช้ในกำรประเมินผล	
กำรปฏิบตังิำนให้ชดัเจนและสือ่สำรข้อมลูดงักล่ำวให้แก่หุน้ส่วนส�ำนักงำน	เพือ่ให้กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน	
มีประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น

การจัดโครงสร้างสายงาน และการจัดสรรปริมาณงานให้แก่หุ้นส่วนส�านักงานแต่ละท่าน 
และแต่ละสายงาน 

	 กำรจัดโครงสร้ำงสำยงำนและจัดสรรปริมำณงำนให้แก่หุ้นส่วนส�ำนักงำนแต่ละท่ำนและแต่ละสำยงำน
อย่ำงเหมำะสม	 จะช่วยส่งเสริมให้หุ้นส่วนส�ำนักงำนและบุคลำกรในส�ำนักงำนสอบบัญชีสำมำรถปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงมีคุณภำพ	 เนื่องจำกหุ้นส่วนส�ำนักงำนและบุคลำกรจะมีเวลำในกำรปฏิบัติงำนและสอบทำนงำน	
อย่ำงเพยีงพอ	รวมถงึมคีวำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณ์ทีเ่หมำะสมกบังำนสอบบญัชทีีไ่ด้รบัมอบหมำย	
ทั้งนี้	 ในรอบกำรตรวจที่สอง	 ก.ล.ต.	 พบว่ำ	 ในบำงกรณีส�ำนักงำนสอบบัญชีมอบหมำยงำนสอบบัญชีบริษัท	
จดทะเบียนที่มีรำยกำรซับซ้อนและจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรปฏิบัติงำนให้แก่หุ้นส่วนส�ำนักงำนและ	
สำยงำนซึ่งมีบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนค่อนข้ำงน้อย	 ท�ำให้ไม่สำมำรถตรวจพบรำยกำรที	่
มีควำมผิดปกติหรือกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่มีสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินโดยรวม	 	 นอกจำกนี้	
ยังพบว่ำในบำงกรณีส�ำนักงำนสอบบัญชีจัดสรรงำนให้แก่หุ ้นส่วนส�ำนักงำนบำงท่ำนและบำงสำยงำน	
ในปริมำณที่มำกเกินไป	 ส่งผลให้หุ้นส่วนส�ำนักงำนและบุคลำกรไม่มีเวลำในกำรปฏิบัติงำนและสอบทำนงำน
ที่เพียงพอเพื่อให้งำนสอบบัญชีมีคุณภำพ

	 ทั้งนี้	 เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนสอบบัญชีมีคุณภำพ	 และกำรมอบหมำยงำนมีประสิทธิผลสูงสุด	 หัวหน้ำ
ส�ำนักงำนสอบบัญชีควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดโครงสร้ำงสำยงำน	 และกำรจัดสรรปริมำณงำนให้แก	่
หุ้นส่วนส�ำนักงำนแต่ละท่ำนและแต่ละสำยงำนโดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่ำง	ๆ	 ที่ส�ำคัญอย่ำงครบถ้วน	 ซึ่งรวมถึง	
กำรพิจำรณำรับงำนให้สอดคล้องกับควำมเชี่ยวชำญและจ�ำนวนทรัพยำกรบุคคลของส�ำนักงำนสอบบัญชี	

ความรับผิดชอบของหัวหน้าส�านักงานสอบบัญชีต่อระบบควบคุมคุณภาพของ 
ส�านักงานสอบบัญชีโดยรวม

	 หัวหน้ำส�ำนักงำนสอบบัญชีเป็นผู ้รับผิดชอบต่อระบบควบคุมคุณภำพของส�ำนักงำนสอบบัญชี	
ในภำพรวม	 หัวหน้ำส�ำนักงำนสอบบัญชีจึงต้องจัดให้มีนโยบำยและวิธีปฏิบัติท่ีสนับสนุนให้ทุกข้ันตอน	
ของกำรปฏิบัติงำนสอบบัญชีและทุกองค์ประกอบของระบบควบคุมคุณภำพสอดคล้องกับ	 TSQC	 1	 	 ทั้งนี	้
หำกส�ำนักงำนสอบบัญชีมีประเด็นข้อบกพร่องส�ำคัญท่ีควรปรับปรุงในองค์ประกอบใดเป็นจ�ำนวนมำกหรือ	
ยงัไม่ได้แก้ไขประเดน็ข้อบกพร่องทีส่�ำคญัจำกผลกำรตรวจคร้ังก่อน	แสดงให้เหน็ว่ำ	หวัหน้ำส�ำนกังำนสอบบญัชี	
อำจยังไม่ได้ให้ควำมส�ำคัญในกำรปรับปรุงข้อบกพร่องในองค์ประกอบต่ำง	ๆ	อย่ำงเพียงพอ		ดังนั้น	ผลกำร
ประเมินเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบของผู้น�ำต่อคุณภำพภำยในส�ำนักงำนจะถูกปรับลดลง	

รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี
1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2558
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2. ข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

	 กำรทีส่�ำนกังำนสอบบญัชแีละบคุลำกรปฏบิติัตำมข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณทีเ่กีย่วข้องอย่ำงเคร่งครดั	
และมมีำตรกำรด�ำเนนิกำรอย่ำงเหมำะสมในกรณทีีพ่บกำรไม่ปฏบิติัตำมข้อก�ำหนดดังกล่ำวนัน้	จะช่วยยกระดบั
ควำมน่ำเชื่อถือของงำนสอบบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทจดทะเบียน	 เนื่องจำกวิชำชีพสอบบัญชี	
เป็นวิชำชีพอิสระท่ีมีผู้ใช้ผลงำนและผลกระทบในวงกว้ำง	 	 ดังนั้น	 กำรที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด	
ด้ำนจรรยำบรรณจะท�ำให้ผู้ใช้งบกำรเงินเชื่อมั่นได้ว่ำ	 กำรปฏิบัติงำนสอบบัญชีเป็นไปอย่ำงโปร่งใส	 อิสระ	
เที่ยงธรรม	และเป็นไปตำมมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน	รวมถึงมีกำรปฏิบัติงำนโดยผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
อย่ำงเพียงพอ	 โดยในรอบกำรตรวจนี้	 ก.ล.ต.	 พบว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีบำงแห่งได้ปรับปรุงนโยบำยและ	
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องในหลำยประเด็น	 เช่น	 มีกำรก�ำหนดนโยบำยและ	
วธีิปฏิบตัเิพือ่ป้องกนักำรท�ำธรุกรรมทำงกำรค้ำกบัลกูค้ำสอบบญัชทีีอ่ำจท�ำให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์	
กำรควบคุมและติดตำมเก่ียวกับงำนสอบบัญชีที่ส�ำนักงำนสอบบัญชีให้บริกำรสอบบัญชีเป็นระยะเวลำนำน	
งำนสอบบัญชีท่ีมีค่ำธรรมเนียมกำรสอบบัญชีคิดเป็นสัดส่วนท่ีสูงเมื่อเทียบกับค่ำสอบบัญชีโดยรวม	 และ	
กำรรับงำนสอบบัญชีส่วนตัวของพนักงำน	เป็นต้น		ทั้งนี้	ประเด็นข้อบกพร่องส�ำคัญที่ควรปรับปรุงที่	ก.ล.ต.	
พบส�ำหรับองค์ประกอบนี้มีดังนี้	

การให้บริการอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี (“non-audit service”)

	 กำรก�ำหนดนโยบำยและวิธีปฏิบัติในเรื่องกำรพิจำรณำควำมเป็นอิสระในกรณีท่ีมีกำรให้บริกำร	
non-audit	service	แก่ลูกค้ำสอบบัญชีเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ	เนื่องจำกกำรที่ส�ำนักงำนสอบบัญชีมีกำรให้บริกำร	
non-audit	 service	 แก่ลูกค้ำสอบบัญชีน้ัน	 อำจก่อให้เกิดข้อสงสัยในเรื่องควำมเป็นอิสระและควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์	 ซึ่งจะส่งผลต่อควำมน่ำเชื่อถือของผลงำนของส�ำนักงำนสอบบัญชี	 โดยในรอบกำรตรวจนี	้
ก.ล.ต.	พบว่ำ	ส�ำนกังำนสอบบัญชทีีม่กีำรให้บรกิำร	non-audit	service	ส่วนใหญ่ให้ควำมส�ำคญักบักระบวนกำร
ประเมนิอปุสรรคต่อควำมเป็นอสิระก่อนที่จะรับงำน	non-audit	service	จำกลูกค้ำสอบบัญชี	โดยส�ำนักงำน
สอบบัญชีหลำยแห่งมีกำรพัฒนำฐำนข้อมูลในกำรจัดเก็บรำยชื่อลูกค้ำส�ำหรับกำรให้บริกำรประเภทต่ำง	 ๆ		
ของส�ำนักงำนสอบบญัช	ีส�ำนกังำนเครอืข่ำยและกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั	เพือ่ใช้ในกำรพจิำรณำประเดน็เก่ียวกับ
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และควำมเป็นอิสระก่อนกำรรับงำน	non-audit	 service	 	อย่ำงไรก็ดี	 ก.ล.ต.	
ยงัพบประเดน็ข้อบกพร่องส�ำคญัทีค่วรปรบัปรงุเกีย่วกบัควำมเพยีงพอและครบถ้วนของกำรบนัทกึ	กำรรวบรวม	
ข้อมูล	 และกำรปรึกษำหำรือในเรื่องกำรให้บริกำร	 non-audit	 service	 กล่ำวคือ	 กำรบันทึกลักษณะงำน	
และขอบเขตกำรให้บริกำรยังไม่ละเอียดเพียงพอที่จะประเมินได้ว่ำ	 งำนดังกล่ำวไม่เป็นอุปสรรคต่อ	
ควำมเป็นอิสระ	รวมถึงกระบวนกำรปรึกษำหำรือและกำรจดบันทึกกำรใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำให้บริกำร		
non-audit	 service	 แก่ลูกค้ำสอบบัญชี	 ยังไม่แสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรไตร่ตรองในเรื่องขอบเขต	
กำรให้บริกำรอย่ำงละเอียดเพียงพอว่ำ	 เหตุใดขอบเขตกำรให้บริกำรดังกล่ำวไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคหรือ	
หำกมีอุปสรรค	ส�ำนักงำนสอบบัญชีได้พิจำรณำใช้มำตรกำรป้องกันเพื่อขจัดหรือลดปัญหำและอุปสรรคให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้อย่ำงไร		นอกจำกนี้	ในบำงกรณีส�ำนักงำนสอบบัญชีออกหนังสือตอบรับงำน	non-audit	
service	ไปก่อนทีก่ระบวนกำรตรวจสอบควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และควำมเป็นอสิระต่องำน	non-audit	
service	เสร็จสิ้น	

	 ทั้งนี้	 นอกจำกกำรก�ำหนดนโยบำยและวิธีปฏิบัติในเร่ืองกำรพิจำรณำควำมเป็นอิสระในกรณีที่มีกำรให้
บริกำร	non-audit	service	แก่ลูกค้ำสอบบัญชีตำมที่มำตรฐำนก�ำหนดแล้ว	ส�ำนักงำนสอบบัญชีควรสื่อสำร	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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นโยบำยและวิธีปฏิบัติดังกล่ำวให้ผู ้ที่เกี่ยวข้องในส�ำนักงำนสอบบัญชี	 ส�ำนักงำนเครือข่ำยและกิจกำรที	่
เกี่ยวข้องกันรับทรำบและถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด	 รวมถึงส�ำนักงำนสอบบัญชีต้องให้ควำมส�ำคัญกับ
กระบวนกำรปรึกษำหำรือและกำรจดบันทึกกำรใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำให้บริกำร	 non-audit	 service	
แก่ลูกค้ำสอบบัญชี	 เพื่อให้สำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีได้มีกำรไตร่ตรองในเร่ืองขอบเขต	
กำรให้บริกำรอย่ำงละเอียดเพียงพอแล้วว่ำ	 ไม่มีประเด็นท่ีกระทบต่อควำมเป็นอิสระ	 ทั้งควำมเป็นอิสระ	
ด้ำนจิตใจ	และควำมเป็นอิสระอันเป็นที่ประจักษ์	(independence	in	mind	and	in	appearance)	รวมถึง	
มีกำรก�ำหนดมำตรกำรป้องกันเพื่อขจัดข้อสงสัยส�ำหรับปัญหำและอุปสรรคต่อควำมเป็นอิสระอย่ำงเพียงพอ
และเหมำะสม	 	 นอกจำกนี้	 ในกรณีที่ส�ำนักงำนสอบบัญชีมีส�ำนักงำนเครือข่ำยที่ให้บริกำรงำนให้ค�ำปรึกษำ
ทำงธุรกิจหลำยประเภท	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีอำจพิจำรณำก�ำหนดรำยละเอียดและขอบเขตกำรให้บริกำร	
non-audit	 service	 ท่ีสำมำรถให้บริกำรแก่ลูกค้ำงำนสอบบัญชีได้	 เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำ	
รับงำน	non-audit	service	

การก�าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเร่ืองการรักษาความลับและความเป็นอิสระกรณีพนักงาน
ลาออก

	 พนักงำนที่ก�ำลังจะลำออกจำกส�ำนักงำนสอบบัญชีเพ่ือไปร่วมงำนกับลูกค้ำสอบบัญชี	 อำจมีโอกำส	
ทีจ่ะขำดควำมเป็นอสิระในกำรปฏบัิตงิำนตรวจสอบลกูค้ำสอบบญัชีรำยดงักล่ำว	เช่น	ไม่ได้ปฏบิตังิำนตรวจสอบ	
อย่ำงเต็มที่	 เนื่องจำกพนักงำนเห็นแก่ผลตอบแทนท่ีจะได้รับจำกลูกค้ำสอบบัญชีรำยดังกล่ำวในอนำคต	
ส�ำนักงำนสอบบัญชีจึงควรก�ำหนดนโยบำยและวิธีปฏิบัติเร่ืองกำรรักษำควำมลับและควำมเป็นอิสระ	
กรณีพนักงำนลำออกอย่ำงชัดเจน	 เพื่อท่ีส�ำนักงำนสอบบัญชีจะสำมำรถก�ำหนดมำตรกำรป้องกันเพื่อขจัด
อปุสรรคกรณทีีม่ปีระเดน็ในเรือ่งดงักล่ำวได้อย่ำงเหมำะสม	และเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำ	พนกังำนดังกล่ำวปฏบิติังำน	
ตรวจสอบด้วยควำมเป็นอิสระตลอดระยะเวลำที่เป็นพนักงำนของส�ำนักงำนสอบบัญชี	 รวมถึงรักษำข้อมูล	
ของลูกค้ำสอบบัญชีที่ล่วงรู้จำกกำรปฏิบัติงำนเป็นควำมลับ	

	 ในรอบกำรตรวจที่สอง	ก.ล.ต.	พบว่ำ	ส�ำนักงำนสอบบัญชีหลำยแห่งมีกำรก�ำหนดนโยบำยและวิธีปฏิบัติ
เร่ืองกำรรกัษำควำมลบัและควำมเป็นอสิระกรณพีนกังำนลำออกให้สอดคล้องกบัมำตรฐำนวชิำชพีทีเ่กีย่วข้อง
กับจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพแล้ว	 	 อย่ำงไรก็ดี	 ก.ล.ต.	 ยังคงพบว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีบำงแห่ง	
ไม่ได้ก�ำหนดมำตรกำรตรวจสอบที่จ�ำเป็นว่ำพนักงำนที่ลำออกไปไม่มีประเด็นที่กระทบต่อข้อก�ำหนดของ
จรรยำบรรณ	 รวมถึงก�ำหนดมำตรกำรป้องกันเพื่อขจัดอุปสรรค	 (หำกมี)	 อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม	 เช่น	
กำรให้พนักงำนท่ีลำออกแจ้งช่ือบริษัทท่ีจะย้ำยไปท�ำงำนด้วยให้ส�ำนักงำนสอบบัญชีทรำบล่วงหน้ำ	 และ	
ลงนำมเพือ่ยนืยนักำรปฏบัิตติำมจรรยำบรรณในเรือ่งกำรรกัษำควำมเป็นอสิระและกำรรกัษำควำมลบั	รวมถงึ	
ก�ำหนดมำตรกำรเพิ่มเติมในกรณีที่พนักงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงำนตรวจสอบลูกค้ำสอบบัญชีจะลำออก	
และไปร่วมงำนกับลูกค้ำสอบบัญชี	 โดยในบำงกรณีพบว่ำ	ส�ำนักงำนสอบบัญชีทรำบในภำยหลังว่ำ	พนักงำน	
ระดับอำวุโสของส�ำนักงำนสอบบัญชีลำออกไปร่วมงำนกับบริษัทซึ่งเป็นลูกค้ำสอบบัญชี	 ซึ่งอำจท�ำให	้
ส�ำนักงำนสอบบัญชีไม่สำมำรถประเมินอุปสรรคต่อควำมเป็นอิสระ	 และพิจำรณำใช้มำตรกำรป้องกัน	
เพือ่ขจดัหรอืลดปัญหำและอุปสรรคให้อยู่ในระดับทีย่อมรบัได้อย่ำงทนัเวลำ	ยกตัวอย่ำงเช่น	กำรสอบทำนงำน
ในอดีตของพนักงำนดังกล่ำวอีกช้ันว่ำ	 พนักงำนได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบบริษัทลูกค้ำดังกล่ำวอย่ำงเที่ยงตรง
ตำมที่มำตรฐำนวิชำชีพก�ำหนดแล้ว	รวมถึงก�ำหนดมำตรกำรป้องกันมิให้พนักงำนดังกล่ำวมีส่วนเกี่ยวข้องกับ	
กำรปฏิบตังิำนตรวจสอบกจิกำรดงักล่ำวต่อไป	โดยให้พนกังำนระดับอำวโุสท่ำนอืน่ปฏบิตังิำนตรวจสอบบญัชี
ลูกค้ำรำยดังกล่ำวแทน	

รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี
1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2558
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	 ทัง้นี	้ส�ำนักงำนสอบบัญชีควรก�ำหนดนโยบำยและวธิปีฏบัิตเิรือ่งกำรรกัษำควำมลบัและควำมเป็นอสิระกรณี
พนักงำนลำออกให้ชดัเจน	และก�ำหนดให้พนกังำนแจ้งชือ่บรษิทัทีจ่ะย้ำยไปท�ำงำน	ให้ส�ำนกังำนสอบบญัชทีรำบ	
รวมถงึก�ำหนดให้พนกังำนทีจ่ะลำออกไปปฏบิตังิำนกบับรษิทัลกูค้ำสอบบญัชแีจ้งให้ส�ำนกังำนสอบบญัชทีรำบ	
ล่วงหน้ำนำนกว่ำกรณีกำรลำออกท่ัวไป	 เพ่ือให้ส�ำนักงำนสอบบัญชีมีเวลำด�ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมใน	
กำรป้องกันมิให้เกิดสถำนกำรณ์ที่จะท�ำให้ขำดควำมเป็นอิสระ	

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีท่ีมีโครงสร้ำงองค์กรหรือมีกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกันจ�ำนวนมำกมีควำมเส่ียงในเรื่อง
ควำมครบถ้วนของกำรรวบรวมข้อมูลกิจกำรที่เข้ำข่ำยเป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน	 ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อ	
กำรพิจำรณำเรื่องควำมเป็นอิสระกับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีจึงควรให้ควำมส�ำคัญในเรื่อง
กำรรวบรวมข้อมูลกิจกำรที่เข้ำข่ำยเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน	 เพ่ือให้ส�ำนักงำนสอบบัญชีสำมำรถพิจำรณำ
ประเด็นเร่ืองควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำนสอบบัญชี	 รวมถึงสำมำรถก�ำหนดมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยง	
ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรขำดควำมเป็นอิสระได้อย่ำงเหมำะสม		ทั้งนี้	สืบเนื่องจำกผลกำรตรวจรอบที่แล้ว	ก.ล.ต.	
พบว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีหลำยแห่งมีโครงสร้ำงองค์กรที่ค่อนข้ำงซับซ้อน	 และมีกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน	
ค่อนข้ำงมำก	 ในรอบกำรตรวจนี้	 ก.ล.ต.	 จึงได้ตรวจเชิงลึกเพื่อให้แน่ใจว่ำส�ำนักงำนสอบบัญชีได้เปิดเผย	
ข้อมูลกิจกำรท่ีเข้ำข่ำยเป็นกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกันอย่ำงครบถ้วน	 รวมถึงมีมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจ	
เกิดขึ้นจำกกำรขำดควำมเป็นอิสระ	 และพบว่ำ	 ยังมีส�ำนักงำนสอบบัญชีหลำยแห่งที่เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำว
ไม่ครบถ้วน	 เน่ืองจำกยังไม่มีนโยบำยในกำรก�ำหนดนิยำมกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกันอย่ำงชัดเจน	 ซึ่งเรื่องดังกล่ำว
นอกจำกจะกระทบต่อกำรพิจำรณำเรื่องควำมเป็นอิสระแล้ว	ยังกระทบถึงเรื่องกำรตอบรับงำนอีกด้วย

	 ส�ำนกังำนสอบบัญชจีงึควรก�ำหนดนโยบำย	และวธิปีฏบิติัในเรือ่งกำรตรวจสอบควำมเป็นอสิระกบักจิกำร
ที่เกี่ยวข้องกันให้รัดกุมมำกยิ่งข้ึน	 รวมถึงก�ำหนดกระบวนกำรตรวจสอบควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของ	
ผู้ถือหุ้นและผู้บริหำรระดับสูงอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม	 และมีกระบวนกำรติดตำมผลที่มีประสิทธิผล	
โดยอำจต้องมกีำรตดิตำมตรวจสอบควำมครบถ้วนและถกูต้องของกำรรำยงำนควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์นัน้	
รวมถงึมบีทลงโทษทีเ่หมำะสมส�ำหรบักรณดัีงกล่ำว	เพือ่ป้องกนัมใิห้ส�ำนกังำนสอบบญัชแีละบคุลำกรด�ำเนนิกำร
ขดักบัข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ		ทัง้นี	้ในระยะยำว	ส�ำนกังำนสอบบญัชอีำจพิจำรณำปรับปรุงโครงสร้ำงของ
กลุม่กิจกำรเพือ่หลีกเลีย่งปัญหำเกีย่วกบักำรขำดควำมเป็นอสิระทีอ่ำจมกีบัผูถ้อืหุ้น	และกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกัน

3. การตอบรับงานและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้า

	 กระบวนกำรตอบรับงำนและกำรคงไว้ซ่ึงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำท่ีเพียงพอเหมำะสม	 จะช่วยให	้
ส�ำนกังำนสอบบญัชมีัน่ใจได้ว่ำ	ส�ำนกังำนสอบบญัชจีะตอบรับงำนเมือ่ได้พิจำรณำแล้วว่ำ	ส�ำนกังำนสอบบญัชี
มีทรัพยำกรบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและเวลำที่เพียงพอในกำรปฏิบัติงำน	 รวมถึงสำมำรถตอบสนอง
ต่อควำมเสี่ยงของงำนสอบบัญชีได้อย่ำงเหมำะสม	 	 ท้ังนี้	 ผลกำรประเมินในองค์ประกอบนี้ในรอบกำรตรวจ	
ที่สองแสดงให้เห็นว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีส่วนใหญ่มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรตอบรับงำนและกำรคงไว้	
ซึ่งควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำให้ดีข้ึน	 โดยส�ำนักงำนสอบบัญชีส่วนใหญ่มีกำรก�ำหนดนโยบำย	 และแนวปฏิบัติ
ส�ำหรับกระบวนกำรดังกล่ำวตำมที่	TSQC	1	ก�ำหนดแล้ว		นอกจำกนี้	ส�ำนักงำนสอบบัญชีบำงแห่งได้พัฒนำ	
เครื่องมือเพื่อช่วยในกำรตัดสินใจรับงำนสอบบัญชี	 เช่น	 ฐำนข้อมูลและโปรแกรมเพ่ือใช้ในกำรสืบค้นข้อมูล

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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บคุคลหรอืกจิกำรท่ีเก่ียวข้องกันของบรษิทัลกูค้ำ	รวมถงึข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกับกรรมกำรและผูบ้รหิำรของกจิกำร	
เพื่อพิจำรณำควำมเป็นอิสระในกำรรับงำนสอบบัญชี	 และกำรประเมินควำมเส่ียงในเร่ืองควำมซ่ือสัตย์สุจริต	
ของผู้บริหำร	 เป็นต้น	 	 อย่ำงไรก็ดี	 ยังมีประเด็นข้อบกพร่องที่ส�ำนักงำนสอบบัญชีควรปรับปรุงกระบวนกำร
ตอบรับงำนและกำรคงไว้ซึ่งควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำให้รัดกุมมำกยิ่งขึ้น	ดังนี้	

การประเมินความเสี่ยงในการรับงานสอบบัญชี

	 กระบวนกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรรับงำนสอบบัญชีจะช่วยให้ส�ำนักงำนสอบบัญชีพิจำรณำ	
ควำมเสี่ยงของแต่ละงำนสอบบัญชีและก�ำหนดวิธีกำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยงที่เหมำะสมต่อสถำนกำรณ์	
ก่อนที่จะตอบรับงำน	 และเช่ือมั่นได้ว่ำจะสำมำรถปฏิบัติงำนสอบบัญชีอย่ำงมีคุณภำพภำยใต้ข้อก�ำหนดของ	
มำตรฐำนวิชำชีพ	 โดยในรอบกำรตรวจที่สอง	 ก.ล.ต.	 พบว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีส่วนใหญ่มีกำรจัดท�ำ	
แบบฟอร์มเพือ่ใช้ในกำรประเมนิควำมเสีย่งในกำรรบังำนสอบบญัชีโดยค�ำนงึถงึปัจจยัทีส่�ำคญัตำม	TSQC	1	แล้ว	
อย่ำงไรก็ดี	ก.ล.ต.	ยังคงพบประเด็นข้อบกพร่องส�ำคัญที่ควรปรับปรุงในเรื่องกำรประเมินควำมเสี่ยง	ดังนี้

•	 ในบำงกรณีส�ำนักงำนสอบบัญชีก�ำหนดปัจจัยท่ีใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรรับงำนสอบบัญช	ี
		 ไม่ครบถ้วน	และไม่ได้ก�ำหนดแนวทำงในกำรประเมนิควำมเส่ียงส�ำหรับแต่ละปัจจัย	เพ่ือให้ผู้ประเมนิ	
		 มีควำมเข้ำใจที่ตรงกัน	 	 นอกจำกน้ี	 ยังไม่ได้ก�ำหนดสัดส่วนกำรให้คะแนนส�ำหรับปัจจัยแต่ละข้อ	
		 อย่ำงเหมำะสม	 เพื่อสะท้อนควำมส�ำคัญของควำมเส่ียงในแต่ละเร่ือง	 ซ่ึงกรณีดังกล่ำวอำจท�ำให	้
		 ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงไม่เหมำะสม	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีก�ำหนดน�้ำหนัก	
		 กำรให้คะแนนส�ำหรับปัจจัยควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตโดยผู้บริหำรเท่ำกับปัจจัยอื่น	 ท้ังท่ีปัจจัย	
		 ควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตโดยผู้บริหำรเป็นปัจจัยท่ีมีควำมส�ำคัญอย่ำงมำก	 ส่งผลให้ผลคะแนนรวม	
		 จำกกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรรับงำนสอบบัญชีอยู่ในระดับปำนกลำง	 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับระดับ	
		 ควำมเสีย่งทีค่วรจะเป็นและอำจส่งผลให้ผู้สอบบญัชไีม่สำมำรถวำงแผนกำรตรวจสอบเพือ่ตอบสนอง	
		 ต่อควำมเสี่ยงดังกล่ำวได้อย่ำงเหมำะสม	

•	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีไม่ได้บันทึกขั้นตอนกำรประเมินควำมเส่ียงต่ำง	 ๆ	 ท่ีใช้ในกำรพิจำรณำ	
		 รับงำนสอบบัญชี	 ผลกำรประเมินควำมเสี่ยง	 รวมถึงวิธีกำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยงดังกล่ำว	
		 ในแบบฟอร์มและกระดำษท�ำกำรท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วน	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 กระดำษท�ำกำรไม่	
		 สะท้อนให้เห็นถึงกำรพิจำรณำเกี่ยวกับควำมซ่ือสัตย์สุจริตของผู้บริหำร	 กำรพิจำรณำควำมรู	้
		 ควำมสำมำรถ	และควำมเพียงพอของทรัพยำกรและเวลำในกำรปฏิบัติงำนของส�ำนักงำนสอบบัญชี	

	 ทั้งนี้	ก.ล.ต.	คำดหวังให้ส�ำนักงำนสอบบัญชีมีกำรก�ำหนดรำยละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในกำรพิจำรณำ
ควำมเสี่ยงให้ครบถ้วน	 พร้อมทั้งมีเกณฑ์ในกำรให้น�้ำหนักส�ำหรับแต่ละปัจจัยว่ำ	 ปัจจัยใดมีผลกระทบต่อ	
กำรประเมินควำมเสี่ยงมำกน้อยเพียงใดและเพรำะเหตุใด	 โดยควรระบุไว้ในคู่มือกำรควบคุมคุณภำพใน	
เรือ่งกำรตอบรับงำนและกำรคงไว้ซึง่ควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำ	และสือ่สำรข้อมูลดงักล่ำวให้พนกังำนมีควำมเข้ำใจ	
ตรงกัน		นอกจำกนี้	ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเสี่ยงแต่ละประเภทกับกำรตอบสนองควำมเสี่ยงเป็นสิ่งส�ำคัญ
ที่ผู้สอบบัญชีจะต้องพิจำรณำให้ครบถ้วนท้ังในด้ำนลักษณะรำยกำร	 ระยะเวลำ	 และขอบเขตกำรตรวจสอบ		
เพื่อตอบสนองต่อควำมเส่ียงได้อย่ำงเหมำะสม	 ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวจะท�ำให้ส�ำนักงำนสอบบัญชีมั่นใจได้ว่ำ	
งำนสอบบัญชีที่ส�ำนักงำนสอบบัญชีตอบรับมำนั้นอยู่ในขอบเขตที่ส�ำนักงำนสอบบัญชีสำมำรถปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ	

รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี
1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2558
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การประเมินทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานและความเพียงพอของทรัพยากรบุคคล 
ก่อนการตัดสินใจตอบรับงาน

	 กำรประเมินทักษะควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนและควำมเพียงพอของทรัพยำกรบุคคลก่อนกำรตัดสินใจ	
ตอบรบังำนถอืเป็นขัน้ตอนส�ำคญัในกระบวนกำรตอบรบังำนและกำรคงไว้ซึง่ควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำ	เนือ่งจำก
หำกส�ำนักงำนสอบบัญชีไม่มีทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมรู้	ควำมสำมำรถ	และเวลำที่เพียงพอในกำรปฏิบัติงำน	
จะส่งผลให้ผู้สอบบัญชีและทีมงำนตรวจสอบไม่สำมำรถปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีเพ่ือให้ได้	
หลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอในกำรสรุปผลกำรตรวจสอบ	 	 ท้ังนี้	 ในรอบกำรตรวจท่ีสอง		
ก.ล.ต.	 ยังคงมีข้อสังเกตว่ำ	 ในบำงกรณีส�ำนักงำนสอบบัญชีไม่ได้ประเมินทักษะควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	
ในกำรปฏิบัติงำน	 รวมถึงเวลำและทรัพยำกรบุคคลในกำรปฏิบัติงำนก่อนกำรตัดสินใจตอบรับงำนนั้น	
อย่ำงเหมำะสม	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีตัดสินใจรับงำนสอบบัญชีส�ำหรับกลุ่มบริษัทท่ีมีบริษัท
ร่วมซึ่งเป็นส่วนประกอบท่ีมีนัยส�ำคัญท่ีด�ำเนินงำนอยู่ในต่ำงประเทศ	 โดยบริษัทร่วมดังกล่ำวมีกำรตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีท้องถิ่น	 ซึ่งกระดำษท�ำกำรและหลักฐำนกำรสอบบัญชีเป็นภำษำท้องถิ่นทั้งหมด	 	 อย่ำงไรก็ดี	
ส�ำนักงำนสอบบัญชีไม่มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ในภำษำท้องถิ่นดังกล่ำว	 จึงไม่สำมำรถสื่อสำรกับบริษัทร่วม	
และผูส้อบบัญชขีองบรษัิทร่วมดงักล่ำว	รวมถงึไม่สำมำรถสอบทำนกระดำษท�ำกำรและหลักฐำนกำรสอบบญัช	ี
ของผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม	 เพื่อให้ได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอในกำรสรุปผล	
กำรตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทร่วมและรำยกำรเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุน
ตำมวิธีส่วนได้เสียที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำรดังกล่ำว	

	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีจึงควรมีกระบวนกำรประเมินควำมเพียงพอของทรัพยำกรบุคคลของ	
ส�ำนักงำนสอบบัญชทีัง้ในเรือ่งเวลำ	จ�ำนวนคน	และควำมรูค้วำมสำมำรถของบคุลำกรว่ำสอดคล้องกบัปริมำณ
และควำมเสี่ยงของงำนสอบบัญชีที่จะรับหรือไม่	 เพื่อให้ส�ำนักงำนสอบบัญชีสำมำรถก�ำหนดค่ำสอบบัญช	ี
รวมถึงสำมำรถวำงแผนและจัดสรรทรัพยำกรบุคคล	 และก�ำหนดระยะเวลำกำรเข้ำตรวจสอบบัญชีได้อย่ำง
เหมำะสม

การอนุมัติรับงานสอบบัญชี

	 ขั้นตอนกำรอนุมัติรับงำนสอบบัญชีเป็นขั้นตอนสุดท้ำยก่อนที่ส�ำนักงำนสอบบัญชีจะตอบรับงำนกับ
ลูกค้ำอย่ำงเป็นทำงกำร	ซึ่งขั้นตอนดังกล่ำวจะช่วยให้มั่นใจได้ว่ำ	ส�ำนักงำนสอบบัญชีได้พิจำรณำตอบรับงำน	
หรือปฏิเสธงำนจำกลูกค้ำโดยผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำข้อมูลและปัจจัยที่ส�ำคัญต่ำง	ๆ	อย่ำงครบถ้วน	และ	
ได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ�ำนำจของส�ำนักงำนสอบบัญชีแล้ว	 	 ท้ังนี้	 ประเด็นข้อบกพร่องท่ีมักพบในเร่ืองนี้คือ	
ส�ำนักงำนสอบบัญชีจัดส่งหนังสือตอบรับงำนไปยังลูกค้ำโดยที่กระบวนกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรรับงำน
สอบบัญชียังไม่เสร็จส้ิน	 หรือจัดส่งหนังสือตอบรับงำนไปยังลูกค้ำก่อนที่ได้รับจดหมำยตอบกลับเกี่ยวกับ	
เหตผุลทำงมรรยำทของผูส้อบบญัชคีนก่อน	โดยผู้สอบบญัชไีม่ได้ใช้วธีิกำรอืน่ทดแทนวธิกีำรดังกล่ำวเพ่ือให้ได้
มำซึง่ข้อมูลทีจ่ะท�ำให้เชือ่มัน่ได้ว่ำ	ผูส้อบบญัชจีะสำมำรถปฏบิตัติำมจรรยำบรรณของวชิำชพีได้อย่ำงครบถ้วน

	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีต้องรวบรวมข้อมูลที่จ�ำเป็นอย่ำงครบถ้วนก่อนกำรตอบรับงำนกับลูกค้ำรำยใหม่	
หรือลูกค้ำรำยเดิม	 เพ่ือป้องกันกรณีที่อำจมีควำมเส่ียงที่เกินกว่ำระดับที่ส�ำนักงำนสอบบัญชีจะสำมำรถ	
รับงำนได้	 นอกจำกนี้	 ในกรณีที่มีควำมเสี่ยงในระดับที่สูงกว่ำระดับปกติ	 หรือกรณีที่พบว่ำมีควำมเสี่ยงที่อำจ	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์	หรอืกำรขำดควำมเป็นอสิระ	ส�ำนกังำนสอบบญัชีต้องพจิำรณำวิธกีำร	
ในกำรตอบสนองควำมเสี่ยงดังกล่ำวให้ครบถ้วนว่ำจะสำมำรถตอบรับงำนนั้นหรือไม่	 รวมถึงจัดท�ำเอกสำร	
หลักฐำนเพื่อบันทึกกำรด�ำเนินกำรในกำรแก้ไขประเด็นปัญหำดังกล่ำวในกรณีท่ีส�ำนักงำนสอบบัญชีตัดสินใจ
ตอบรับงำนนั้น	 	 นอกจำกนี้	 กรณีที่ส�ำนักงำนสอบบัญชีตอบรับงำนแล้วพบภำยหลังว่ำ	 ขำดควำมเป็นอิสระ	
ส�ำนักงำนสอบบัญชีต้องพิจำรณำควำมจ�ำเป็นว่ำจะต้องถอนตัวและยุติควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำหรือไม่	 และ	
จัดท�ำเอกสำรหลักฐำนประกอบข้อสรุปในกำรตัดสินใจดังกล่ำว

4. ทรัพยากรบุคคล

	 ทรัพยำกรบุคคลถือเป็นองค์ประกอบท่ีเป็นหัวใจส�ำคัญของส�ำนักงำนสอบบัญชี	 และเป็นกลไกส�ำคัญ
ในกำรขับเคลื่อนให้งำนสอบบัญชีมีคุณภำพ	 	 เนื่องจำกงำนสอบบัญชีต้องอำศัยบุคลำกรในกำรด�ำเนินกำร	
เพือ่ให้งำนส�ำเรจ็ตำมเป้ำหมำย		นอกจำกนี	้งำนสอบบญัชไีม่สำมำรถท�ำโดยผู้สอบบัญชคีนเดียวเพียงล�ำพังได้	
โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกำรสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน	 ซึ่งมีขนำดใหญ่และมีธุรกรรมท่ีซับซ้อน	 ผู้สอบบัญชี	
จึงจ�ำเป็นต้องมีผู ้ช่วยผู้สอบบัญชีในกำรรวบรวมหลักฐำนกำรสอบบัญชีและปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมที่
มำตรฐำนกำรสอบบัญชีก�ำหนด	 โดยทีมงำนตรวจสอบจะประกอบด้วยผู้สอบบัญชีและสมำชิกในทีม	 เช่น	
ผูจ้ดักำร	ผูช่้วยผูส้อบบญัชอีำวโุส	และผูช่้วยผูส้อบบญัชี	เป็นต้น		ดังนัน้	กำรทีส่มำชกิทกุคนในทมีงำนตรวจสอบ	
มีควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	 และเวลำท่ีเพียงพอในกำรปฏิบัติงำน	 รวมถึงมีทัศนคติที่ดีในกำรท�ำงำนโดยมุ่งเน้น	
คุณภำพของงำนเป็นสิ่งส�ำคัญ	 จะช่วยส่งเสริมให้ผลกำรปฏิบัติงำนสอบบัญชีมีคุณภำพ	 รวมถึงช่วยลด	
ควำมผิดพลำดในกำรสอบบัญชีลงได้	 ระบบควบคุมคุณภำพในองค์ประกอบเรื่องทรัพยำกรบุคคลจึงมี	
ควำมส�ำคัญอย่ำงมำกต่อคุณภำพของงำนสอบบัญชีในภำพรวม	 	 ทั้งนี้	 ก.ล.ต.	 พบว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชี	
ส่วนใหญ่มีระบบกำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคลท่ีดีข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง	 และมีพัฒนำกำรอย่ำงเด่นชัด	
ในรอบกำรตรวจที่สอง	 ซึ่งในรอบกำรตรวจนี้	 ก.ล.ต.	 มุ่งเน้นไปที่กระบวนกำรวำงแผนและจัดสรรก�ำลังคน	
ให้เพียงพอและเหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำนสอบบัญชี	 กำรบันทึกข้อมูลชั่วโมงกำรท�ำงำน	 กำรประเมินผล	
กำรปฏิบัติงำนของพนักงำน	และกำรติดตำมกำรเข้ำอบรมของพนักงำน	

การวางแผนและจัดสรรก�าลังคนให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

	 กำรที่ส�ำนักงำนสอบบัญชีมีกำรวำงแผนงำนล่วงหน้ำและจัดสรรก�ำลังคนอย่ำงเหมำะสม	 จะท�ำให้
ส�ำนักงำนสอบบัญชีมั่นใจได้ว่ำ	มีบุคลำกรที่มีควำมรู้และควำมสำมำรถเพียงพอ	และมีเวลำในกำรปฏิบัติงำน	
ได้ตำมที่มำตรฐำนกำรสอบบัญชีก�ำหนด	 	 ทั้งนี้	 จำกกำรตรวจโครงสร้ำงทรัพยำกรบุคคลของส�ำนักงำน	
สอบบัญชีในรอบกำรตรวจที่สอง	 ก.ล.ต.	 มีควำมเป็นห่วงเกี่ยวกับควำมเพียงพอของก�ำลังคนของส�ำนักงำน	
สอบบัญชีในปัจจุบันและในอนำคต	 เนื่องจำกปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกรที่มีคุณภำพในวิชำชีพสอบบัญชี	
ซึ่งเป็นผลมำจำกอัตรำกำรลำออกของพนักงำนในส�ำนักงำนสอบบัญชีสูงข้ึน	 ประกอบกับจ�ำนวนผู้ที่สนใจ	
เข้ำมำท�ำงำนในวชิำชพีสอบบัญชน้ีอยลง	ท�ำให้ปัจจบุนัส�ำนกังำนสอบบัญชใีนตลำดทนุหลำยแห่งประสบปัญหำ	
เกี่ยวกับกำรมีทรัพยำกรบุคคลไม่เพียงพอที่จะให้บริกำรลูกค้ำท่ีเพ่ิมข้ึนและปฏิบัติงำนสอบบัญชีได้อย่ำง	
มคีณุภำพตำมทีม่ำตรฐำนวชิำชพีก�ำหนด		นอกจำกนี	้ก.ล.ต.	พบว่ำ	ส�ำนกังำนสอบบญัชขีนำดกลำงและขนำดเลก็	
ยงัไม่มีกำรวำงแผนก�ำลงัคน	(human	resource	planning)	ให้ตอบสนองต่อแผนธรุกจิของส�ำนกังำนสอบบญัช	ี
เพื่อให้ควำมเช่ือมั่นว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีจะมีก�ำลังคนที่เพียงพอและเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำนสอบบัญชี
ที่ได้ตอบรับงำนไว้แล้วหรือวำงแผนที่จะตอบรับงำนในอนำคต	

รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี
1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2558
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	 ทัง้น้ี	ส�ำนกังำนสอบบญัชหีลำยแห่งมนีโยบำยในกำรดงึดดูบคุลำกรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ	ให้มำท�ำงำน
กับส�ำนักงำนสอบบัญชีในระยะยำวเพื่อแก้ปัญหำดังกล่ำว	 รวมถึงหำแนวทำงในกำรโน้มน้ำวให้นักศึกษำ	
ผู้มีศักยภำพเห็นถึงควำมท้ำทำยของงำนและโอกำสในควำมก้ำวหน้ำ	 เช่น	 จัดกิจกรรมร่วมกับมหำวิทยำลัย	
เพือ่ให้ควำมรูกั้บนกัศกึษำเกีย่วกบัวชิำชพีสอบบญัช	ีให้ทนุกำรศกึษำแก่นกัศกึษำทีม่ผีลกำรเรยีนดี	เปิดโอกำส
ให้นักศึกษำได้ฝึกงำนและมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนสอบบัญชีจริง	เป็นต้น	

การจัดท�าแผนการวางต�าแหน่งทดแทน (succession plan) 

	 กำรทีส่�ำนกังำนสอบบญัชจีะสำมำรถด�ำเนนิงำนต่อไปได้ในอนำคตอย่ำงต่อเนือ่ง	จ�ำเป็นต้องมีกำรวำงแผน
ในเรือ่งกำรพฒันำบุคลำกรทีม่ศีกัยภำพเพือ่ขึน้มำเป็นผูบ้รหิำรในอนำคต		ทัง้นี	้ในรอบกำรตรวจทีส่อง	ก.ล.ต.		
พบว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีขนำดกลำงและขนำดเล็กบำงแห่งมีโครงสร้ำงทรัพยำกรบุคคลที่ไม่เอื้อต่อ	
กำรจดัท�ำแผนกำรวำงต�ำแหน่งทดแทน	(succession	plan)	เพ่ือพัฒนำพนกังำนขึน้มำเป็นผู้บริหำรระดับกลำง	
และระดับสูง	เช่น	ส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ขำดพนักงำนระดับอำวุโส	ท�ำให้มีช่องว่ำงระหว่ำงหุ้นส่วนส�ำนักงำน
และพนกังำนตรวจสอบระดบัต้นค่อนข้ำงมำก	หรอืส�ำนกังำนสอบบญัชบีำงแห่งมีพนกังำนชัว่ครำวค่อนข้ำงมำก	
ซึ่งพนักงำนเหล่ำนี้ไม่ได้มีแผนระยะยำวที่จะเติบโตในองค์กรและอำจไม่ได้มีควำมผูกพันกับองค์กรมำกนัก	
รวมถึงส�ำนักงำนสอบบัญชีบำงแห่งยังไม่มีควำมชัดเจนเกี่ยวกับกำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนหรือ	
กำรวำงแผนที่จะสนับสนุนพนักงำนที่มีศักยภำพให้เติบโต	 เพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญในส�ำนักงำนสอบบัญชี	
อย่ำงไรก็ดี	ในรอบกำรตรวจนี้	ก.ล.ต.	พบว่ำ	ส�ำนักงำนสอบบัญชีหลำยแห่งมีกำรวำงนโยบำยเกี่ยวกับโอกำส	
ก้ำวหน้ำในสำยงำนของพนักงำนเพื่อรักษำบุคลำกรที่มีศักยภำพไว้กับองค์กร	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 จัดให้มี	
โครงกำรส่งพนักงำนท่ีมีศักยภำพสูงไปปฏิบัติงำนยังสำขำในต่ำงประเทศ	 ปรับปรุงสภำพแวดล้อมและ
วัฒนธรรมในกำรท�ำงำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและค่ำนิยมของบุคลำกรรุ่นใหม่	 รวมถึงจัดกิจกรรม
เพื่อกระชับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกรทุกระดับภำยในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง

การบันทึกข้อมูลชั่วโมงการท�างานของพนักงาน

	 กำรที่ส�ำนักงำนสอบบัญชีให้ควำมส�ำคัญกับกำรเก็บรวบรวมข้อมูลชั่วโมงกำรท�ำงำนของพนักงำน	
ทุกระดับ	 จะช่วยให้ส�ำนักงำนสอบบัญชีมีข้อมูลชั่วโมงกำรท�ำงำนของพนักงำนในแต่ละงำนสอบบัญชีและ	
ในภำพรวมที่ถูกต้องและครบถ้วนเพียงพอที่จะน�ำไปใช้ในกำรวำงแผนก�ำลังคน	 กำรประเมินควำมเพียงพอ
ของทรัพยำกรบุคคลเพื่อใช้ในกำรพิจำรณำรับงำนต่อเนื่อง	 กำรก�ำหนดค่ำสอบบัญชี	 รวมถึงกำรพิจำรณำ
ควำมเพียงพอและเหมำะสมของกำรมีส่วนร่วมในงำนสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีและผู้สอบทำนกำรควบคุม
คุณภำพงำน	(“EQCR”)

	 ทั้งนี้	 ในรอบกำรตรวจท่ีสอง	 ก.ล.ต.	 พบว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีส่วนใหญ่มีกำรก�ำหนดให้พนักงำน	
บันทึกชั่วโมงกำรท�ำงำนลงในระบบหรือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องแล้ว	 	 อย่ำงไรก็ดี	 ก.ล.ต.	 ยังคงพบว่ำ		
ส�ำนักงำนสอบบัญชีขนำดกลำงและขนำดเล็กบำงแห่งยังไม่มีกระบวนกำรบันทึกชั่วโมงกำรท�ำงำน	
และกระบวนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรบันทึกชั่วโมงกำรท�ำงำนส�ำหรับพนักงำนในแต่ละระดับ	
ที่รัดกุมเพียงพอ	จึงอำจท�ำให้ส�ำนักงำนสอบบัญชีไม่มีข้อมูลชั่วโมงกำรท�ำงำนที่ครบถ้วนและถูกต้องเพียงพอ	
ที่จะน�ำไปวิเครำะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในเรื่องต่ำง	ๆ	ได้	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

	 ระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนท่ีให้ควำมส�ำคัญกับคุณภำพกำรปฏิบัติงำน	 โดยมีกระบวนกำร	
ที่โปร่งใสและสมเหตุสมผล	 ประกอบกับกำรเลื่อนต�ำแหน่งและกำรจ่ำยผลตอบแทนที่สอดคล้องกับ	
ผลกำรประเมินดงักล่ำว	เป็นปัจจยัทีส่�ำคัญยิง่ในกำรจงูใจให้พนกังำนตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของคณุภำพงำน		
และผลักดนัให้พนกังำนพฒันำตนเองให้ท�ำงำนได้อย่ำงมคีณุภำพ	อกีทัง้ยงัช่วยให้ส�ำนกังำนสอบบญัชสีำมำรถ
รักษำพนักงำนที่มีศักยภำพสูงไว้ได้

	 ในรอบกำรตรวจที่สอง	 ก.ล.ต.	 พบว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีส่วนใหญ่ก�ำหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ	
คุณภำพงำนเป็นส่วนหนึ่งในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนแล้ว	 	 อย่ำงไรก็ดี	 ก.ล.ต.	 ยังคงพบ
ประเด็นข้อบกพร่องส�ำคัญที่ควรปรับปรุงในเรื่องดังกล่ำว	ดังนี้

•	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีไม่ได้ก�ำหนดระดับควำมคำดหวังและค�ำจ�ำกัดควำมส�ำหรับแต่ละปัจจัยท่ีใช้ใน	
		 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนส�ำหรับพนักงำนแต่ละระดับอย่ำงชัดเจน	และไม่ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์		
		 กำรให้คะแนนอย่ำงเพียงพอเพื่อให้ผู ้ได ้รับกำรประเมินและผู ้ประเมินสำมำรถประเมินผล	
		 กำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน	 รวมถึงไม่มีกำรบันทึกเหตุผลสนับสนุนกำรให้คะแนน	
		 ในแต่ละหัวข้อย่อย	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีที่ผู ้ได้รับกำรประเมินและผู้ประเมินให้คะแนน	
		 ในระดับที่สูง	 หรือต�่ำกว่ำระดับปกติ	 และในกรณีท่ีผู ้ประเมินปรับเพ่ิมหรือลดคะแนนท่ีผู้ได้รับ	
		 กำรประเมินได้ประเมินตนเองไว้

•	 กำรเลื่อนต�ำแหน่งและกำรจ่ำยผลตอบแทนให้แก่พนักงำนแต่ละระดับไม่ได้เชื่อมโยงกับกำรประเมิน	
		 ผลกำรปฏิบัติงำนที่อ้ำงอิงกับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนเป็นหลัก	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 ส�ำนักงำนสอบบัญชี	
		 เลือ่นต�ำแหน่งและให้ผลตอบแทนแก่พนกังำนทีไ่ด้ผลกำรประเมนิกำรปฏบิตังิำนในระดบัต�ำ่	มำกกว่ำ	
		 พนักงำนที่ได้ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนในระดับสูง	

การติดตามและด�าเนินการกับพนักงานที่ไม่ได้เข้าอบรม

	 กำรที่ส�ำนักงำนสอบบัญชีสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงำนตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรเขำ้อบรม
และพัฒนำควำมรู้อย่ำงเพียงพอ	 รวมถึงจัดให้มีกำรเก็บข้อมูลกำรเข้ำอบรมของพนักงำนในแต่ละหลักสูตร	
และก�ำหนดมำตรกำรในกำรด�ำเนินกำรส�ำหรับพนักงำนที่ขำดอบรม	 จะช่วยให้ส�ำนักงำนสอบบัญชีมั่นใจ	
ได้ว่ำ	พนักงำนทุกคนมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเพียงพอ

	 ก.ล.ต.	พบว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีบำงแห่งยังไม่มีระบบกำรติดตำมให้พนักงำนเข้ำอบรมอย่ำงครบถ้วน	
และยังไม่มีนโยบำยในกำรด�ำเนินกำรกับพนักงำนที่ไม่ได้เข้ำอบรม	 หรือก�ำหนดให้พนักงำนเข้ำอบรม	
ชดเชยหลักสูตรที่ขำดอบรมภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด	 ซึ่งอำจส่งผลให้พนักงำนที่ขำดกำรอบรมไม่มี	
ควำมรู้และควำมเข้ำใจท่ีเพียงพอในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบได้อย่ำงมีประสิทธิผล	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง	
ในกรณีที่ส�ำนักงำนสอบบัญชีปรับปรุงคู่มือกำรสอบบัญชี	 หรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรสอบบัญชี

รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี
1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2558
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5. การปฏิบัติงาน

	 ระบบควบคุมคุณภำพในองค์ประกอบเรื่องกำรปฏิบัติงำนมีควำมสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภำพงำนของ	
ผู้สอบบัญชีรำยบุคคล	 โดยจำกผลกำรตรวจพบว่ำ	 ผู้สอบบัญชีท่ีสังกัดส�ำนักงำนสอบบัญชีที่มีผลคะแนน	
ในองค์ประกอบเรื่องกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับดี	 จะสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีคุณภำพตำมท่ีมำตรฐำน
กำรสอบบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเกี่ยวข้องก�ำหนด	 เนื่องจำกระบบควบคุมคุณภำพ	
ในองค์ประกอบเรื่องกำรปฏิบัติงำนประกอบด้วยกำรมีนโยบำย	แนวปฏิบัติ	และเครื่องมือที่ส่งเสริมคุณภำพ	
กำรปฏิบัติงำนสอบบัญชี	 เช่น	 คู ่มือกำรสอบบัญชีและแนวทำงกำรสอบบัญชี	 กำรควบคุมดูแลและ	
กำรสอบทำนงำน	 กระบวนกำรปรึกษำหำรือ	 กำรสอบทำนกำรควบคุมคุณภำพงำน	 และกำรรวบรวม	
เอกสำรหลักฐำนของงำน	 เป็นต้น	 	ทั้งนี้	 ในรอบกำรตรวจที่สอง	ก.ล.ต.	พบว่ำ	ส�ำนักงำนสอบบัญชีทุกแห่ง	
มีควำมมุ ่งมั่นและตั้งใจในกำรปรับปรุงคู ่มือกำรสอบบัญชีและแนวทำงกำรสอบบัญชีให้สอดคล้องกับ	
มำตรฐำนกำรสอบบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่อง	ส่งผลให้ในภำพรวม	
ผลกำรตรวจเรื่องกำรปฏิบัติงำนในรอบที่สองนี้ดีขึ้นเม่ือเทียบกับผลกำรตรวจในรอบแรก	 	 อย่ำงไรก็ด	ี
กำรปฏิบัติงำนยังคงเป็นองค์ประกอบที่มีประเด็นข้อบกพร่องส�ำคัญที่ควรปรับปรุงค่อนข้ำงมำกเมื่อเทียบกับ	
องค์ประกอบอื่น	ก.ล.ต.	จึงยังคงให้ควำมส�ำคัญกับกำรตรวจองค์ประกอบนี้เป็นพิเศษ	โดยข้อบกพร่องส�ำคัญ
ที่พบในเรื่องกำรปฏิบัติงำนมีดังนี้	

คู่มือการสอบบัญชี และแนวทางการสอบบัญชี 

	 กำรทีส่�ำนกังำนสอบบญัชปีรบัปรงุคูม่อืกำรสอบบญัชแีละแนวทำงกำรสอบบญัชใีห้เป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรสอบบัญชอีย่ำงสม�ำ่เสมอ	และสือ่สำรกำรปรับปรุงดังกล่ำวให้พนกังำนทกุระดับรบัทรำบภำยในระยะเวลำ
ที่เหมำะสม	 รวมถึงจัดให้มีกำรฝึกอบรมในเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงเพียงพอ	 จะช่วยส่งเสริมให้ทีมงำนตรวจสอบ	
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีคุณภำพและเป็นไปในมำตรฐำนเดียวกัน	 เนื่องจำกพนักงำนจะมีควำมรู้และ	
ควำมเข้ำใจในคู่มือกำรสอบบัญชีและแนวทำงกำรสอบบัญชีฉบับปรับปรุงอย่ำงลึกซึ้ง	 	ทั้งนี้	 ในภำพรวมของ
รอบกำรตรวจท่ีสองน้ี	 ก.ล.ต.	 พบว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีขนำดกลำงและขนำดเล็กบำงแห่งได้พัฒนำและ
ปรบัปรงุคูม่อืกำรสอบบญัชีและแนวทำงกำรสอบบญัชใีห้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชแีล้ว		อย่ำงไรก็ดี		
ก.ล.ต.	 ยังคงพบประเด็นข้อบกพร่องส�ำคัญที่ควรปรับปรุงในเรื่องควำมครบถ้วนของคู่มือกำรสอบบัญชีและ
แนวทำงกำรสอบบัญชี	ยกตัวอย่ำงเช่น	

	•	 ส�ำนกังำนสอบบัญชขีนำดกลำงและขนำดเลก็บำงแห่งยงัมคีูม่อืกำรสอบบญัชแีละแนวทำงกำรสอบบญัชี	
		 ไม่ครบถ้วนและไม่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรสอบบัญชใีนบำงเรือ่ง		นอกจำกนี	้แนวทำงกำรสอบบัญชี	
		 ไม่มีรำยละเอียดท่ีชัดเจนเพียงพอที่จะท�ำให้ผู้สอบบัญชีและทีมงำนตรวจสอบสำมำรถปฏิบัติงำน	
		 ได้อย่ำงมคีณุภำพ	ยกตวัอย่ำงเช่น	

■	 คู่มือกำรสอบบัญชีไม่ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทำงในกำรประเมินระดับควำมเสี่ยงสืบเนื่อง	
	 ควำมเสี่ยงจำกกำรควบคุมภำยใน	 และควำมเส่ียงจำกกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น	
	 สำระส�ำคญัอย่ำงเพยีงพอ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
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■	 คู่มือกำรสอบบัญชีไม่ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำเลือกข้อมูลอ้ำงอิง	 เพ่ือใช้เป็นฐำน	
	 ในกำรค�ำนวณระดับควำมมีสำระส�ำคัญและหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำเลือกอัตรำร้อยละ	
	 ในกำรค�ำนวณระดับควำมมีสำระส�ำคัญอย่ำงชัดเจนเพียงพอ

■	 คู่มือกำรสอบบัญชีไม่ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรก�ำหนดขนำดตัวอย่ำงส�ำหรับกำรทดสอบ	
	 กำรควบคุมและกำรทดสอบรำยละเอียดให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรสอบบัญชี	 หรือไม่มี	
	 กำรก�ำหนดแนวทำงหรือตัวอย่ำงในกำรพิจำรณำปัจจัยที่มีผลต่อขนำดตัวอย่ำงให้ชัดเจนเพียงพอ	

	•	 กำรรวบรวมแฟ้มงำนข้ันสุดท้ำยทั้งในส่วนของแฟ้มงำนกระดำษท�ำกำรและแฟ้มงำนอิเล็กทรอนิกส	์
		 ยังไม่เป็นไปตำมนโยบำยของส�ำนักงำนสอบบัญชี	

	•	 คู่มือกำรสอบบัญชีไม่ได้ก�ำหนดแนวทำงและข้ันตอนกระบวนกำรปรึกษำหำรือ	 รวมถึงกำรบันทึก	
		 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและผลกำรปรึกษำหำรือให้ชัดเจนเพียงพอ

	 นอกจำกนี้	ก.ล.ต.	พบวำ่	แม้ว่ำส�ำนักงำนสอบบัญชสี่วนใหญ่ได้ปรับปรุงคู่มอืกำรสอบบัญช	ีและแนวทำง
กำรสอบบญัชีให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชแีล้ว	แต่ในหลำยกรณทีมีงำนตรวจสอบยงัไม่ได้ปฏบัิตงิำน	
ตำมที่คู่มือกำรสอบบัญชีและแนวทำงกำรสอบบัญชีก�ำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน	 	 ดังนั้น	 ส�ำนักงำนสอบบัญชี	
จงึควรให้ควำมส�ำคัญกบักำรสือ่สำรเกีย่วกับคูม่อืกำรสอบบญัชแีละแนวทำงกำรสอบบญัชทีีม่กีำรปรบัปรงุใหม่	
ให้ผู้สอบบัญชีและทีมงำนตรวจสอบรับทรำบและน�ำไปปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องควบคู่ไปกับกำรพัฒนำคู่มือ	
กำรสอบบัญชีและแนวทำงกำรสอบบัญชี	 โดยส�ำนักงำนสอบบัญชีอำจจัดอบรมให้แก่พนักงำนเป็นกลุ่มย่อย
เก่ียวกับหลักเกณฑ์หรือแนวทำงที่เปลี่ยนแปลงในคู่มือกำรสอบบัญชีและแนวทำงกำรสอบบัญชี	 รวมถึงมี	
กำรยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำเพื่อให้พนักงำนเข้ำใจในหลักกำรที่เปลี่ยนแปลงไปมำกยิ่งขึ้น	

การมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีและ EQCR

	 กำรที่ผู้สอบบัญชี	 และ	 EQCR	 มีส่วนร่วมในงำนสอบบัญชีมำกเพียงพอนั้น	 จะช่วยส่งเสริมให้คุณภำพ	
งำนสอบบัญชีดียิ่งขึ้น	เนื่องจำกผู้สอบบัญชี	และ	EQCR	เป็นผู้มีประสบกำรณ์ในงำนสอบบัญชีมำกกว่ำผู้ช่วย	
ผู้สอบบัญชี	 จึงมีวิจำรณญำณในกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพสูง	 และสำมำรถใช้ดุลยพินิจ	
ได้อย่ำงเหมำะสมในกำรพจิำรณำควำมเพยีงพอเหมำะสมของหลักฐำนกำรสอบบญัช	ี	ดังนัน้	กำรท่ีผู้สอบบญัช	ี
และ	 EQCR	 มีเวลำในกำรสอบทำนงำนมำกเพียงพอจะช่วยให้สำมำรถระบุควำมเสี่ยงและค้นพบประเด็น	
ที่ส�ำคัญ	 รวมถึงมอบหมำยให้ทีมงำนตรวจสอบปฏิบัติงำนเพิ่มเติม	 เพื่อให้ได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที	่
เหมำะสมอย่ำงเพียงพอในกำรสรุปผลกำรตรวจสอบ	อีกทั้งยังสำมำรถให้ค�ำปรึกษำและค�ำแนะน�ำแก่ทีมงำน
ตรวจสอบเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหำที่พบจำกกำรตรวจสอบได้อย่ำงทันท่วงที

2558

2557 27% 34% 36% 3%

30% 30% 34% 6%

1-24 ชั่วโมง 25-48 ชั่วโมง 49-144 ชั่วโมง 145 ชั่วโมงข�้นไป

ภาพ 3	แสดงสัดส่วนชั่วโมงกำรมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชี

รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี
1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2558
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2558

2557 2% 75% 18% 5%

2% 59% 30% 9%

น�อยกว�า 1% มากกว�า 1%
แต�น�อยกว�า 5%

มากกว�า 5%
แต�น�อยกว�า 10%

10% ข�้นไป

ภาพ 4 แสดงสัดส่วน	%	กำรมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีต่อจ�ำนวนชั่วโมงกำรท�ำงำนทั้งหมด

1-12 ชั่วโมง 13-24 ชั่วโมง 25-48 ชั่วโมง 49 ชั่วโมงข�้นไป

2558

2557 32% 34% 27% 7%

42% 24% 20% 14%

ภาพ 5 แสดงสัดส่วนชั่วโมงกำรมีส่วนร่วมของ	EQCR

2558

2557 42% 39% 16% 3%

37% 46% 10%7%

น�อยกว�า 1% มากกว�า 1%
แต�น�อยกว�า 3%

มากกว�า 3%
แต�น�อยกว�า 5%

มากกว�า 5%

ภาพ 6	แสดงสัดส่วน	%	กำรมีส่วนร่วมของ	EQCR	ต่อจ�ำนวนชั่วโมงกำรท�ำงำนทั้งหมด

หมายเหตุ :	ข้อมูลดังกล่ำวครอบคลุมเพียงงำนสอบบัญชีที่เลือกตรวจในปี	2557	และ	2558	และสำมำรถเก็บข้อมูลได้เท่ำนั้น

	 จำกกำรตรวจในปี	 2558	 พบว่ำ	 ชั่วโมงกำรมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีมีจ�ำนวนใกล้เคียงกับปี	 2557	
แต่หำกพิจำรณำสัดส่วนกำรมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีต่อจ�ำนวนชั่วโมงกำรท�ำงำนทั้งหมด	 พบว่ำ	 ในปี	
2558	จ�ำนวนงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีมีส่วนร่วมมำกกว่ำร้อยละ	5	มีจ�ำนวนมำกขึ้น	นอกจำกนี้	ยังพบว่ำ	
โดยเฉลีย่	EQCR	ส่วนใหญ่มส่ีวนร่วมในงำนสอบบญัชมีำกขึน้	โดยจะเหน็ได้จำกจ�ำนวนงำนสอบบญัชทีี	่EQCR	
มีส่วนร่วมน้อยกว่ำร้อยละ	1	มีจ�ำนวนลดลงและจ�ำนวนงำนสอบบัญชีที่	EQCR	มีส่วนร่วมมำกกว่ำร้อยละ	5	
มจี�ำนวนมำกข้ึน	เมือ่เทยีบกบัปี	2557		ทัง้นี	้ในกำรประเมนิควำมเพียงพอของกำรมส่ีวนร่วมในงำนสอบบญัชี	
ของผู้สอบบัญชี	 และ	 EQCR	 นั้น	 ก.ล.ต.	 จะพิจำรณำทั้งในแง่จ�ำนวนชั่วโมงกำรท�ำงำน	 และสัดส่วนชั่วโมง
กำรท�ำงำนต่อชั่วโมงกำรท�ำงำนทั้งหมด	 ประกอบกับระดับควำมซับซ้อนและควำมเสี่ยงของกิจกำร	 รวมถึง	
พจิำรณำผลกำรตดิตำมผลของส�ำนกังำนสอบบัญช	ีและผลกำรตรวจของ	ก.ล.ต.	โดย	ก.ล.ต.	พบว่ำ	โดยส่วนใหญ่	
ผลกำรติดตำมผลของส�ำนักงำนสอบบัญชีและผลกำรตรวจของ	 ก.ล.ต.	 มีควำมสัมพันธ์กับควำมเพียงพอ	
ของกำรมีส่วนร่วมในงำนสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี	 กล่ำวคือ	 กำรที่ผู้สอบบัญชีมีส่วนร่วมในงำนสอบบัญช	ี
น้อยนั้น	จะส่งผลให้งำนสอบบัญชีดังกล่ำวมีประเด็นข้อบกพร่องส�ำคัญที่ควรปรับปรุงจ�ำนวนมำก	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
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	 ก.ล.ต.	 จึงขอให้ส�ำนักงำนสอบบัญชีให้ควำมส�ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมในงำนสอบบัญชีของผู้สอบบัญช	ี
และ	EQCR	เพื่อยกระดับคุณภำพงำนสอบบัญชีให้ดียิ่งขึ้น	โดยส�ำนักงำนสอบบัญชีควรสื่อสำรให้ผู้สอบบัญชี
และ	EQCR	ทรำบถึงควำมส�ำคัญในเรื่องดังกล่ำว	และมีกำรติดตำมให้ผู้สอบบัญชี	และ	EQCR	บันทึกชั่วโมง	
กำรท�ำงำนตำมจริงอย่ำงครบถ้วน		นอกจำกนี	้ส�ำนกังำนสอบบญัชีควรให้ควำมส�ำคญักบักำรจัดสรรปรมิำณงำน	
ให้แก่ผู ้สอบบัญชีแต่ละท่ำน	 โดยพิจำรณำวำงแผนจ�ำนวนงำนส�ำหรับผู้สอบบัญชีแต่ละท่ำนเพื่อเอื้อให	้
ผู้สอบบัญชีมีเวลำเพียงพอที่จะเข้ำไปมีส่วนร่วมในงำนสอบบัญชีในฐำนะผู้สอบบัญชี	 และ	EQCR	มำกยิ่งขึ้น	
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งงำนสอบบัญชีที่มีควำมซับซ้อนและควำมเสี่ยงสูง	

6. การติดตามผล

	 กำรที่ส�ำนักงำนสอบบัญชีก�ำหนดแผนงำนในกำรติดตำมผลในแต่ละปีให้มีควำมเหมำะสมและสม�่ำเสมอ	
มอบหมำยควำมรับผิดชอบในกระบวนกำรติดตำมผลให้บุคคลที่มีควำมรู้	ควำมสำมำรถ	และเวลำที่เพียงพอ	
รวมถึงสื่อสำรข้อบกพร่องที่พบให้แก่ผู ้ที่เกี่ยวข้องและพนักงำนทรำบอย่ำงทันเวลำ	 จะช่วยส่งเสริมให้
ส�ำนักงำนสอบบัญชีสำมำรถแก้ไขข้อบกพร่องที่ส�ำคัญได้อย่ำงทันท่วงที	 ซึ่งจะส่งผลให้ระบบควบคุมคุณภำพ
ของส�ำนักงำนสอบบัญชีและคุณภำพงำนสอบบัญชีดียิ่งขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	 	 ทั้งนี้	 ที่ผ่ำนมำ	 ก.ล.ต.	 เห็นถึง	
ควำมพยำยำมของส�ำนักงำนสอบบัญชีหลำยแห่งในกำรพัฒนำระบบกำรติดตำมผลให้สอดคล้องกับ	TSQC	1	
มำกขึ้น	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรติดตำมผลในคู่มือกำรควบคุมคุณภำพให้ชัดเจน	
และละเอียดยิ่งขึ้น	 รวมถึงมีระบบกำรติดตำมผล	 กำรวิเครำะห์หำสำเหตุ	 และกำรก�ำหนดแผนกำรแก้ไข	
ข้อบกพร่องที่มีประสิทธิผลมำกขึ้น	 	 นอกจำกนี้	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีบำงแห่งได้ริเริ่มกระบวนกำรติดตำมผล	
ในระดับงำนสอบบัญชีก่อนท่ีจะออกรำยงำนของผู้สอบบัญชี	 (hot	 review)	 และสื่อสำรข้อบกพร่องที่พบ	
ให้แก่ทีมงำนตรวจสอบ	 ท�ำให้ทีมงำนตรวจสอบสำมำรถแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่ำวได้อย่ำงทันท่วงที	 และ	
ส่งผลให้งำนสอบบัญชีมีคุณภำพ		อย่ำงไรก็ดี	ในรอบกำรตรวจที่สองนี้	ก.ล.ต.	ยกระดับแนวกำรตรวจระบบ
กำรติดตำมผลของส�ำนักงำนสอบบัญชีให้มีควำมลึกมำกยิ่งขึ้น	 ท�ำให้พบประเด็นข้อบกพร่องส�ำคัญที่ควร
ปรับปรุงดังต่อไปนี้

การก�าหนดนโยบายและแนวทางการติดตามผล และการปฏิบัติงานติดตามผล

	 กำรปรับปรุงนโยบำย	 แนวทำงกำรติดตำมผล	 รวมถึงแบบฟอร์มที่เก่ียวข้องให้ละเอียดเพียงพอและ	
มีควำมครบถ้วนตำมท่ี	 TSQC	 1	 ก�ำหนด	 จะช่วยให้ฝ่ำยติดตำมผลสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิผล	
นอกจำกนี	้กำรท่ีส�ำนกังำนสอบบัญชสีือ่สำรให้ฝ่ำยติดตำมผลบันทกึข้อมลูกำรติดตำมผลและผลกำรสอบทำน
ในแบบฟอร์มและกระดำษท�ำกำรทีเ่กีย่วข้องให้สะท้อนกำรปฏบิตังิำนของฝ่ำยตดิตำมผล	จะช่วยให้ส�ำนกังำน
สอบบญัชีมีข้อมลูเพยีงพอทีจ่ะน�ำไปวเิครำะห์และปรบัปรงุแผนกำรตดิตำมผลในปีถดัไป		ทัง้นี	้ในรอบกำรตรวจ	
ทีส่อง	ก.ล.ต.	พบว่ำ	ส�ำนกังำนสอบบญัชส่ีวนใหญ่ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรตดิตำมผลระดบัส�ำนกังำน
สอบบัญชีและระดับงำนสอบบัญชีในคู่มือกำรควบคุมคุณภำพแล้ว	 	 อย่ำงไรก็ดี	 ก.ล.ต.	 ยังคงพบประเด็น	
ข้อบกพร่องส�ำคัญที่ควรปรับปรุงในเรื่องดังกล่ำวดังนี้

	•		แนวทำงกำรติดตำมผลในระดับส�ำนักงำนสอบบัญชียังไม่ครอบคลุมเรื่องที่ส�ำคัญ		เช่น	กำรสอบทำน	
		 กรณีกำรให้บริกำร	 non-audit	 service	 แก่ลูกค้ำสอบบัญชี	 กำรก�ำหนดนโยบำยกำรพิจำรณำ	
		 ควำมเป็นอิสระกรณีมีรำยกำรค้ำกับลูกค้ำสอบบัญชี	 และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหุ้นส่วน	

รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี
1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2558
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		 ส�ำนักงำนและพนักงำน	เป็นต้น

	•		คู่มอืกำรควบคมุคณุภำพของส�ำนกังำนสอบบญัชีไม่ได้ก�ำหนดแนวทำงหรอืปัจจยัทีใ่ช้ในกำรพจิำรณำ	
		 เลือกงำนสอบบัญชีและรำยกำรบัญชีที่จะสอบทำน	 รวมถึงกำรก�ำหนดขอบเขตของกำรสอบทำน	
		 ที่ชัดเจนเพียงพอ	

	•		คู่มือกำรควบคุมคุณภำพของส�ำนักงำนสอบบัญชีไม่ได้ก�ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนข้อบกพร่อง	
		 ที่พบในแต่ละเรื่องและเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรติดตำมผลโดยรวมอย่ำงเหมำะสม	 รวมถึงไม่ได้	
		 ก�ำหนดแนวทำงในกำรพิจำรณำควำมส�ำคญัของข้อบกพร่องทีพ่บ	ยกตวัอย่ำงเช่น	ส�ำนกังำนสอบบญัช	ี
		 พิจำรณำให้คะแนนข้อบกพร่องท่ีพบในแต่ละเรื่องส�ำหรับกำรติดตำมผลในระดับงำนสอบบัญชี	
		 จำกจ�ำนวนข้อบกพร่องที่พบเท่ำนั้น	 โดยไม่ได้ค�ำนึงถึงผลกระทบของข้อบกพร่อง	 เช่น	 ผลกระทบ	
		 ต่อกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงในงบกำรเงินในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ	เป็นต้น

	•		ฝ่ำยติดตำมผลอำจไม่ได้ปฏิบัติงำนติดตำมผลในระดับส�ำนักงำนสอบบัญชีและระดับงำนสอบบัญชี	
		 อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม	 เนื่องจำกฝ่ำยติดตำมผลตรวจไม่พบข้อบกพร่องที่ส�ำคัญ	 และไม่ได้	
		 บันทึกข้อมูลกำรติดตำมผลในแบบฟอร์มและกระดำษท�ำกำรที่เกี่ยวข้องอย่ำงเพียงพอ	

การมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบในการติดตามผล

	 กำรมอบหมำยควำมรับผิดชอบในกระบวนกำรติดตำมผลให้หุ ้นส่วนส�ำนักงำนหรือบุคคลอ่ืนที่มี	
ควำมเป็นอสิระ	มปีระสบกำรณ์	และอ�ำนำจหน้ำทีใ่นส�ำนกังำนสอบบญัชีทีเ่พียงพอและเหมำะสม	รวมถงึจดัสรร	
ปริมำณงำนให้แก่บุคคลดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสม	 จะช่วยให้ส�ำนักงำนสอบบัญชีมั่นใจได้ว่ำ	 กำรติดตำมผล	
เป็นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	 เนื่องจำกบุคคลดังกล่ำวมีควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	 และมีเวลำ	
เพียงพอในกำรปฏิบัติงำน	 	 ท้ังน้ี	 ในรอบกำรตรวจที่สอง	 ก.ล.ต.	 พบว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีส่วนใหญ	่
มีกำรมอบหมำยควำมรับผิดชอบในกระบวนกำรกำรติดตำมผลให้บุคคลที่มีควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	 และเวลำ	
เพียงพอที่จะปฏิบัติงำนติดตำมผลได้อย่ำงมีประสิทธิผล	 	 อย่ำงไรก็ดี	 ก.ล.ต.	 พบประเด็นข้อบกพร่องส�ำคัญ	
ที่ควรปรับปรุงในเรื่องกำรมอบหมำยงำนให้ผู้รับผิดชอบในกำรติดตำมผลในส�ำนักงำนสอบบัญชีขนำดกลำง
และขนำดเล็กบำงแห่งที่มีข้อจ�ำกัดด้ำนทรัพยำกรบุคคล	ดังนี้

	•		ผู้ปฏิบัติงำนติดตำมผลสอบทำนผลงำนของตนเอง	 ซึ่งท�ำให้เกิดประเด็นเรื่องควำมเป็นอิสระของ	
		 ผู้ปฏิบัติงำนติดตำมผล	และส่งผลกระทบต่อควำมน่ำเชื่อถือและครบถ้วนของกำรติดตำมผล	

	•		ส�ำนักงำนสอบบัญชีบำงแห่งว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอกมำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรติดตำมผล		โดยที่บุคคล	
		 ดังกล่ำวไม่มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอบบัญชี	และไม่ได้ใช้เวลำอย่ำงเพียงพอที่จะสำมำรถปฏิบัติงำน	
		 ติดตำมผลได้อย่ำงมีประสิทธิผล

การแก้ ไขข้อบกพร่องที่พบและการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

	 กำรสื่อสำรข้อบกพร่องที่พบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม	และกำรวิเครำะห์เชิงลึก	
ถึงสำเหตุท่ีแท้จริงของข้อบกพร่องแต่ละข้อ	 จะช่วยให้ส�ำนักงำนสอบบัญชีสำมำรถก�ำหนดมำตรกำร	
ในกำรแก้ไขข้อบกพร่องทีพ่บได้อย่ำงทนัท่วงท	ีรวมถงึสำมำรถป้องกนัไม่ให้เกดิข้อบกพร่องดงักล่ำวซ�ำ้		อกีทัง้	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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ข.	ระดับงานสอบบัญชี

	 ในรอบกำรตรวจทีส่อง	ก.ล.ต.	ได้ตรวจงำนสอบบญัชขีองผู้สอบบญัชท่ีียืน่ค�ำขอควำมเหน็ชอบเป็นผู้สอบบญัชี	
ในตลำดทนุทัง้สิน้	109	รำย	ประกอบด้วยผูส้อบบญัชท่ีีขอต่ออำยกุำรให้ควำมเหน็ชอบ	62	รำย	และผูส้อบบญัชี	
รำยใหม่	47	รำย	 โดยในจ�ำนวนดังกล่ำวมีผู้สอบบัญชีที่ไม่ได้รับควำมเห็นชอบ	6	รำย	 	ทั้งนี้	 งำนสอบบัญชี	
ที่	 ก.ล.ต.	 เลือกขึ้นมำตรวจในรอบกำรตรวจที่สองมีจ�ำนวนทั้งสิ้น	 286	 งำน	 ประกอบด้วยงำนสอบบัญช	ี
ที่เลือกขึ้นมำตรวจในปี	2558	จ�ำนวน	64	งำน	โดยจำกกำรตรวจงำนสอบบัญชีในปี	2558	มีงำนสอบบัญชี
จ�ำนวน	 6	 งำน	 ที่ไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงในกำรปฏิบัติงำนสอบบัญชี	 (คิดเป็นร้อยละ	 9	
ของจ�ำนวนงำนสอบบัญชีที่เลือกขึ้นมำตรวจ)	 ซ่ึงงำนสอบบัญชีดังกล่ำวส่วนใหญ่เป็นงำนของผู้สอบบัญช	ี
ที่สังกัดส�ำนักงำนสอบบัญชีขนำดใหญ่		นอกจำกนี้	สัดส่วนของผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก	ก.ล.ต.	
ในปี	 2558	 โดยไม่มีข้อสังเกตหรือมีข้อสังเกตเพียงเล็กน้อยรวมกับผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบโดยม	ี
ข้อสังเกตบำงประเด็นที่ควรปรับปรุงมีสัดส่วนถึงร้อยละ	 50	 ของผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบทั้งหมด	
ในปี	(ตำมภำพ	7)	ซึ่งสูงกว่ำสัดส่วนในปี	2556	และ	2557		ที่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ	25	ข้อมูลดังกล่ำวสะท้อน
ให้เห็นว่ำ	ผู้สอบบัญชีมีกำรพัฒนำคุณภำพงำนสอบบัญชีให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	

6% 6%

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

ไม�ให�ความเห็นชอบ

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

ให�ความเห็นชอบโดยกำชับให�ปรับปรุง
การปฏิบัติงานตามข�อสังเกต44% 44%

ภาพ 7 ผลกำรตรวจกำรปฏิบัติงำนสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรำยบุคคลแบ่งแยกตำมประเภทกำรให้	
ควำมเห็นชอบในปี	2558

ยังช่วยให้ส�ำนักงำนสอบบัญชีสำมำรถวำงแผนกำรติดตำมกำรแก้ไขข้อบกพร่องที่พบได้อย่ำงเหมำะสม	
โดยในรอบกำรตรวจท่ีสอง	 ก.ล.ต.	 พบว่ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีบำงแห่งไม่ได้ประเมินควำมรุนแรงและ	
ควำมส�ำคัญของข้อบกพร่องที่พบ	 รวมถึงไม่ได้สื่อสำรข้อบกพร่องดังกล่ำวให้ผู ้ที่เกี่ยวข้องทรำบอย่ำง	
ครบถ้วนและชัดเจนเพียงพอ	 ก.ล.ต.	 จึงคำดหวังให้ส�ำนักงำนสอบบัญชีให้ควำมส�ำคัญกับกระบวนกำร	
ติดตำมผลมำกขึ้น	 โดยส�ำนักงำนสอบบัญชีควรวำงแผนกำรติดตำมผลล่วงหน้ำอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม
กับสภำพแวดล้อมของส�ำนักงำนสอบบัญชี	รวมถึงก�ำหนดขอบเขต	วัตถุประสงค์	และช่วงเวลำในกำรติดตำม
ผลให้เหมำะสมและชัดเจน	 	 นอกจำกนี้	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีควรจัดอบรมให้พนักงำนทรำบถึงข้อบกพร่อง	
ที่ส�ำคัญหรือข้อบกพร่องที่พบบ่อยเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนเกิดควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง	 และสำมำรถปฏิบัติงำน	
ได้อย่ำงมีประสิทธิผลต่อไป

รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี
1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2558
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	 ทัง้นี	้หำกพิจำรณำผลกำรตรวจในปี	2558	ในภำพรวม	สำมำรถจ�ำแนกจ�ำนวนงำนสอบบญัชท่ีีพบประเดน็
ข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงในแต่ละขั้นตอนของกำรปฏิบัติงำนสอบบัญชีได้ดังนี้	
	 (1)	กำรวำงแผนกำรตรวจสอบจ�ำนวน	29	งำน	
	 (2)	กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบจ�ำนวน	54	งำน	และ	
	 (3)	กำรสรุปผลกำรตรวจสอบและกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินจ�ำนวน	20	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%

29

54

20 44

10
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ภาพ 8	 แสดงจ�ำนวนงำนสอบบัญชีที่พบประเด็นข้อบกพร่องท่ีควรปรับปรุงในแต่ละขั้นตอนของ	
กำรปฏิบัติงำนสอบบัญชีส�ำหรับกำรตรวจในปี	2558

	 นอกจำกนี้	 ผลกำรตรวจงำนสอบบัญชีในรอบกำรตรวจท่ีสองพบว่ำ	 แนวโน้มของประเด็นข้อบกพร่อง	
ทีพ่บในระหว่ำงปี	2556	-	2558	เป็นไปในทศิทำงเดยีวกัน	กล่ำวคอื	กำรทีง่ำนสอบบญัชมีีประเดน็ข้อบกพร่อง
ที่ควรปรับปรุงในขั้นตอนกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ	 จะส่งผลให้เกิดประเด็นข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุง	
ในข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ	 รวมถึงขั้นตอนกำรสรุปผลกำรตรวจสอบและกำรแสดงควำมเห็น	
ต่องบกำรเงนิ	ยกตวัอย่ำงเช่น	จำกภำพ	9	แสดงให้เหน็ว่ำ	งำนสอบบญัชทีีม่ปีระเดน็ข้อบกพร่องทีค่วรปรบัปรงุ
ในเรื่องกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ	 ส่งผลให้เกิดประเด็นข้อบกพร่องท่ีควรปรับปรุงในข้ันตอนกำรปฏิบัติ	
งำนตรวจสอบถึงร้อยละ	 50	 และส่งผลให้เกิดประเด็นข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงทั้งในขั้นตอนกำรปฏิบัต	ิ
งำนตรวจสอบ	 รวมถึงขั้นตอนกำรสรุปผลกำรตรวจสอบและกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินถึงร้อยละ	 69		
ข้อมูลข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำขั้นตอนกำรวำงแผนกำรตรวจสอบโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งขั้นตอนกำรประเมิน	
ควำมเสี่ยงเป็นขั้นตอนส�ำคัญที่จะท�ำให้งำนสอบบัญชีมีคุณภำพ	 เนื่องจำกกำรประเมินควำมเสี่ยงที่เหมำะสม
จะช่วยให้ผู้สอบบัญชีสำมำรถก�ำหนดกลยุทธ์และวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ยงที่ได้ระบุไว	้
ได้อย่ำงตรงประเดน็และได้หลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีเ่หมำะสมอย่ำงเพยีงพอในกำรสรปุผลกำรตรวจสอบ		อกีทัง้
กำรวำงแผนทีด่ยีงัช่วยให้ผูส้อบบญัชสีำมำรถปฏบิติังำนได้อย่ำงมรีะบบและบริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ
และประสิทธิผลอีกด้วย	 	 ทั้งนี้	 ในรอบกำรตรวจที่สอง	 ก.ล.ต.	 พบว่ำ	 ผู้สอบบัญชีให้ควำมส�ำคัญกับขั้นตอน	
กำรวำงแผนกำรตรวจสอบมำกขึ้น	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีขนำดกลำงและขนำดเล็กได้ท�ำ	
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กำรปรับปรุงคู่มือกำรสอบบัญชีในเรื่องต่ำง	ๆ	ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง	และก�ำหนด
กระบวนกำรส�ำคัญที่ผู ้สอบบัญชีต้องพิจำรณำในข้ันตอนกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ	 เช่น	 กำรประเมิน	
ควำมเส่ียง	 และกำรก�ำหนดระดับควำมมีสำระส�ำคัญ	 เป็นต้น	 รวมถึงจัดอบรมเกี่ยวกับคู่มือกำรสอบบัญชี	
ทีป่รบัปรงุใหม่ให้แก่พนักงำนทุกระดบัก่อนท่ีจะน�ำคูม่อืดงักล่ำวมำใช้		นอกจำกนี	้	ผูส้อบบญัชยีงัมกีระบวนกำร
ทีท่�ำให้ได้มำซึง่ควำมเข้ำใจในธุรกจิและสภำพแวดล้อมของกจิกำรมำกข้ึน	ส่งผลให้ผูส้อบบญัชสีำมำรถประเมนิ	
ควำมเสี่ยงได้ดียิ่งข้ึน	 อีกท้ังยังจัดให้มีกำรประชุมทีมงำนตรวจสอบก่อนเข้ำปฏิบัติงำนตรวจสอบ	 เพื่อให้	
ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมเข้ำใจที่ตรงกันและสำมำรถปฏิบัติงำนตรวจสอบได้อย่ำงมีประสิทธิผล	

การวางแผนการตรวจสอบ
และการปฏิบัติงานตรวจสอบ

การปฏิบัติงานตรวจสอบ

การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ และการสรุปผลการตรวจสอบ
และการแสดงความเห็นต�องบการเง�น

การปฏิบัติงานตรวจสอบ และการสรุปผลการตรวจสอบและการแสดงความเห็น
ต�องบการเง�น

50%

50%
31%

69%

ภาพ 9 แสดงสัดส่วนงำนสอบบัญชีท่ีสำเหตุของประเด็นข้อบกพร่องท่ีควรปรับปรุงมำจำกกำรวำงแผน	
กำรตรวจสอบที่ไม่เหมำะสมส�ำหรับกำรตรวจในปี	2558

	 อย่ำงไรก็ดี	ก.ล.ต.	ยังคงพบประเด็นข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงในขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ	และ
ขั้นตอนกำรสรุปผลกำรตรวจสอบและกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน	 ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรที่ผู้สอบบัญช	ี
ยังไม่ได้วำงแผนกำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม	ท�ำให้กำรออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบไม่เพียงพอและเหมำะสมเท่ำที่ควร	 โดยรำยละเอียดประเด็นข้อบกพร่องท่ีควรปรับปรุงในแต่ละ	
ขั้นตอนของกำรปฏิบัติงำนสอบบัญชีมีดังนี้

ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ

การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 
ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริต

	 โดยทั่วไปแล้วกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริต	
โดยผู้บริหำรมีควำมเป็นไปได้เสมอ	 แม้ว่ำในอดีตผู้บริหำรของกิจกำรจะไม่เคยกระท�ำกำรทุจริตก็ตำม	 	 ทั้งนี้		

รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี
1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2558
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ผู้บริหำรอำจเข้ำแทรกแซงมำตรกำรควบคุมของกิจกำรเพ่ือท�ำกำรบิดเบือนข้อมูลทำงบัญชีและแสดงข้อมูล
ทำงกำรเงินอันเป็นเท็จได้		ดังนั้น	กำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระ
ส�ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริต	(“กำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต”)	จึงเป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญ	โดยหำก
ผู้สอบบัญชีระบุและประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำวได้อย่ำงเหมำะสม	 จะส่งผลให้ผู้สอบบัญชีสำมำรถออกแบบ
วิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตได้อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม	 	 ท้ังนี้	 ในรอบ	
กำรตรวจที่สอง	 ก.ล.ต.	 พบว่ำ	 ผู้สอบบัญชีตระหนักและให้ควำมส�ำคัญกับกำรระบุและประเมินควำมเสี่ยง	
จำกกำรทุจริตมำกขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด	ยกตัวอย่ำงเช่น	ผู้สอบบัญชีพิจำรณำควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดกำรทุจริต
ในกิจกำรท่ีตรวจสอบ	 ไม่ว่ำกิจกำรดังกล่ำวจะเป็นกิจกำรขนำดใหญ่ที่มีธุรกิจซับซ้อนหรือกิจกำรขนำดเล็ก	
ที่มีธุรกิจที่ไม่ซับซ้อนก็ตำม	 	 อย่ำงไรก็ดี	 ก.ล.ต.	 ยังคงพบประเด็นข้อบกพร่องส�ำคัญที่ควรปรับปรุงในเรื่อง	
กำรระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตในบำงงำนสอบบัญชี	ดังนี้	

•		ผู้สอบบัญชีตั้งข้อสันนิษฐำนในเบื้องต้นว่ำ	 กำรรับรู้รำยได้ของกิจกำรมีควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต	
		 แต่ไม่ได้ระบุในรำยละเอียดว่ำ	ผู้บริหำรจะทุจริตในกำรรับรู้รำยได้ประเภทใด	ด้วยวิธีใด	และกระทบ	
		 ต่อสิ่งที่ผู้บริหำรได้ให้กำรรับรองไว้	(“assertions”)	ในเรื่องใด	

•		ผู้สอบบัญชีระบุและประเมินควำมเสี่ยงส�ำหรับบัญชีที่อำจมีกำรทุจริตไม่ครบถ้วน	 ยกตัวอย่ำงเช่น	
		 ในกรณีท่ีผู้บริหำรของกิจกำรได้รับค่ำตอบแทนโดยอ้ำงอิงกับก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนของกิจกำร		
		 (“net	operating	profit”)	ซึ่งค�ำนวณจำกรำยได้หลักของกิจกำรหักด้วยต้นทุนของกิจกำรบำงส่วน	
		 ผูส้อบบัญชปีระเมนิว่ำ	กำรรบัรูร้ำยได้ของกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกกำรทจุรติเท่ำนัน้	โดยทีไ่ม่ได้พจิำรณำ	
		 ว่ำบัญชีต้นทุนของกิจกำรมีควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตด้วยหรือไม่	 ทั้งที่ผู ้บริหำรอำจมีแรงจูงใจ	
		 ในกำรตกแต่ง	 net	 operating	 profit	 ให้สูงขึ้น	 โดยกำรบันทึกต้นทุนของกิจกำรบำงส่วนต�่ำกว่ำ	
		 ควำมเป็นจริง	เพื่อให้ได้รับค่ำตอบแทนมำกขึ้น	

•		ผู้สอบบัญชีไม่ได้ระบุสิ่งที่สำมำรถผิดพลำดได้ในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู ้บริหำรได้ให้กำรรับรองไว	้	
		 (“what	 can	 go	wrong”)	 อย่ำงชัดเจนเพียงพอ	 กล่ำวคือ	 ผู้สอบบัญชีระบุบัญชีที่ผู้บริหำรอำจท�ำ	
		 กำรทุจริตและประเมินว่ำจะมีผลกระทบต่อ	assertions	ใด	แต่ไม่ได้ระบุว่ำ	ผู้บริหำรจะท�ำกำรทุจริต	
		 บัญชีดังกล่ำวด้วยวิธีใด	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 ผู้สอบบัญชีประเมินว่ำ	 รำยได้จำกกำรขำยมีควำมเสี่ยง	
		 จำกกำรทุจริตในเรื่องกำรเกิดข้ึนจริง	 (occurrence)	 และระบุ	 what	 can	 go	 wrong	 ส�ำหรับ	
		 ควำมเสีย่งดงักล่ำวว่ำ	กจิกำรอำจท�ำกำรทจุรติโดยรบัรูร้ำยได้ทีไ่ม่เกดิขึน้จรงิ	ซึง่	what	can	go	wrong		
		 ที่ผู้สอบบัญชีระบุนั้นยังไม่ชัดเจนเพียงพอท่ีจะแสดงให้เห็นว่ำ	 กิจกำรอำจใช้วิธีกำรใดเพ่ือบันทึก	
		 รำยได้จำกกำรขำยที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง

	 ผู้สอบบัญชีควรให้ควำมส�ำคัญกับขั้นตอนกำรท�ำควำมเข้ำใจสภำพแวดล้อมของกิจกำร	รวมถึงมำตรกำร
ควบคุมภำยในของกิจกำร	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอในกำรระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต	
อย่ำงครบถ้วนและเหมำะสมในระดบัรำยกำรบญัชแีละระดบั	assertions	และควรระบ	ุwhat	can	go	wrong	
ส�ำหรับควำมเสี่ยงท่ีได้ประเมินไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ	 กำรทุจริตอำจเกิดขึ้นในรำยกำรใด	 ด้วยวิธีใด	 และกระทบ	
assertions	 ใด	 เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสำมำรถออกแบบวิธีกำรตรวจสอบกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง	
อันเป็นสำระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตได้อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม	 และสำมำรถตอบสนอง	
ต่อควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตได้อย่ำงตรงจุด	
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การท�าความเข้าใจระบบสารสนเทศและการทดสอบการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน

	 ในปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนมักใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 (information	 technology	
หรือ	 “IT”)	 ในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงิน	 ซ่ึงควำมซับซ้อนของระบบ	 IT	 ท่ีแต่ละกิจกำรใช้อำจ
แตกต่ำงกันขึ้นอยู ่กับปัจจัยต่ำง	 ๆ	 เช่น	 ลักษณะธุรกิจ	 ควำมซับซ้อนของธุรกรรม	 และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ใช้	 เป็นต้น	 	 ดังนั้น	 กำรท�ำควำมเข้ำใจระบบสำรสนเทศ	 (information	 system)	
รวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรออกแบบและควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมระบบ	 IT	
ที่ เกี่ยวข้องกับรำยงำนทำงกำรเงินจึงเป็นข้ันตอนที่ส�ำคัญในกำรระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำก	
กำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญ	 เพื่อที่ผู้สอบบัญชีจะสำมำรถวำงแผนกำรปฏิบัติงำน	
ตรวจสอบได้อย่ำงเหมำะสม	 โดยจำกกำรตรวจงำนสอบบัญชีในรอบกำรตรวจที่สอง	 ก.ล.ต.	 พบประเด็น	
ข้อบกพร่องส�ำคัญท่ีควรปรับปรุงในเรื่องกำรท�ำควำมเข้ำใจระบบสำรสนเทศและกำรทดสอบกำรควบคุม	
ระบบ	IT	ที่เกี่ยวข้องกับรำยงำนทำงกำรเงิน	ดังนี้	

	•		ผู้สอบบัญชีไม่ได้ท�ำควำมเข้ำใจระบบสำรสนเทศและกำรควบคุมระบบ	 IT	 ที่เกี่ยวข้องกับรำยงำน	
		 ทำงกำรเงิน	 ท้ังในเรื่องกำรควบคุมท่ัวไปของเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 (“general	 IT	 control”)	 และ		
		 กำรควบคุมระบบงำน	(“application	control”)	อย่ำงเพียงพอ	เพื่อที่จะสำมำรถระบุและประเมิน	
		 ควำมเส่ียงจำกกำรแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัในระดบังบกำรเงนิ	และในระดบั	
		 assertions	 และวำงแผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบได้อย่ำงเหมำะสมและครบถ้วน	 ยกตัวอย่ำงเช่น	
		 ผู้สอบบัญชีท�ำควำมเข้ำใจระบบสำรสนเทศและกำรควบคุมระบบ	 IT	 ที่เกี่ยวข้องกับรำยงำนทำง	
		 กำรเงิน	 โดยกรอกข้อมูลดังกล่ำวในแบบฟอร์มค�ำถำม	 ซึ่งเป็นเพียงกำรตอบว่ำ	 “ใช่”	 หรือ	 “ไม่ใช่”		
		 เท่ำนั้น	 โดยไม่ได้มีกำรบันทึกรำยละเอียดข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง	 ซ่ึงรวมถึงรำยละเอียดกำรควบคุม	
		 ภำยในที่มีอยู่ของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ

	•		ผู้สอบบัญชีไม่ได้ประเมินควำมเหมำะสมของกำรออกแบบและควำมมีประสิทธิผลของ	 general	 IT		
		 control	 และ	 application	 control	 อย่ำงเพียงพอ	 เพื่อให้ได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสม	
		 อย่ำงเพียงพอในกำรสรุปผลเกี่ยวกับควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรควบคุมดังกล่ำว	
		 ยกตัวอย่ำงเช่น	 ผู้สอบบัญชีทดสอบควำมมีประสิทธิผลของ	 general	 IT	 control	 โดยใช้เพียง	
		 วิธีกำรสอบถำมบุคลำกรของกิจกำรและสรุปผลว่ำ	 กำรควบคุมดังกล่ำวมีประสิทธิผลโดยที่ไม่ได	้
		 ใช้วธีิกำรตรวจสอบอืน่	เช่น	กำรสงัเกตกำรณ์	หรอืเลอืกรำยกำรขึน้มำทดสอบ	เป็นต้น	หรอืผูส้อบบญัชี	
		 ไม่ได้พิจำรณำทดสอบควำมมีประสิทธิผลของ	 application	 control	 ทั้งที่กิจกำรใช้ระบบ	 IT	
		 ในกำรท�ำธรุกรรมและกำรจดัท�ำข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัรำยงำนทำงกำรเงิน	รวมถึงมรีะบบกำรควบคมุหลัก	
		 ที่เป็นอัตโนมัติในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงิน	

	•		ผู้สอบบัญชีไม่ได้พิจำรณำถึงควำมจ�ำเป็นในกำรว่ำจ้ำงผู้เชี่ยวชำญด้ำน	 IT	 จำกภำยนอก	 หรือใช้	
		 ผู้เช่ียวชำญด้ำน	 IT	 ของผู้สอบบัญชีในกำรท�ำควำมเข้ำใจระบบสำรสนเทศและทดสอบ	general	 IT		
		 control	 และ	 application	 control	 ที่ส�ำคัญ	 เพื่อให้ได้มำซึ่งหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสม	
		 อย่ำงเพียงพอในกรณีที่ระบบ	 IT	 ที่กิจกำรใช้ค่อนข้ำงซับซ้อน	 และผู้สอบบัญชีไม่มีควำมเชี่ยวชำญ	
		 ในเรื่องดังกล่ำว

รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี
1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2558
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	 ผูส้อบบญัชคีวรได้มำซึง่ควำมเข้ำใจอย่ำงเพียงพอเกีย่วกบัระบบสำรสนเทศ	รวมถงึ	general	IT	control	
และ	 application	 control	 เพื่อที่จะสำมำรถระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ	
ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญอันเนื่องมำจำกระบบ	 IT	 และพิจำรณำออกแบบวิธีกำรทดสอบกำรควบคุม	
ทีส่�ำคัญได้อย่ำงเพยีงพอและเหมำะสม		ท้ังนี	้ผูส้อบบญัชคีวรใช้วธิกีำรตรวจสอบอืน่นอกเหนอืจำกกำรสอบถำม
เพื่อให้ได้มำซึ่งหลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับกำรออกแบบและกำรน�ำไปปฏิบัติ	
ของกำรควบคมุท่ีส�ำคญั	โดยวิธีตรวจสอบอำจรวมถงึกำรสงัเกตกำรณ์กำรน�ำกำรควบคมุไปปฏบิตั	ิกำรตรวจสอบ	
เอกสำรและรำยงำน	 หรือกำรติดตำมรำยกำรผ่ำนระบบ	 IT	 	 นอกจำกนี้	 ผู ้สอบบัญชีควรประเมินว่ำ		
ตนเองและทีมงำนมคีวำมรูค้วำมสำมำรถเพยีงพอทีจ่ะปฏบิติังำนตรวจสอบเรือ่งดังกล่ำวได้อย่ำงมปีระสทิธิผล	
หรือไม่	 โดยเฉพำะในกรณีท่ีกิจกำรใช้ระบบ	 IT	 ที่มีควำมซับซ้อนหรือใช้กำรควบคุมที่เป็นอัตโนมัติใน	
กำรด�ำเนินงำนและจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงิน	 โดยหำกผู้สอบบัญชีไม่มีควำมเชี่ยวชำญเพียงพอในเรื่อง	
ดังกล่ำวผู้สอบบัญชีต้องพิจำรณำควำมจ�ำเป็นในกำรใช้ผลงำนของผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมรู้	ควำมสำมำรถ	และ
ควำมเที่ยงธรรม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

การตรวจสอบรายการที่มีความเสี่ยงจากการทุจริต 

	 ควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริต	
ถอืเป็นควำมเสีย่งทีม่นียัส�ำคญั	เนือ่งจำกกำรทจุริตมคีวำมเป็นไปได้เสมอ	แม้ว่ำผู้สอบบญัชจีะมปีระสบกำรณ์
ในอดีตเก่ียวกับควำมซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหำรหรือผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลของกิจกำร	 รวมถึงผู้บริหำร	
อยู่ในต�ำแหน่งที่สำมำรถเข้ำแทรกแซงกำรควบคุมของกิจกำรได้	 แม้ว่ำโดยปกติแล้วระบบกำรควบคุม	
จะสำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพก็ตำม		ทั้งนี้	กำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญ
ในงบกำรเงนิซึง่เป็นผลมำจำกกำรทจุรติมกัเกีย่วข้องกบักระบวนกำรจดัท�ำรำยงำนทำงกำรเงนิโดยกำรบนัทกึ	
รำยกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตในสมุดรำยวันหรือรำยกำรปรับปรุงอื่น	 ๆ	 รวมถึงกำรบันทึกประมำณกำร
ทำงบัญชีที่ขัดต่อข้อเท็จจริงเพื่อบิดเบือนตัวเลขในงบกำรเงิน	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีขนำดใหญ่หลำยแห่ง	
จึงน�ำเครื่องมือในกำรตรวจสอบ	 (audit	 tools)	 ต่ำง	 ๆ	 มำใช้ในกำรค้นหำควำมผิดปกติของบัญชีที่ม	ี
ควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต	 เพ่ือน�ำข้อมูลควำมผิดปกติที่พบไปประเมินควำมเสี่ยงและออกแบบวิธีกำร	
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองผลกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อไป	 	 อย่ำงไรก็ดี	 ยังคงพบประเด็นข้อบกพร่องส�ำคัญ	
ที่ควรปรับปรุงในเรื่องกำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญ
ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตที่ได้ประเมินไว้	ดังนี้

•		ผู้สอบบัญชีท�ำควำมเข้ำใจกระบวนกำรบันทึกรำยกำรในสมุดรำยวันทั่วไป	 (“journal	 entries”)		
		 ในภำพรวม	โดยไม่ได้ท�ำควำมเข้ำใจลกัษณะของรำยกำรทีบ่นัทกึในสมดุรำยวนัทัว่ไปอย่ำงเพียงพอว่ำ	
		 รำยกำรใดเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำและรำยกำรที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ	 ส่งผลให้ผู้สอบบัญชี	
		 ไม่สำมำรถก�ำหนดลักษณะ	 ระยะเวลำ	 และขอบเขตของวิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ค้นพบรำยกำร	
		 ไม่ปกติที่อำจเกี่ยวกับกำรทุจริตได้อย่ำงเหมำะสม

•		ผู้สอบบัญชีไม่ได้เลือกรำยกำรในสมุดรำยวันและรำยกำรปรับปรุงอ่ืน	 ๆ	 ท่ีจัดท�ำข้ึนในช่วงส้ินงวด	
		 บัญชี	 ซึ่งเป็นช่วงเวลำท่ีมักเกิดกำรทุจริตขึ้นมำตรวจสอบ	 หรือไม่ได้พิจำรณำถึงควำมจ�ำเป็นท่ีจะ	
		 ทดสอบรำยกำรในสมุดรำยวันและรำยกำรปรับปรุงอื่น	ๆ	ตลอดงวดบัญชี	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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•		ผู้สอบบัญชีไม่ได้สอบทำนควำมสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่กิจกำรใช้ในกำรจัดท�ำประมำณกำร	
		 ทำงบัญชีท่ีมีสำระส�ำคัญ	 และไม่ได้สอบทำนย้อนหลังเกี่ยวกับกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำรและ	
		 ข้อสมมตต่ิำง	ๆ 	ทีใ่ช้ในกำรประมำณกำรทำงบญัชทีีส่�ำคญัทีแ่สดงในงบกำรเงนิปีก่อน	เพือ่พจิำรณำว่ำ		
		 ผู้บริหำรมีกำรใช้ดุลยพินิจที่เบี่ยงเบนไปจำกข้อเท็จจริงหรือไม่	

•		ผู้สอบบัญชีก�ำหนดวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตไม่เพียงพอและ	
		 เหมำะสม	ยกตัวอย่ำงเช่น	ผู้สอบบัญชีประเมินว่ำ	บัญชีรำยได้จำกกำรขำยมีควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต	
		 และระบุ	what	can	go	wrong	ส�ำหรับควำมเสี่ยงดังกล่ำวว่ำ	บริษัทอำจตกแต่งรำยได้จำกกำรขำย	
		 ให้สูงขึ้นโดยบันทึกรำยได้จำกกำรขำยปลอมใน	 journal	 entries	 แต่ผู้สอบบัญชีไม่ได้พิจำรณำ	
		 เลือก	 journal	 entries	 ที่มีกำรบันทึกรำยได้จำกกำรขำยข้ึนมำตรวจสอบ	 ส่งผลให้ผู้สอบบัญชี	
		 ไม่สำมำรถค้นพบรำยกำรทุจริตในกำรรับรู้รำยได้ตำมที่ได้ระบุและประเมินควำมเสี่ยงไว้ได้

	 ในกำรตรวจสอบเพื่อให้สำมำรถค้นพบกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญซึ่งเป็นผล	
มำจำกกำรทุจริต	ผู้สอบบัญชีควรมอบหมำยบุคลำกรที่มีควำมรู้	ควำมสำมำรถ	และประสบกำรณ์กำรท�ำงำน	
ที่มำกพอในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบเรื่องดังกล่ำว	 และควรก�ำชับให้ทีมงำนตรวจสอบเพิ่มควำมระมัดระวัง
และระดับกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ	 รวมถึงออกแบบวิธีกำร	
ตรวจสอบและก�ำหนดขอบเขตกำรตรวจสอบโดยวิธีที่ไม่สำมำรถคำดเดำได้	 เพ่ือให้สำมำรถค้นพบรำยกำร	
ที่อำจเก่ียวข้องกับกำรทุจริตได้	 	 นอกจำกนี้	 กำรท�ำควำมเข้ำใจลักษณะของรำยกำรที่บันทึกในสมุดรำยวัน	
ทั่วไปอย่ำงเพียงพอจะช่วยให้สำมำรถก�ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรเลือกรำยกำรในสมุดรำยวันหรือรำยกำร
ปรบัปรงุอ่ืน	ๆ 	ทีอ่ำจเก่ียวกบักำรทจุรติขึน้มำตรวจสอบได้อย่ำงเหมำะสม		ทัง้นี	้ผูส้อบบญัชคีวรให้ควำมสนใจ
เป็นพิเศษต่อรำยกำรต่ำง	ๆ	ที่ส�ำคัญที่ไม่เป็นไปตำมปกติธุรกิจของกิจกำรและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญ	
เนื่องจำกรำยกำรดังกล่ำวอำจเกี่ยวข้องกับกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินที่ทุจริตหรือไม่ถูกต้อง

การตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบ (substantive analytical  
procedure) 

	 กำรตรวจสอบเนื้อหำสำระโดยใช้กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบเป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ในกำรตรวจพบกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงส�ำหรับรำยกำรบัญชีที่มีปริมำณมำก	 และสำมำรถ	
คำดกำรณ์ได้อย่ำงแม่นย�ำเพียงพอ	 	 ทั้งนี้	 จำกกำรตรวจงำนสอบบัญชีในรอบกำรตรวจที่สอง	 ก.ล.ต.	 พบว่ำ	
ผูส้อบบญัชมีคีวำมพยำยำมในกำรปรบัปรงุกระบวนกำรตรวจสอบเนือ้หำสำระโดยใช้กำรวเิครำะห์เปรยีบเทยีบ	
ให้มีประสิทธิผลและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี	รหัส	520	เรื่อง	กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบ	มำกยิ่งขึ้น	
ยกตัวอย่ำงเช่น	 ผู ้สอบบัญชีได้ท�ำกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเนื้อหำสำระ	
โดยใช้กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบก่อนท่ีจะตัดสินใจน�ำวิธีกำรดังกล่ำวไปใช้	 รวมถึงน�ำข้อมูลปัจจัยภำยใน	
และภำยนอกบำงปัจจัยที่มีผลต่อรำยกำรบัญชีมำใช้ในกำรก�ำหนดกำรคำดกำรณ์	(expectation)		อย่ำงไรก็ดี	
ก.ล.ต.	 ยังคงพบประเด็นข้อบกพร่องส�ำคัญที่อำจท�ำให้กำรตรวจสอบเนื้อหำสำระโดยใช้กำรวิเครำะห์	
เปรียบเทียบไม่เหมำะสมและไม่มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะตรวจพบกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง	
ของรำยกำรบัญชี	โดยรำยละเอียดประเด็นข้อบกพร่องส�ำคัญที่ควรปรับปรุงมีดังนี้

รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี
1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2558
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•	 ในกำรก�ำหนดกำรคำดกำรณ์	ผูส้อบบญัชใีช้ข้อมลูทีกิ่จกำรจดัท�ำขึน้	เช่น	ประมำณกำรงบก�ำไรขำดทุน		
		 ประมำณกำรอัตรำกำรเติบโตของยอดขำย	 เป็นต้น	 แต่ไม่ได้พิจำรณำถึงควำมเชื่อถือได้ของ	
		 ข้อมูลดังกล่ำว	 เช่น	 ควำมเหมำะสมของกำรควบคุมที่กิจกำรใช้ในกำรจัดท�ำข้อมูล	 ควำมเกี่ยวข้อง	
		 ของข้อมูล	 ควำมสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่กิจกำรใช้ในกำรจัดท�ำข้อมูล	 และแหล่งที่มำของข้อมูล			
		 เป็นต้น

•	 ข้อสมมติที่ผู ้สอบบัญชีใช้ในกำรก�ำหนดกำรคำดกำรณ์ยังไม่ครอบคลุมถึงปัจจัยส�ำคัญที่อำจส่ง	
		 ผลกระทบต่อกำรคำดกำรณ์	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 ผู้สอบบัญชีก�ำหนดกำรคำดกำรณ์ของบัญชีค่ำใช้จ่ำย	
		 พนักงำนโดยค�ำนึงถึงอัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงำนเท่ำนั้น	 โดยไม่ได้พิจำรณำปัจจัยอื่น	
		 ที่ส�ำคัญ	เช่น	อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน	หรือจ�ำนวนพนักงำนในแต่ละระดับ	เป็นต้น

•	 ผู ้สอบบัญชีไม่ได้บันทึกเหตุผลสนับสนุนข้อสมมติต่ำง	 ๆ	 ที่ใช้ในกำรคำดกำรณ์อย่ำงเพียงพอ	
		 ยกตัวอย่ำงเช่น	 ผู้สอบบัญชีใช้อัตรำกำรเติบโตของรำยได้ของอุตสำหกรรมประกันภัยเป็นปัจจัย	
		 ในกำรก�ำหนดกำรคำดกำรณ์รำยได้เบี้ยประกันภัยรับ	 แต่ผู้สอบบัญชีไม่ได้บันทึกเหตุผลสนับสนุน	
		 ในกำรประเมินว่ำ	 รำยได้เบ้ียประกันภัยรับของกิจกำรจะเติบโตเท่ำกับอัตรำกำรเติบโตของรำยได	้
		 ของอุตสำหกรรมประกันภัย	

•	 ผู้สอบบัญชีไม่ได้ก�ำหนดกำรคำดกำรณ์บัญชีรำยได้แต่ละประเภทแยกจำกกัน	 ทั้งที่ปัจจัยที่ส่ง	
		 ผลกระทบต่อกำรคำดกำรณ์ของบัญชีรำยได้แต่ละประเภทแตกต่ำงกัน

•	 ในกำรก�ำหนดจ�ำนวนผลแตกต่ำงท่ียอมรบัได้โดยทีไ่ม่ต้องท�ำกำรสบืสวนต่อระหว่ำงจ�ำนวนทีบ่นัทกึไว้	
		 กับจ�ำนวนที่คำดหมำยไว้	 (“threshold”)	 ผู้สอบบัญชียังไม่ได้พิจำรณำถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่ำง	
		 ครบถ้วน	โดยปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง	เช่น	ระดบัควำมมสีำระส�ำคญั	และระดบัควำมเชือ่มัน่ทีต้่องกำร	เป็นต้น		
		 ยกตัวอย่ำงเช่น	 ผู้สอบบัญชีก�ำหนด	 threshold	 สูงกว่ำระดับควำมมีสำระส�ำคัญของงบกำรเงิน	
		 โดยรวม	ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีไม่อำจตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญได้	

•	 ในกรณีท่ีจ�ำนวนผลแตกต่ำงของจ�ำนวนที่บันทึกไว้กับจ�ำนวนที่คำดหมำยไว้สูงกว่ำ	 threshold	
		 ผู้สอบบัญชีสอบสวนผลแตกต่ำงดังกล่ำวด้วยวิธีสอบถำมผู้บริหำรเท่ำนั้น	 โดยไม่ได้หำหลักฐำน	
		 กำรสอบบัญชีที่สนับสนุนค�ำตอบของผู้บริหำรหรือใช้วิธีกำรตรวจสอบอื่นท่ีจ�ำเป็น	 เพ่ือใช้ใน	
		 กำรพิจำรณำควำมน่ำเชื่อถือและควำมสมเหตุสมผลของค�ำตอบของผู้บริหำร	

	 ในกำรใช้วธิกีำรตรวจสอบเนือ้หำสำระโดยใช้กำรวเิครำะห์เปรยีบเทยีบให้มปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล	
ผูส้อบบญัชคีวรท�ำควำมเข้ำใจลกัษณะธรุกิจของกิจกำรและข้อมลูอตุสำหกรรมในภำพรวมอย่ำงลึกซ้ึงเพียงพอ	
รวมถึงพิจำรณำควำมน่ำเชื่อถือและควำมเพียงพอของข้อมูลที่มีเพ่ือที่จะประเมินควำมเหมำะสมของกำรใช้	
วิธีตรวจสอบเนื้อหำสำระโดยใช้กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบ	 รวมถึงพิจำรณำว่ำควรก�ำหนดกำรคำดกำรณ์	
โดยแยกเป็นส่วนประกอบของงบกำรเงินหรือองค์ประกอบของรำยกำรบัญชีเพื่อให้มีประสิทธิผลมำกขึ้น	
หรือไม่	 	 นอกจำกน้ี	 ในกำรก�ำหนดกำรคำดกำรณ์	 ผู้สอบบัญชีควรค�ำนึงถึงปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก	
ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน	 เพ่ือให้กำรคำดกำรณ์มีควำมแม่นย�ำเพียงพอที่จะระบุถึงกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ	
ข้อเท็จจริงอันมีสำระส�ำคัญได้	 อีกท้ังผู้สอบบัญชีควรก�ำหนด	 threshold	 จำกระดับควำมมีสำระส�ำคัญ	
ควำมเหมำะสมของระดับควำมเช่ือม่ันท่ีต้องกำร	 และควำมเป็นไปได้ของกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง	
ไม่ว่ำจะเป็นแต่ละรำยกำรหรือเมื่อรวมกับกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอื่น	 ๆ	 แล้วอำจจะท�ำให	้

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

38



งบกำรเงินแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอย่ำงมีสำระส�ำคัญ	 รวมถึงควรได้มำซ่ึงหลักฐำนกำรสอบบัญชี	
ที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอในกำรประเมินควำมสมเหตุสมผลของผลแตกต่ำงระหว่ำงจ�ำนวนท่ีบันทึกไว้กับ	
จ�ำนวนที่คำดหมำยไว้

การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี

	 กำรก�ำหนดขนำดตัวอย่ำงที่เพียงพอและกำรใช้วิธีกำรเลือกตัวอย่ำงท่ีเหมำะสมจะช่วยให้ผู้สอบบัญชี	
ได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอในกำรสรุปผลเกี่ยวกับประชำกรทั้งหมด	 โดยท่ีผ่ำนมำ	
ก.ล.ต.	พบว่ำ	ส�ำนักงำนสอบบัญชีขนำดใหญ่มีหลักเกณฑ์กำรก�ำหนดขนำดตัวอย่ำงและวิธีกำรเลือกตัวอย่ำง	
ที่เหมำะสมในคู่มือกำรตรวจสอบแล้ว	 รวมถึงส�ำนักงำนสอบบัญชีขนำดกลำงและขนำดเล็กหลำยแห่ง	
ได้ปรับปรุงคู่มือกำรตรวจสอบในเรื่องกำรก�ำหนดขนำดตัวอย่ำงและวิธีกำรเลือกตัวอย่ำงให้สอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรสอบบัญชี	รหัส	530	 เรื่อง	กำรเลือกตัวอย่ำงในกำรสอบบัญชี	 	อย่ำงไรก็ดี	จำกกำรตรวจงำน	
สอบบญัชีในรอบกำรตรวจทีส่อง	ก.ล.ต.	ยงัคงพบประเด็นข้อบกพร่องส�ำคญัทีค่วรปรับปรุงในเรือ่งกำรเลือกตัวอย่ำง	
ในส�ำนักงำนสอบบญัชขีนำดกลำงและขนำดเลก็บำงแห่ง		โดยมรีำยละเอยีดประเดน็ข้อบกพร่องทีส่�ำคญั	ดงันี้

•		ผู ้สอบบัญชีก�ำหนดขนำดตัวอย่ำงส�ำหรับกำรทดสอบกำรควบคุมและกำรทดสอบรำยละเอียด	
		 โดยที่ยังไม่ได้ค�ำนึงถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขนำดตัวอย่ำงอย่ำงครบถ้วน	 เช่น	 ก�ำหนดขนำดตัวอย่ำง	
		 ส�ำหรับกำรทดสอบรำยละเอียดโดยไม่ได้ค�ำนึงถึงควำมเสี่ยงที่จะเกิดกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ	
		 ข้อเท็จจริงอย่ำงมีสำระส�ำคัญจำกกำรประเมินของผู้สอบบัญชี	 และระดับควำมเชื่อมั่นท่ีผู้สอบบัญชี	
		 ต้องกำรที่กำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริงในประชำกรจะไม่เกินกว่ำกำรแสดงข้อมูล	
		 ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ยอมรับได้	เป็นต้น	ซึ่งอำจส่งผลให้ผู้สอบบัญชีไม่ได้มำซึ่งหลักฐำนกำรสอบบัญชี	
		 ที่เพียงพอในกำรสรุปผลกำรตรวจสอบ	

•		ผู้สอบบัญชีใช้วิธีกำรเลือกตัวอย่ำงไม่เหมำะสมท�ำให้ตัวอย่ำงที่ถูกเลือกไม่สำมำรถเป็นตัวแทน	
		 ของประชำกรท้ังหมดได้อย่ำงเหมำะสม	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 ผู้สอบบัญชีท�ำกำรทดสอบรำยละเอียด	
		 โดยใช้วิธีกำรเลือกตัวอย่ำงเฉพำะรำยกำรท่ีมีมูลค่ำสูง	 หรือเลือกเฉพำะรำยกำรท่ีเกิดข้ึนท่ีสำขำใด	
		 สำขำหน่ึง	 หรือเลือกเฉพำะรำยกำรที่เกิดข้ึนในช่วงเวลำใดเวลำหนึ่ง	 ซึ่งเป็นกำรเลือกแบบเจำะจง		
		 ดังนั้น	 ข้อสรุปจำกตัวอย่ำงที่เลือกตรวจอำจไม่สำมำรถใช้สรุปผลส�ำหรับประชำกรส่วนที่เหลือได	้
		 โดยเฉพำะกรณีที่ประชำกรส่วนที่เหลือมีมูลค่ำรวมสูงกว่ำหรือใกล้เคียงกับระดับควำมมีสำระส�ำคัญ	
		 ของงบกำรเงินโดยรวม	

•		ในกำรทดสอบกำรควบคุม	 ผู้สอบบัญชีไม่ได้แบ่งกลุ่มประชำกรตำมควำมเสี่ยง	 จุดควบคุมภำยใน	
		 และวิธีกำรควบคุมภำยในที่แตกต่ำงกันท�ำให้หน่วยตัวอย่ำงที่ถูกเลือกขึ้นมำมีลักษณะรำยกำร	
		 ทีแ่ตกต่ำงกนัมำก	จ�ำนวนตวัอย่ำงจงึไม่เพยีงพอทีจ่ะเป็นตวัแทนของแต่ละกลุม่ประชำกรย่อย	รวมถงึ	
		 วธิกีำรตรวจสอบไม่ได้ออกแบบมำเฉพำะส�ำหรบัแต่ละกลุม่ประชำกรซึง่มีควำมเสีย่ง	จดุควบคมุภำยใน	
		 และวิธีกำรควบคุมภำยในท่ีแตกต่ำงกัน	 หลักฐำนกำรสอบบัญชีจึงยังไม่เพียงพอที่จะใช้สรุปผล	
		 เกี่ยวกับประชำกรทั้งหมดส�ำหรับแต่ละกลุ ่มประชำกร	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 ผู ้สอบบัญชีทดสอบ	
		 กำรควบคุมวงจรรำยได้โดยก�ำหนดขนำดตัวอย่ำงส�ำหรับกำรทดสอบกำรควบคุมรำยได้จำก	
		 กำรให้บริกำรและรำยได้จำกงำนก่อสร้ำงรวมกัน	 ท้ังที่รำยได้จำกกำรให้บริกำรและรำยได้	
		 จำกงำนก่อสร้ำงมีควำมเสี่ยง	 จุดควบคุมภำยใน	 และวิธีกำรควบคุมภำยในที่แตกต่ำงกัน	 	 ดังนั้น	

รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี
1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2558
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		 ผู้สอบบัญชีควรก�ำหนดขนำดตัวอย่ำงส�ำหรับกำรทดสอบกำรควบคุมส�ำหรับรำยได้แต่ละประเภท	
		 แยกจำกกัน	

	•		ผู้สอบบัญชีพบกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงจำกตัวอย่ำงที่เลือกตรวจและสรุปผลว่ำ	กำรแสดง	
		 ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงดังกล่ำวเป็นกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงเฉพำะกรณี	 โดยที่ยังไม่ได้	
		 ท�ำกำรสบืสวนหำสำเหตขุองกำรแสดงข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงท่ีพบอย่ำงเพียงพอ	และไม่ได้พิจำรณำ	
		 ถึงควำมจ�ำเป็นในกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่ำ	 กำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ	
		 ข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่ใช่ตัวแทนของประชำกรและจะไม่มีผลกระทบต่อประชำกรส่วนที่เหลือ	
		 จึงอำจส่งผลให้ผู้สอบบัญชีไม่สำมำรถค้นพบกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่มีอยู่ทั้งหมดและ	
		 สรุปผลเกี่ยวกับประชำกรทั้งหมดได้อย่ำงเหมำะสม

•		ผู้สอบบัญชีพบกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงจำกตัวอย่ำงที่เลือกตรวจ	 ซ่ึงกำรแสดงข้อมูล	
		 ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่ได้เกิดขึ้นเฉพำะกรณี	 แต่ผู้สอบบัญชีไม่ได้ประมำณกำรแสดงข้อมูล	
		 ทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิทีอ่ำจพบจำกประชำกรทัง้หมด	เพือ่ให้เหน็ภำพรวมของขนำดของกำรแสดงข้อมูล	
		 ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงว่ำมีสำระส�ำคัญหรือไม่	 และเพื่อให้ได้เกณฑ์ที่สมเหตุสมผลที่จะสรุปเกี่ยวกับ	
		 ประชำกรทั้งหมด	จึงอำจส่งผลให้ผู้สอบบัญชีสรุปผลเกี่ยวกับประชำกรทั้งหมดไม่เหมำะสม

	 ผู้สอบบัญชีควรค�ำนึงถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก�ำหนดขนำดตัวอย่ำงให้ครบถ้วน	 และเลือกใช้วิธีกำร
เลือกตัวอย่ำงเพื่อให้เป็นตัวแทนของประชำกรทั้งหมด	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีที่ผู้สอบบัญชีเลือกรำยกำร
แบบเจำะจงแล้วประชำกรส่วนที่เหลือมีสำระส�ำคัญ	 ผู้สอบบัญชีควรพิจำรณำเลือกตัวอย่ำงจำกประชำกร	
ส่วนทีเ่หลอืดงักล่ำวขึน้มำท�ำกำรทดสอบด้วย	เพ่ือให้ได้ข้อสรุปทีเ่ป็นเกณฑ์อย่ำงเหมำะสมเกีย่วกับประชำกร
ทั้งหมด	 	 นอกจำกนี้	 หำกผู้สอบบัญชีพบกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงหรือควำมเบี่ยงเบนจำกตัวอย่ำง	
ที่เลือกตรวจ	 ผู้สอบบัญชีควรหำสำเหตุของกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงหรือควำมเบี่ยงเบนดังกล่ำว	
และประเมนิว่ำเป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้ได้ทัว่ไปหรอืเฉพำะกรณ	ีเพือ่ใช้เป็นข้อมลูในกำรสรปุผลกำรทดสอบตวัอย่ำง
และพิจำรณำถึงควำมจ�ำเป็นในกำรปรับเปลี่ยนลักษณะวิธีกำรตรวจสอบ	 ระยะเวลำ	 และขอบเขตที่จะ	
ตรวจสอบต่อไป

การตรวจสอบการรับรู้รายได้ตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ 

	 วิธีอัตรำส่วนของงำนที่ท�ำเสร็จเป็นวิธีบัญชีที่ใช้ในกำรรับรู้รำยได้ของธุรกิจประเภทสัญญำก่อสร้ำง	
ซึ่งกิจกำรส่วนใหญ่มักก�ำหนดอัตรำส่วนของงำนที่ท�ำเสร็จโดยพิจำรณำจำกสัดส่วนของต้นทุนกำรก่อสร้ำง	
ที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับประมำณกำรต้นทุนกำรก่อสร้ำงทั้งส้ิน	 	 ทั้งนี้	 กำรประมำณต้นทุนกำรก่อสร้ำงทั้งสิ้น
อย่ำงแม่นย�ำนั้น	นอกจำกจะเป็นประโยชน์ต่อกิจกำรในกำรน�ำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้ในกำรเสนอรำคำแก่ลูกค้ำ	
ได้อย่ำงเหมำะสมแล้ว	 ยังช่วยให้ฝ่ำยบัญชีสำมำรถน�ำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้ในกำรรับรู้รำยได้ในงบกำรเงิน	
ได้อย่ำงถูกต้อง	 ในกำรรับรู้รำยได้ตำมวิธีอัตรำส่วนของงำนที่ท�ำเสร็จ	 ผู้บริหำรของกิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจ	
ในกำรจดัท�ำประมำณกำรต้นทนุกำรก่อสร้ำงทัง้สิน้	ซึง่กำรทีผู่บ้รหิำรของกจิกำรจะสำมำรถจดัท�ำประมำณกำร	
ต้นทนุกำรก่อสร้ำงทัง้ส้ินได้อย่ำงสมเหตสุมผลนัน้	ผูบ้รหิำรของกจิกำรจ�ำเป็นต้องมคีวำมเชีย่วชำญเฉพำะทำง
ที่เก่ียวข้องกับลักษณะของงำนอย่ำงเพียงพอ	 กิจกำรส่วนใหญ่จึงมักอำศัยวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำง	
ของกิจกำรมำท�ำกำรประมำณต้นทุนกำรก่อสร้ำงทั้งสิ้น	 	 นอกจำกนี้	 ในกำรประเมินอัตรำส่วนของงำน	
ที่ท�ำเสร็จจ�ำเป็นต้องอำศัยกำรใช้ดุลยพินิจและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงเช่นเดียวกัน	 	ทั้งนี้	ประเด็นส�ำคัญ	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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ที่พบในกำรตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้ตำมวิธีอัตรำส่วนของงำนท่ีท�ำเสร็จ	 แสดงให้เห็นว่ำ	 ผู้สอบบัญชีอำจยัง	
มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในเร่ืองดังกล่ำวไม่เพียงพอท่ีจะสำมำรถตรวจสอบควำมสมเหตุสมผลของข้อมูล	
ที่กิจกำรจัดท�ำ	 โดยจำกกำรตรวจงำนสอบบัญชีในรอบกำรตรวจท่ีสอง	 ก.ล.ต.	 พบประเด็นข้อบกพร่อง	
ที่ควรปรับปรุง	ดังนี้

	•		ผู ้สอบบัญชีไม่ได้ท�ำควำมเข้ำใจระบบกำรควบคุมภำยในของกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท�ำ	
		 ประมำณกำรต้นทุนและไม่ได้สอบทำนควำมสมเหตุสมผลของอัตรำส่วนของงำนที่ท�ำเสร็จในกรณ	ี
		 ที่กิจกำรก�ำหนดขั้นควำมส�ำเร็จของงำนก่อสร้ำงโดยใช้วิธีอัตรำส่วนของต้นทุนกำรก่อสร้ำงที่เกิดขึ้น	
		 ของงำนที่ท�ำเสร็จจนถึงปัจจุบันกับประมำณกำรต้นทุนกำรก่อสร้ำงทั้งสิ้น

•		ผู้สอบบัญชีไม่ได้ท�ำควำมเข้ำใจกระบวนกำรและวิธีกำรที่วิศวกรหรือผู้เชี่ยวชำญของกิจกำรใช้ใน	
		 กำรประเมนิอัตรำส่วนของงำนท่ีท�ำเสรจ็	รวมถึงไม่ได้ตรวจสอบเอกสำรหลกัฐำนทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ประเมนิ	
		 ควำมน่ำเชื่อถือและควำมสมเหตุสมผลของอัตรำส่วนของงำนที่ท�ำเสร็จดังกล่ำว	 ยกตัวอย่ำงเช่น	
		 ผู ้สอบบัญชีตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือและควำมสมเหตุสมผลของอัตรำส่วนของงำนท่ีท�ำเสร็จ	
		 เพยีงแค่กำรขอหนังสอืยนืยนัจำกวศิวกรหรอืตรวจสอบกบัเอกสำรกำรประเมนิขัน้ควำมส�ำเรจ็ของงำน	
		 ที่จัดท�ำโดยวิศวกรเท่ำนั้น	 โดยไม่ได้ท�ำควำมเข้ำใจกระบวนกำรหรือวิธีกำรและตรวจสอบเอกสำร	
		 หลักฐำนที่วิศวกรใช้ในกำรประเมินอัตรำส่วนของงำนที่ท�ำเสร็จ

•		ผู้สอบบัญชีไม่ได้สอบทำนควำมสมเหตุสมผลของวิธีกำรและข้อสมมติที่ผู้บริหำรใช้ในกำรประมำณ	
		 ต้นทุนกำรก่อสร้ำงทั้งสิ้น	 รวมถึงกำรปรับปรุงประมำณกำรต้นทุนกำรก่อสร้ำงท้ังส้ิน	 ซึ่งเป็นข้อมูล	
		 ส�ำคัญท่ีน�ำมำใช้ในกำรค�ำนวณอัตรำส่วนของงำนที่ท�ำเสร็จในกรณีที่กิจกำรก�ำหนดขั้นควำมส�ำเร็จ	
		 ของงำนก่อสร้ำงโดยใช้วิธีอัตรำส่วนของต้นทุนกำรก่อสร้ำงที่เกิดขึ้นของงำนที่ท�ำเสร็จจนถึงปัจจุบัน	
		 กับประมำณกำรต้นทุนกำรก่อสร้ำงท้ังสิ้น	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 ผู้สอบบัญชีสอบทำนควำมสมเหตุสมผล	
		 ของกำรปรับปรุงประมำณกำรต้นทุนกำรก่อสร้ำงท้ังส้ินโดยตรวจกับเอกสำรกำรอนุมัติประมำณกำร	
		 ต้นทุนกำรก่อสร้ำงทั้งส้ิน	 และเอกสำรช้ีแจงสำเหตุกำรปรับประมำณกำรต้นทุนกำรก่อสร้ำงท้ังส้ิน	
		 ที่ได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ�ำนำจของกิจกำรเท่ำนั้น	

	 เพื่อให้ได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอในกำรสรุปผลเก่ียวกับควำมสมเหตุสมผล	
ของอัตรำส่วนของงำนที่ท�ำเสร็จที่กิจกำรใช้ในกำรรับรู้รำยได้	 ผู้สอบบัญชีต้องพิจำรณำถึงควำมจ�ำเป็น	
ในกำรใช้ผลงำนของผู้เชี่ยวชำญของผู้สอบบัญชีในกำรประเมินควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรต้นทุน	
กำรก่อสร้ำงทั้งสิ้นและควำมเหมำะสมของอัตรำส่วนของงำนท่ีท�ำเสร็จที่กิจกำรจะใช้ในกำรรับรู้รำยได	้
เพื่อให้ได้มำซึ่งหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอในกำรสรุปผลกำรตรวจสอบ	หรือพิจำรณำว่ำ	
สำมำรถใช้วิธีกำรตรวจสอบอื่นที่ท�ำให้ได้ควำมเชื่อมั่นเก่ียวกับควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรต้นทุน	
กำรก่อสร้ำงทั้งสิ้นและควำมเหมำะสมของอัตรำส่วนของงำนที่ท�ำเสร็จได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้ผลงำนของ	
ผู ้เชี่ยวชำญ	 	 ทั้งนี้	 ในขั้นตอนกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ	 ผู้สอบบัญชีควรท�ำควำมเข้ำใจกระบวนกำร	
และกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรประมำณอัตรำส่วนของงำนท่ีท�ำเสร็จ	 เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสำมำรถ
ออกแบบวิธีกำรตรวจสอบได้อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม	 	นอกจำกนี้	 วิธีกำรที่ผู้สอบบัญชีใช้ในกำรประเมิน	
ควำมน่ำเช่ือถือของประมำณกำรต้นทุนกำรก่อสร้ำงทั้งสิ้นควรรวมถึงกำรสอบทำนควำมสมเหตุสมผล	
ของวิธีกำรและข้อสมมติท่ีผู้บริหำรใช้	 และกำรเปรียบเทียบประมำณกำรต้นทุนกำรก่อสร้ำงทั้งสิ้นกับต้นทุน
กำรก่อสร้ำงที่เกิดขึ้นจริงส�ำหรับโครงกำรที่ก่อสร้ำงเสร็จแล้ว

รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี
1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2558
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การตรวจสอบบัญชีสินค้าคงเหลือและต้นทุนขาย 

	 สินค้ำคงเหลือและต้นทุนขำยถือเป็นรำยกำรส�ำคัญรำยกำรหนึ่งในงบกำรเงิน	 โดยเฉพำะส�ำหรับกิจกำร	
ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยสินค้ำ	 	 ทั้งนี้	 จำกกำรตรวจงำนสอบบัญชีในรอบกำรตรวจที่สอง	
ก.ล.ต.	พบประเดน็ข้อบกพร่องส�ำคัญทีค่วรปรับปรุงในกำรตรวจสอบบญัชสิีนค้ำคงเหลือและต้นทนุขำย	ดงันี้

•		ผู้สอบบัญชีไม่ได้ตรวจสอบกำรค�ำนวณมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ	 (“NRV”)	 ของสินค้ำคงเหลือ	 เพื่อใช	้
		 ในกำรพิจำรณำว่ำ	มูลค่ำของสินค้ำคงเหลือที่บันทึกในงบกำรเงินมีควำมถูกต้องและเหมำะสมตำมที่	
		 มำตรฐำนกำรบัญชีก�ำหนด	ยกตัวอย่ำงเช่น	กิจกำรค�ำนวณ	NRV	โดยใช้รำคำขำยของสินค้ำคงเหลือ	
		 ตำมรำยกำรรำคำขำยมำตรฐำน	(“standard	price	list”)	หักด้วยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย			
		 ซึง่ผูส้อบบัญชตีรวจสอบโดยพิจำรณำเพยีงว่ำ	กจิกำรได้ค�ำนวณ	NRV	โดยใช้รำคำขำยตำม	standard		
		 price	list	แล้วเท่ำนัน้	แต่ไม่ได้พจิำรณำว่ำ	รำคำขำยดงักล่ำวสะท้อนรำคำโดยประมำณทีก่จิกำรคำดว่ำ	
		 จะขำยได้จริงหรือไม่	เช่น	พิจำรณำรำคำขำยของสินค้ำคงเหลือภำยหลังวันสิ้นงวด	เป็นต้น	

•		ผู้สอบบัญชีไม่ได้ตรวจสอบควำมถูกต้องและเหมำะสมของกำรที่กิจกำรไม่ได้พิจำรณำปรับมูลค่ำ	
		 วตัถดุบิทีใ่ช้ในกำรผลติสนิค้ำส�ำเรจ็รปูให้ลดต�ำ่กว่ำรำคำทนุ	ทัง้ทีก่จิกำรคำดว่ำจะขำยสนิค้ำส�ำเร็จรปู	
		 ที่ผลิตจำกวัตถุดิบดังกล่ำวในรำคำที่ต�่ำกว่ำรำคำทุน	

•		ผู้สอบบัญชีตรวจสอบประมำณกำรค่ำเผ่ือสินค้ำคงเหลือล้ำสมัย	 (“ประมำณกำรค่ำเผ่ือฯ”)	 โดยใช้	
		 วิธีทดสอบควำมถูกต้องของกำรค�ำนวณประมำณกำรค่ำเผื่อฯ	 ว่ำเป็นไปตำมนโยบำยของกิจกำร	
		 หรือไม่เท่ำนั้น	 โดยไม่ได้พิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของนโยบำยกำรตั้งประมำณกำรค่ำเผื่อฯ	
		 ยกตัวอย่ำงเช่น	 กิจกำรมีสินค้ำคงเหลือที่ค้ำงนำนซ่ึงตำมนโยบำยยังไม่ต้องบันทึกประมำณกำร	
		 ค่ำเผื่อฯ	 ผู้สอบบัญชีจึงสรุปผลว่ำ	 กิจกำรบันทึกประมำณกำรค่ำเผื่อฯ	 ตำมนโยบำยของกิจกำร	
		 อย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว	โดยที่ยังไม่ได้พิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของนโยบำยดังกล่ำว	

•		ผู้สอบบัญชีไม่ได้ค�ำนึงถึงข้อบกพร่องในเรื่องกำรรับรู้รำยกำรซ้ือผิดงวดบัญชีที่พบจำกกำรทดสอบ	
		 กำรควบคุมวงจรซ้ือในกำรก�ำหนดขอบเขตกำรตรวจตัดยอดซ้ือวัตถุดิบและสินค้ำคงเหลือ	
		 จำกต่ำงประเทศเพื่อให้ครอบคลุมช่วงเวลำที่กิจกำรมีควำมเสี่ยงในกำรรับรู้รำยกำรซื้อผิดงวดบัญช	ี	
		 นอกจำกนี้	ผู้สอบบัญชีไม่ได้พิจำรณำเงื่อนไขทำงกำรค้ำ	(International	Commercial	Terms	หรือ		
		 “incoterms”)	 ในกำรตรวจตัดยอดซื้อวัตถุดิบและสินค้ำคงเหลือจำกต่ำงประเทศ	 เพ่ือตรวจสอบ		
		 ควำมถูกต้องของกำรบันทึกรำยกำรซื้อวัตถุดิบและสินค้ำคงเหลือจำกต่ำงประเทศในช่วงใกล้	
		 วันสิ้นงวดบัญชี	

•		ผู้สอบบัญชีไม่ได้ตรวจสอบบัญชีต่ำง	 ๆ	 ได้แก่	 ค่ำวัตถุดิบทำงตรง	 ค่ำแรงงำนทำงตรง	 และค่ำโสหุ้ย	
		 กำรผลิต	 ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญของบัญชีสินค้ำคงเหลือและต้นทุนขำยอย่ำงเพียงพอ	
		 และเหมำะสม	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 ไม่ได้ตรวจสอบควำมถูกต้องของค่ำแรงงำนทำงตรงว่ำครอบคลุม	
		 ค่ำใช้จ่ำยของพนักงำนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรผลิตทั้งหมดแล้วหรือไม่	 รวมถึงผู้สอบบัญชีทดสอบ		
		 กำรปันส่วนค่ำโสหุ้ยกำรผลิตโดยไม่ได้สอบทำนควำมเหมำะสมของวิธีกำรปันส่วนค่ำโสหุ้ยกำรผลิต			
		 และตรวจสอบควำมถูกต้องของค่ำโสหุ้ยกำรผลิตก่อนที่จะน�ำมำปันส่วน	

	 เพื่อให้มั่นใจว่ำสินค้ำคงเหลือและต้นทุนขำยแสดงในงบกำรเงินด้วยมูลค่ำที่ถูกต้อง	 ผู้สอบบัญชีควร
พิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของนโยบำยที่ผู ้บริหำรใช้ในกำรประมำณกำรค่ำเผื่อสินค้ำคงเหลือล้ำสมัย	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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รวมถึงพิจำรณำว่ำรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยได้ท่ีผู้บริหำรใช้ในกำรค�ำนวณมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับของสินค้ำคงเหลือ
สะท้อนรำคำโดยประมำณที่กิจกำรคำดว่ำจะขำยได้จริงหรือไม่	 ทั้งนี้	 ในกรณีท่ีรำคำวัตถุดิบลดลงซึ่งเป็น	
ข้อบ่งช้ีว่ำ	ต้นทนุของสนิค้ำส�ำเรจ็รปูสงูกว่ำมลูค่ำสทุธิทีจ่ะได้รบั	หรอืกรณทีีก่จิกำรคำดว่ำจะขำยสนิค้ำส�ำเรจ็รปู	
ที่ผลิตจำกวัตถุดิบได้ในรำคำต�่ำกว่ำรำคำทุนนั้น	ผู้สอบบัญชีควรพิจำรณำว่ำ	กิจกำรได้พิจำรณำปรับลดมูลค่ำ	
วัตถุดิบให้เท่ำกับมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับอย่ำงเหมำะสมแล้วหรือไม่	 	 นอกจำกน้ี	 ผู้สอบบัญชีควรออกแบบ	
วิธีกำรตรวจสอบบัญชีย่อยที่เป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญของบัญชีสินค้ำคงเหลือและต้นทุนขำยอย่ำงเพียงพอ
และเหมำะสม	

การตรวจสอบการด�าเนินงานต่อเนื่อง 

	 ผู้ใช้งบกำรเงินมักให้ควำมส�ำคัญเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องของกิจกำร	 โดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่นกัลงทุนท่ีจ�ำเป็นต้องใช้ข้อมลูดงักล่ำวประกอบกำรตัดสนิใจลงทนุ	ผูส้อบบญัชจีงึต้องออกแบบวิธกีำร	
ตรวจสอบที่เหมำะสมเพื่อให้ได้มำซึ่งหลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอในเร่ืองควำมเหมำะสม
ของกำรใช้ข้อสมมติของผู้บริหำรในเรื่องกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน	 	 ทั้งนี้	 ก.ล.ต.	 พบว่ำ	
ผูส้อบบัญชไีด้ประเมนิควำมสำมำรถในกำรด�ำเนนิงำนต่อเนือ่งของกจิกำรในเบือ้งต้นโดยพจิำรณำสถำนกำรณ์
ที่เป็นเหตุให้สงสัยเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องแล้ว	 เช่น	 หนี้สินหมุนเวียนมำกกว่ำ
สินทรัพย์หมุนเวียน	 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนติดลบ	 และกำรผิดนัดช�ำระหนี้เงินกู้ยืมโดยไม่มีสิ่ง	
ทีจ่ะชีใ้ห้เหน็ว่ำกจิกำรจะสำมำรถช�ำระหนีห้รอืขอขยำยเวลำช�ำระหนีไ้ด้	เป็นต้น		อย่ำงไรกด็	ีก.ล.ต.	ยงัพบประเดน็	
ข้อบกพร่องส�ำคัญท่ีควรปรับปรุงในกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอ
ในกำรสรุปผลเรื่องกำรด�ำเนินงำนต่อเน่ืองของกิจกำรในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีประเมินว่ำ	 กิจกำรอำจมีปัญหำ	
ในเรื่องกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง	ดังนี้

	•		ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ซึ่งอำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับควำมสำมำรถ	
		 ในกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องของกิจกำร	ผู้สอบบัญชีสรุปผลเกี่ยวกับกำรใช้ข้อสมมติเรื่องกำรด�ำเนินงำน	
		 ต่อเนือ่งในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิของกจิกำรโดยทีย่งัไม่ได้ปฏบิติังำนตรวจสอบเพ่ือให้ได้มำซ่ึงหลักฐำน	
		 กำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอในกำรสรุปผลดังกล่ำว	 เช่น	 ไม่พบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ	
		 ตำมขั้นตอนกำรประเมินของผู้บริหำร	 หรือไม่พบว่ำ	 ผู้สอบบัญชีได้ขอให้ผู้บริหำรท�ำกำรประเมิน	
		 ควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องของกิจกำร	เป็นต้น

	•		ผู้สอบบัญชีไม่ได้ประเมินควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลอ้ำงอิงที่น�ำมำใช้ในกำรจัดท�ำประมำณกำร	
		 กระแสเงินสด	 รวมถึงไม่ได้สอบทำนควำมสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่ส�ำคัญ	 ซึ่งผู ้บริหำรใช้	
		 ในกำรจัดท�ำประมำณกำรดังกล่ำวอย่ำงเพียงพอ	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 ผู้สอบบัญชีไม่ได้สอบทำนเอกสำร	
		 หรือรำยละเอียดเพื่อสนับสนุนข้อสมมติที่ผู ้บริหำรใช้ในกำรประมำณปริมำณกำรขำยเพื่อให้ได้	
		 ควำมเชื่อมั่นว่ำ	ข้อสมมติที่ผู้บริหำรใช้มีควำมเหมำะสม	

	•		ผู ้สอบบัญชีไม่ได้พิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ของแผนกำรด�ำเนินงำนในอนำคตของผู ้บริหำร	
		 และไม่ได้พิจำรณำว่ำ	 ผลของกำรด�ำเนินกำรตำมแผนกำรดังกล่ำวนั้น	 สำมำรถท�ำให้สถำนกำรณ	์
		 ของกิจกำรดีข้ึนและกิจกำรจะยังสำมำรถด�ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 ผู้สอบบัญช	ี
		 ไม่ได้รวบรวมหลักฐำนหรือบันทึกเหตุผลสนับสนุนว่ำ	 เหตุใดจึงเชื่อว่ำกิจกำรจะสำมำรถลดต้นทุน	
		 และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตได้ตำมแผนกำรด�ำเนินงำนของผู้บริหำร	

รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี
1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2558
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	•		ผู้สอบบัญชีพบผลแตกต่ำงท่ีมีสำระส�ำคัญระหว่ำงประมำณกำรกระแสเงินสดที่กิจกำรจัดท�ำขึ้น	
		 กับผลท่ีเกิดข้ึนจริง	 แต่ผู้สอบบัญชีไม่ได้ติดตำมหำสำเหตุของผลแตกต่ำงดังกล่ำว	 และไม่ได้น�ำ	
		 ข้อเท็จจริงดังกล่ำวมำพิจำรณำเรื่องควำมน่ำเชื่อถือของประมำณกำรของผู้บริหำร	 รวมถึงไม่ได้	
		 พิจำรณำถึงควำมจ�ำเป็นในกำรแจ้งให้ผู้บริหำรทบทวนประมำณกำรกระแสเงินสดใหม่

	•		ในกรณทีีก่จิกำรได้รบักำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิจำกบรษิทัใหญ่เพือ่ให้สำมำรถด�ำเนนิงำนได้อย่ำงต่อเนือ่ง	
		 ผู้สอบบัญชีไม่ได้สอบทำนฐำนะกำรเงินหรือผลกำรด�ำเนินงำนของผู้ให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน	
		 ดังกล่ำว	เพื่อพิจำรณำถึงควำมสำมำรถของบริษัทใหญ่ในกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กิจกำร

	 กำรตรวจสอบผลกำรประเมินของผู้บริหำรในเรื่องควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องของกิจกำร	
เป็นเรื่องที่ท้ำทำยส�ำหรับผู้สอบบัญชี	 เนื่องจำกประมำณกำรกระแสเงินสดที่กิจกำรจัดท�ำขึ้นเพื่อใช้เป็น	
หลักฐำนสนับสนุนควำมเหมำะสมของกำรใช้ข้อสมมติเรื่องกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องในกำรจัดท�ำงบกำรเงินนั้น		
ขึ้นอยู่กับเหตุกำรณ์และแผนงำนในอนำคต	 	 ดังนั้น	 กำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของกำรใช้ข้อสมมต	ิ
ของผูบ้รหิำรเรือ่งกำรด�ำเนนิงำนต่อเนือ่งในกำรจัดท�ำงบกำรเงินควรรวมถงึกำรขอให้ผู้บริหำรท�ำกำรประเมนิ	
ควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องของกิจกำร	 กำรประเมินควำมสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่ผู้บริหำร	
ใช้ในกำรจดัท�ำประมำณกำรตวัเลขทำงกำรเงนิ	และกำรประเมนิควำมเป็นไปได้ของแผนงำนในอนำคตของผูบ้รหิำร

ขั้นตอนการสรุปผลการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงิน

การประเมินผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ ไข

	 ในกำรประเมินข้อสรปุทีไ่ด้จำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีไ่ด้รบัเพ่ือแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิ	ผูส้อบบญัชี
ต้องประเมินว่ำ	กำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเทจ็จรงิซึง่ยงัไม่ได้รบักำรแก้ไข	(uncorrected	misstatement)	นัน้	
มีสำระส�ำคญัหรอืไม่	โดยพจิำรณำทัง้ในแง่จ�ำนวนเงนิ	กำรจดัประเภทรำยกำร	กำรแสดงรำยกำร	และกำรเปิด	
เผยข้อมูล	 	 ทั้งนี้	 จำกกำรตรวจงำนสอบบัญชีในรอบกำรตรวจท่ีสอง	 ก.ล.ต.	 พบประเด็นข้อบกพร่องส�ำคัญ
ที่ควรปรับปรุงในกำรประเมินผลกระทบจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงซึ่งยังไม่ได้รับกำรแก้ไข	ดังนี้	

	•		ผู ้สอบบัญชีประเมินผลกระทบจำกกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงซ่ึงยังไม่ได้รับกำรแก้ไข	
		 ในแง่ผลรวมของทุกรำยกำรเท่ำนั้น	 โดยไม่ได้พิจำรณำถึงผลกระทบของกำรแสดงข้อมูลที่ขัด	
		 ต่อข้อเท็จจริงดังกล่ำวในแต่ละรำยกำรท่ีมีต่อประเภทของรำยกำร	 ยอดคงเหลือทำงบัญชี	 หรือ	
		 กำรเปิดเผยข้อมูลของรำยกำรใดรำยกำรหนึ่งเป็นกำรเฉพำะ	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 ผู้สอบบัญชีประเมินว่ำ	
		 กำรที่กิจกำรแสดงรำยได้จำกกำรให้บริกำรและต้นทุนจำกกำรให้บริกำรสูงเกินจริงในจ�ำนวน	
		 ที่ใกล้เคียงกันนั้น	ไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรสุทธิและงบก�ำไรขำดทุนในภำพรวม		อย่ำงไรก็ดี	จ�ำนวนเงิน	
		 ที่สูงเกินจริงของแต่ละรำยกำรดังกล่ำว	 มีมูลค่ำเกินกว่ำระดับควำมมีสำระส�ำคัญส�ำหรับงบกำรเงิน	
		 โดยรวม	จึงส่งผลให้ผู้สอบบัญชีแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินไม่เหมำะสม

	•		ผู้สอบบัญชีประเมินผลกระทบจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงซ่ึงยังไม่ได้รับกำรแก้ไขใน	
		 เชิงปริมำณเท่ำนั้น	 โดยไม่ได้พิจำรณำถึงผลกระทบในเชิงคุณภำพ	ยกตัวอย่ำงเช่น	ผู้สอบบัญชีพบว่ำ		
		 กิจกำรจัดประเภทรำยกำรบัญชใีนงบแสดงฐำนะกำรเงนิไม่ถกูต้องโดยจ�ำนวนเงนิของกำรจัดประเภท	
		 ไม่ถูกต้องนั้น	ไม่มีสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินโดยรวม		อย่ำงไรก็ดี	กำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง	
		 จำกกำรจัดประเภทไม่ถูกต้องดังกล่ำวมีผลกระทบต่อเงื่อนไขตำมข้อตกลงในสัญญำเงินกู้		นอกจำกนี้	
		 ยังพบว่ำ	 ในบำงกรณีผู ้สอบบัญชีสรุปว่ำผลกระทบจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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		 ซึ่งยังไม่ได้รับกำรแก้ไขไม่มีสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินโดยรวม	 จึงไม่ได้พิจำรณำปรับปรุงรำยกำร	
		 ดังกล่ำว	 ทั้งท่ีหำกกิจกำรปรับปรุงรำยกำรดังกล่ำวให้ถูกต้องจะท�ำให้ผลประกอบกำรของกิจกำร	
		 เปล่ียนแปลงจำกก�ำไรสุทธิเป็นขำดทุนสุทธิ	 และเน่ืองจำกกิจกำรไม่เคยมีผลขำดทุนมำก่อน	
		 จึงอำจถือว่ำกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงซึ่งยังไม่ได้รับกำรแก้ไขดังกล่ำวมีสำระส�ำคัญ	
		 ในเชิงคุณภำพ	เนื่องจำกข้อมูลดังกล่ำวอำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจของผู้ใช้งบกำรเงิน	

	 ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลกระทบของกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงซ่ึงยังไม่ได้รับกำรแก้ไขว่ำ	
มสีำระส�ำคญัหรอืไม่	ทัง้ในแง่ของแต่ละรำยกำรหรือผลรวมของทกุรำยกำร	เพือ่ให้ผูส้อบบญัชสีำมำรถพจิำรณำ	
ควำมจ�ำเป็นในกำรปรับปรุงรำยกำรดังกล่ำวและสำมำรถแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินได้อย่ำงเหมำะสม	
นอกจำกนี้	ผู้สอบบัญชีต้องประเมินลักษณะผลกระทบของรำยกำรดังกล่ำวในเชิงคุณภำพด้วย	

การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน

	 รำยงำนของผู้สอบบัญชีต่องบกำรเงินเป็นข้อมูลส�ำคัญที่ผู้ใช้งบกำรเงินใช้ในกำรประเมินควำมน่ำเชื่อถือ
ของงบกำรเงิน		ดังนั้น	กำรที่ผู้สอบบัญชีแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินในรำยงำนของผู้สอบบัญชีอย่ำงถูกต้อง	
เหมำะสมและชัดเจนนั้น	 จึงเป็นประโยชน์ต่อกำรตัดสินใจของผู ้ใช้งบกำรเงิน	 	 ทั้งนี้	 จำกกำรตรวจ	
งำนสอบบัญชีในรอบกำรตรวจที่สอง	 ก.ล.ต.	 พบประเด็นข้อบกพร่องส�ำคัญที่ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ	
กำรแสดงควำมเห็นและกำรรำยงำนต่องบกำรเงิน	 กล่ำวคือ	 ผู้สอบบัญชีแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน	
แบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรำยงำนของผู้สอบบัญชี	 โดยที่ไม่ได้อธิบำยเหตุผลหรือเหตุกำรณ์ที่ท�ำให้ผู้สอบบัญชี	
แสดงควำมเหน็แบบทีเ่ปลีย่นแปลงไปไว้ในวรรคเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเหน็แบบทีเ่ปล่ียนแปลงไปอย่ำงชดัเจน	
และครบถ้วน	 	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 ผู้สอบบัญชีแสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขเกี่ยวกับยอดคงเหลือของค่ำใช้จ่ำย	
ค้ำงจ่ำยที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร	 โดยอธิบำยเหตุผลในรำยงำนของผู้สอบบัญชีเพียงว่ำผู้สอบบัญชีไม่สำมำรถ
ยนืยันยอดและใช้วธิกีำรตรวจสอบอืน่เพือ่ให้ได้ควำมเชือ่มัน่ในบญัชดีงักล่ำวได้		อย่ำงไรกด็	ีค�ำอธิบำยดงักล่ำว
ยังไม่สะท้อนเหตุผลและเหตุกำรณ์ที่แท้จริงที่ผู้สอบบัญชีไม่สำมำรถหำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสม	
อย่ำงเพียงพอ	เนื่องจำกตำมข้อเท็จจริง	ผู้สอบบัญชีถูกจ�ำกัดขอบเขตโดยผู้บริหำรในกำรตรวจบัญชีค่ำใช้จ่ำย	
ค้ำงจ่ำยที่เก่ียวข้องกับโครงกำร	 กล่ำวคือ	 ผู้สอบบัญชีไม่สำมำรถใช้วิธีกำรตรวจสอบอื่นในกำรตรวจบัญชี	
ดังกล่ำวได้	นอกจำกวิธีกำรส่งหนังสือยืนยันยอด	แต่กรณีดังกล่ำวผู้บริหำรไม่ยินยอมให้ผู้สอบบัญชีส่งหนังสือ
ยืนยันยอดค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยไปยังเจ้ำหนี้	

	 ผู้สอบบัญชีต้องแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรำยงำนของผู้สอบบัญชี	ในกรณีที่	
ผู้สอบบัญชีสรุปว่ำ	 งบกำรเงินโดยรวมไม่ได้ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญ	
หรอืผูส้อบบัญชีไม่สำมำรถหำหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีเ่หมำะสมอย่ำงเพยีงพอ	เพือ่สรปุว่ำ	งบกำรเงนิโดยรวม	
ไม่ได้แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญ	 โดยผู้สอบบัญชีต้องอธิบำยเหตุกำรณ์หรือเหตุผล	
รวมถึงผลกระทบที่เกิดข้ึน	 (เว้นแต่ไม่สำมำรถประเมินได้)	 ไว้ในวรรคเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นแบบที่
เปลี่ยนแปลงไป	 	 ทั้งนี้	 ในกรณีที่ผู้บริหำรจ�ำกัดขอบเขตกำรตรวจสอบภำยหลังจำกที่ผู้สอบบัญชีตอบรับงำน	
และผลจำกกำรถูกจ�ำกัดขอบเขตกำรตรวจสอบ	 ท�ำให้ผู้สอบบัญชีต้องแสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขหรือ	
ไม่แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน	 ผู้สอบบัญชีควรร้องขอผู้บริหำร	 เพื่อท�ำให้กำรถูกจ�ำกัดขอบเขตดังกล่ำว	
หมดไป	 โดยหำกผู้บริหำรปฏิเสธกำรร้องขอ	 ผู้สอบบัญชีต้องด�ำเนินกำรติดต่อกับผู้มีหน้ำท่ีในกำรก�ำกับดูแล
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว	 และพิจำรณำว่ำมีควำมเป็นไปได้หรือไม่ท่ีจะปฏิบัติงำนตรวจสอบโดยวิธีอื่นทดแทน	
เพื่อให้ได้รับหลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอ	 รวมถึงอำจพิจำรณำถอนตัวจำกกำรตรวจสอบ
ถ้ำสำมำรถปฏิบัติได้และเป็นไปได้ภำยใต้กฎหมำยหรือข้อบังคับที่ถือปฏิบัติ	

รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี
1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2558

45



การวิเคราะห์เชิงลึกถึงสาเหตุ
ของประเด็นข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุง

และตัวอย่างแผนการปรับปรุง
ระบบควบคุมคุณภาพส�านักงานสอบบัญชี

04



	 ก.ล.ต.	 ได้วิเครำะห์เชิงลึกถึงสำเหตุของประเด็นข้อบกพร่องที่ส�ำนักงำนสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี
ควรปรับปรุงในรอบกำรตรวจที่สองแล้วพบว่ำ	 สำเหตุหลักของประเด็นดังกล่ำวเกิดจำกกำรที่ในบำงกรณี	
ผู้สอบบัญชีได้รับค่ำธรรมเนียมกำรสอบบัญชีไม่เพียงพอ	 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมำณงำนและควำมซับซ้อน	
ของงำนสอบบัญชี	 ส่งผลให้ส�ำนักงำนสอบบัญชีไม่สำมำรถจัดสรรทรัพยำกรที่เพียงพอเพื่อให้ทีมงำน
ตรวจสอบสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีคุณภำพตำมที่มำตรฐำนวิชำชีพก�ำหนด	 บุคลำกรในทุกระดับ	
จึงต้องรับผิดชอบงำนสอบบัญชีในปริมำณที่มำกเกินไป	 ส่งผลให้อัตรำกำรลำออกของบุคลำกรในภำพรวม	
สูงขึ้น	 และไม่ดึงดูดให้บุคลำกรรุ ่นใหม่มำร่วมงำนกับส�ำนักงำนสอบบัญชี	 จนกระทั่งก่อให้เกิดปัญหำ	
กำรขำดแคลนบุคลำกรในวิชำชีพสอบบัญชี	 ซึ่งแม้ว่ำในช่วงระยะเวลำหลำยปีที่ผ่ำนมำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญช	ี
ได้วิเครำะห์ควำมต้องกำรของบุคลำกร	 และปรับปรุงกลยุทธ์และนโยบำยเพ่ือดึงดูดและรักษำบุคลำกรท่ีม	ี
ควำมรู้ควำมสำมำรถให้อยู่กับองค์กรนำนข้ึนแล้วก็ตำม	 แต่เร่ืองดังกล่ำวเป็นเร่ืองที่ทุกภำคส่วนต้องร่วมกัน
แก้ไขปัญหำ	อำทิ	ส�ำนักงำนสอบบัญชี	สถำบันกำรศึกษำ	และสภำวิชำชีพบัญชีฯ	ซึ่งที่ผ่ำนมำ	ก.ล.ต.	ได้ยก	
ประเด็นปัญหำดังกล่ำวหำรือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือหำแนวทำงในกำรแก้ไขต่อไปแล้ว	 	 นอกจำกนี้	
กำรที่ผู้บริหำรของบริษัทตระหนักถึงหน้ำที่ของตนเองในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินให้มีคุณภำพ	 โดยให้	
ควำมส�ำคัญกับกำรจัดให้มีระบบบัญชีและระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม	 จะช่วยท�ำให้ข้อมูลทำง	
กำรเงินตั้งแต่ต้นทำงมีควำมถูกต้อง	 ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สอบบัญชีมีเวลำในกำรตรวจสอบบัญชีอย่ำงเต็มท่ี	
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรตรวจสอบประเด็นส�ำคัญท่ีมีควำมเส่ียงในกำรสอบบัญชีสูง	 หรือประเด็นท่ีจ�ำเป็น	
ต้องใช้ดลุยพนิิจและวจิำรณญำณในกำรสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพี	อกีทัง้ยงัช่วยให้กำรปฏบิตังิำน
ของผู้สอบบัญชีมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น	

	 ทั้งนี้	 ที่ผ่ำนมำส�ำนักงำนสอบบัญชีหลำยแห่งได้วิเครำะห์สำเหตุของประเด็นข้อบกพร่องท่ีควรปรับปรุง	
และวำงแผนกำรปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดประเด็นข้อบกพร่องในลักษณะเดียวกันซ�้ำอีก	 ซ่ึง	 ก.ล.ต.	
เห็นถึงควำมตั้งใจของส�ำนักงำนสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีในกำรปรับปรุงคุณภำพงำนสอบบัญชีให้ดียิ่งขึ้น	
อย่ำงต่อเนื่อง	โดยมีตัวอย่ำงของแผนกำรปรับปรุง	ดังนี้

•	 นอกเหนือจำกกำรปรับปรุงกลยุทธ์และนโยบำยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่ำตอบแทนและควำมก้ำวหน้ำ	
		 ในสำยอำชีพเพื่อดึงดูดและรักษำบุคลำกรแล้ว	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีหลำยแห่งมีควำมพยำยำมใน	
		 กำรสร้ำงวฒันธรรมในองค์กรเพือ่ให้พนกังำนมคีวำมผกูพนักบัองค์กรมำกขึน้	รวมถงึปรบัปรงุสภำพแวดล้อม	
		 ในกำรท�ำงำนให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของพนักงำนและสอดคล้องกับกำรด�ำเนินชีวิต	
		 ของกลุ่มบุคลำกรรุ ่นใหม่	 เน่ืองจำกทัศนคติในกำรท�ำงำนของบุคลำกรรุ ่นใหม่มีควำมต้องกำร	
		 ท�ำงำนที่มีควำมท้ำทำยสูง	 ในขณะเดียวกันต้องมีควำมสมดุลระหว่ำงเวลำงำนและเวลำส่วนตัว	
		 (“work-life	 balance”)	 และต้องกำรค่ำตอบแทนที่เหมำะสม	 ซ่ึงส�ำนักงำนสอบบัญชีบำงแห่ง	
		 ได้ท�ำควำมเข้ำใจทัศนคติของบุคลำกรรุ่นใหม่และมีกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรบริหำรงำนและมอบหมำย	
		 งำนที่ท้ำทำยในปริมำณที่เหมำะสม	 เพื่อดึงดูดบุคลำกรให้ท�ำงำนกับส�ำนักงำนสอบบัญชีนำนขึ้น	
		 รวมถงึส�ำนกังำนสอบบัญชไีด้มกีำรสือ่สำรและประสำนงำนกบัลกูค้ำสอบบญัชอีย่ำงสม�ำ่เสมอ	เพือ่ให้	
		 ส�ำนักงำนสอบบัญชีทรำบปัญหำล่วงหน้ำและสำมำรถปรับปรุงแผนงำนและก�ำลังคนให้เหมำะสม	
		 กบัสถำนกำรณ์	เพือ่ให้ทีมงำนตรวจสอบม	ีwork-life	balance	มำกขึน้		นอกจำกนี	้ส�ำนกังำนสอบบญัช	ี
		 ยงัมกีำรปรบัปรงุแผนกำรปฏิบตังิำนเพือ่ช่วยลดปริมำณงำนในช่วงกำรตรวจสอบส้ินปี	โดยกำรทยอย	
		 ปฏบิตังิำนสอบบัญชบีำงส่วนก่อนสิน้ปี	รวมถงึสือ่สำรให้ลกูค้ำสอบบญัชีตระหนกัถงึหน้ำทีใ่นกำรจดัท�ำ	
		 งบกำรเงินให้ถูกต้องและจัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรลงบัญชีให้พร้อมเพื่อให้ผู้สอบบัญชี	
		 สำมำรถปฏิบัติงำนตรวจสอบได้อย่ำงมีประสิทธิผล

รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี
1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2558
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•	 กำรวำงแผนกำรรบังำนให้เหมำะสมกับควำมสำมำรถและทรัพยำกรบคุคลท่ีม	ีโดยพบว่ำส�ำนักงำนสอบบญัชี	
		 หลำยแห่งพิจำรณำจัดสรรงำนให้แก่ผู้สอบบัญชี	 และ	 EQCR	 แต่ละท่ำนให้เหมำะสมมำกยิ่งขึ้น	
		 โดยค�ำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับควำมซับซ้อนของงำนโดยละเอียด	 เพื่อก�ำหนดประมำณกำร	
		 ชั่วโมงกำรท�ำงำน	 (budget	 hour)	 ส�ำหรับผู้สอบบัญชี	 และ	 EQCR	 ให้เหมำะสมกับปริมำณงำน		
		 นอกจำกนี้	 พบว่ำส�ำนักงำนสอบบัญชีบำงแห่งมีนโยบำยที่จะไม่รับงำนสอบบัญชีลูกค้ำรำยใหม่เพิ่ม		
		 เนื่องจำกยังไม่สำมำรถเพิ่มจ�ำนวนบุคลำกรที่มีอยู ่ได้	 รวมถึงเพื่อให้ผู ้สอบบัญชีมีเวลำปรับปรุง	
		 ประเด็นข้อบกพร่องที่พบจำกกำรตรวจสอบลูกค้ำสอบบัญชีรำยเดิมอย่ำงเต็มที่	 และ	 EQCR	
		 มีเวลำเพียงพอที่จะควบคุมดูแลงำนสอบบัญชีได้อย่ำงมีคุณภำพ	

•	 กำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรด�ำเนินงำนและกำรจัดสำยงำนเพื่อให้สำมำรถควบคุมคุณภำพ	
		 ทั้งส�ำนักงำนสอบบัญชีได้อย่ำงทั่วถึง	 รวมถึงก�ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแล	
		 ระบบควบคุมคุณภำพในแต่ละเรื่อง	 เพื่อให้สำมำรถจัดท�ำแผนกำรแก้ไขและด�ำเนินกำรได้อย่ำง	
		 เหมำะสมและทันเวลำ	

•	 กำรปรับปรุงกำรวำงแผนและกำรก�ำหนดวิธีกำรตรวจสอบให้รัดกุมและตอบสนองต่อควำมเสี่ยง	
		 ทีแ่ท้จริงของกจิกำร	รวมถึงกำรควบคมุดแูลกลุม่ผูป้ฏิบตังิำนตรวจสอบอย่ำงเพยีงพอ	โดยมกีำรสือ่สำร	
		 อย่ำงสม�่ำเสมอเกี่ยวกับรำยกำรส�ำคัญที่จะต้องให้ควำมระมัดระวังในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ	

•	 กำรปรับปรุงวิธีกำรสื่อสำรและกำรฝึกอบรมพนักงำนเกี่ยวกับคู ่มือกำรสอบบัญชีและแนวทำง	
		 กำรสอบบัญชีที่มีกำรปรับปรุงใหม่	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำน	
		 กำรรำยงำนทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรสอบบัญชี	 และมีวิธีกำรติดตำมผลเพื่อให้มั่นใจว่ำ	
		 พนักงำนมีควำมรู้และควำมเข้ำใจที่เพียงพอในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบได้อย่ำงมีประสิทธิผล

•	 กำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกระบวนกำรติดตำมผล	 โดยส�ำนักงำนสอบบัญชีหลำยแห่งได้ปรับปรุง	
		 แนวทำงกำรติดตำมผลและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดเพียงพอเพื่อให้ฝ่ำยติดตำมผล	
		 สำมำรถปฏบิตังิำนได้อย่ำงมปีระสทิธผิล	รวมถงึมอบหมำยควำมรบัผดิชอบในกระบวนกำรตดิตำมผล	
		 ให้บุคคลที่มีควำมเป็นอิสระ	 ควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	 และเวลำที่เพียงพอ	 อีกทั้งยังท�ำกำรวิเครำะห์	
		 เชิงลึกถึงสำเหตุที่แท้จริงของประเด็นข้อบกพร่องที่ส�ำคัญและก�ำหนดมำตรกำรในกำรแก้ไขประเด็น	
		 ข้อบกพร่องที่พบอย่ำงทันท่วงที	 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดประเด็นข้อบกพร่องดังกล่ำวซ�้ำ	 	 นอกจำกนี	้	
		 ส�ำนักงำนสอบบัญชีบำงแห่งมีกำรก�ำหนดให้มีกำรติดตำมตัวชี้วัดคุณภำพงำนสอบบัญชี	 (AQIs)	
		 ในหลำยแง่มุม	 เพื่อให้ผู้บริหำรของส�ำนักงำนสอบบัญชีมีข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในกำรวิเครำะห	์
		 เชิงลึกและหำวิธีกำรป้องกันหรือแก้ไขปัญหำได้อย่ำงทันท่วงที

	 ทัง้นี	้กำรท่ีจะสำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงมปีระสทิธผิลนัน้	ส�ำนกังำนสอบบญัชต้ีองค�ำนงึถงึสภำพแวดล้อม	
และวัฒนธรรม	 รวมถึงข้อจ�ำกัดขององค์กรในกำรก�ำหนดวิธีกำรแก้ไขประเด็นข้อบกพร่องด้วย	 	 นอกจำกนี	้
ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องควรร่วมมือกันแก้ไขปัญหำ	 เพ่ือส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำคุณภำพรำยงำนทำงกำรเงิน	
อย่ำงยั่งยืน	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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แผนงานและเรื่องส�าคัญ
ที่จะมุ่งเน้นในรอบการตรวจที่สาม

05



	 ที่ผ่ำนมำ	 ก.ล.ต.	 ให้ควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งในเรื่องกำรก�ำกับดูแลผู้สอบบัญชี	 เพื่อยกระดับคุณภำพ	
ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทจดทะเบียนอย่ำงต่อเนื่อง	 	 อย่ำงไรก็ดี	 กำรก�ำกับดูแลผู้สอบบัญชี	
ซึ่งเป็นผู ้ตรวจสอบข้อมูลทำงกำรเงินในขั้นสุดท้ำยเพียงด้ำนเดียวนั้น	 ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยพัฒนำ	
ให้รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทจดทะเบียนมีคุณภำพที่ดีและส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศในกำรจัดท�ำ	
รำยงำนทำงกำรเงิน	 (financial	 reporting	 ecosystem)	 ที่สมดุลได้	 	 ทั้งนี้	 หำกพิจำรณำบทบำทหน้ำท่ี	
ของผู ้มีส ่วนเกี่ยวข้องที่ส�ำคัญในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินจะเห็นว่ำ	 นอกจำกผู ้สอบบัญชีแล้ว		
ผู ้มีหน้ำที่จัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท	 (“preparer”)	 ซึ่งได้แก่	 Chief	 Executive	 Officer	
(“CEO”)	 Chief	 Financial	 Officer	 (“CFO”)	 และสมุห์บัญชี	 รวมถึงกรรมกำรบริษัทและกรรมกำร	
ตรวจสอบมีบทบำทส�ำคัญอย่ำงมำกในกำรผลักดันและส่งเสริมให้รำยงำนทำงกำรเงินมีคุณภำพที่ดีด้วย	
เช่นกัน	

	 ดังนั้น	 ในปี	 2559	 -	 2561	 นอกจำก	 ก.ล.ต.	 จะยังคงให้ควำมส�ำคัญกับกำรก�ำกับดูแลผู้สอบบัญชี	
อย่ำงต่อเนื่องแล้ว	 ก.ล.ต.	 ยังมีแนวทำงกำรด�ำเนินกำรในด้ำนต่ำง	 ๆ	 เพ่ือส่งเสริมคุณภำพรำยงำน	
ทำงกำรเงินของบริษัทจดทะเบียน	 ซึ่งรวมถึงกำรร่วมมือกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องในกำรผลักดันคุณภำพ	
ของ	 preparer	 และส่งเสริมให้กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแล	
ได้อย่ำงเหมำะสม	 โดยมุ ่งหวังให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินสำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ของตนเองได้อย่ำงเต็มที่	 ซึ่งจะส่งผลให้รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทจดทะเบียนมีคุณภำพ	
อย่ำงยั่งยืนภำยใต้ระบบนิเวศในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินท่ีสมดุล	 	 ท้ังนี้	 แนวทำงกำรด�ำเนินกำร	
ที่ส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินสำมำรถสรุปได้ดังนี้

แผนการสร้างความเข้มแข็งให้ preparer 

	 1.	 สื่อสำรให้	preparer	เข้ำใจถึงบทบำท	หน้ำที่	และควำมรับผิดชอบในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน

	 2.	 ก�ำหนดคุณสมบัติของ	 CFO	 และสมุห์บัญชีของบริษัทจดทะเบียน	 เช่น	 ต้องมีควำมรู้โดยผ่ำน	
หลักสูตรอบรมทำงด้ำนบัญชีและมีประสบกำรณ์ท�ำงำนเพียงพอ	เป็นต้น	

	 3.	 ก�ำหนดให้	CFO	และสมุห์บัญชีรับรองควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน	

	 4.	 อบรมให้ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องและจัดให้มีหลักสูตรที่หลำกหลำยให้เหมำะสมกับพื้นฐำนควำมรู้		
และประสบกำรณ์ของ	 preparer	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมำตรฐำนกำรบัญชีที่ออกใหม่และหลักสูตรเจำะลึก	
เฉพำะอุตสำหกรรม	เพื่อให้	preparer	สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 5.	 เปิดให้บริษัทที่ก�ำลังจะออกและเสนอขำยหลักทรัพย์เป็นคร้ังแรกต่อประชำชน	 (IPOs)	 และ	
บริษัทจดทะเบียนมีช่องทำงกำรปรึกษำเกี่ยวกับประเด็นทำงบัญชีที่ยำกและซับซ้อน	 (pre-consultation)	
เพื่อให้บริษัทมีกำรลงบัญชีอย่ำงถูกต้องและจัดท�ำงบกำรเงินที่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี

	 6.	 ร่วมมือกับสภำวิชำชีพบัญชีฯ	 ในกำรรับฟังปัญหำในทำงปฏิบัติจำกบริษัทจดทะเบียนเก่ียวกับ	
กำรน�ำมำตรฐำนกำรบัญชีไปใช้	 เพื่อพิจำรณำปัญหำทำงบัญชีและขอให้สภำวิชำชีพบัญชีฯ	 พิจำรณำ	
ออกแนวปฏิบัติในกรณีที่มำตรฐำนกำรบัญชีไม่ชัดเจน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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แผนการส่งเสริมให้กรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่ก�ากับดูแลได้อย่างเหมาะสม

	 ที่ผ่ำนมำ	 ก.ล.ต.	 มีกำรด�ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมให้กรรมกำรตรวจสอบตระหนักถึงหน้ำที่ในกำรก�ำกับ	
ดูแลกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินให้มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง	 และในอนำคต	 ก.ล.ต.	 ได้ก�ำหนดแนวทำง	
ในกำรสร้ำงกลไกให้กรรมกำรตรวจสอบสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับ
รำยงำนทำงกำรเงินได้อย่ำงมีประสิทธิผล	 เช่น	 จัดให้มีแนวปฏิบัติและเครื่องมือท่ีจ�ำเป็นในกำรท�ำหน้ำท่ี	
ของกรรมกำรตรวจสอบ	รวมถึงให้ควำมรู้แก่กรรมกำรตรวจสอบโดยจัดหลักสูตรกำรอบรมอย่ำงต่อเนื่อง

แผนการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้สอบบัญชี

	 1.	 ตดิตำมดแูลคณุภำพในกำรปฏบิตังิำนของผูส้อบบญัชแีต่ละรำย	และคณุภำพของส�ำนกังำนสอบบญัช	ี
ทีผู่ส้อบบญัชีสงักดัอย่ำงต่อเนือ่ง	โดยในกำรตรวจคณุภำพงำนสอบบญัชใีนรอบกำรตรวจท่ีสำม	(ปี	2559	-	2561)	
ก.ล.ต.	จะยงัคงให้ควำมส�ำคญักบัประเดน็ข้อบกพร่องทีค่วรปรบัปรงุจำกกำรตรวจสอบในรอบก่อน	ซึง่ประเด็น
ข้อบกพร่องที่ส�ำคัญส่วนใหญ่สอดคล้องกับผลกำรส�ำรวจประเด็นข้อบกพร่องที่พบในกลุ่มประเทศสมำชิก	
IFIAR	 ในปี	 2558	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 กำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น	
สำระส�ำคัญในข้ันตอนกำรวำงแผนกำรตรวจสอบและกำรตอบสนองควำมเส่ียงดังกล่ำว	 กำรทดสอบ	
กำรควบคุมภำยใน	 กำรตรวจสอบงบกำรเงินของกลุ่มกิจกำร	 กำรตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้	 กำรมีส่วนร่วม	
ในงำนสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีและผู้สอบทำนกำรควบคุมคุณภำพงำน	 เป็นต้น	 รวมถึง	 ก.ล.ต.	 จะมุ่งเน้น	
กำรตรวจกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรำยงำนของผู้สอบบัญชีแบบใหม่	 ภำยหลัง	
จำกที่เรื่องดังกล่ำวมีผลบังคับใช้แล้ว	 	 นอกจำกนี้	 ก.ล.ต.	 จะให้ควำมส�ำคัญกับกำรวิเครำะห์เชิงลึกถึงสำเหตุ
ของประเด็นข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุง	 และกำรจัดท�ำและด�ำเนินกำรตำมแผนกำรปรับปรุงระบบควบคุม
คุณภำพส�ำนักงำนสอบบัญชี

	 2.	 จัดอบรมให้ควำมรู้แก่ผู้สอบบัญชีอย่ำงสม�่ำเสมอ	 โดยเฉพำะในเรื่องประเด็นข้อบกพร่องส�ำคัญ	
ที่พบจำกกำรตรวจคุณภำพงำนสอบบัญชี	ประเด็นปัญหำในทำงปฏิบัติ	และมำตรฐำนกำรสอบบัญชีฉบับใหม่		
เช่น	 เรื่องรำยงำนของผู้สอบบัญชีแบบใหม่	ซึ่ง	ก.ล.ต.	 ได้ร่วมกับสภำวิชำชีพบัญชีฯ	จัดท�ำแผนกำรจัดอบรม	
ในเรือ่งดงักล่ำว	เน่ืองจำกมกีำรเปลีย่นแปลงรปูแบบและเนือ้หำในรำยงำนของผูส้อบบญัชไีปจำกเดมิอย่ำงมำก	
ดังนั้น	 นอกจำกกำรจัดอบรมเรื่องดังกล่ำวให้แก่ผู้สอบบัญชีในตลำดทุนแล้ว	 ก.ล.ต.	 ยังมีกำรอบรมให้แก่	
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีส�ำคญั	เช่น	กรรมกำรตรวจสอบ	และ	CFO	ของบรษิทัจดทะเบยีน	เป็นต้น	เพือ่ให้ทกุฝ่ำยมคีวำมรู	้
และควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องก่อนท่ีมำตรฐำนกำรสอบบัญชีฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับงวดส้ินสุดในหรือหลังวันท่ี	 31	 ธันวำคม	 2559	 	 นอกจำกนี้	 ก.ล.ต.	 และสภำวิชำชีพบัญชีฯ	 มีแผน	
ในกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรในเรื่องรำยงำนของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ให้แก่ผู้สอบบัญชี	 เพื่อให้ผู้สอบบัญช	ี
มีควำมเข้ำใจในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงลึกซึ้ง	 โดยเฉพำะเร่ืองกำรสื่อสำรเร่ืองส�ำคัญในกำรตรวจสอบ	 (key	
audit	matters)	 ในรำยงำนของผู้สอบบัญชี	 ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้สอบบัญชีจะต้องรำยงำนเพิ่มข้ึน	 อีกทั้ง	 ก.ล.ต.	
ได้สนับสนุนให้ส�ำนักงำนสอบบัญชีทดลองเขียนรำยงำนของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ส�ำหรับกำรตรวจสอบ	
งบกำรเงินงวดปี	 2558	 (dry	 run)	 และสื่อสำรเรื่องต่ำง	 ๆ	 ที่เขียนในรำยงำนของผู้สอบบัญชีให้ผู้บริหำร	
และกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทรับทรำบก่อนที่มำตรฐำนกำรสอบบัญชีฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้จริง

รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี
1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2558
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	 3.	 ร่วมมือกับสภำวิชำชีพบัญชีฯ	 ในกำรพัฒนำคุณภำพของส�ำนักงำนสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ยังมี
ประเด็นข้อบกพร่องในกำรปฏิบัติงำน	 อำทิ	 จัดให้มีผู้เชี่ยวชำญเพื่อให้ค�ำปรึกษำแก่ส�ำนักงำนสอบบัญชีและ
ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวิธีกำรแก้ไขประเด็นข้อบกพร่องในกำรปฏิบัติงำนที่ส�ำคัญในรำยละเอียด	 	 นอกจำกนี	้
ยังมีแผนในกำรจัดกิจกรรมต่ำง	 ๆ	 ร่วมกัน	 เพื่อสื่อสำรให้ผู้ใช้งบกำรเงินเห็นถึงประโยชน์และควำมส�ำคัญ	
ของคุณภำพงำนสอบบัญชี	ซึ่งจะช่วยส่งเสริมกำรยกระดับคุณภำพงำนสอบบัญชีอีกทำงหนึ่ง

	 4.	 น�ำ	 audit	 quality	 indicators	 (“AQIs”)	 มำใช้ในกำรติดตำมคุณภำพ	 โดยในรอบกำรตรวจสอบ	
ที่ผ่ำนมำ	 ก.ล.ต.	 ได้ขอข้อมูล	 AQIs	 จำกส�ำนักงำนสอบบัญชี	 เพื่อน�ำมำวิเครำะห์เกี่ยวกับระบบควบคุม
คุณภำพงำนสอบบัญชีของส�ำนักงำนสอบบัญชีแต่ละแห่ง	 และได้ส่งเสริมให้ส�ำนักงำนสอบบัญชีมีระบบ	
กำรติดตำม	 AQIs	 ภำยใน	 เพื่อใช้เป็นข้อบ่งชี้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมคุณภำพงำนสอบบัญชี	
และในอนำคต	 ก.ล.ต.	 มีแผนท่ีจะให้ควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส�ำคัญในกำรจัดท�ำรำยงำน	
ทำงกำรเงินโดยเฉพำะกรรมกำรตรวจสอบ	 เพื่อให้มีควำมเข้ำใจในเบื้องต้นและเห็นประโยชน์ของกำรน�ำ	
AQIs	ไปใช้ในกำรประเมินคุณภำพของส�ำนักงำนสอบบัญชี		เช่น	กรรมกำรตรวจสอบอำจใช้	AQIs	เป็นข้อมูล
เบื้องต้นในกำรสอบถำมส�ำนักงำนสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี	 เพื่อประกอบกำรตัดสินใจคัดเลือกผู้สอบบัญชี	
ที่มีคุณภำพ	 	 ทั้งนี้	 ในอนำคต	 ก.ล.ต.	 อำจพิจำรณำเผยแพร่ข้อมูล	 AQIs	 ที่ส�ำคัญของส�ำนักงำนสอบบัญชี	
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส�ำคัญในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินทรำบ	เพื่อใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำว

	 5.	 ขอควำมร่วมมอืจำกส�ำนกังำนสอบบญัชีท่ีมผีูส้อบบญัชีในตลำดทนุสงักดั	ให้จดัท�ำรำยงำนควำมโปร่งใส	
(“transparency	 report”)	 เพื่อเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้ำงของส�ำนักงำนสอบบัญชี	 ระบบกำรก�ำกับ	
ดูแลกิจกำร	 นโยบำยและระบบควบคุมคุณภำพงำนสอบบัญชีให้แก่ลูกค้ำและสำธำรณชนได้รับทรำบ	
ซึ่ งจะท�ำให ้ลูกค ้ำและสำธำรณชนเข ้ำใจลักษณะกำรท�ำงำนและระบบควบคุมคุณภำพงำนของ	
ส�ำนักงำนสอบบัญชีมำกขึ้น	 โดยในปี	 2558	 ได้มีส�ำนักงำนสอบบัญชีท่ีริเริ่มจัดท�ำ	 transparency	 report	
เป็นครัง้แรกแล้ว		ท้ังนี	้transparency	report	จะมส่ีวนส�ำคญัในกำรช่วยยกระดับควำมน่ำเชือ่ถอืของรำยงำน
ทำงกำรเงิน	และยกระดบัให้กำรเสนองำนสอบบญัชเีป็นกำรแข่งขนัด้ำนคณุภำพมำกกว่ำด้ำนรำคำ		เนือ่งจำก
กรรมกำรตรวจสอบและบริษัทจดทะเบียนสำมำรถน�ำข้อมูลใน	transparency	report	มำใช้ในกำรคัดเลือก	
ผู ้สอบบัญชีได้	 	 นอกจำกนี้	 transparency	 report	 ยังช่วยผลักดันให้ส�ำนักงำนสอบบัญชีเร่งพัฒนำ	
คุณภำพงำนสอบบัญชีอย่ำงต่อเนื่อง

	 6.	 เพิ่มช่องทำงในกำรขอควำมเห็นชอบเป็นผู ้สอบบัญชีในตลำดทุนส�ำหรับผู ้สอบบัญชีที่สังกัด	
ส�ำนักงำนสอบบญัชทีีม่คีณุภำพด	ี(ระบบ	fast	track)	โดยมกีระบวนกำรพจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบผูส้อบบญัชี
ที่รวดเร็วขึ้น	ซึ่งจะช่วยเพิ่มจ�ำนวนผู้สอบบัญชีให้เพียงพอต่อกำรเพิ่มขึ้นของบริษัทจดทะเบียน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
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ข้อมูลสถิติ
ที่ส�ำคัญ

06



จ�านวนส�านักงานสอบบัญชี และจ�านวนผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.  
แบ่งตามประเภทส�านักงานสอบบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2558

ประเภทส�านกังานสอบบญัชี จ�านวนส�านักงานสอบบัญชี จ�านวนผูส้อบบญัชีทีไ่ด้รับความเหน็ชอบ

Big-4	firms 4 99

International	firms 3 12

Local	firms 18 64

รวม 25 175

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�านักงานสอบบัญชีที่ได้รับการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชีตามเกณฑ์ประเมิน 
ความเสี่ยง

ปี จ�านวนส�านักงานสอบบัญชี

2556 14

2557 12

2558 16

สัดส่วนลูกค้าบริษัทจดทะเบียนของแต่ละส�านักงานสอบบัญชีตามมูลค่าตามราคาตลาด 
(market capitalization)

KPMG

EY

Deloitte

PwC

อื่นๆ

40%

13%

8%

29%
10%

หมายเหตุ:	มูลค่ำตำมรำคำตลำดรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ณ	30	ธันวำคม	2558

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
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สัดส่วนจ�านวนลูกค้าบริษัทจดทะเบียนของแต่ละส�านักงานสอบบัญชี

KPMG

EY

Deloitte

PwC

อื่นๆ

40%
31%

13%12%

4%

หมายเหตุ:	จ�ำนวนลูกค้ำบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ณ	30	ธันวำคม	2558	

ร้อยละของจ�านวนส�านักงานสอบบัญชีแบ่งตามผลคะแนนในแต่ละองค์ประกอบของ TSQC 1

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

ER

LD 12%

8%

24%

16%

32%

12%

20% 52% 20%

32% 56%

36% 28% 4%

24% 44% 16%

16% 32% 28%

24% 36% 28%

A&C

HR

EP

MR

1.49

1.19

1.48

1.10

2.45

1.88

ดีมาก ดี ยอมรับได�

คะแนนเฉลี่ยถ�วงนํ้าหนัก
ตามมูลค�าราคาตลาด

ต�องปรับปรุง

หมายเหตุ: ผลกำรตรวจคุณภำพส�ำนักงำนสอบบัญชีในรอบกำรตรวจที่สอง	จ�ำนวน	25	ส�ำนักงำนสอบบัญชี

รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี
1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2558
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ผลคะแนนเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักตามมูลค่าราคาตลาดรวม ในแต่ละองค์ประกอบของ TSQC 1 
เปรียบเทียบ 2 รอบการตรวจ

1.50

2.00

3.50

4.00

LD ER

รอบการตรวจที่ 2
(ป� 2556 - 2558)

รอบการตรวจที่ 1
(ป� 2553 - 2555)

1.00

1.63
1.49

1.22

2.00

1.59

2.60
2.45

1.48

1.88

1.10

1.48

1.19

ดีมาก

ต�องปรับปรุง

A&C MRHR EP

3.00

2.50

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

HR : Human resources EP : Engagement performance MR : Monitoring

หมายเหตุ: ผลกำรตรวจคุณภำพส�ำนักงำนสอบบัญชีเปรียบเทียบ	2	รอบกำรตรวจ	จ�ำนวน	25	ส�ำนักงำนสอบบัญชี

ผลการตรวจการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายบุคคลแบ่งแยกตามประเภท 
การให้ความเห็นชอบ

6% 6%

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

ไม�ให�ความเห็นชอบ

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

ให�ความเห็นชอบโดยกำชับให�ปรับปรุง
การปฏิบัติงานตามข�อสังเกต44% 44%

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ปี
จ�านวนผู้ยื่นค�าขอ 

ความเห็นชอบทั้งสิ้น

จ�านวนผู้ที่ได้รับความเห็นชอบ จ�านวนผู้ที่ไม่ได้รับ
ความเห็นชอบยื่นครั้งแรก ต่ออายุ

2556 29 8 19 2

2557 46 15 29 2

2558 34 21 11 2

สัดส่วนมูลค่าตามราคาตลาดรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ�าแนกตามประเภทธุรกิจ 

ธุรกิจการเง�น

เทคโนโลยี

สินค�าและอุตสาหกรรม

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

สินค�าอุปโภคบร�โภค

ทรัพยากร

บร�การ

อสังหาร�มทรัพย�และก�อสร�าง

1%

18%

24%

16%
11%

19%

6%
5%

หมายเหตุ: มูลค่ำตำมรำคำตลำดรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ณ	30	ธันวำคม	2558

รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี
1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2558
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สัดส่วนมูลค่าตามราคาตลาดรวมเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยที่เลือกตรวจสอบในรอบการตรวจที่ 2 จ�าแนกตามประเภทธุรกิจ

3%

ธุรกิจการเง�น

เทคโนโลยี

สินค�าและอุตสาหกรรม

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

สินค�าอุปโภคบร�โภค

ทรัพยากร

บร�การ

อสังหาร�มทรัพย�และก�อสร�าง

10%

34%

16%

10%

8%

9%

10%

หมายเหตุ: มูลค่ำตำมรำคำตลำดรวมเฉล่ียของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ณ	ส้ินปี	2556	2557	และ	2558

ผลการตรวจสอบในระดับส�านักงานสอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

H: มีผลกระทบโดยรวมต�อตลาดทุนสูง MH: มีผลกระทบโดยรวมต�อตลาดทุนปานกลางค�อนไปทางสูง

ML: มีผลกระทบโดยรวมต�อตลาดทุนปานกลางค�อนไปทางตํ่า L: มีผลกระทบโดยรวมต�อตลาดทุนตํ่า

RBA Results

ตรวจทุกป�
H 3 1

MH 2 4 3

ไม
�ผ
�าน

ML 1 8 2

L

ระดับคะแนน

ไม�ผ�านดีมาก

ตํ่า

สูง

ผ
ลก

ระ
ทบ

โด
ยร

วม
ต

�อ
ต

ลา
ด

ทุน

1

1 2 3 4 5

ตรวจทุกสองป�

ตรวจทุกสามป�

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
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รายละเอียดการติดต�อ
l สามารถดาวน�โหลดรายงานฉบับนี้ได�จากเว็บไซด� ก.ล.ต. www.sec.or.th
l 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 2556 - 31 ธันวาคม 2558




