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º·¹Ó

          คุณภาพของรายงานทางการเงินถือวามีสวนสำคัญอยางย่ิง
ในการสงเสริมและพัฒนาตลาดทุนไทย ใหเปนแหลงระดมทุน
สำคัญของกิจการท้ังในและตางประเทศ ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา
ก.ล.ต. จึงไดมุงเนนที่จะสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน ดวยการสงเสริมและพัฒนาระบบนิเวศของรายงาน
การทางเงิน (financial reporting ecosystem) ใหเกิดความสมดุล
ซ่ึงนอกจากการสงเสริมและพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพงาน
สอบบัญชีท้ังในระดับสำนักงานสอบบัญชีและในระดับการปฏิบัติงาน
ของผูสอบบัญชีรายบุคคลแลว ก.ล.ต. ยังไดสงเสริมให stakeholders
ทุกกลุมในระบบนิเวศของรายงานทางการเงินตั้งแตตนทาง
ไปจนถึงปลายทาง ไดเขาใจและตระหนักถึงบทบาทหนาที่
ของตนเอง รวมทั้งชวยกันสนับสนุนใหรายงานทางการเงินของ
กิจการในตลาดทุนมีคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการยกระดับ
คุณภาพของผูที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำรายงาน
ทางการเงินใหถูกตองโปรงใส (“กลุม preparer”) ไดแก CEO
CFO และสมุหบัญชี ซึ่งบุคคลดังกลาวถือวาเปนฟนเฟองสำคัญ
ในการขับเคลื่อนใหรายงานทางการเงินมีคุณภาพได 

          สำหรับในสวนของการดำเนินการเพ่ือสนับสนุนและยกระดับ
คุณภาพการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีในตลาดทุนนั้น ก.ล.ต.
ยังคงดำเนินการเพื่อพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งรวมถึงการเขาไป
ประเมินระบบควบคุมคุณภาพงานของสำนักงานสอบบัญชี
และไดเขาไปสุมตรวจงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีแตละราย
อยางสม่ำเสมอ โดยในภาพรวมผลการประเมินระบบควบคุมคุณภาพ
ของสำนักงานสอบบัญชีทั้ง 13 แหง ในป 2559 ซึ่งอยูในรอบ
การตรวจท่ีสามน้ัน พบวา ผลการประเมินโดยรวมดีข้ึนอยางตอเน่ือง
เม่ือเทียบกับผลการประเมินในรอบการตรวจท่ีผานมา โดยเฉพาะ
อยางยิ ่งในองคประกอบของการควบคุมคุณภาพในเรื ่อง
การตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคา และ
องคประกอบในเร่ืองทรัพยากรบุคคลท่ีผลการประเมินในป 2559
ดีข้ึนกวาเดิมมาก อีกท้ังจากผลการตรวจการปฏิบัติงานสอบบัญชี
รายบุคคลในป 2559 ก็พบวา สัดสวนของผูสอบบัญชีท่ีไมมีขอสังเกต

มีสัดสวนถึงรอยละ 15 ของผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบท้ังหมด
ซ่ึงสูงกวาปกอนอยางเห็นไดชัด (ป 2558 สัดสวนเทากับรอยละ 6)
อีกทั้งยังพบวาสัดสวนของผูสอบบัญชีที่มีขอบกพรองสำคัญ
ที่จะตองปรับปรุงก็มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื ่องอีกดวย
ขอมูลขางตนสะทอนใหเห็นวา สำนักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชี
ในตลาดทุนโดยรวมมีคุณภาพดีขึ้นอยางเห็นไดชัด ซึ่งเปนผล
มาจากความมุงมั่นและความรวมมือกันของหัวหนาสำนักงาน
สอบบัญชี ผู สอบบัญชี และบุคลากรในสำนักงานสอบบัญชี
ในการพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีใหดียิ ่งขึ ้นมาโดยตลอด

          อยางไรก็ดี  สำนักงานสอบบัญชีบางแหงยังคงมีประเด็น
ขอสังเกตในองคประกอบเรื ่องการปฏิบัต ิงานสอบบัญชี
(engagement performance) และการติดตามผล (monitoring)
เน่ืองจากสำนักงานสอบบัญชีดังกลาวยังอยูระหวางทยอยปรับปรุง
คูมือการสอบบัญชีและแนวการสอบบัญชีใหสอดคลองกับมาตรฐาน
การสอบบัญชีและสื่อสารใหบุคลากรนำคูมือการสอบบัญชี
และแนวการสอบบัญชีไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
รวมถึงปร ับปร ุงแนวทางที ่ ใช ในกระบวนการติดตามผล
ในระดับสำนักงานสอบบัญชีและระดับงานสอบบัญชีใหครบถวน
มากข้ึน ซ่ึงเร่ืองดังกลาวจำเปนตองอาศัยระยะเวลาในการดำเนินการ  
นอกจากน้ี จากผลการตรวจคุณภาพการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี
ป 2559 น้ัน ขอสังเกตท่ีพบสวนใหญอยูในข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเนื ้อหาสาระ โดยขอสังเกตที่พบมากที่สุด ไดแก
การตรวจสอบบัญชีรายได และการตรวจสอบบัญชีสินคาคงเหลือ
และตนทุนขาย  ซึ ่งสาเหตุที ่ทำใหสำนักงานสอบบัญชีและ
ผูสอบบัญชีบางสวนยังคงมีขอสังเกตท่ีตองปรับปรุงน้ัน อาจเกิดจาก
ปจจัยตาง ๆ ที ่แตกตางกันไป ไดแก ความเพียงพอของ
การมีสวนรวมของผูสอบบัญชีและผูสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน
(EQCR) กระบวนการเตรียมความพรอมในการนำคูมือการสอบบัญชี
และแนวการสอบบัญชีที่ปรับปรุงใหมไปใชในการปฏิบัติงาน
อยางเหมาะสม กระบวนการติดตามผลยังไมละเอียดเพียงพอ
และปญหาในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ การดำเนินการ
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เพื ่อแกไขใหไดอยางตรงจุดนั ้น สำนักงานสอบบัญชีควร
มีกระบวนการในการวิเคราะหเชิงลึกถึงสาเหตุที่แทจริงที่ทำให
การปฏิบัติงานสอบบัญชียังไมดีเพียงพอ (root cause analysis)
รวมทั้งตองมีแผนการจัดการแกไขที่เหมาะสมและทันตอเวลา
หัวหนาสำนักงานสอบบัญชีจึงควรใหความสำคัญและจัดสรร
ทรัพยากรอยางเหมาะสมในการดำเนินการแกไข เพื่อใหมั่นใจ
ไดว า ระบบการควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี
และการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีที่สังกัดจะมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

          อน่ึง สำหรับป 2560 ก.ล.ต. ยังคงมีแนวทางในการสานตอ
แผนงานเพื ่อสรางความเขมแข็งและสรางเสริมความสมดุล
ใหแกระบบนิเวศของรายงานทางการเงิน โดยมุงเนนการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพของผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดทำรายงาน
ทางการเงินทุกกลุม รวมท้ังประสานความรวมมือกันกับหนวยงาน
ตางประเทศ โดยเฉพาะกลุมประเทศในแถบอาเซียน เพื่อพัฒนา
คุณภาพรายงานทางการเงินของกิจการในแถบภูมิภาคใหทัดเทียม
และแขงขันไดในระดับโลก
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¹Ò§»ÃÒ³Õ ÀÒÉÕ¼Å06

          คณะที่ปรึกษาดานการสอบบัญชี (“คณะที่ปรึกษาฯ”)
มีหนาที่ในการใหความเห็นและขอเสนอแนะแก ก.ล.ต. เพื่อใช
ประกอบการพิจารณาผลการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี ท้ังใน
ระดับสำนักงานสอบบัญชีและระดับงานสอบบัญชี โดยองคประกอบ
ของคณะที่ปรึกษาฯ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิที่เปนอิสระ
จากผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (“non-practitioner”) จำนวน

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ«Öè§à»š¹¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô·Õèà»š¹ÍÔÊÃÐ¨Ò¡¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ÊÍººÑÞªÕ

6 ทาน และผูทรงคุณวุฒิที ่เปนผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
(“practitioner”) จำนวน 3 ทาน  ทั้งนี้ เพื่อใหคณะที่ปรึกษาฯ
มีความเปนอิสระในการใหความเห็น ก.ล.ต. จึงกำหนดใหท่ีปรึกษา
ที่เขารวมประชุมตองมีสัดสวน non-practitioner ไมนอยกวา
practitioner รวมถึงตองเปนผูท่ีไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสีย
กับเรื่องที่จะพิจารณา
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          ก.ล.ต. ยังคงมุ งเนนสงเสริมใหเกิดระบบนิเวศใน
การจัดทำรายงานทางการเงินท่ีสมดุล เพ่ือยกระดับคุณภาพรายงาน
ทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(“บริษัทจดทะเบียน”) อยางตอเนื่อง โดยในป 2559 ก.ล.ต.
ไดรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ เชน สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ (“สภาวิชาชีพบัญชีฯ”) ในการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ใหแกผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดทำรายงานทางการเงิน
โดยเฉพาะอยางย่ิงผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงิน (“CFO”)
ซึ่งเปนผูที่มีหนาที่ในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท
จดทะเบียน กรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชี  นอกจากนี้
ก.ล.ต. ยังไดสงตัวแทนเขารวมกิจกรรมที่หนวยงานกำกับดูแล
ในตางประเทศจัดขึ้นอยางตอเนื่อง

ก.ล.ต. เสริมสรางความแข็งแกรงใหผู สอบบัญชีและ
สำนักงานสอบบัญชี
          ก.ล.ต. ใหความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพสำนักงาน
สอบบัญชีและคุณภาพงานสอบบัญชีอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเห็นได
จากการท่ี ก.ล.ต. ไดจัดงานสัมมนาแกผูแทนของสำนักงานสอบบัญชี
ผูสอบบัญชี รวมถึงหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางสม่ำเสมอ
โดยในป 2559 ก.ล.ต. ไดจัดงานสัมมนาในหัวขอที่สำคัญตาง ๆ
อาทิ การบอกเลาประสบการณจากการใชรายงานของผูสอบบัญชี
รับอนุญาตรูปแบบใหมในประเทศสิงคโปร รวมถึงความทาทาย
และการเตรียมความพรอมในการส่ือสารเร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ
(Key Audit Matters, “KAM”) ในรายงานของผูสอบบัญชี
รับอนุญาต ซึ่งจะมีผลใชบังคับสำหรับการตรวจสอบงบการเงิน
งวดป 2559 เปนตนไป เพื่อสงเสริมใหผูสอบบัญชีมีความเขาใจ
เก่ียวกับรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตรูปแบบใหมมากย่ิงข้ึน
ซึ่งจะชวยใหผูสอบบัญชีสามารถนำเสนอขอมูลที่เปนประโยชน
แกผูใชงบการเงินเม่ือมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเก่ียวของกับรายงาน
ของผูสอบบัญชีรับอนุญาตรูปแบบใหมมีผลบังคับใช

          นอกจากน้ี ก.ล.ต. ยังไดส่ือสารขอบกพรองท่ีสำคัญท่ีพบ
จากการตรวจทานการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี ยกตัวอยางเชน
การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี และการตรวจสอบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับรายงานทางการเงิน

เน่ืองจากท่ีผานมา ก.ล.ต. พบวา สำนักงานสอบบัญชีขนาดกลาง
และขนาดเล็กหลายแหงมักไมมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงอาจมีอุปสรรคในการตรวจสอบ
ธุรกิจที่มีความซับซอนในระบบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอาจตองพิจารณาใชผลงานของผูเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน
ในฐานะผูเช่ียวชาญของผูสอบบัญชี ก.ล.ต. จึงไดเชิญผูเช่ียวชาญ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใหความรูและแบงปนประสบการณ
แกผู สอบบัญชีในเรื ่องดังกลาว เพื ่อใหผู สอบบัญชีสามารถ
นำไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบไดอยางเหมาะสม

ก.ล.ต. เสริมสรางความแข็งแกรงให CFO และกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน
           นอกจาก ก.ล.ต. จะใหความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
งานสอบบัญชีอยางตอเนื่องแลว ก.ล.ต. ยังสงเสริมให CFO
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนมีความรูและเขาใจ
ในเรื่องที่เกี ่ยวของกับการจัดทำรายงานทางการเงินมากขึ้น
เพื่อให CFO และกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานตาม
ความรับผิดชอบของตนเองไดอยางเต็มที่ ซึ่งจะชวยใหรายงาน
ทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนมีคุณภาพตั ้งแตตนทาง
โดยในป 2559 ก.ล.ต. ไดจัดงานสัมมนาเกี ่ยวกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม
เพ่ือใหความรูและเตรียมความพรอมแก CFO และกรรมการตรวจสอบ
อยางตอเน่ือง ยกตัวอยางเชน รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
รูปแบบใหมและการสื่อสาร KAM ในรายงานของผูสอบบัญชี
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รับอนุญาต รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินเร่ืองเคร่ืองมือ
ทางการเงินและสัญญาเชา และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การบังคับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวกับบริษัท
จดทะเบียนในกลุมที่ไมใชสถาบันการเงิน (กลุม non-bank)

ก.ล.ต. เติบโตอยางมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับสากล
          ก.ล.ต. มุงม่ันในการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผูสอบบัญชี
ในตลาดทุนใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล เพ่ือยกระดับคุณภาพ
งานสอบบัญชีอยางตอเน่ือง โดย ก.ล.ต. ไดรับการยอมรับใหเปน
สมาชิกของ International Forum of Independent Audit
Regulators (“IFIAR”) ซึ่งเปนองคกรความรวมมือระหวาง
หนวยงานกำกับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชีจากนานาประเทศ
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณเกี่ยวกับ
การกำกับดูแลผูสอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี สงเสริม
ความรวมมือระหวางหนวยงานกำกับดูแล และเปนชองทาง
ในการติดตอและประสานงานกับหนวยงานระหวางประเทศ
ที ่ม ีความสนใจในเรื ่องการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี

นอกจากน้ี ก.ล.ต. ยังรวมมือกับหนวยงานกำกับดูแลการสอบบัญชี
ของกลุ มประเทศสมาชิกอาเซียน ไดแก สิงคโปร มาเลเซีย
อินโดนีเซีย และไทย เพื่อจัดตั้งเปนกลุมสมาชิกความรวมมือใน
การยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีและแลกเปลี ่ยนขอมูล
ความรู และประสบการณในการกำกับดูแลการสอบบัญชี
ในกลุมประเทศอาเซียน (“AARG”) รวมท้ังยังจัดใหมีการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการและการใหความชวยเหลือทางดานเทคนิค
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพหนวยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีของประเทศ

สมาชิกอาเซียนท่ียังไมไดเขาเปนสมาชิก AARG เพ่ือท่ีจะยกระดับ
มาตรฐานการกำกับดูแลและคุณภาพงานสอบบัญชีของแตละ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนใหทัดเทียมกัน นอกจากนี้ ก.ล.ต.
ยังไดรวมมือกับหนวยงานกำกับดูแลการเปดเผยขอมูลทางการเงิน
ของประเทศสิงคโปรและมาเลเซียเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลความรู
และประสบการณในการตรวจทานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน
ในกลุมประเทศสมาชิก

          ก.ล.ต. ไดสงตัวแทนเขารวมการประชุมและงานสัมมนาท่ี
IFIAR  AARG และกลุมประเทศสมาชิกหนวยงานกำกับดูแล
การเปดเผยขอมูลทางการเงินจัดข้ึนเปนประจำทุกป เพ่ือแลกเปล่ียน
ความรู ประสบการณ ปญหาในทางปฏิบัติ และประเด็นที่พบ
จากการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชีและการตรวจทานงบการเงิน
ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงเรียนรูเทคนิคในการตรวจสอบ
และพัฒนาการใหมที่เกี่ยวของกับการกำกับดูแลผูสอบบัญชี
การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี และการตรวจทานงบการเงิน
ในระดับสากล อาทิ การใชระบบการวิเคราะหขอมูล (data
analytics) ในงานสอบบัญชี และการใชตัวชี ้ว ัดคุณภาพ
งานสอบบัญชี ประกอบการวิเคราะหคุณภาพของสำนักงาน
สอบบัญชี นอกจากน้ี ในป 2559 กลุมประเทศสมาชิกหนวยงาน
กำกับดูแลการเปดเผยขอมูลทางการเงินไดรับเกียรติจาก
International Financial Reporting Standards (“IFRS”)
Foundation ในการสงผูเช่ียวชาญมาบรรยายเก่ียวกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหแกบุคลากรของกลุมประเทศสมาชิก
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ยกตัวอยางเชน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง Financial
Instruments และ Revenue from Contracts with Customers
เพื่อเปดโอกาสใหกลุมประเทศสมาชิกไดเรียนรูและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณในเร่ืองการนำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินมาใชในทางปฏิบัติ

          ท้ังน้ี การท่ี ก.ล.ต. พัฒนาระบบการกำกับดูแลผูสอบบัญชี
ในตลาดทุนใหมีคุณภาพอยางตอเน่ืองและเปนท่ียอมรับจากสากล
สงผลใหระบบการกำกับดูแลผูสอบบัญชีในตลาดทุนของประเทศไทย
ไดรับการยอมรับจากคณะกรรมาธิการยุโรป วามีคุณภาพทัดเทียม
กับมาตรฐานของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและจัดใหประเทศไทย
อยูในกลุมประเทศที่มีมาตรฐานเทาเทียมกัน

         นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังเปนสมาชิกของ International
Organization of Securities Commissions (“IOSCO”)
ซ่ึงเปนองคกรระหวางประเทศของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีกำกับดูแล
และพัฒนาตลาดทุนทั่วโลก และยังไดรับโอกาสจาก IOSCO
ในการสงเจาหนาที่ของ ก.ล.ต. ไปเปนตัวแทนสมาชิกใน IFRS
Advisory Council ซ่ึงทำหนาท่ีใหคำแนะนำเก่ียวกับแผนกลยุทธ
ทิศทางการดำเนินงานของ International Accounting Standards
Board (“IASB”) และมีสวนชวยในการสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวม
ในวงกวางในการพัฒนา IFRS ใหเปนมาตรฐานที่มีคุณภาพ
และเปนท่ียอมรับในระดับสากล โดยการประชุม IFRS Advisory
Council จะจัดขึ้นเปนประจำทุกป ซึ่งการเขารวมการประชุม
ดังกลาว ทำให ก.ล.ต. ไดมีสวนรวมในการกำหนดทิศทางของ
IFRS รวมถึงสะทอนปญหาในการนำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินไปใชในทางปฏิบัติของกลุมประเทศอาเซียนซ่ึงจะนำไปสู
การแกไขและปรับปรุงมาตรฐานดังกลาวใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

          อีกทั้ง ก.ล.ต. ในฐานะสมาชิก IOSCO ไดสงตัวแทน
เขารวมเปนสมาชิกใน IOSCO Committee 1 (“IOSCO C1”)
ซึ ่งเปนคณะทำงานที่มุ งติดตามและพัฒนาในดานการบัญชี
การสอบบัญชี และการเปดเผยขอมูล โดยหนาท่ีหลักของ IOSCO C1
คือ ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
การสอบบัญชี และขอกำหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีสากล เพื่อนำไปสูการแกไขปรับปรุงมาตรฐานดังกลาว
ใหสามารถนำไปใชในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล ทั้งนี้
IOSCO C1 มีการจัดประชุมเปนประจำทุกป เพื่อเปดโอกาส
ใหประเทศสมาชิก C1 ไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกัน รวมถึง
เปดโอกาสใหประเทศสมาชิกไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับ IASB
International Auditings and Assurance Standards Board
(IAASB)  International Ethics Standards Board for
Accountants (IESBA) และสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ 6 แหง
(Big-6 firms) ถึงประเด็นปญหาในการนำมาตรฐานดังกลาว
ไปใชในทางปฏิบัติและแนวทางในการแกไขปญหารวมกัน

ก.ล.ต. เสริมสรางความแข็งแกรงใหบุคลากรภายใน 
          ก.ล.ต. ใหความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ภายในอยางสม่ำเสมอ โดยจะเห็นไดจากการท่ี ก.ล.ต. สงตัวแทน
เขารวมการประชุมและงานสัมมนาที่หนวยงานตาง ๆ จัดขึ้น
เปนประจำทุกป นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังมีการจัดอบรมเกี่ยวกับ
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีใหแกบุคลากร
อยางตอเนื่อง อาทิ การทดสอบการควบคุมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเก่ียวของกับรายงานทางการเงินและสรุปมาตรฐาน
การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
(เชน การวัดมูลคายุติธรรม การรวมธุรกิจ งบการเงินรวม
การรวมการงาน และการจายหุนเปนเกณฑ เปนตน) 



¼Å¡ÒÃµÃÇ¨¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹ÊÍººÑÞªÕâ´ÂÊÃØ»

08

¡. ÃÐ´ÑºÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÊÍººÑÞªÕ
         ในป 2559 ท่ีผานมา ก.ล.ต. ไดเขาประเมินระบบควบคุม
คุณภาพสำนักงานสอบบัญชีตามแผนงาน จำนวนทั้งสิ้น 13
สำนักงานสอบบัญชี โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีผูสอบบัญชี

ภาพ 1 จำนวนสำนักงานสอบบัญชี และจำนวนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
http://market.sec.or.th/public/orap/AUDITOR01.aspx?lang=th)
หมายเหตุ: International firms หมายถึง สำนักงานสอบบัญชีท่ีเปนสมาชิกของสำนักงานสอบบัญชีตางประเทศและใชช่ือสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับ
สำนักงานสอบบัญชีตางประเทศ รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานสอบบัญชีตางประเทศอยางสม่ำเสมอ แตไมรวมถึง Big-4 firms

ภาพ 2 จำนวนสำนักงานสอบบัญชีที่ไดรับการประเมินระบบควบคุม
คุณภาพงานสอบบัญชี (ตามเกณฑความเสี่ยง)

ที ่ไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. จำนวน 197 คน สังกัด
สำนักงานสอบบัญชี 27 แหง ตามรายละเอียดในภาพ 1 ภาพ 2
และภาพ 3

ภาพ 3 จำนวนสำนักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบ
จาก ก.ล.ต. ตั้งแตป 2556 – 2559
หมายเหตุ: อัตราการเพิ่มขึ้นของผูสอบบัญชีในแตละกลุม “[+ เพิ่มขึ้น/
- ลดลง]” คำนวณจากจำนวนผูสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นในปเปรียบเทียบ
กับจำนวนผูสอบบัญชีในปที่ผานมา

Big-4 firms

International firms

Local firms

รวม

4

4

19

27

111

14

72

197

ประเภทสำนักงานสอบบัญชี จำนวนสำนักงานสอบบัญชี จำนวนผูสอบบัญชีที่ไดรับ
ความเห็นชอบ

2557

2558

2559

12

16

13

ป จำนวนสำนักงานสอบบัญชีที่ไดรับ
การประเมินระบบควบคุมคุณภาพ
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ภาพ 4 สัดสวนลูกคาบริษัทจดทะเบียนของแตละสำนักงานสอบบัญชีวัดตาม
มูลคาตามราคาตลาด (market capitalization)
หมายเหตุ: ใชมูลคาตามราคาตลาดรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ในประเทศไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

ภาพ 6 ผลคะแนนเฉลี่ยถวงน้ำหนักตามมูลคาตลาดรวมในแตละองคประกอบของ TSQC1 เปรียบเทียบ 3 รอบการตรวจ

ภาพ 5 สัดสวนจำนวนลูกคาบริษัทจดทะเบียนของแตละสำนักงานสอบบัญชี
หมายเหตุ: จำนวนลูกคาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

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

          ผลการประเมินโดยรวมเกือบทุกองคประกอบของระบบ
ควบคุมคุณภาพสะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการท่ีดีข้ึนอยางเปนลำดับ
เมื่อเปรียบเทียบกับรอบการตรวจที่ 2 (ป 2556-2558) และ
รอบการตรวจที่ 1 (ป 2553 - 2555) ตามภาพ 6 และในบางองคประกอบ
เชน การตอบรับและการคงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคา และ

ทรัพยากรบุคคล มีผลการประเมินโดยรวมเปนที่นาพอใจมาก
ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความมุงม่ันและเอาใจใสของหัวหนาสำนักงาน
สอบบัญชี และบุคลากรภายในสำนักงานสอบบัญชีที่รวมมือกัน
แกไขขอบกพรองตามขอเสนอแนะของ ก.ล.ต. จนสามารถ
ยกระดับคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีใหดียิ่งขึ้น
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ภาพ 7 รอยละของจำนวนสำนักงานสอบบัญชีแบงตามผลคะแนนในแตละ
องคประกอบของ TSQC 1
หมายเหตุ: ผลการตรวจคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีในป 2559 จำนวน
13 สำนักงานสอบบัญชี

ภาพ 8 ผลการตรวจค ุณภาพสำน ักงานสอบบัญช ีป   2559 ตามเกณฑ
การประเมินความเสี่ยง

ภาพ 9 ผลคะแนนเฉลี่ยถวงน้ำหนักตามมูลคาในตลาดรวมในองคประกอบ
ความรับผิดชอบของผูนำตอคุณภาพภายในสำนักงานเปรียบเทียบ 3 รอบการตรวจ

         ในภาพรวม ก.ล.ต. พบวา สำนักงานสอบบัญชีท่ีปฏิบัติงาน
สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนสวนใหญมีคุณภาพในแตละ
องคประกอบของ TSQC 1 อยูในเกณฑยอมรับได  ทั้งนี้ แตละ
สำนักงานสอบบัญชีมีการวิเคราะหสาเหตุของขอบกพรอง
และไดพัฒนาแนวทางในการยกระดับระบบควบคุมคุณภาพของ
สำนักงานสอบบัญชีเพ่ือลดความเส่ียงตามประเด็นขอสังเกตของ
ก.ล.ต.  อยางไรก็ดี บางสำนักงานสอบบัญชีอาจยังมีขอจำกัด
ที่ทำใหไมสามารถแกไขขอบกพรองในรอบการตรวจที่แลว
ไดในทันที ซึ ่ง ก.ล.ต. มีขอเสนอแนะเพื ่อเปนแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพในแตละองคประกอบ ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี

          ในรอบการตรวจท่ีสาม ผลการประเมินสำหรับองคประกอบน้ี
สะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการท่ีดีข้ึนจากรอบกอน โดยในภาพรวม
หัวหนาสำนักงานสอบบัญชีทุกแหงมีทัศนคติที่ดีตอการพัฒนา
ระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี โดยมีความมุงมั ่นและ
ใหความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีอยางจริงจัง
ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมินโดยรวมของทุกองคประกอบ
ท่ีมีพัฒนาการไปในทิศทางท่ีดี รวมท้ัง ก.ล.ต. พบวา ขอบกพรอง
ในรอบการตรวจท่ีแลวไดรับการปรับปรุงแกไขไปเปนจำนวนมากแลว
โดยรายละเอ ียดการปร ับปร ุงแก ไขข อบกพรองที่พบใน
รอบการตรวจที่แลว สรุปไดดังนี้ 

         หากพิจารณาจำนวนสำนักงานสอบบัญชีท่ีไดผลคะแนน
ในแตละระดับ แยกตามองคประกอบของมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพ ฉบับท่ี 1 (“TSQC 1”) ตามภาพ 7 พบวา องคประกอบ
การตอบรับและการคงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคา มีสำนักงาน
สอบบัญชีจำนวนเกินกวารอยละ 50 ท่ีมีผลการประเมินในระดับ
“ดีมาก” สำหรับองคประกอบขอกำหนดดานจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวของและทรัพยากรบุคคล มีสำนักงานสอบบัญชีจำนวน
เกินกวารอยละ 50 มีผลการประเมินในระดับ “ดีมาก” และ “ดี”
นอกจากน้ี ในองคประกอบเร่ืองทรัพยากรบุคคล ไมมีสำนักงาน
สอบบัญชีใดไดผลประเมินในระดับ “ตองปรับปรุง”

1. ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¼Ù Œ¹Óµ‹Í¤Ø³ÀÒ¾
ÀÒÂã¹ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹
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ในบางกรณี สำนักงานสอบบัญชีมอบหมายงานสอบบัญชี
และจัดสรรงานใหแกหุนสวนสำนักงานบางคนและ
บางสายงานเปนจำนวนมาก หรือมอบหมายงานสอบบัญชี
ที่ม ีความซ ับซ อนและจำเป นต องใช ด ุลยพ ิน ิจ
ในการปฏิบัติงานใหแกหุนสวนสำนักงานและสายงาน
ซึ่งมีบุคลากรที่มีประสบการณคอนขางนอย สงผลให
หุนสวนสำนักงานและบุคลากรไมมีเวลาในการปฏิบัติงาน
และสอบทานงานที่เพียงพอ หรือไมสามารถตรวจพบ
รายการที่ม ีความผิดปกติหร ือการแสดงขอมูลที่
ขัดตอขอเท็จจริงที่มีสาระสำคัญตองบการเงินโดยรวม

สำนักงานสอบบัญชีมีประเด็นขอบกพรองที่สำคัญ
ที่ควรปรับปรุงในองคประกอบอื่น ๆ เปนจำนวนมาก 
หรือยังไมไดแกไขประเด็นขอบกพรองที่สำคัญจาก
การผลการตรวจคร้ังกอนแสดงใหเห็นวา หัวหนาสำนักงาน
สอบบัญชีอาจยังไมไดใหความสำคัญในการปรับปรุง
ขอบกพรองในองคประกอบตาง ๆ อยางเพียงพอ

-     วางแผนกำลังคนกอนการพิจารณารับงาน เพ่ือให
แนใจวาจะมีทรัพยากรบุคคลเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
ใหมีคุณภาพ
-     หัวหนาสำนักงานมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสม
ของการแบงสรรงาน เพื่อใหแนใจวาหุนสวนแตละคน
และแตละสายงานมีปริมาณงานที ่ไมมากเกินกวา
ศักยภาพและเวลาที่มี รวมทั้งพิจารณามอบหมายงาน
ท่ีมีระดับความซับซอน หรืองานท่ีอาศัยความเช่ียวชาญ
เฉพาะดานแกหุนสวนและสายงานท่ีมีความรูความสามารถ
และประสบการณในเรื่องที่เกี่ยวของอยางเพียงพอ
-     สำนักงานสอบบัญชีบางแหงไดกำหนดนโยบาย
ปฏิเสธการรับงานใหม เมื่อพิจารณาแลววาทรัพยากร
บุคคลท่ีมีอยูไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้
เพื่อไมใหหุนสวนสำนักงานบางทานและบางสายงาน
ไดรับภาระงานที่หนักเกินกำลังทรัพยากรที่มี
-     หัวหนาสำนักงานพิจารณามอบหมายให EQCR
ท่ีมีประสบการณมากกวาสอบทานงานของหุนสวนหรือ
ผูสอบบัญชีท่ีมีประสบการณนอยกวาเพ่ือชวยลดความเส่ียง
จากการตรวจสอบไมพบรายการผิดปกติหรือการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงที่มีสาระสำคัญตองบการเงิน
โดยรวมได 

-     หัวหนาสำนักงานไดใหความสำคัญกับการแกไข
ขอบกพรองท่ีพบในรอบการตรวจท่ีแลว โดยปรับเปล่ียน
นโยบาย คูมือ เอกสารท่ีเก่ียวของกับการควบคุมคุณภาพ
ตลอดจนจัดอบรมใหพนักงานไดมีความรูความเขาใจ
ในมาตรฐานการรายงานทางการเง ิน มาตรฐาน
การสอบบัญชีอยางเพียงพอ ซ่ึงสงผลใหผลการประเมิน
ในทุกองคประกอบพัฒนาดีข้ึนในรอบการตรวจปจจุบัน

ประเด็นขอสังเกตที่พบ วิธีการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพของ
สำนักงานสอบบัญชี
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ประเด็นขอสังเกตที่พบ ขอแนะนำเกี่ยวกับแผนการปรับปรุงเพิ่มเติม

          แมวาหัวหนาสำนักงานสอบบัญชีสวนใหญจะเห็นถึง
ความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี และมุงปรับปรุง
แกไขขอบกพรองตามคำแนะนำของ ก.ล.ต. อยางตอเนื่อง แตมี
ขอบกพรองบางประเด็นท่ีสำนักงานสอบบัญชีอยูระหวางการแกไข
และอาจตองใชเวลาในการปรับปรุง เชน ระบบการจายคาตอบแทน

สำหรับหุนสวนสำนักงานและผูบริหารระดับสูงท่ีสะทอนคุณภาพ
การปฏิบัติงาน เนื่องจากเปนเรื่องออนไหวซึ่งอาจตองสื่อสาร
ใหผู มีสวนเกี ่ยวของและแกไขอยางคอยเปนคอยไป ก.ล.ต.
จึงยังคงมีขอสังเกตที่เสนอใหสำนักงานสอบบัญชีพิจารณา
ทำแผนการปรับปรุงเพิ่มเติม ดังนี้

การจายผลตอบแทนใหแกหุนสวนสำนักงานแตละทาน
ไมไดเชื่อมโยงกับผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
หุนสวนสำนักงานที่อางอิงกับคุณภาพการปฏิบัติงาน

ในกรณีท ี ่ห ัวหน าสำน ักงานหร ือผ ู ประเม ินผล
การปฏิบัติงานปรับเพิ ่มหรือลดคะแนนที ่ผ ู ไดร ับ
การประเมินใหคะแนนตนเองไวโดยไมมีการบันทึก
เหตุผลสนับสนุน

-     ควรม ีการกำหนดค าความคาดหว ัง เกณฑ
การประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงาน หร ือต ัวช ี ้ว ัดผล
การปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับคุณภาพงาน และสื่อสาร
เรื่องดังกลาวใหหุนสวนสำนักงานเขาใจ 
-     ควรมีการปรับปรุงโครงสรางของคาตอบแทนที่
สามารถสรางวัฒนธรรมองคกรใหบุคลากรในสำนักงาน
สอบบัญชีเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานอยางมี
คุณภาพมากกวาการมุ งเนนการทำกำไรทางธุรกิจ
แตเพียงอยางเดียว

-     ควรมีการบันทึกเหตุผลสนับสนุนการปรับระดับ
คะแนนของผู ไดรับการประเมิน ทั ้งนี ้ เพื ่อใหเกิด
ความโปรงใสในการประเมินผล อีกท้ังยังชวยใหผูประเมิน
สามารถสื ่อสารเหตุผลในการใหคะแนนใหผู ไดรับ
การประเมินไดรับทราบอยางตรงประเด็น ท้ังน้ี เพ่ือนำไป
สูการพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ของผูไดรับการประเมิน
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ประเด็นขอสังเกตที่พบ วิธีการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพของ
สำนักงานสอบบัญชี

2. ¢ŒÍ¡ÓË¹´´ŒÒ¹¨ÃÃÂÒºÃÃ³·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§

ภาพ 10 ผลคะแนนเฉลี่ยถวงน้ำหนักตามมูลคาในตลาดรวมในองคประกอบ
ขอกำหนดดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของเปรียบเทียบ 3 รอบการตรวจ

         ผลการตรวจในรอบท่ีสามสำหรับองคประกอบ “ขอกำหนด
ดานจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของ” แสดงใหเห็นวาสำนักงานสอบบัญชี
สวนใหญมีการพัฒนาและปรับปรุง โดยนำขอสังเกตที่ไดรับ
จาก ก.ล.ต. ในรอบการตรวจคร้ังกอนไปวิเคราะหหาสาเหตุและนำไป
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่สำคัญที่ตรวจพบในรอบกอน ๆ
เพื่อยกระดับระบบการควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ดังนี้

-     กำหนดนโยบายไมรับงาน non-audit service
สำหรับลูกคาสอบบัญชี
-     แตงต้ังคณะกรรมการในการพิจารณาขอบเขตงาน
non-audit service เม่ือมีการรับงานจากลูกคาสอบบัญชี
เพื่อใหแนใจวาสำนักงานสอบบัญชีรับงาน non-audit
service ที่ไมกระทบตอความเปนอิสระ

-     กำหนดนิยามของกิจการท่ีเก่ียวของกันอยางชัดเจน
เพ่ือใหสำนักงานสอบบัญชีสามารถเปดเผยขอมูลกิจการ
ที่เกี่ยวของกันไดและพิจารณาเรื่องความเปนอิสระกับ
กิจการที่เกี่ยวของกันไดอยางครบถวน

ข้ันตอนในการประเมินเร่ืองความเปนอิสระในการรับงาน
ใหบริการอ่ืนท่ีไมใชงานสอบบัญชี (non-audit service)
อาจยังไมเพียงพอที่จะทำใหมั่นใจไดวา การรับงาน
non-audit service ไมกระทบตอความเปนอิสระ

ไมมีการกำหนดนิยามของกิจการที ่เก ี ่ยวของกัน
อยางชัดเจน
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ประเด็นขอสังเกตที่พบ วิธีการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพของ
สำนักงานสอบบัญชี

-     ไมมีการกำหนดมาตรการปองกัน กรณีมีปญหา
และอุปสรรคท่ีเก่ียวของกับสัดสวนรายไดคาธรรมเนียม
จากลูกคารายใดรายหน่ึงสูงเกินกวาท่ีสำนักงานสอบบัญชี
กำหนด (fee dependency)

-     ไมมีการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ ในกรณี
รับงานสอบบัญชีท่ีมีสัดสวนรายไดคาธรรมเนียมจากลูกคา
รายใดรายหน่ึงสูงเกินกวาท่ีสำนักงานสอบบัญชีกำหนด

ไมมีการกำหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการพิจารณา
เร่ืองความเปนอิสระของสำนักงานสอบบัญชีกอนท่ีจะมี
รายการคากับลูกคาสอบบัญชี (business relationship)

-     กำหนดใหมีการสอบทานงานสอบบัญชีท่ีมีสัดสวน
รายไดคาธรรมเนียมสูงเกินกวาที่สำนักงานสอบบัญชี
กำหนด กอนการออกรายงานการสอบบัญชี (hot review)
อีกชั้นหนึ่ง นอกเหนือจากการสอบทานโดย EQCR
-     สื ่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบของลูกคา
งานสอบบัญชีท่ีมีสัดสวนรายไดคาธรรมเนียมสูง เก่ียวกับ
ประเด็นความเปนอิสระ เน่ืองจากกรณีดังกลาวมีสัดสวน
รายไดสูง รวมถึงมาตรการปองกันของสำนักงานสอบบัญชี
เพ่ือขจัดหรือลดปญหาและอุปสรรคอันเกิดจากสัดสวน
รายไดคาธรรมเนียมจากลูกคาสูงเกินกวาสำนักงาน
สอบบัญชีกำหนด ซ่ึงอาจทำใหเกิดขอสงสัยในความเปน
อิสระของสำนักงานสอบบัญชี

-     กำหนดนโยบายและแจงใหฝายงานที่เกี่ยวของ
กับการจัดซื ้อทราบวาสำนักงานสอบบัญชีจะไมทำ
รายการคากับลูกคาสอบบัญชี
-     แตงต้ังคณะกรรมการในการพิจารณาความเปนอิสระ
เมื่อมีการทำรายการคากับลูกคาสอบบัญชี ทั ้งนี้
เพื ่อใหมีการบันทึกการใชดุลยพินิจในการพิจารณา
ธุรกรรมดังกลาว พรอมหลักฐานอางอิงวาไมมีประเด็น
ที่กระทบตอความเปนอิสระของสำนักงานสอบบัญชี

          อยางไรก็ดี ก.ล.ต. ยังคงพบขอบกพรองในบางประเด็น
ท่ีอาจยังไมไดรับการแกไข เชน วิธีปฏิบัติเร่ืองการรักษาความลับ
และความเปนอิสระกรณีที ่พนักงานลาออกและไปรวมงาน
กับลูกคาสอบบัญชี และการรับงานสวนตัวของพนักงาน
ซึ ่งสำนักงานสอบบัญชีโดยสวนใหญมีการกำหนดนโยบาย

ในเรื ่องดังกลาว เพื ่อลดอุปสรรคในเรื ่องความเปนอิสระ
ของพนักงานแลว แตนโยบายท่ีนำมาใชปฏิบัติอาจยังไมสามารถ
ขจัดหรือลดปญหาและอุปสรรคใหอยู ในระดับที่ยอมรับได
ก.ล.ต. จึงยังคงมีขอสังเกตท่ีเสนอใหสำนักงานสอบบัญชีพิจารณา
ทำแผนการปรับปรุงเพิ่มเติม ดังนี้
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ประเด็นขอสังเกตที่พบ ขอแนะนำเกี่ยวกับแผนการปรับปรุงเพิ่มเติม

ไมมีการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเรื่องการรักษา
ความลับและความเปนอิสระกรณีที่พนักงานลาออก
และไปรวมงานกับลูกคาสอบบัญชี

ไมมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรับงานสวนตัว
ของพนักงาน

-     กำหนดใหพนักงานที ่จะลาออกไปปฏิบัติงาน
กับบริษัทลูกคาสอบบัญชีแจงใหสำนักงานสอบบัญชี
ทราบลวงหนานานกวากรณีลาออกทั ่วไป เพื ่อให
สำนักงานสอบบัญชีกำหนดมาตรการปองกันมิใหพนักงาน
รายดังกลาวมีสวนรวมในงานสอบบัญชีของบริษัทลูกคา
ที่ตนจะไปรวมงาน 
-     ในกรณีที่พนักงานรายดังกลาวมีสวนรวมใน
งานสอบบัญชีของบริษัทลูกคาท่ีตนจะไปรวมงานมากอนหนา
ที่จะแจงใหสำนักงานสอบบัญชีทราบวา ตนจะลาออก
และไปรวมงานกับลูกคาสอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี
อาจกำหนดใหม ีการสอบทานงานของพนักงาน
รายดังกลาวยอนหลัง เพื ่อใหมั ่นใจวา พนักงาน
รายดังกลาวไดปฏิบัติงานครบถวนตามที่มาตรฐาน
การสอบบัญชีกำหนด

-     การกำหนดรายละเอียดเกี ่ยวกับงานสวนตัว
ที่พนักงานสามารถรับได
-     กำหนดใหพนักงานตองรายงานรายละเอียดตาง ๆ
เก่ียวกับงานสวนตัว เพ่ือใหสำนักงานสอบบัญชีสามารถ
ตรวจสอบความถูกตองและประเมินความเสี่ยงและ
ผลกระทบตอสำนักงานสอบบัญชีท้ังในดานจรรยาบรรณ
และคุณภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานรายดังกลาว
ทั้งนี้ ก.ล.ต. สนับสนุนใหสำนักงานสอบบัญชีกำหนด
นโยบายใหพนักงานลดการรับงานสวนตัวลง เพื่อเพิ่ม
คุณภาพใหกับงานสอบบัญชีมากยิ่งขึ้น
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ประเด็นขอสังเกตที่พบ วิธีการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพของ
สำนักงานสอบบัญชี

          จากการเปรียบเทียบผลการประเมินในแตละองคประกอบ
เห็นไดวา องคประกอบการตอบรับงานและการคงไวซ่ึงความสัมพันธ
กับลูกคามีคะแนนเฉลี ่ยดีที ่สุด โดยในรอบการตรวจที่สาม
สำนักงานสอบบัญชี 7 แหง จากท้ังหมด 13 แหงท่ี ก.ล.ต. เขาตรวจ
ไมมีประเด็นขอสังเกตในองคประกอบนี้  ทั้งนี้ เนื่องมาจาก
สำนักงานสอบบัญชีสวนใหญไดใชเคร่ืองมือเพ่ือชวยในการประเมิน
ความเสี่ยงและมีการพิจารณาความเปนอิสระกอนการรับงาน
สอบบัญชีอยางครบถวนแลว รายละเอียดการปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองที่พบในรอบการตรวจที่แลว สรุปไดดังนี้

ภาพ 11 ผลคะแนนเฉลี่ยถวงน้ำหนักตามมูลคาในตลาดรวมในองคประกอบ
การตอบรับงานและการคงไวซ่ึงความสัมพันธกับลูกคาเปรียบเทียบ 3 รอบการตรวจ

บางสำนักงานสอบบัญชียังบันทึกขอมูลเกี ่ยวกับ
การประเมินความเสี ่ยงตาง ๆ ในการพิจารณารับ
งานสอบบัญชีไมละเอียดเพียงพอ หรือในบางกรณี
ป จจ ัยที ่นำมาใชพ ิจารณาความเสี ่ยงย ังไม ได นำ
เรื่องสำคัญบางเรื่องมาพิจารณา

-     สำนักงานสอบบัญชีหลายแหงไดพัฒนาแบบฟอรม
ที ่มีรายละเอียดมากขึ ้น รวมถึงจัดทำแนวทางและ
คำอธิบายเก่ียวกับปจจัยเส่ียงและเกณฑการใหคะแนน
ความเส่ียง เพ่ือชวยใหผูประเมินมีการบันทึกรายละเอียด
ในการประเมินความเสี่ยง และมีการใหน้ำหนักสำหรับ
แตละปจจัยเสี่ยงอยางเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมถึง
กำหนดใหมีระบบตรวจสอบวามีการกรอกขอมูลตาง ๆ 
อยางเพียงพอ และมีเอกสารประกอบการพิจารณา
ครบถวนจึงจะสามารถอนุมัติการรับงานได  
-     มีการใหตัวอยางปจจัยท่ีนำมาใชพิจารณาความเส่ียง
ในการประเมินรับงาน ท้ังน้ี เพ่ือใหแนใจวาในการตัดสินใจ
รับงานทุกคร้ัง สำนักงานสอบบัญชีไดมีการพิจารณาถึง
ความเสี่ยงตาง ๆ อยางรอบคอบและครบถวนแลว
-     มีการสื่อสารประเด็นขอสังเกตที่ ก.ล.ต. พบให
บุคลากรในสำนักงานสอบบัญชีทราบ และจัดอบรม
เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงในการพิจารณารับงาน
สอบบัญชี ไดแก ปจจัยที่ใชในการประเมินความเสี่ยง

3. ¡ÒÃµÍºÃÑº§Ò¹áÅÐ¡ÒÃ¤§äÇŒ«Öè§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ �̧
¡ÑºÅÙ¡¤ŒÒ
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ประเด็นขอสังเกตที่พบ วิธีการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพของ
สำนักงานสอบบัญชี

ประเด็นขอสังเกตที่พบ ขอแนะนำเกี่ยวกับแผนการปรับปรุงเพิ่มเติม

เกณฑการใหน้ำหนักสำหรับแตละปจจัย ความสัมพันธ
ระหวางความเสี่ยงแตละประเภทและการตอบสนอง
ความเสี ่ยงโดยคำนึงถึงลักษณะรายการ ระยะเวลา
รวมถึงขอบเขตการตรวจสอบอยางชัดเจนและครบถวน

-     สำนักงานสอบบัญชีสวนใหญวางแผนกำลังคน
ลวงหนา โดยคำนึงถึงงานที ่คาดวาจะตัดสินใจรับ
ในอนาคต ทำใหสามารถเตรียมกำลังคนไดทันและเพียงพอ
ท้ังน้ี เพ่ือใหแนใจวาสำนักงานสอบบัญชีจะมีทรัพยากร
เพียงพอตอการปฏิบัติงานสอบบัญชีอยางมีคุณภาพ
และมีประสิทธิผล
-     สำนักงานสอบบัญชีบางแหงมีนโยบายปฏิเสธ
การรับงานใหม เมื่อพิจารณาแลววาทรัพยากรบุคคล
ที่มีอยูไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

สำนักงานสอบบัญชีควรจัดลำดับความเสี ่ยงและ
การถวงน้ำหนักอยางเหมาะสม โดยปจจัยท่ีมีความเส่ียง
ในการรับงานท่ีมากกวาควรถูกถวงน้ำหนักดวยคะแนนสูง
กวาปจจัยอ่ืนท่ีมีความเส่ียงต่ำกวา เพ่ือใหการพิจารณา
ความเสี่ยงในการรับงานเปนไปอยางเหมาะสม

ในบางกรณี สำนักงานสอบบัญชีไมไดประเมินทักษะ
ความรู ความสามารถ รวมถึงเวลาและความเพียงพอ
ของทรัพยากรบุคคลกอนการตัดสินใจตอบรับงาน

การใหน้ำหนักคะแนนสำหรับความเสี ่ยงบางเรื ่อง
ยังไมเหมาะสม เชน กำหนดใหความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
การทุจริตมีน้ำหนักคะแนนเทากับความเสี่ยงในเรื่อง
อื่น ๆ 

          อยางไรก็ดี ก.ล.ต. ยังคงมีขอสังเกตบางประการที่เสนอใหสำนักงานสอบบัญชีพิจารณาทำแผนการปรับปรุงเพิ่มเติม ดังนี้
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ประเด็นขอสังเกตที่พบ วิธีการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพของ
สำนักงานสอบบัญชี

4. ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å

          หน่ึงในองคประกอบสำคัญท่ีทำใหงานสอบบัญชีมีคุณภาพ
คือ การมีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ และเวลาท่ีเพียงพอ
ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี รวมถึงยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ
และการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ ซ่ึงจะสงผลใหงานสอบบัญชี
มีคุณภาพและนาเชื่อถือในสายตาผูใชงบการเงินมากยิ่งขึ้น จากผล
การตรวจในรอบที่สามนี้ พบวา สำนักงานสอบบัญชีสวนใหญ
มีระบบการจัดการดานทรัพยากรบุคคลที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยมีการแกไขขอบกพรองที่ตรวจพบในรอบการตรวจที่สอง
ดังนี้

ภาพ 12 ผลคะแนนเฉลี่ยถวงน้ำหนักตามมูลคาในตลาดรวมในองคประกอบ
ทรัพยากรบุคคลเปรียบเทียบ 3 รอบการตรวจ

-     การวางแผนและจัดสรรกำลังคนยังไมเหมาะสม
เพียงพอท่ีจะทำใหเช่ือม่ันไดวาจะสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีคุณภาพ 
-     สำนักงานสอบบัญชีขาดพนักงานระดับอาวุโส 
ทำใหมีชองวางระหวางหุนสวนสำนักงานและพนักงาน
ตรวจสอบระดับตนคอนขางมาก
-     ไมม ีการจัดทำแผนการวางตำแหนงทดแทน
(succession plan) เพื่อพัฒนาพนักงานขึ้นมาเปน
ผูบริหารระดับกลางและระดับสูง

-     ปรับปรุงกระบวนการจัดสรรงานใหแกพนักงาน
ในแตละระดับใหเหมาะสมย่ิงข้ึน โดยคำนึงถึงความซับซอน
ของงานและมีการกำหนดประมาณการช่ัวโมงการทำงาน
(budget hour) ที่สะทอนความเปนจริงมากขึ้น
-     ไมรับงานสอบบัญชีลูกคารายใหมเพิ่ม หากยัง
ไมสามารถเพิ ่มจำนวนพนักงานที ่ม ีอยู ได เพื ่อให
ความเชื ่อมั ่นวา สำนักงานสอบบัญชีจะมีกำลังคน
ที่เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
-     ปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวของกับคาตอบแทนและ
ความกาวหนาในหนาที่การงาน เพื่อดึงดูดและรักษา
พนักงานไว 
-     สรางวัฒนธรรมองคกรใหพนักงานมีความผูกพัน
กับองคกรมากขึ ้น รวมถึงปรับปรุงสภาพแวดลอม
ในการทำงานใหสอดคลองกับการดำเนินชีวิตของกลุม
พนักงานรุนใหม
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หลักสูตรและเน้ือหาการอบรมยังไมเหมาะสมกับพนักงาน
แตละระดับ การติดตามและดำเนินการกับพนักงาน
ที่ไมเขาอบรมยังไมเพียงพอที่จะทำใหเชื ่อมั ่นไดวา
พนักงานที่เขาอบรมไมครบถวนจะมีความรูเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน

-     ไมพบการวางแผนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
-     ไมพบการสื่อสารความคาดหวังที ่เปนปจจัยที่
สำนักงานสอบบัญชีใชในกระบวนการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานใหพนักงานทราบ
-     ไมไดใหคำจำกัดความสำหรับแตละปจจัยที่ใชใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
-     การเลื่อนตำแหนงและการจายผลตอบแทนใหแก
พนักงานไมเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่อางอิงกับคุณภาพการปฏิบัติงานเปนหลัก

 
-     มอบหมายใหผูบริหารระดับสูงพิจารณาความเหมาะสม
ของหลักสูตรและเนื้อหาการอบรมสำหรับพนักงาน
แตละระดับ และมีการจัดอบรมเพิ่มเติมในกรณีที่มี
มาตรฐานการรายงานทางการเง ินหรือมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่ออกใหม
-     กำหนดนโยบายในการดำเนินการกับพนักงาน
ท่ีไมไดเขาอบรม หรือกำหนดใหพนักงานเขาอบรมชดเชย
หลักสูตรท่ีขาดอบรมภายในเวลาท่ีกำหนด เพ่ือใหเช่ือม่ัน
ไดวาพนักงานมีความรู ความสามารถเพียงพอตามที่
สำนักงานสอบบัญชีคาดหวัง

-     จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และ
กำหนดเปาหมายที่ชดัเจนสำหรับการปฏิบัติงานแตละระดับ
-     กำหนดและส่ือสารระดับความคาดหวังและคำจำกัด
ความสำหรับแตละปจจัยในการประเมินผลใหชัดเจน
เพื่อใหผูไดรับการประเมินและผูประเมินปฏิบัติไปใน
แนวทางเดียวกัน 
-     แตงตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการเลื่อน
ตำแหนงและจายผลตอบแทน โดยอางอิงกับคุณภาพ
การปฏิบัติงาน เพื ่อใหสำนักงานสอบบัญชีมีระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความโปรงใสมากขึ้น
รวมทั้งชวยใหพนักงานตระหนักและเห็นคุณคาใน
การพัฒนาและคงไวซ่ึงคุณภาพในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

         ในรอบการตรวจน้ี ก.ล.ต. พบวาสำนักงานสอบบัญชีบางแหง
ยังคงมีขอบกพรองในเร่ืองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ที่จำเปนตองไดรับการปรับปรุง ทั้งนี้ ระบบการประเมินผล
ที ่ โปร งใสและสมเหตุสมผลจะช วยให ระบบการจ ัดการ

ดานทรัพยากรบุคคลของสำนักงานสอบบัญชีมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น สงผลใหสำนักงานสอบบัญชีสามารถรักษาพนักงาน
ที่มีศักยภาพใหอยูกับสำนักงานสอบบัญชีไดในระยะยาว
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          ก.ล.ต. ไดเก็บขอมูลตัวช้ีวัดคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี
(Audit Quality Indicators – AQIs) เพ่ือใชประกอบการพิจารณา
คุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีในเบื ้องตน โดย AQIs ใน
องคประกอบทรัพยากรบุคคลชี้ใหเห็นขอมูล ดังนี้

          (1)  ประสบการณโดยเฉลี่ยของพนักงานสอบบัญชี
ที่ไมใชระดับหุนสวนอยูที ่1.86 – 5.85 ป (คาเฉลี่ยอยูที ่3.85 ป)
          AQIs ดังกลาวใชประเมินวา ทีมตรวจสอบมีประสบการณ
ในการสอบบัญชีมากนอยเพียงใด หาก AQIs แสดงตัวเลข
ประสบการณในการตรวจสอบย่ิงมาก จะทำใหเช่ือม่ันไดมากข้ึนวา
ทีมตรวจสอบไดผานงานสอบบัญชีที่หลากหลาย ซึ่งจะชวยให
ทีมตรวจสอบมีทักษะ รวมถึงวิจารณญาณในการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ (professional skepticism) เพิ่มขึ้น
ตามไปดวย สงผลใหสามารถตรวจพบรายการที่ผิดปกติ และ
สามารถใชดุลยพินิจไดอยางเหมาะสมในการพิจารณาความเพียงพอ
เหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชี

          (2)  อัตราการลาออกของพนักงานอยูท่ีรอยละ 7 - 63
(คาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 24.95)
          AQIs ดังกลาวใชเปนตัวช้ีวัดในการติดตามในกรณีท่ีอัตรา
การลาออกของพนักงานอยูในระดับสูง ซึ่งจะสงผลใหสำนักงาน
สอบบัญชีขาดแคลนบุคลากรที ่มีความรู และประสบการณ
สำนักงานสอบบัญชีจึงจำเปนตองดำเนินการแกไขในเร่ืองดังกลาว
อยางทันทวงที  ทั้งนี้ จากผลการตรวจคุณภาพของสำนักงาน
สอบบัญชีในป 2559 พบวา สำนักงานสอบบัญชีที ่มีอัตรา
การลาออกของพนักงานในระดับต่ำจะมีผลคะแนนขององคประกอบ
การปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยดีกวาสำนักงานสอบบัญชีที ่มีอัตรา
การลาออกของพนักงานในระดับสูง ดังนั้น หากสำนักงานสอบบัญชี
สามารถรักษาบุคลากรไวไดในระยะยาวจะชวยเพิ่มคุณภาพ
ในการตรวจสอบงบการเงินมากขึ้น

          ท้ังน้ี ตัวเลข AQIs ท่ีสูงหรือต่ำเม่ือเปรียบเทียบกับสำนักงาน
สอบบัญชีอ่ืนอาจไมสามารถใหขอสรุปไดทันทีวาสำนักงานสอบบัญชี
น้ันมีคุณภาพมากหรือนอยกวาสำนักงานสอบบัญชีอ่ืน เน่ืองจาก
ตัวเลข AQIs ที่สูงหรือต่ำไปอาจมีสาเหตุมาจากปจจัยแวดลอม

ท่ีแตกตางกันของแตละสำนักงานสอบบัญชี ดังน้ัน ในการพิจารณา
AQIs ควรมีการพิจารณารวมกับปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกอนที่
จะนำ AQIs ไปใชในการประเมินคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี
เนื่องจาก AQIs เพียงรายการเดียวไมอาจสรุปไดวาสำนักงาน
สอบบัญชีนั้น ๆ มีคุณภาพหรือไม

5. ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

         องคประกอบเรื่อง “การปฏิบัติงาน” เปนองคประกอบ
ท่ียังมีประเด็นขอสังเกตมากกวาองคประกอบอ่ืน แมวาผลการตรวจ
ในรอบท่ีสามน้ีแสดงใหเห็นวา สำนักงานสอบบัญชีไดแกไขประเด็น
ขอสังเกตที่สำคัญในหลายประเด็นแลว ไดแก การมีสวนรวม
ของผูสอบบัญชีและผูสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน (EQCR)
และคุณสมบัติของ EQCR โดยใชวิธีการ ดังนี้

3.85 ป
ประสบการณเฉลี่ย

ของพนักงาน

24.95%
อัตราการลาออก
เฉลี่ยของพนักงาน

ภาพ 13 ผลคะแนนเฉลี่ยถวงน้ำหนักตามมูลคาในตลาดรวมในองคประกอบ
การปฏิบัติงานเปรียบเทียบ 3 รอบการตรวจ
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-     จัดสรรงานใหผูสอบบัญชี และ EQCR ใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงความซับซอนของงาน  ความรูและ
ประสบการณของผูสอบบัญชีและ EQCR รวมถึงสนับสนุน
ใหผูสอบบัญชีและ EQCR มีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
สอบบัญชีมากข้ึนในทุกข้ันตอน ต้ังแตข้ันตอนการวางแผน
การตรวจสอบ ทั้งนี้ ในป 2559 พบวาสัดสวนชั่วโมง
การมีสวนรวมของผู สอบบัญชีและ EQCR เพิ ่มขึ ้น
จากป 2557 และ 2558 ดังภาพ 14 และภาพ 16

-     ปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกและจัดสรรงานให
EQCR โดยมีการวางแผนกำลังคนลวงหนา และเนนใหผูที่
มีประสบการณและเช่ียวชาญในธุรกิจน้ัน ๆ เปนผูสอบทาน
งานสอบบัญชี เพ่ือใหม่ันใจวา EQCR มีความรู ความสามารถ
และประสบการณเพียงพอที่จะชวยยกระดับคุณภาพ
งานสอบบัญชี

-     จัดใหมีคณะทำงานในการพิจารณาความครบถวน
เหมาะสมของคูมือการสอบบัญชีและแนวการสอบบัญชี
ใหเปนไปตามที่มาตรฐานการสอบบัญชีกำหนด

ผูสอบบัญชี และ EQCR มีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
สอบบัญชีไมเพียงพอ

EQCR ขาดความเช่ียวชาญดานเทคนิคและประสบการณ
ยังไมเพียงพอ

สำนักงานสอบบัญชีบางแหงยังมีคูมือการสอบบัญชี
และแนวการสอบบัญชีไมครบถวนตามที่มาตรฐาน
การสอบบัญชีกำหนดในบางเรื่อง

         แมวาในป 2559 สำนักงานสอบบัญชีไดแกไขคู มือ
การสอบบัญชีและแนวการสอบบัญชีใหเปนไปตามที่มาตรฐาน
การสอบบัญชีกำหนดในเรื่องที่สำคัญแลว แตยังคงมีบางเรื่อง
ท่ีตองใชเวลาในการพัฒนาคูมือและแนวการสอบบัญชี  นอกจากน้ี
การนำคู มือการสอบบัญชีและแนวการสอบบัญชีมาปฏิบัติ
ตองมีการส่ือสารและอบรมเพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติตามได

อยางครบถวน ดังนั้น ในป 2559 สำนักงานสอบบัญชีจึงยังคง
มีประเด็นในเร่ืองการนำคูมือการสอบบัญชีและแนวการสอบบัญชี
มาปฏิบัติงานไมสม่ำเสมอในแตละงานสอบบัญชี ก.ล.ต.
จึงยังคงมีขอสังเกตบางประการท่ีสำนักงานสอบบัญชีควรพิจารณา
ทำแผนการปรับปรุงเพิ่มเติม ดังนี้
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-    สื่อสารกับพนักงานและฝกอบรมพนักงาน เมื่อมี
การปรับปรุงแกไขคูมือการสอบบัญชีและแนวการสอบบัญชี
เพ่ือใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีไดอยางเพียงพอ 
และเหมาะสมตามที่มาตรฐานการสอบบัญชีกำหนด

-    พิจารณาจัดสรรงานให EQCR อยางเหมาะสม
เพ่ือใหมีเวลาเพียงพอท่ีจะสอบทานงานไดอยางครบถวน 
-    กำหนดให EQCR มีการวางแผนการสอบทานงาน
ลวงหนา โดยมีการแบงเวลาใหกับการสอบทานงาน
ในแตละชวงการตรวจสอบ เชน ชวงการวางแผนและ
ประเมินความเสี่ยง และชวงการสรุปผลการตรวจสอบ
เพื่อให EQCR สามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิผล
และไมทำใหงานสอบทานกระจุกตัวในชวงสิ้นงวด

-    สำนักงานสอบบัญชีสวนใหญกำหนดนโยบาย
เก่ียวกับการรวบรวมแฟมงานข้ันสุดทายแลว แตวิธีการใน
การรวบรวมแฟมงานขั้นสุดทายอาจยังมีขอบกพรอง
ในบางเรื ่อง ดังนั้น สำนักงานสอบบัญชีควรสื่อสาร
นโยบายและวิธีการรวบรวมแฟมงานข้ันสุดทายท่ีถูกตอง
และเหมาะสมใหทีมตรวจสอบไดรับทราบ รวมถึงมี
กระบวนการติดตามผลที่เขมงวด และมีวิธีดำเนินการ
ที่เหมาะสมกับผูที่ไมปฏิบัติตาม  

การปฏิบัติงานสอบบัญชีในบางเร่ืองไมเปนไปตามท่ีคูมือ
การสอบบัญชีและแนวการสอบบัญชี รวมถึงมาตรฐาน
การสอบบัญชีกำหนด 

EQCR ไมใหข อสังเกตเกี ่ยวกับวิธ ีการตรวจสอบ
ที่ไมเพียงพอตามที่มาตรฐานการสอบบัญชีกำหนด
เนื่องจากไมไดมีสวนรวมในการสอบทานงานตั้งแต
กระบวนการวางแผน หรือมีสวนรวมในการสอบทานงาน
ไมเพียงพอ

การรวบรวมแฟมงานตรวจสอบขั้นสุดทายของแตละ
งานสอบบัญชีไมแลวเสร็จสมบูรณภายในระยะเวลา
ที่กำหนด

การมีสวนรวมของผูสอบบัญชี

          การท่ีผูสอบบัญชีมีสวนรวมในงานสอบบัญชีอยางเพียงพอ
จะชวยลดความเส่ียงจากการตรวจไมพบการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริง และสงผลใหงานสอบบัญชีมีคุณภาพมากข้ึนตามไปดวย
ทั้งนี ้ ในรอบป 2559 พบวา การมีสวนรวมของผูสอบบัญชี
เพิ่มมากขึ้นจากปกอน โดยมีคาเฉลี่ยของสัดสวนชั่วโมงการมี
สวนรวมของผูสอบบัญชีตอชั่วโมงทั้งหมดที่ใชในการตรวจสอบ
ประมาณรอยละ 3 ซ่ึงถือวาอยูในระดับท่ียอมรับได ซ่ึงสอดคลอง

กับนโยบายของสำนักงานสอบบัญชีที่มุ งเนนใหผู สอบบัญชี
มีสวนรวมในงานสอบบัญชีมากข้ึน โดยใหความสำคัญกับการจัดสรร
ปริมาณงานใหแกผูสอบบัญชีแตละทาน เพื่อชวยใหผูสอบบัญชี
มีเวลาเพียงพอที่จะเขาไปมีสวนรวมในงานสอบบัญชีมากขึน้
โดยเฉพาะในงานสอบบัญชีที่มีความซับซอนและความเสี่ยงสูง
ซึ ่งในอดีตสำนักงานสอบบัญชีอาจใหความสำคัญแตเพียง
งานสอบบัญชีขนาดใหญ
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ภาพ 14 แสดงสัดสวนจำนวนชั่วโมงการมีสวนรวมของผูสอบบัญชี ภาพ 15 แสดงสัดสวนรอยละการมีสวนรวมของผูสอบบัญชีตอช่ัวโมงการทำงาน
ทั้งหมด

การมีสวนรวมของ EQCR

          การมี EQCR ท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณ
ในงานสอบบัญชีสำหรับธุรกิจน้ัน และมีสวนรวมในการสอบทานงาน
ท่ีเพียงพอจะชวยใหงานสอบบัญชีมีคุณภาพย่ิงข้ึน เน่ืองจาก EQCR
จะชวยสอบทานงานอีกชั้นหนึ่ง เพื่อใหสามารถระบุความเสี่ยง
และคนพบประเด็นท่ีสำคัญ รวมถึงใหคำปรึกษาแกทีมงานตรวจสอบ
เพื่อปรับปรุงวิธีการตรวจสอบไดอยางทันทวงที ทั้งนี้ จากการ
ตรวจงานสอบบัญชีในป 2559 พบวา สัดสวนจำนวนชั่วโมง
และสัดสวนรอยละของการมีสวนรวมของ EQCR ยังคงใกลเคียง

กับป 2557 และ 2558  โดยในป 2559 สำนักงานสอบบัญชี
ไดปรับปรุงการจัดสรรงานใหเหมาะสมกับความรู ความสามารถ
และประสบการณของ EQCR เพ่ือให EQCR สามารถปฏิบัติงาน
สอบทานงานสอบบัญชีไดอยางมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น แตเนือ่งจาก
สำนักงานสอบบัญชียังคงมีขอจำกัดในเน่ืองจากขาดแคลนบุคลากร
ในวิชาชีพ โดยเฉพาะในระดับหุ นสวนจึงอาจทำให EQCR
ตองรับภาระงานเปนจำนวนมาก สงผลใหการมีสวนรวมใน
บางงานสอบบัญชียังไมเพียงพอ

ภาพ 16 แสดงสัดสวนจำนวนชั่วโมงการมีสวนรวมของ EQCR ภาพ 17 แสดงสัดสวนรอยละการมีสวนรวมของ EQCR ตอชั่วโมงการทำงาน
ทั้งหมด
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          ตัวช้ีวัดคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี (Audit Quality
Indicators – AQIs) ท่ีเก่ียวของกับองคประกอบการปฏิบัติงาน
สำหรับป 2559 ประกอบไปดวย

          (1)  จำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานของหุนสวนอยูในชวง
3 – 1,202 ชั่วโมงตองานสอบบัญชี ซึ่งคิดเปนรอยละ 1 – 71
ของจำนวนช่ัวโมงในการปฏิบัติงานสอบบัญชีท้ังหมด และในระดับ
ผูจัดการอยูในชวง 16 – 3,010 ช่ัวโมงตองานสอบบัญชี ซ่ึงคิดเปน
รอยละ 3 – 65 ของจำนวนชั่วโมงในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
ท้ังหมด AQIs ดังกลาวใชประเมินวา ผูสอบบัญชีและผูควบคุมงาน
มีสวนรวมในงานสอบบัญชีเพียงพอหรือไม ซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพ
ของงานสอบบัญชี  ท้ังน้ี เม่ือเปรียบเทียบขนาดและความซับซอน
ของงานสอบบัญชีแลว หากหุนสวนหรือผูจัดการมีจำนวนช่ัวโมง
ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีอยูในสัดสวนท่ีสูงจะชวยทำใหเช่ือม่ัน
ไดวา มีการสอบทานงานที่เพียงพอ และสงผลใหงานสอบบัญชี
มีคุณภาพ เนื่องจากหากทีมตรวจสอบปฏิบัติงานสอบบัญชี
หรือรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชียังไมเพียงพอเหมาะสม
หุนสวนหรือผูจัดการจะสามารถพบประเด็นปญหาไดกอนที่
จะออกรายงานการสอบบัญชี และสามารถแจงใหทีมตรวจสอบ
แกไขประเด็นขอบกพรองหรือรวบรวมหลักฐานเพ่ิมเติมได เพ่ือให
กระดาษทำการครบถวนสมบูรณมากย่ิงข้ึน  นอกจากน้ี หากหุนสวน
และผูจัดการเขามามีสวนรวมในข้ันตอนการวางแผนการตรวจสอบ
อยางเพียงพอจะชวยทำใหงานสอบบัญชีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เนื่องจากการวางแผนที่ดีจะชวยใหทีมตรวจสอบสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบ รวมถึงตอบสนองความเสี่ยงอยาง
เหมาะสม และทำใหหุนสวนและผูจัดการสามารถบริหารงานได
อยางมีประสิทธิผล

          (2)  จำนวนช่ัวโมงในการปฏิบัติงานของ EQCR อยูในชวง
2 – 212 ชั่วโมงตองานสอบบัญชี ซึ่งคิดเปนรอยละ 0.1 – 24
ของจำนวนชั่วโมงในการปฏิบัติงานสอบบัญชีทั้งหมด AQIs
ดังกลาวใชประเมินวา EQCR ใชเวลาในการสอบทานงาน
มากเพียงพอท่ีจะชวยใหสามารถระบุความเส่ียงและคนพบประเด็น
ที่สำคัญ และสามารถใหคำปรึกษาและคำแนะนำแกทีมงาน
ตรวจสอบเพ่ือแกไขประเด็นปญหาท่ีตรวจสอบไดอยางทันทวงที

หรือไม โดยท่ัวไป EQCR จะเปนผูมีประสบการณในงานสอบบัญชี
มากกวาผูชวยผูสอบบัญชี จึงมีวิจารณญาณในการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพสงู โดยเฉพาะการตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวของ
กับประมาณการและเรื่องที่ตองใชดุลยพินิจคอนขางมาก  ดังนั้น
คุณภาพงานสอบบัญชีจึงมักแปรผันตาม AQIs ในเรื่องดังกลาว

          (3)  จำนวนพนักงานตอหุนสวน (staff per partner ratio)
อยูในชวง 4 – 33 (คาเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 14) จำนวนพนักงาน
ตอผูจัดการ (staff per manager ratio) อยูในชวง 3 – 13
(คาเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 7) AQIs ดังกลาวชวยในการวิเคราะห
สัดสวนโครงสรางทรัพยากรบุคคลของสำนักงานสอบบัญชี
ซ่ึงสัดสวนท่ีเหมาะสมของแตละสำนักงานสอบบัญชีอาจแตกตางกัน
โดยขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน ขนาดของสำนักงานสอบบัญชี

1-71%
จำนวนชั่วโมงเฉลี่ย

ของหุนสวน

0.1-24%
จำนวนชั่วโมงเฉลี่ย
ของ EQCR

14 จำนวน
พนักงาน
ตอหุนสวน

7 จำนวน
พนักงาน
ตอผูจัดการ

EQCR
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หุนสวน

ผูจัดการ

ผูชวยผูสอบบัญชี

โครงสรางทรัพยากรบุคคลของ
สำนักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็ก

ภาพ 18 โครงสรางทรัพยากรบุคคลของสำนักงานบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็ก

6.  ¡ÒÃµÔ´µÒÁ¼Å

          ในป 2559 ผลคะแนนในองคประกอบน้ีมีพัฒนาการข้ึน
จากรอบการตรวจที่ 2 ซึ่งเปนผลจากการที่สำนักงานสอบบัญชี
สวนใหญไดปรับปรุงกระบวนการติดตามผล ทั้งในสวนของ
การกำหนดนโยบาย และแนวทางการติดตามผลใหละเอียดและ
ชัดเจนข้ึน การมอบหมายงานติดตามผลใหผูรับผิดชอบท่ีเหมาะสม 
และการแกไขขอบกพรองที่พบและการสื่อสารใหผูที่เกี่ยวของ
รับทราบอยางทันทวงที ซ่ึงกระบวนการติดตามผลเปนกระบวนการ
ที่ชวยใหสำนักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีสามารถแกไข
ขอบกพรองไดอยางทันทวงที และสงผลใหงานสอบบัญชีมีคุณภาพ
เพ่ิมมากข้ึน จากการตรวจสอบในป 2559 ก.ล.ต. พบวา  ผลคะแนน
ขององคประกอบการติดตามผลสอดคลองกับระดับคะแนนโดยรวม
ของสำนักงานสอบบัญชีดังภาพ 20

ภาพ 19 ผลคะแนนเฉลี่ยถวงน้ำหนักตามมูลคาในตลาดรวมในองคประกอบ
การติดตามผลเปรียบเทียบ 3 รอบการตรวจ

ภาพ 20 ระดับคะแนนในองคประกอบการติดตามผลเปรียบเทียบกับระดับ
คะแนนโดยรวมของแตละสำนักงานสอบบัญชีรวม 13 แหง

ความซับซอนของงานสอบบัญชี นโยบายการจัดสรรงานใหพนักงาน
ในแตละระดับของสำนักงานสอบบัญชี เปนตน อยางไรก็ดี
หากจำนวนพนักงานตอหุนสวนหรือผูจัดการมากหรือนอยเกินไป
อาจเปนขอบงชี้ถึงปญหาสัดสวนโครงสรางทรัพยากรบุคคล
ซ่ึงสำนักงานสอบบัญชีอาจตองใหความสำคัญ เพ่ือบริหารจัดการ
หรือแกไขปญหาใหทันทวงที เชน หากสำนักงานสอบบัญชีมีจำนวน
พนักงานตอหุนสวนหรือผูจัดการในระดับต่ำกวาปกติ อาจเกิดจาก
อัตราการลาออกของพนักงานอยูในระดับสูง  ดังน้ัน การพิจารณา   
ความเหมาะสมของตัวช้ีวัดดังกลาวควรใชขอมูลอ่ืนในการพิจารณา
รวมดวย เชน อัตราการลาออกของพนักงาน เปนตน  ทั้งนี้
จากขอเท็จจริง ก.ล.ต. พบวา สำนักงานสอบบัญชีขนาดกลางและ
ขนาดเล็กบางแหงยังคงขาดแคลนบุคลากรในระดับผูจัดการ
และพนักงานระดับอาวุโส ดังภาพ 18 ซึ่งสำนักงานสอบบัญชี
ควรวางแผนรับมือกับปญหาดังกลาว โดยการจัดจางบุคลากร
ในระดับผูจัดการและพนักงานระดับอาวุโสเพิ่มขึ้นหรือจัดทำ
แผนการวางตำแหนงทดแทน (succession plan) เพื่อพัฒนา
บุคลากรข้ึนมาทดแทนตำแหนงดังกลาว รวมท้ังอาจหามาตรการ
หรือนโยบายเพื่อรักษาพนักงานไว
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          ในภาพรวมสำนักงานสอบบัญชีไดแกไขประเด็นขอสังเกตจากรอบการตรวจที่แลว สรุปไดดังนี้

          ขอจำกัดดานเวลาและทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน
สอบบัญชีบางแหง สงผลใหมีการแกไขขอสังเกตไปเพียงบางสวน

โดยยังมีขอสังเกตอยูระหวางการแกไขสรุปได ดังนี้

คูมือการติดตามผลในระดับแตละงานสอบบัญชีไมได
กำหนดแนวทางหรือปจจัยที่ใชในการพิจารณาเลือก
งานสอบบัญชีและรายการบัญชีที่จะสอบทาน รวมถึง
ขอบเขตของการสอบทานที่ชัดเจนเพียงพอ

สำนักงานสอบบัญชีบางแหงที่มีขอจำกัดดานกำลังคน
มีการวาจ างบุคคลภายนอกมาเปนผู ร ับผิดชอบ
ในการติดตามผล (outsource) โดยที่บุคคลดังกลาว
มีประสบการณดานการสอบบัญชีไมเพียงพอ และไมได
ใชเวลาอยางเพียงพอท่ีจะสามารถปฏิบัติงานติดตามผล
ไดอยางมีประสิทธิผล

แนวทาง แบบฟอรม checklist ตาง ๆ ท่ีใชในกระบวนการ
ติดตามผลในระดับสำนักงานสอบบัญชียังไมครอบคลุม
เรื่องที่สำคัญบางเรื่อง 

-     สำนักงานสอบบัญชีไดปรับปรุงขอบเขตและเน้ือหา
ในคูมือการติดตามผลใหละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ ้น
โดยกำหนดแนวทางหรือปจจัยท่ีใชในการพิจารณาเลือก
งานสอบบัญชีตามลักษณะความเส่ียงไดอยางเหมาะสม
เชน งานสอบบัญชีที่เปนบริษัทจดทะเบียน ลักษณะ
ของธุรกิจท่ีมีความซับซอน รายการบัญชีท่ีมีความเส่ียงสูง
เปนตน

-     มีกระบวนการในการคัดสรรบุคคลท่ีเปนผูรับผิดชอบ
ในการติดตามผล โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ
ดานการสอบบัญชี ความรูความสามารถ รวมถึงเวลา
ท่ีบุคคลดังกลาวจะใชเพ่ือปฏิบัติงานติดตามผลไดอยาง
เพียงพอ

-     สำนักงานสอบบัญชีควรทบทวนแนวทาง แบบฟอรม
checklist ท่ีใชในการติดตามผล และปรับปรุงใหมีเน้ือหา
ที่ครบถวนและครอบคลุมเรื่องสำคัญ ตามที่ TSQC1
กำหนด โดยมีรายละเอียดเพียงพอท่ีจะทำใหผูปฏิบัติงาน
ติดตามผลใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
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ไมไดมีการกำหนดหลักเกณฑในการประเมินผลกระทบ
ระดับความรุนแรง และความสำคัญของขอบกพรองท่ีพบ
เพ่ือพิจารณาวา เปนขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนอยางมีแบบแผน
หรือเกิดขึ้นซ้ำ หรือมีความสำคัญที่จำเปนตองแกไข
ในทันทีหรือไม

ผูติดตามผลยังไมไดปฏิบัติงานติดตามผลทั้งในระดับ
สำนักงานสอบบัญชีและระดับงานสอบบัญชีอยางเพียงพอ
และเหมาะสม ทำใหตรวจไมพบขอบกพรองที่สำคัญ

-     สำนักงานสอบบัญชีควรระบุเกณฑหรือแนวทาง
ในการประเมินความรุนแรง ผลกระทบ และความสำคัญ
ของขอบกพรอง เพื ่อใชจ ัดลำดับความสำคัญใน
การวางแผนการแกไขขอบกพรองที่พบ  ทั้งนี้ เพื่อให
สามารถตอบสนองความเสี ่ยงไดตรงจุด และแกไข
ขอบกพรองไดทันทวงที 

-     สำนักงานสอบบัญชีควรทบทวนนโยบายใน
การมอบหมายงานติดตามผลวา ไดมอบหมายงานดังกลาว
ใหแกบุคลากรที่มคีวามรู ความสามารถ และมีประสบการณ
ในงานสอบบัญชี รวมถึงมีเวลาเพียงพอท่ีจะสามารถระบุ
ขอบกพรองที่อาจมีอยูได 
-     หัวหนาสำนักงานควรใหความสำคัญกับการจัดสรร
เวลาใหแกบุคลากรในฝายติดตามผลในการปฏิบัติงาน
ติดตามผลอยางเพียงพอเพ่ือท่ีจะทำใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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         ในป 2559 ก.ล.ต. ไดตรวจงานสอบบัญชีรวมท้ังส้ิน 100 
งานสอบบัญชี จากผู สอบบัญชีในตลาดทุนจำนวน 65 ราย 
ซึ่งประกอบดวย ผูสอบบัญชีที่ขอตออายุการใหความเห็นชอบ 
39 ราย และผูสอบบัญชีที่ยื่นคำขอความเห็นชอบใหม 26 ราย  
ทั้งนี้ ผลการตรวจ (ตามภาพ 21) แสดงใหเห็นวา สัดสวนของ
ผู สอบบัญชีที ่ไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ในป 2559 
โดยไมมีขอสังเกตมีสัดสวนรอยละ 15 ของผูสอบบัญชีที่ไดรับ
ความเห็นชอบทั้งหมด ซึ่งสูงกวาสัดสวนในป 2557 และ 2558 
ที่มีสดัสวนเพียงรอยละ 4 และรอยละ 6 ตามลำดับ  นอกจากน้ี 

หากพิจารณาสัดสวนของผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบ
ซึ่งมีขอบกพรองที่ตองปรับปรุงจะเห็นไดวา สัดสวนดังกลาว
ในป 2559 เทากับรอยละ 48 ซึ่งมีแนวโนมลดลงจากป 2557 
และ 2558 อยางตอเนื่อง (ป 2557 เทากับรอยละ 74 และ 
ป 2558 เทากับรอยละ 50) โดยขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็น
ถึงคุณภาพงานสอบบัญชีโดยรวมที่ดีขึ้นอยางตอเน่ือง ซึ่งเปนผล
มาจากความมุงม่ันและความรวมมือของผูสอบบัญชีและสำนักงาน
สอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัดในการพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี
ใหดีขึ้นมาโดยตลอด

ภาพ 21 ผลการตรวจการปฏิบัติงานสอบบัญชีรายบุคคลแยกตามประเภทการใหความเห็นชอบในป 2559
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       ท้ังน้ี  หากจำแนกขอสังเกตท่ีพบในแตละข้ันตอนของการปฏิบัติงานสอบบัญชีตามภาพ 22 จะพบวาขอสังเกตท่ีพบในข้ันตอน
การปฏิบัติงานตรวจสอบเนื้อหาสาระมีสัดสวนสูงสุดถึงรอยละ 86 โดยขอสังเกตที่พบมากที่สุด ไดแก การตรวจสอบบัญชีรายได 
และการตรวจสอบบัญชีสินคาคงเหลือและตนทุนขาย 

ภาพ 22 สัดสวนงานสอบบัญชีที่พบขอสังเกตที่ควรปรับปรุงในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติงานสอบบัญชีสำหรับการตรวจในป 2559

ภาพ 23 สัดสวนงานสอบบัญชีที่พบขอสังเกตที่ควรปรับปรุงจำแนกตามประเภทของขอสังเกตสำหรับการตรวจในป 2559 
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       นอกจากนี้ หากพิจารณาผลการตรวจในป 2559 ตามภาพ 24 จะพบวา ประเภทของขอสังเกตที่ ก.ล.ต. พบบอย ไดแก 
การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริต การตรวจสอบบัญชี
สินคาคงเหลือและตนทุนขาย การตรวจสอบบัญชีรายได และการทดสอบการควบคุม

ภาพ 24 สัดสวนขอสังเกตที่พบจากการตรวจงานสอบบัญชีในป 2559 โดยแบงตามการตรวจสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ และสำนักงานสอบบัญชีขนาดกลาง
และขนาดเล็ก
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จากการตรวจงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบในป 2559 ก.ล.ต. พบขอสังเกตที่สำคัญ ดังนี้ 

1. การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริต 
(“ความเสี ่ยงจากการทุจริต”) และการตอบสนอง
ตอความเสี่ยงดังกลาว

-     ผูสอบบัญชีประเมินวา การรับรูรายไดมีความเส่ียง
จากการทุจริต และระบุความเส่ียงจากการทุจริตในระดับ
ที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผูบริหารไดใหการรับรองไวแลว (“assertion”) 
แตยังไมไดเช่ือมโยงความเส่ียงท่ีระบุไดกับส่ิงท่ีสามารถ
ผิดพลาดได (“what can go wrong”) อยางชัดเจน
วาผูบริหารอาจจัดทำรายงานทางการเงินท่ีทุจริตเก่ียวกับ
การรับรูรายไดอยางไรและผูบริหารอาจปกปดการทุจริตน้ัน
ดวยวิธีใด ตัวอยางเชน ผูสอบบัญชีเพียงอธิบายวา ผูบริหาร
พยายามท่ีจะตกแตงกำไรเพ่ือใหนักวิเคราะหมีความเขาใจ
ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกับผลประกอบการและความสามารถ
ในการทำกำไรของกิจการ 

-     ผูสอบบัญชีไมไดพิจารณาตามที่มาตรฐานการสอบบัญชี 
รหัส 240 กำหนดวา มีปจจัยเสี่ยงที่บงชี้วาบัญชีอื่น
นอกเหนือจากบัญชีรายไดอาจมีความเส่ียงจากการทุจริต
หรือไม

-     ผูสอบบัญชีไมไดปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง
ตอความเส่ียงจากการทุจริตอยางเพียงพอและเหมาะสม 
กลาวคือวิธีการตรวจสอบท่ีใชเปนวิธีการตรวจสอบท่ัวไป 
ในการทดสอบการควบคุมและการตรวจสอบเน้ือหาสาระ 
ของบัญชีรายไดเทานั้น 

     การที่ผูสอบบัญชีจะสามารถออกแบบวิธกีารตรวจสอบ
เพือ่ตรวจใหพบการแสดงขอมูลที่ขดัตอขอเท็จจริงซึง่เปนผล
มาจากการทุจริตไดอยางเหมาะสมน้ัน ผูสอบบัญชีควรทำ
การประเมินขอมูลตาง ๆ ที่ไดรวบรวมไวในขั้นตอน
การประเมินความเส่ียงวา มีปจจัยแวดลอมท่ีอาจกอให
เกิดแรงจูงใจหรือแรงกดดันใหผูบริหารของกิจการกระทำ
การทุจริตหรือเปดโอกาสใหมีการทุจริตหรือไม เพื่อที่
ผูสอบบัญชีจะสามารถระบุและประเมินไดวา บัญชีใดและ 
assertion ใดมีความเส่ียงจากการทุจริต รวมถึงบันทึก
ในกระดาษทำการไดอยางชัดเจนวา ผูบริหารอาจจัดทำรายงาน
ทางการเงินท่ีทุจริตเก่ียวกับบัญชีดังกลาวไดโดยวิธีการใด 
(what can go wrong) อีกท้ังผูสอบบัญชีควรพิจารณา
ดวยวาผูบริหารอาจปกปดการทุจริตอยางไร

     ทั้งนี้ การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
ของผูสอบบัญชี (professional skepticism) มีความสำคัญ
อยางย่ิงในการระบุและประเมินความเส่ียงจากการทุจริต 
รวมถึงการออกแบบวิธีการตอบสนองตอความเส่ียงดังกลาว
และผูสอบบัญชีตองใช professional skepticism ตลอด
ชวงการปฏิบัติงานตรวจสอบ เน่ืองจากสถานการณตาง ๆ 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได  นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีควร
มอบหมายใหบุคลากรท่ีมีประสบการณเขามามีสวนรวม
ในการตรวจสอบในเรื่องที่สำคัญอยางเพียงพอ รวมทั้ง
พิจารณาถึงความจำเปนในการมอบหมายใหมีบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและความรูเฉพาะทาง
เปนสมาชิกในทีมตรวจสอบ เชน ผูเชี่ยวชาญทางดาน
การสืบสวนและผูเช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2. การทดสอบการควบคุม 

-     ผูสอบบัญชีทำความเขาใจการควบคุมที่เกี่ยวของ
กับการสอบบัญชีเพื ่อประเมินความเหมาะสมของ
การออกแบบการควบคุมของกิจการ โดยใชวิธีการสอบถาม
บุคลากรของกิจการเทานั้น 

-     ผูสอบบัญชีไมไดทำความเขาใจการควบคุมของ
กิจการในบางเรื่องอยางเพียงพอ สงผลใหผูสอบบัญชี
ไมสามารถประเมินการออกแบบการควบคุมและกำหนด
วิธีการตอบสนองตอความเสี ่ยงไดอยางเหมาะสม 
รวมทั้งไมไดพิจารณาถึงความจำเปนในการทดสอบ
ความมีประสิทธิผลของการควบคุมดังกลาว
 
- ผูสอบบัญชีเลือกเอกสารตนทาง (source document) 
ที่ใชในการทดสอบการควบคุมไมเหมาะสมกับความเส่ียง
ในระดับ assertion ที่ระบุไว สงผลใหผู สอบบัญชี
อาจไดขอสรุปเก่ียวกับความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในสำหรับ assertion ดังกลาวผิดไป  

3. การเลือกตัวอยางในการสอบบัญชี 

-      ผูสอบบัญชีกำหนดขนาดตัวอยางในการทดสอบ
ระบบการควบคุมภายในสำหรับรายไดหลายประเภทรวมกัน 
ทั้งที ่กิจกรรมการควบคุมของรายไดแตละประเภท
แตกตางกัน ขนาดตัวอยางของรายไดแตละประเภท
จึงยังไมเพียงพอเพ่ือใชในการสรุปผลความมีประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับรายได 

     การทำความเขาใจสภาพแวดลอมของกิจการ 
รวมถึงการควบคุมภายในของกิจการถือเปนข้ันตอนสำคัญ
ท่ีผูสอบบัญชีควรใหความสนใจเปนพิเศษ เน่ืองจากขอมูล
ที่ไดจากการทำความเขาใจที่เพียงพอจะมีประโยชน
ตอการระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ ทั ้งในระดับ
งบการเงินและระดับ assertion อีกทั้งผูสอบบัญชี
ควรทำความเขาใจวัตถุประสงคการตรวจสอบ เพ่ือชวยให
ผูสอบบัญชีสามารถออกแบบวิธีการตรวจสอบ และ
พิจารณาเลือก source document ที ่จะใช ใน
การตรวจสอบ เพื่อตอบสนองตอ assertion ที่ระบุไว
ไดอยางเหมาะสม
     ในการไดมาซ่ึงความเขาใจในการควบคุมท่ีเก่ียวของ
กับการสอบบัญชี ผูสอบบัญชีควรประเมินการออกแบบ
ของการควบคุมและพิจารณาวา การควบคุมใดเปน
การควบคุมท่ีสำคัญและกิจการไดนำการควบคุมดังกลาว
มาปฏิบัติหรือไม โดยการทำความเขาใจการควบคุมดังกลาว 
ผูสอบบัญชีควรปฏิบัติงานตรวจสอบโดยวิธีอ่ืน นอกเหนือ
จากการสอบถามบุคลากรในกิจการ เชน การสังเกตการณ
การนำการควบคุมเฉพาะเรื่องไปปฏิบัติ และการใช
วิธีเดินตามผังทางเดินเอกสารในระบบที่เกี ่ยวของ 
(walkthrough) เปนตน 

     หากผูสอบบัญชีกำหนดขนาดตัวอยางท่ีเพียงพอและ
เลือกตัวอยางโดยใชวิธีการท่ีเหมาะสมจะทำใหผูสอบบัญชี
ไดขอสรุปที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับประชากรทั้งหมด  
ดังน้ัน ในการเลือกตัวอยางในการสอบบัญชี ผูสอบบัญชี
จึงตองพิจารณาวัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
โดยในการกำหนดขนาดตัวอยางสำหรับการทดสอบ
การควบคุมและการทดสอบรายละเอียดของรายการ
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-     ในการกำหนดขนาดตัวอยางเพื่อตรวจสอบเนือ้หาสาระ
ของรายการ ผูสอบบัญชีไมไดคำนึงถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอขนาดตัวอยางสำหรับการทดสอบรายละเอียด
ของรายการและยอดคงเหลืออยางครบถวน สงผลให
ขนาดตัวอยางอาจไมเพียงพอที่จะใหขอสรุปเกี่ยวกับ
รายการดังกลาวอยางเหมาะสม
 
-     ในการทดสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือ 
ผูสอบบัญชีเลือกเฉพาะรายการที่มมูีลคาสูงข้ึนมาตรวจสอบ 
โดยที่ไมไดพิจารณาเลือกตัวอยางจากประชากรสวนท่ีเหลือ 
ซ่ึงมีจำนวนรวมสูงกวาระดับความมีสาระสำคัญโดยรวม 
หรือใชวิธีการตรวจสอบอื่นเพื ่อใหไดมาซึ ่งขอสรุป
ในเรื่องความถูกตองของรายการสวนที่ไมไดถูกเลือก
ขึ้นมาตรวจสอบดังกลาว
 

และยอดคงเหลือ ผูสอบบัญชีควรพิจารณาถึงปจจัย
ที่ม ีอ ิทธ ิพลตอขนาดตัวอยางใหครบถ วนตามที่
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 กำหนด เชน ความเส่ียง
ที่จะเกิดการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสำคัญ ระดับความเช่ือม่ันท่ีขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง
ที่มีอยู ในประชากรจะไมเกินกวาการแสดงขอมูล
ท่ีขัดตอท่ียอมรับได และการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง
ที่ยอมรับได    
     ผู สอบบัญชีควรทำความเขาใจสภาพแวดลอม
การควบคุมที่ เกี่ยวข องก ับป ร ะ ช า ก ร ที่จะเล ือก
ทดสอบระบบการควบคุมภายใน โดยในกรณีที่พบวา 
สภาพแวดลอมการควบคุมของประชากรดังกลาวมี
ความแตกตางกัน ผูสอบบัญชีควรพิจารณากำหนด
ขนาดตัวอยางสำหรับการทดสอบการควบคุมแยกตามกลุม
ประชากรท่ีมีสภาพแวดลอมการควบคุมและจุดควบคุม
ที ่เหมือนกัน เพื ่อใหผู สอบบัญชีสามารถสรุปผล
ความมีประสิทธิผลของการควบคุมสำหรับประชากร
ในแตละกลุมไดอยางเหมาะสม 
     ในการทดสอบรายละเอียดของรายการและ
ยอดคงเหลือโดยเฉพาะในกรณีที่ผูสอบบัญชีใชวิธีการ
เลือกรายการแบบเจาะจงขึ้นมาตรวจสอบ และกลุม
ประชากรสวนที่เหลือมีสาระสำคัญ ผู สอบบัญชี
ควรพิจารณาเลือกตัวอยางจากประชากรสวนทีเ่หลือดังกลาว
ขึ้นมาทดสอบรายละเอียดดวย หรือพิจารณาใชวิธี
การตรวจสอบอื ่น เพื ่อใหไดหลักฐานที ่เหมาะสม
อยางเพียงพอเพ่ือใชเปนเกณฑในการสรุปผลอยางเหมาะสม
เกี่ยวกับประชากรทั้งหมด



34

ขอสังเกตที่พบ ขอแนะนำในการปรับปรุง

4. การตรวจสอบบัญชีรายไดรับเหมากอสรางตาม
วิธีอัตราสวนของงานที่ทำเสร็จ

    4.1 การตรวจสอบอัตราสวนของงานที ่ทำเสร็จ
ที่ประเมินโดยวิศวกรผูควบคุมโครงการ
         -  ผ ู สอบบัญชีไม ได ทำความเข าใจระบบ
การควบคุมภายในของกิจการท่ีเก่ียวของกับการประเมิน
อัตราสวนของงานที่ทำเสร็จอยางเพียงพอ ซึ่งรวมถึง
วิธีการท่ีวิศวกรผูควบคุมโครงการใชในประเมินอัตราสวน
ของงานที่ทำเสร็จ  
         -  ผูสอบบัญชีไมไดตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของอัตราสวนของงานที่ทำเสร็จที่ประเมินโดยวิศวกร
ผูควบคุมโครงการ กอนที่จะนำตัวเลขดังกลาวไปใชใน
การทดสอบการคำนวณรายไดจากการรับเหมากอสราง

    4.2 การตรวจสอบประมาณการตนทุนการกอสราง
(“budget cost”)
         -  ผูสอบบัญชีไมไดทำความเขาใจกระบวนการ
จัดทำและการปรับปรุง budget cost ของกิจการ
ซึ่งรวมถึงวิธีการและขอสมมติที่กิจการใชในการจัดทำ
budget cost
         -  ผูสอบบัญชีไมไดสอบทานความนาเชื่อถือ
และความสมเหตุสมผลของวิธ ีการและขอสมมติ
ที ่กิจการใชในการจัดทำ/ปรับปรุง budget cost
ซ่ึงเปนขอมูลสำคัญท่ีนำมาใชในการกำหนดข้ันความสำเร็จ
ของงานกอสราง

 

     ธุรกิจรับเหมากอสรางมักมีการรับรูรายไดตามวิธี
อัตราสวนของงานที่ทำเสร็จ ซึ่งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระบุวา กิจการอาจกำหนดขั้นความสำเร็จ
ของงานกอสรางไดหลายลักษณะโดยใชวิธีที่สามารถ
วัดผลของงานที่ทำไดอยางนาเชื่อถือ วิธีที่ใชขึ้นอยูกับ
ลักษณะของสัญญาซึ่งอาจรวมถึงวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้
ไดแก
1. อัตราสวนของตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นจริงจนถึง
ปจจุบัน (“actual cost”) กับ budget cost 2. การสำรวจ
เน้ืองานที่ไดทำแลว หรือ 3. การสำรวจอัตราสวนทางกายภาพ
ของงานกอสรางท่ีทำเสร็จ ซ่ึงการพิจารณาในเร่ืองดังกลาว
เก่ียวของกับขอมูลจำนวนมาก รวมท้ังข้ึนอยูกับขอสมมติ
ท่ีใชประกอบการประมาณการ ดังน้ัน ในการตรวจสอบ
รายไดจากการรับเหมากอสราง ผูสอบบัญชีควรทำความเขาใจ
กระบวนการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการ
ประเมินอัตราสวนของงานที ่ทำเสร็จของกิจการ
และประเมินวาการควบคุมและวิธีการมีความเหมาะสม
หรือไม ยกตัวอยางเชน หากกิจการรับรูรายไดจากการ
รับเหมากอสรางโดยใชวิธีอัตราสวนของ actual cost
กับ budget cost ผู สอบบัญชีควรทำความเขาใจ
และประเมินการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการ
ในการเก็บขอมูล actual cost รวมทั้งกระบวนการ
จัดทำและการปรับปรุง budget cost ของกิจการ
เปนตน  ทั้งนี้ ขั้นตอนการทำความเขาใจและประเมิน
การควบคุมภายในจะชวยใหผูสอบบัญชีระบุความเส่ียง
และออกแบบวิธีการตอบสนองตอความเส่ียงไดอยางเหมาะสม
วิธีการตอบสนองตอความเส่ียงในกรณีท่ีอัตราสวนของงาน
ที่ทำเสร็จประเมินโดยวิศวกรอาจรวมถึงการสอบทาน
ความสมเหตุสมผลของอัตราสวนที่ประเมินโดยวิศวกร
โดยเปรียบเทียบกับอัตราสวนของ actual cost
กับ budget cost โดยหากพบขอสงสัยเกี ่ยวกับ
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ความสมเหตุสมผลของอัตราสวนที่วิศวกรประเมิน 
ผูสอบบัญชีควรพิจารณาสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมจากวิศวกร/ 
ผูเชี ่ยวชาญ และ/หรือผู บริหารของกิจการ รวมถึง
ควรพิจารณาใชวิธีการตรวจสอบอื่น เพื่อใหไดมาซึ่ง
หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอใน
การสรุปผลการตรวจสอบ  นอกจากน้ี ในกรณีท่ีกิจการ
ประมาณอัตราสวนของงานท่ีทำเสร็จโดยอาศัยดุลยพินิจ
ของวิศวกรหรือผู เชี ่ยวชาญเฉพาะทางของกิจการ 
ผูสอบบัญชีอาจพิจารณาถึงความจำเปนในการวาจาง
ผูเช่ียวชาญของผูสอบบัญชีในการประเมินความสมเหตุสมผล
ของอัตราสวนของงานที่ทำเสร็จที่กิจการใชในการรับรู
รายไดจากการรับเหมากอสราง

     สินคาคงเหลือและตนทุนขายมักเปนบัญชีที ่มี
สาระสำคัญสำหรับกิจการท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจำหนาย
สินคา  ดังน้ัน เพ่ือใหม่ันใจวาสินคาคงเหลือและตนทุนขาย
แสดงในงบการเงินดวยมูลคาท่ีถูกตอง ผูสอบบัญชีควร
ทำความเขาใจนโยบายท่ีเก่ียวของกับบัญชีสินคาคงเหลือ 
ยกตัวอยางเชน นโยบายการบัญชีที่กิจการใชในการวัดมูลคา
สินคาคงเหลือ และนโยบายในการต้ังคาเผ่ือสินคาคงเหลือ
ลาสมัย รวมถึงผูสอบบัญชีควรพิจารณาความสมเหตุสมผล
ของนโยบายดังกลาว และวิธีการท่ีกิจการใชในการปนสวน 
variance หากกิจการใชระบบบัญชีตนทุนมาตรฐาน 
เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ไดอยางเหมาะสม  นอกจากนี้ ในการตรวจสอบ
คาเผ่ือการปรับลดมูลคาของสินคาคงเหลือลงใหเทากับ 
NRV ผูสอบบัญชีควรพิจารณาขอมูลแวดลอมท่ีเก่ียวของ
และประเมินวา กิจการควรต้ังคาเผ่ือดังกลาวโดยพิจารณา
จากสินคาแตละรายการ หรือกลุมสินคาที่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน รวมถึงควรใชจำนวนเงินสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับ

 

5. การตรวจสอบบัญชีสินคาคงเหลือและตนทุนขาย
 
    -  ในภาพรวมกิจการขายสินคาโดยมีอัตรากำไรข้ันตน
ผูสอบบัญชีจึงไมไดคำนวณมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ (“NRV”) 
ของสินคาคงเหลือแตละรายการหรือแตละประเภท
ของสินคา เพื่อพิจารณาถึงความจำเปนในการปรับลด
มูลคาสินคาคงเหลือใหเทากับ NRV ท้ังท่ีหากวิเคราะห
ขอมูลท่ีเก่ียวของแลวอาจพบขอบงช้ีวา จำนวนเงินสุทธิ
ท่ีกิจการคาดวาจะไดรับจากการขายสินคาบางรายการ
หรือบางประเภทอาจต่ำกวาราคาทุนของสินคาดังกลาว 
เชน การพิจารณาราคาขายบานแตละประเภทใน
แตละทำเลในโครงการเดียวกันอาจมีราคาขายและราคาทุน
ที่แตกตางกันได หากพิจารณา NRV เพียงวิเคราะห
อัตรากำไรขั ้นตนของกลุ มสินคาบานทุกโครงการ
จะไมสามารถใหขอสรุปไดวาสินคาคงเหลือดังกลาว
มีราคาขายสุทธิจากคาใชจายในการขายสูงกวาราคา
ตนทุนหรือไม
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    -  ผู สอบบัญชีไมไดพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของวิธีการที่กิจการใชในการปนสวนผลตางจากการใช
ตนทุนมาตรฐาน (“variances”) ไปยังบัญชีสินคาคงเหลือ
และบัญชีตนทุนขายวาสอดคลองกับวิธีราคาทุนสินคา
คงเหลือของกิจการ (เชน First in First out) หรือไม
และในบางกรณีพบวา ผูสอบบัญชีไมไดทดสอบการปนสวน
variances ไปยังบัญชีสินคาคงเหลือและบัญชีตนทุนขาย

    -  ในการตรวจตัดยอดซ้ือวัตถุดิบและสินคาคงเหลือ
ในประเทศและตางประเทศ ผูสอบบัญชีกำหนดขอบเขต
การตรวจสอบโดยระบุจำนวนวันกอนและหลังวันส้ินงวด 
เชน 5 วันทำการ แตไมไดใหเหตุผลวาจำนวนวันดังกลาว
ครอบคลุมชวงเวลาที่กิจการมีความเสี่ยงในการรับรู
รายการซื้อผิดงวดบัญชีอยางไร อีกทั้งการซื้อจากใน
และตางประเทศอาจจะมีชวงระยะเวลาที่แตกตาง
กันออกไป นอกจากนี ้ ผู สอบบัญชีไมไดพิจารณา
เง่ือนไขทางการคา (International Commercial Terms
หรือ “Incoterms”) ในการตรวจตัดยอดซื้อ

6. การทำความเขาใจระบบสารสนเทศและการทดสอบ
การควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี ่ยวของ
กับรายงานทางการเงิน 

    -  ผูสอบบัญชีใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ
ในการทดสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุมท่ัวไป
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ (“general IT control”) 
และไมไดใชวิธีการตรวจสอบอ่ืน เชน การสังเกตการณ
การนำการควบคุมไปปฏิบัติ หรือเลือกรายการข้ึนมาทดสอบ 
เปนตน

ในการคำนวณ NRV  ท้ังน้ี หากกิจการประเมินมูลคาสุทธิ
ท่ีจะไดรับใหมในแตละรอบบัญชีและพบวา สถานการณ
ที่ทำใหการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือใหต่ำกวา
ราคาทุนหมดไป ผูสอบบัญชีควรพิจารณาถึงความถูกตอง
และเหมาะสมของการกลับรายการปรับลดมูลคา
ของสินคาคงเหลือของกิจการ     
     สำหรับการตรวจตัดยอดซ้ือวัตถุดิบและสินคาคงเหลือ  
ผูสอบบัญชีควรทำความเขาใจชวงเวลาท่ีกิจการมีความเส่ียง
ในการรับรูรายการซ้ือผิดงวดบัญชี รวมถึง Incoterms 
ของรายการซ้ือท่ีเลือกข้ึนมาตรวจตัดยอด เพ่ือใหสามารถ
ตรวจตัดยอดซื้อไดอยางมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

 

     ในปจจุบันบริษัทจดทะเบียนมีแนวโนมในการทำ
ธุรกรรมทางการคาในรูปแบบท่ีนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชมากขึ้น โดยมีการทำรายการคาในปริมาณมาก
และบันทึกขอมูลทางบัญชีดวยระบบ IT ซึ่งสงผลให
ฐานขอมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนมีขนาด
คอนขางใหญ รวมถึงอาจมีการเชื่อมโยงขอมูลเกี่ยวกับบัญชี
ท่ีสำคัญตาง ๆ ในระบบงานแตละระบบ การทำความเขาใจ
general IT control และ application control ของกิจการ
จึงถือเปนขั้นตอนที่สำคัญ เนื่องจากหากผูสอบบัญชีมี
ความเขาใจเกี่ยวกับการควบคุมดังกลาวอยางเพียงพอ 



37

ขอสังเกตที่พบ ขอแนะนำในการปรับปรุง

    -  ผูสอบบัญชีไมไดทำการทดสอบ general IT control 
และการควบคุมระบบงาน (“application control”) 
ของกิจการ ทั้งที่กจิการมีการใชระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ที่ซับซอนในการทำธุรกรรมการคาที่สำคัญเปนจำนวนมาก 
ยกตัวอยางเชน บริษัทเงินทุน บริษัทประกันวินาศภัย 

 

7. การตรวจสอบกลุมกิจการ (group audit)

    -  ผูสอบบัญชีระบุกิจการภายในกลุมที่มีนัยสำคัญ 
(“significant component”) โดยพิจารณาเฉพาะ
ความมีนัยสำคัญทางการเงินของแตละ component 
ตอกลุมกิจการเทานั้น โดยไมไดพิจารณาถึงความเสี่ยง
ที่มีนัยสำคัญจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสำคัญที่อาจกระทบตองบการเงินของ
กลุมกิจการอันเน่ืองมาจากลักษณะเฉพาะหรือสถานการณ
เฉพาะของ component

จะชวยใหผูสอบบัญชีสามารถระบุและประเมินความเส่ียง
จากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ
ไดอยางเหมาะสม และสามารถวางแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิผล 

     ท้ังน้ี ในการทำความเขาใจเก่ียวกับการควบคุมดังกลาว 
ผูสอบบัญชีควรใชวิธีการตรวจสอบอื่นนอกเหนือจาก
การสอบถาม เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครบถวนเพียงพอในการ
ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมและพิจารณา
ถึงความจำเปนในการทดสอบความมีประสิทธิผล
ของ general IT control และ application control 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในการตรวจสอบงบการเงินของกิจการ
ซ่ึงมีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีคอนขางซับซอน
ในการจัดทำรายงานทางการเงิน รวมถึงบันทึกรายการบัญชี
ที่สำคัญตาง ๆ  สงผลใหผูสอบบัญชีอาจไมสามารถใชวิธกีาร
ตรวจสอบโดยวิธี manual เพียงอยางเดียว ผูสอบบัญชี
จึงควรประเมินถึงความจำเปนในการใชผูเชี ่ยวชาญ
ชวยทำความเขาใจและทดสอบความมีประสิทธิผลของ 
general IT control และ application control 
ของกิจการที่มีธุรกรรมทางการคาในรูปแบบดังกลาว

     ในการตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุมกิจการ 
ผู สอบบัญชีที ่ร ับผิดชอบงานกลุ มกิจการ (Group 
engagement partner) ควรทำความเขาใจเกี่ยวกับ
กลุมกิจการ กิจการภายในกลุม และสภาพแวดลอม
ของกลุมกิจการ ซ่ึงรวมถึงสภาพแวดลอมทางอุตสาหกรรม
และขอบังค ับ และสภาพแวดลอมทางการเมือง
และเศรษฐกิจ เพื่อใหผู สอบบัญชีสามารถประเมิน
ความเส่ียงของการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสำคัญ ระบุ significant component รวมถึง
กำหนดกลยุทธและแผนงานในการตรวจสอบกลุมกิจการ
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    -  ในการตรวจสอบงบการเงินรวม ผูสอบบัญชีตรวจสอบ 
significant component ท่ีดำเนินธุรกิจในตางประเทศ 
ซึ่งมีสภาพแวดลอม กฎหมาย กฎเกณฑที่เกี ่ยวของ
และภาษาท่ีแตกตางจากประเทศไทย โดยท่ีผูสอบบัญชี
ไมมีทีมตรวจสอบที่มีความเชี ่ยวชาญในดานตาง ๆ 
อยางเพียงพอ ยกตัวอยางเชน ผูเช่ียวชาญดานกฎหมาย
และภาษี และผูสอบบัญชีไมไดพิจารณาวาจางและ
ใชผลงานของผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบงบการเงิน
ของ significant component ดังกลาว

8. การใชผลงานของผูเชี่ยวชาญของฝายบริหาร

    -  ในกรณีที่กิจการบันทึกประมาณการภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงานสำหรับป 2558 ตามรายงาน
ของผูเชี ่ยวชาญที่ประเมินภาระผูกพันผลประโยชน
พนักงานสำหรับ 3 ป (ป 2557 - 2559) ผูสอบบัญชี
ไมไดทำการทบทวนขอสมมติตาง ๆ ที ่ผู เชี ่ยวชาญ
ของกิจการใชในการคำนวณประมาณการภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงานอยางเพียงพอ เพื่อพิจารณาวา
ขอสมมติดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบันของกิจการหรือไม 

ไดอยางเหมาะสม ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงาน
กลุมกิจการจะปฏิบัติงานตรวจสอบขอมูลทางการเงิน
ของกิจการภายในกลุมเอง ผูสอบบัญชีควรประเมินวา
กลุ มผู ปฏิบัต ิงานตรวจสอบกลุ มกิจการมีความรู
ความสามารถและความเช่ียวชาญท่ีจำเปนในการตรวจสอบ
กิจการภายในกลุ มหร ือไม  หากไม  ผ ู สอบบัญชี
ควรพิจารณาถึงความจำเปนในการวาจางผูเชี่ยวชาญ
มาชวยในการตรวจสอบ หรือพิจารณาใชผลงาน
ของผู เชี ่ยวชาญของฝายบริหารในงานดานอื ่น ๆ
นอกเหนือจากดานบัญชีหรือสอบบัญชี เพื่อใหไดมา
ซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอ
เพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นตองบการเงิน
ของกลุมกิจการ

     ในการจัดทำงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน
หลายแหง ผูบริหารของกิจการมักมีการวาจางผูเชี่ยวชาญ
ใหคำนวณหรือประมาณการมูลคาของรายการตาง ๆ  ท่ีมี
ความซับซอน เชน การประมาณภาระผูกพันผลประโยชน
พนักงาน ผูสอบบัญชีจึงควรทำความเขาใจในงานของ
ผูเชี่ยวชาญนั้น เชน ขอสมมติและวิธีการที่ผูเชี่ยวชาญ
ของฝายบริหารนำมาใช รวมถึงประเมินความเหมาะสม
ของผลงานของผูเชี่ยวชาญนั้นในเชิงหลักฐานการสอบบัญชี
     โดยในกรณีที่ผูเชี่ยวชาญทำการประเมินภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงานของกิจการลวงหนาเปนเวลาหลายป 
ผูสอบบัญชีควรทำการทบทวนความสมเหตุสมผลและ
ความเหมาะสมของขอสมมติที ่ผู เชี ่ยวชาญใช เชน 
อัตราการข้ึนเงินเดือน และอัตราคิดลด เปนตน เน่ืองจาก
ขอสมมติดังกลาวเปนปจจัยสำคัญซึ่งอาจสงผลตอ 
ความถูกตองของประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน
พนักงานดังกลาว 
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9. การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี (accounting 
estimates)

    -  ผูสอบบัญชีไมไดทำความเขาใจและพิจารณาถึง
ความสมเหตุสมผลของนโยบายในการต้ังประมาณการ
ทางบัญชีตาง ๆ ของกิจการอยางเพียงพอ เชน คาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ คาเผื่อสินคาคงเหลือลาสมัย คาเผื่อ
การรับคืนสินคา เปนตน 

10. การตรวจสอบการดำเนินงานตอเน่ือง (going concern)

     -  ผูสอบบัญชีไมไดพจิารณาถึงความสมเหตุสมผล
ของการประเมินของผู บริหารในเบื ้องตนเกี ่ยวกับ
ความสามารถในการดำเนินงานตอเนื่องของกิจการ 
ความเปนไปไดของแผนงานของผูบริหารและแนวทาง
การแกไขประเด็นในเรื ่องการดำเนินงานตอเนื ่อง 
รวมถึงความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของกิจการเก่ียวกับความไมแนนอน
ท่ีมีสาระสำคัญเก่ียวกับความสามารถในการดำเนินงาน
ตอเน่ืองของกิจการ ในกรณีท่ีมีเหตุการณหรือสถานการณ
ซึ่งอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสำคัญเก่ียวกับ
ความสามารถในการดำเนินงานตอเน่ืองของกิจการ

     ประมาณการทางบัญชีเก่ียวของกับการใชดุลยพินิจ
ของผูบริหารของกิจการ ซ่ึงประมาณการทางบัญชีสำหรับ
แตละรายการอาจมีระดับของความไมแนนอนของ
ประมาณการที่แตกตางกัน  ดังนั้น ในการตรวจสอบ
ประมาณการทางบัญชีเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอสรุปวา การวัด
มูลคาและการเปดเผยขอมูลประมาณการทางบัญชีมี
ความเหมาะสม ผูสอบบัญชีจึงควรทำความเขาใจในขอมูล
ท่ีเก่ียวของกับประมาณการทางบัญชี ซ่ึงรวมถึงดุลยพินิจ
ท่ีสำคัญท่ีผูบริหารใช ขอมูลอางอิงและวิธีการท่ีผูบริหาร
ใชในการจัดทำประมาณการ
   
     นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีควรประเมินความสมเหตุ 
สมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปดเผยขอมูล
ที่เกี่ยวของในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งรวมถึง 
challenge ผูบริหารเกี่ยวกับขอมูลที่เกี ่ยวของกับ
การประมาณการทางบัญชี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความสมเหต ุสมผลของข อสมมติที่มีน ัยสำค ัญ 
เน่ืองจากหากขอสมมติดังกลาวไมมีความสมเหตุสมผล 
จะสงผลกระทบตอการวัดมูลคาของประมาณการทางบัญชี
อยางมีนัยสำคัญได 

     โดยทั่วไปกิจการจะจัดทำงบการเงินตามเกณฑ
การดำเนินงานตอเนื ่อง ผู สอบบัญชีจึงควรปฏิบัติ
งานตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี
ที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
การใชเกณฑการดำเนินงานตอเนื ่องของผู บริหาร
ในการจัดทำงบการเงิน รวมถึงเพื่อใหไดขอสรุปวา 
มีความไมแนนอนท่ีมีสาระสำคัญเก่ียวกับความสามารถ
ในการดำเนินงานตอเนื่องของกิจการหรือไม โดยหาก
ผูสอบบัญชีพบเหตุการณหรือสถานการณซ่ึงอาจเปนเหตุ
ใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถ
ในการดำเนินงานตอเนื ่องของกิจการ ผู สอบบัญชี
ควรพิจารณาใชวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติม เชน
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    -  ผู สอบบัญชีไดขอหนังสือยืนยันจากกิจการ
หรือบุคคลที่เกี ่ยวของกันเกี ่ยวกับขอตกลงที่จะให
ความชวยเหลือและสนับสนุนดานการเงินแกกิจการ
แตไมไดประเมินความสามารถทางการเงินของกิจการ
หรือบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งจะเปนผูใหความชวยเหลือ
และสนับสนุนดานการเงินแกกิจการ เพื่อใหกิจการ
สามารถดำเนินงานไดอยางตอเนื่อง

    -  ขอใหผู บริหารทำการประเมินความสามารถ
ในการดำเนินงานตอเน่ืองของกิจการในกรณีท่ีผูบริหาร
ยังไมไดทำ 

    -  ในกรณีท่ีกิจการจัดทำประมาณการกระแสเงินสด 
เพ่ือใชในการสนับสนุนแผนงานของผูบริหารในอนาคต 
ผู สอบบัญชีควรประเมินความเชื ่อถือไดของขอมูล
ท่ีกิจการใชในการจัดทำประมาณการ รวมท้ังพิจารณาถึง
ความสมเหตุสมผลของขอสมมติที ่ใชในการจัดทำ
ประมาณการดังกลาว โดยอาจเปรียบเทียบประมาณการ
ขอมูลทางการเงินของงวดที่ผานมาลาสุดกับผลที่เกิดขึ้นจริง
ในอดีต และประมาณการขอมูลทางการเงินของงวด
ปจจุบันกับผลที่เกิดขึ้นแลวจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ 
หากผูบริหารประเมินวา กิจการจะสามารถดำเนินงาน
อยางตอเนื ่องได เนื ่องจากจะไดรับการสนับสนุน
ดานการเงินอยางตอเนื ่องจากกิจการหรือบุคคล
ท่ีเก่ียวของกันหรือจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงการสนับสนุนดังกลาว
มีความสำคัญอยางมากตอความสามารถในการดำเนินงาน
ตอเน่ืองของกิจการ ผูสอบบัญชีควรใชวิธีการตรวจสอบ
เพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักฐานท่ีแสดงวากิจการหรือบุคคลน้ัน
มีความสามารถในการใหการสนับสนุนดานการเงิน
แกกิจการ นอกเหนือจากการขอหนังสือยืนยันจากกิจการ
หรือบุคคลดังกลาว
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11. การตรวจสอบการตัดรายการหนี ้สินออกจาก
งบการเงิน
 
     - ในกรณีที่กิจการบันทึกตัดรายการหนี้สินที่ไมมี
หลักฐานประกอบรายการบัญชีออกจากงบการเงินและ
รับรู เปนรายไดของกิจการ ผู สอบบัญชีตรวจสอบ
การตัดหนี้สินดังกลาวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ของกิจการเทานั้น โดยไมไดพิจารณาถึงความจำเปน
ในการปรึกษาหารือผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย เพื่อขอ
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการตัดรายการ
หนี้สินดังกลาว เพื่อใหแนใจวาการตัดรายการหนี้สิน
ที่ไมมีหลักฐานเหมาะสมแลว  

    ในการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีเพื่อใหไดมา
ซึ ่งขอสรุปเกี ่ยวกับความถูกตองและเหมาะสมของ
การบันทึกตัดรายการหนี้สินที่ไมมีหลักฐานประกอบ
รายการบัญชีออกจากงบการเงิน ผูสอบบัญชีควรออกแบบ
และใชวิธีการตรวจสอบอยางเพียงพอและเหมาะสม
 
    ทั้งนี้ ในการพิจารณาความเหมาะสมของการตัด
รายการหนี ้สินดังกลาว ผู สอบบัญชีควรพิจารณา
ขอกฎหมายที ่เกี ่ยวของ เพื ่อพิจารณาวา ในทาง
กฎหมายกิจการไมมีภาระผูกพันเก่ียวกับหน้ีสินดังกลาว
แลวจริงและมีความเสี่ยงที่ผูสอบบัญชีควรพิจารณา
ในเรื่องใดบาง เพื่อที่ผูสอบบัญชีจะสามารถนำขอมูล
ดังกลาวไปใชประกอบการพิจารณาใชวิธีการตรวจสอบอ่ืน
เพิ ่มเติม โดยหากผู สอบบัญชีไมมีความเชี ่ยวชาญ
ดานกฎหมาย ผูสอบบัญชีควรปรึกษาหารือผูเช่ียวชาญ
ดานกฎหมายเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว  
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        จากการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชีในป 2559 ซึ่งเปน
การตรวจในรอบท่ี 3 นับต้ังแต ก.ล.ต. ไดเร่ิมมีระบบการกำกับดูแล
คุณภาพในระดับสำนักงานสอบบัญชีในป 2553 ก.ล.ต. พบวา 
ที่ผานมาสำนักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีมีความมุงมั ่น
ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพสำนักงาน
สอบบัญชีและคุณภาพงานสอบบัญชีใหดีข้ึนอยางตอเน่ือง  ท้ังน้ี 
การท่ีสำนักงานสอบบัญชีสามารถแกไขขอสังเกตท่ีควรปรับปรุง
ไดอยางตรงจุดนั้น เนื่องจากสำนักงานสอบบัญชีมีกระบวนการ
ในการวิเคราะหเชิงลึกถึงสาเหตุของขอสังเกตที่ดีเพียงพอ 
สงผลใหสามารถคนหาสาเหตุท่ีแทจริงของขอสังเกตท่ีควรปรับปรุงได
รวมถึงมีการจัดทำแผนการแกไขที่เหมาะสมและทันตอเวลา
อยางไรก็ดี ก.ล.ต. ยังคงพบขอสังเกตที่เกิดขึ้นซ้ำกับปกอน
ที่ยังไมไดรับการแกไข ซึ่งจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมและ
ปจจัยที่เกี ่ยวของกับสำนักงานสอบบัญชีแลว ก.ล.ต. พบวา 
สาเหตุที ่ทำใหสำนักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีบางสวน
ยังไมสามารถแกไขขอสังเกตท่ีควรปรับปรุงไดอยางมีประสิทธิผลน้ัน 
อาจเกิดจากปจจัยดังตอไปนี้

      •  การมีสวนรวมของผูสอบบัญชีและ EQCR :
          ในภาพรวมของป 2559 สำนักงานสอบบัญชีสวนใหญ
ไดใหความสำคัญในเร่ืองการมีสวนรวมของผูสอบบัญชีและ EQCR 
มากขึ้นแลว อยางไรก็ดี สำนักงานสอบบัญชีบางแหงยังคงมี
สัดสวนการมีสวนรวมของผูสอบบัญชีและ EQCR คอนขางต่ำ
สงผลใหผูสอบบัญชีและ EQCR ไมสามารถคนพบขอสังเกต
ที่สำคัญและสื่อสารขอสังเกตดังกลาวใหทีมตรวจสอบทราบ
และแกไขไดอยางทันทวงที  ท้ังน้ี จากประสบการณท่ีผานมา ก.ล.ต.
พบวา สาเหตุหลักของประเด็นเร่ืองการมีสวนรวมของผูสอบบัญชี
และ EQCR มักเกิดจากการท่ีสำนักงานสอบบัญชียังไมไดมอบหมาย
และจัดสรรงานใหแกผูสอบบัญชีและ EQCR อยางเหมาะสม 
ทำใหผูสอบบัญชีและ EQCR ไมมีเวลาพอที่จะเขาไปมีสวนรวม

ในงานสอบบัญชีในสวนที่สำคัญไดอยางเหมาะสม ซึ่งสำนักงาน
สอบบัญชีควรพิจารณาทำแผนการปรับปรุงเพ่ิมเติม อาทิ วางแผน
กำลังคนกอนการพิจารณารับงาน ทบทวนความเหมาะสม
ของการแบงสรรงานอยางสม่ำเสมอ เพ่ือไมใหหุนสวนสำนักงาน
บางทานและบางสายงานมีภาระงานท่ีหนักเกินกำลังทรัพยากรท่ีมี

      •  คูมือการสอบบัญชีและแนวทางการสอบบัญชี :
          แมวาสำนักงานสอบบัญชีหลายแหงไดมีการปรับปรุงคูมือ
การสอบบัญชีและแนวการสอบบัญชีใหสอดคลองกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชีที่บังคับใช
ในปจจุบันแลว แตการนำคูมือการสอบบัญชีและแนวการสอบบัญชี
ไปปฏิบัติยังไมสม่ำเสมอ ซ่ึงสาเหตุสวนหน่ึงมาจากการท่ีสำนักงาน
สอบบัญชีดังกลาวอาจยังไมไดจัดใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกับ
คูมือการสอบบัญชีและแนวการสอบบัญชีที่ปรับปรุงใหมใหแก
พนักงานทุกระดับอยางเพียงพอ สงผลใหพนักงานไมมีความรู
และความเขาใจเก่ียวกับคูมือการสอบบัญชีและแนวการสอบบัญชี
อยางเพียงพอที่จะสามารถนำไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม ซ่ึงสำนักงานสอบบัญชีควรพิจารณา
ทำแผนการปรับปรุงเพิ ่มเติม อาทิ ปรับปรุงหลักสูตรและ
เนื ้อหาการอบรมสำหรับพนักงานแตละระดับใหเหมาะสม
กับสถานการณ เชน มีการจัดอบรมเพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน หรือมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีออกใหม 
กรณีที่มกีารแกไขคูมือการสอบบัญชีใหม หรือกรณีที่พบขอบกพรอง
จากการสอบบัญชีในประเด็นเดียวกันเปนจำนวนมาก เปนตน 
รวมท้ังส่ือสารใหพนักงานเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในกรณีที่มีการปรับปรุงแกไขคูมือ
การสอบบัญชีและแนวการสอบบัญชี เพื่อใหพนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีไดอยางเพียงพอและเหมาะสมตามท่ีมาตรฐาน
การสอบบัญชีกำหนด
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      •  กระบวนการติดตามผล :
         การที่สำนักงานสอบบัญชีมีกระบวนการติดตามผลที่ดีนั้น 
จะชวยใหสำนักงานสอบบัญชีสามารถพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี
โดยรวมไดอยางมีประสิทธิผล  อยางไรก็ดี สำนักงานสอบบัญชี
บางแหงยังไมไดปรับปรุงแผนงานในการติดตามผลใหมีความเหมาะสม 
จัดสรรทรัพยากรในการทำหนาที ่ติดตามผลอยางเพียงพอ
และเหมาะสม และสื่อสารขอสังเกตใหผูที่เกี่ยวของรับทราบ
อยางชัดเจนและทันทวงที อีกทั้งสำนักงานสอบบัญชีบางแหง
ยังไมไดใหความสำคัญในเรื่องการวิเคราะหเชิงลึกถึงสาเหตุ
ของขอสังเกตที่ควรปรับปรุง การจัดลำดับความสำคัญของเรื่อง
ที่จำเปนตองแกไขอยางเหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรเพื่อใช
ในการแกไขขอสังเกตอยางเพียงพอเพื่อใหสามารถกำหนดแผน
การแกไขและดำเนินการแกไขขอสังเกตไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมถึงอาจยังไมไดส่ือสารใหพนักงานทุกระดับ
ตระหนักถึงคุณภาพในการปฏิบัติงานเทาท่ีควร สงผลใหสำนักงาน
สอบบัญชีดังกลาวยังคงมีขอสังเกตในลักษณะเดิมเกิดขึ้นซ้ำอีก
ซ่ึงสำนักงานสอบบัญชีควรพิจารณาทำแผนการปรับปรุงเพ่ิมเติม
อาทิ ประเมินความสำคัญของขอบกพรอง เพ่ือจัดลำดับการวางแผน
การแกไขขอบกพรองใหสามารถตอบสนองตอความเส่ียงท่ีสำคัญได
ทันทวงที มอบหมายใหผูท่ีมีความรูความสามารถเปนผูรับผิดชอบ
ในการติดตามผล และใหความสำคัญกับการจัดสรรเวลาใหแก
บุคลากรในฝายติดตามผลในการปฏิบัติงานติดตามผล

      •  จำนวนบุคลากรในวิชาชีพสอบบัญชี : 
          ในชวงระยะเวลาหลายปที่ผานมา สำนักงานสอบบัญชี
สวนใหญประสบปญหาเร่ืองการขาดแคลนบุคลากรอยางตอเน่ือง 
โดยสาเหตุสวนหนึ ่งเกิดจากบุคลากรรุ นใหมมีความสนใจ
ที่จะประกอบวิชาชีพสอบบัญชีลดลง รวมทั้งอัตราการลาออก

ของพนักงานของสำนักงานสอบบัญชียังคงมีสัดสวนท่ีสูง โดยเฉพาะ
อยางย่ิงพนักงานระดับผูควบคุมงาน (พนักงานระดับอาวุโสและ
ผูจัดการ) สงผลใหพนักงานในระดับดังกลาวที่ยังคงทำงานอยู
กับสำนักงานสอบบัญชีตองแบกรับภาระงานในปริมาณท่ีมากเกินไป
จนกระทั ่งขาดสมดุลระหวางชีว ิตสวนตัวและการทำงาน 
(work-life balance) ซ่ึงเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทำใหพนักงานลาออก
จากสำนักงานสอบบัญชี  นอกจากน้ี สำนักงานสอบบัญชีขนาดกลาง
และขนาดเล็กบางแหงอาจยังไมไดมีแผนงานในการพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงาน รวมถึงแผนการวางตำแหนงทดแทน (succession plan) 
เพื่อพัฒนาพนักงานขึ้นมาเปนผูบริหารระดับกลางและระดับสูง
ท่ีชัดเจนเพียงพอ ทำใหพนักงานขาดแรงจูงใจท่ีจะอยูกับสำนักงาน
สอบบัญชีในระยะยาว และสำนักงานสอบบัญชีไมสามารถสรางคน
มาทดแทนตำแหนงงานเดิมไดอยางทันทวงที ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอ
คุณภาพงานสอบบัญชีโดยรวมได ซ่ึงสำนักงานสอบบัญชีควรพิจารณา
ทำแผนการปรับปรุงเพิ่มเติม อาทิ ปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวของ
กับคาตอบแทนและความกาวหนาในหนาที่การงาน จัดทำแผน
การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน กำหนดเปาหมายท่ีชัดเจนสำหรับ
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ สรางวัฒนธรรมองคกร
ใหพนักงานมีความผูกพันกับองคกรมากขึ้น รวมถึงปรับปรุง
สภาพแวดลอมในการทำงานและเคร่ืองมือท่ีใชในการปฏิบัติงาน
ใหสอดคลองกับการดำเนินชีวิตของกลุ มพนักงานรุ นใหม 
ทั้งนี้ ก.ล.ต. เล็งเห็นถึงความสำคัญของปญหาการขาดแคลน
บุคลากรในวิชาชีพสอบบัญชี และเห็นวาการแกไขปญหาดังกลาว
จำเปนตองใชเวลาและอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน 
ท่ีผานมา ก.ล.ต. จึงไดมีการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
อาทิ สภาวิชาชีพบัญชีฯ ในเรื่องดังกลาวอยางสม่ำเสมอ เพื่อหา
แนวทางในการวางรากฐานใหวิชาชีพสอบบัญชีเปนอาชีพที่นาสนใจ
และดึงดูดใหมีผูสนใจเขามาปฏิบัติงานในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น
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          ก.ล.ต. ยังคงดำเนินการตามแผนงานในการพัฒนาระบบนิเวศ
ในการจัดทำรายงานทางการเงินใหมีความสมดุล เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนใหดีย่ิงข้ึนอยางตอเน่ือง 
โดยการสงเสริมใหผูมีสวนเก่ียวของท่ีสำคัญในการจัดทำรายงาน
ทางการเงิน ไดแก ผูมีหนาท่ีจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท 
(“preparer” เชน Chief Executive Officer (“CEO”)  
Chief Financial Officer (“CFO”) และสมุหบัญชี) กรรมการ
บริษัท กรรมการตรวจสอบ รวมถึงผูสอบบัญชีสามารถปฏิบัติหนาท่ี
ของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

          ในป 2560 ก.ล.ต. วางแนวทางในการสานตอแผนงาน
เพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกผูมีสวนเก่ียวของท่ีสำคัญในการจัดทำ
รายงานทางการเงิน โดยมุงเนนที่จะสรางความแข็งแกรงใหแก 
preparer ซึ ่งเปนผู จัดทำรายงานทางการเงินตั ้งแตตนทาง
ประกอบกับกำหนดแผนในการใหความรูแกกรรมการบริษัทและ
กรรมการตรวจสอบใหสามารถปฏิบัติหนาที่ในการกำกับดูแล
บริษัทจดทะเบียนไดดียิ่งขึ้น ในสวนของการกำกับดูแลคุณภาพ
งานสอบบัญชีนั ้น ก.ล.ต. จะยังคงดำเนินการอยางตอเนื่อง 
โดยจะเพิ ่มเติมในเรื ่องการอบรมใหความรู และการสื่อสาร
กับสำนักงานสอบบัญชีใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ แผนงาน
ในการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกผูมีสวนเกี่ยวของที่สำคัญ
ในการจัดทำรายงานทางการเงินสามารถสรุปไดดังนี้

á¼¹¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§ãËŒ preparer

          1. กำหนดคุณสมบัติของ CFO และสมุหบัญชีของบริษัท
ที่ขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชนเปนครั้งแรก
ตอประชาชน (“บริษัท IPOs”) ทั ้งในเรื ่องวุฒิการศึกษา
ประสบการณทำงาน และการเขาอบรม ซ่ึงจะมีผลใชบังคับในป 2561 
อีกท้ังประสานงานกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในการกำหนด
คุณสมบัติของ CFO และสมุหบัญชีของบริษัทจดทะเบียน

โดยกำหนดให CFO และสมุหบัญชีดังกลาวตองมีการพัฒนาความรู
ตอเน่ืองดานบัญชีอยางสม่ำเสมอ รวมถึงสมุหบัญชีตองเปนผูทำบัญชี
ตามกฎหมายวาดวยการบัญชีดวย ซ่ึงจะมีผลใชบังคับในป 2562 

         2.  ออกแนวทาง (guideline) ในการพิจารณาประเด็น
ทางบัญชีท่ีสำคัญ ซ่ึงบริษัท IPOs บริษัทจดทะเบียน ผูสอบบัญชี 
และท่ีปรึกษาทางการเงินควรนำมาหารือรวมกับสำนักงานในข้ันตอน 
IPOs pre-consultation หรือในกรณีท่ีบริษัทจดทะเบียนมีขอหารือ
ทางดานบัญชี ซ่ึง ก.ล.ต. ไดเปดใหมีชองทางดังกลาวต้ังแตป 2558 
เพ่ือใหบริษัท IPOs และบริษัทจดทะเบียนสามารถขอคำปรึกษา
เก่ียวกับประเด็นทางบัญชีท่ียากและซับซอน และนำไปใชเปนแนวทาง
ในการลงบัญชีและจัดทำงบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี

          3. รวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดอบรมใหความรู
เก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี โดยเฉพาะมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม
ที่จะมีผลใชบังคับในอนาคตอันใกล ยกตัวอยางเชน มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 
ซึ่งจะมีผลใชบังคับในป 2562 รวมถึงการจัดสัมมนาเกี่ยวกับ
ประเด็นปญหาทางบัญชีที่พบจากการสอบทานงบการเงินของ
บริษัท IPOs ใหแกบริษัทที่สนใจจะขออนุญาตเสนอขายหุน
ที่ออกใหมตอประชาชนเปนครั้งแรกตอประชาชน

          4. ประสานงานกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและ
ชมรมสำหรับผูมีหนาท่ีจัดทำรายงานทางการเงิน ซ่ึงเปนศูนยรวม 
preparer ของบริษัทจดทะเบียนในการแลกเปลี ่ยนขอมูล 
ประสบการณ และใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในดานตาง ๆ 
ยกตัวอยางเชน ปญหาในทางปฏิบัติสำหรับการบันทึกรายการบัญชี
สำหรับบางธุรกิจ และแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว 
ซ่ึงการจัดต้ังชมรมดังกลาวจะชวยสงเสริมให preparer สามารถ
ปฏิบัติหนาที่ของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น
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          กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบนับเปนผูที่มี
บทบาทสำคัญในการสงเสริมและพัฒนาใหบริษัทจดทะเบียน
สามารถเติบโตไดอยางยั ่งยืน ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดที ่จะออก
“หลักการบริหารกิจการท่ีดี” (Corporate Governance Code
:CG Code) ในป 2560 เพื่อเปนหลักปฏิบัติแกคณะกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนในการกำกับดูแลใหกิจการสามารถดำเนินงาน
อยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ ่งแวดลอม และเปน
การสรางคุณคาใหกิจการอยางย่ังยืน  ยกตัวอยางเชน หลักปฏิบัติ
ในการดูแลใหมีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ที่เหมาะสม การดูแลใหรายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูล
ถูกตอง และการสนับสนุนการมีสวนรวมและการส่ือสารกับผูถือหุน
นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังคงดำเนินการดานตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการจัด
อบรมใหความรูแกกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
เพ่ือสงเสริมใหกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบตระหนัก
ถึงความสำคัญของบทบาทหนาท่ีของตนเอง และสามารถปฏิบัติ
หนาที่ในการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไดอยางมีประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น
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          1. ติดตามดูแลคุณภาพในการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี
แตละราย และคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด
อยางตอเน่ือง โดยในการตรวจระบบควบคุมคุณภาพของสำนักงาน
สอบบัญชีในป 2560 ก.ล.ต. จะใหความสำคัญกับองคประกอบ
การติดตามผล (monitoring) เปนพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในเรื่องการวิเคราะหเชิงลึกถึงสาเหตุที่แทจริงของขอสังเกต
เน่ืองจากหากสำนักงานสอบบัญชีมีกระบวนการในการวิเคราะห
เชิงลึกถึงสาเหตุที่แทจริงของขอสังเกตที่ดีเพียงพอ จะชวยให

สำนักงานสอบบัญชีสามารถจัดทำแผนการแกไขไดอยางเหมาะสม
และทันทวงที ซึ่งเปนการเสริมสรางความเขมแข็งจากภายใน
สำนักงานสอบบัญชีเอง

          2. จัดอบรมใหความรู แกผู สอบบัญชีอยางตอเนื ่อง
เกี ่ยวกับประเด็นปญหาที่พบจากการนำมาตรฐานการบัญชี
ไปใชในทางปฏิบัติ รวมถึงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่จะมีผลใชบังคับในอนาคตอันใกล  นอกจากนี้
ก.ล.ต. ยังมีแผนงานท่ีจะใหการสนับสนุนแกสำนักงานสอบบัญชี
ขนาดกลางและขนาดเล็กในเร่ืองตาง ๆ เพ่ือใหผูสอบบัญชีท่ีสังกัด
สำนักงานสอบบัญชีดังกลาวสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยกตัวอยางเชน เปดโอกาส
ใหผูสอบบัญชีท่ีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็ก
ไดแลกเปล่ียนขอมูลและความคิดเห็นรวมกับ ก.ล.ต. เพ่ือชวยกัน
วิเคราะหเชิงลึกถึงสาเหตุที ่แทจริงของขอสังเกตที ่พบจาก
การสอบทานคุณภาพงานสอบบัญชี รวมถึงพิจารณาหาแนวทาง
แกไขรวมกัน เพื่อใหสามารถแกไขปญหาไดอยางตรงจุด รวมถึง
จัดอบรมใหความรูแกสำนักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็ก
เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับมือกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีแนวโนมที่จะมีบทบาทตองานสอบบัญชี
มากขึ้นในอนาคต

          3. รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการหาแนวทาง
เพ่ือสงเสริมใหผูสอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผล
มากยิ ่งขึ ้น ยกตัวอยางเชน รวมมือกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
ในการศึกษาและวิเคราะหเชิงลึกเรื่องการสื่อสารเรื่องสำคัญ
ในการตรวจสอบ (Key Audit Matters, “KAM”) ในรายงาน
ของผู สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงบการเงินงวดป 2559
เพ่ือนำผลการวิเคราะหดังกลาวไปใชในการยกระดับการส่ือสาร
เร่ือง KAM ของผูสอบบัญชี เพ่ือใหผูใชงบการเงินสามารถใช KAM 
ประกอบการตัดสินใจไดอยางเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
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          4. รวมมือกับหนวยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีของกลุม
ประเทศสมาชิกอาเซียนในการกำหนดเปาหมายในการลดประเด็น
ขอบกพรองท่ีพบในงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอยางนอย
รอยละ 25 เพื่อยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีของตลาดทุน
ในภูมิภาคอาเซียน โดย AARG จะทำการวิเคราะหเชิงลึก
ถึงสาเหตุของประเด็นขอบกพรองท่ีเกิดซ้ำรวมกับสำนักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญในภูมิภาค รวมถึงจะดำเนินการตามมาตรการตาง ๆ
เพื่อติดตามความคืบหนาในการลดประเด็นขอบกพรองที่พบ
ในงานสอบบัญชีอยางตอเนื่อง

          5. ปรับปรุงกระบวนการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี
ในตลาดทุนท่ีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีท่ีมีระบบควบคุมคุณภาพ
ในระดับดีหรือดีมาก (มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมจากการตรวจทาน
ระบบควบคุมคุณภาพครั้งลาสุด รวมถึงผลคะแนนในหัวขอ
การปฏิบัติงานสอบบัญชีและการติดตามผลอยูในระดับดีหรือ
ดีมาก) ใหรวดเร็วขึ้น (ระบบ fast track) ซึ่งจะชวยใหจำนวน
ผูสอบบัญชีในตลาดทุนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเพียงพอตอจำนวน
บริษัทจดทะเบียน และเปนแรงจูงใจใหสำนักงานสอบบัญชีพัฒนา
ระบบควบคุมคุณภาพใหดียิ่งขึ้น 
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การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีในตลาดทุน

หมายเหตุ มูลคาตามราคาตลาดรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

ป

2557

2558

2559

จำนวนผูยื่นคำขอ

ความเห็นชอบทั้งสิ้น

จำนวนผูที่ไดรับความเห็นชอบ จำนวนผูที่ไมไดรับ

ความเห็นชอบ
46

34

65

2

2

-

ยื่นครั้งแรก

15

21

26

ตออายุ

29

11

39

หมายเหตุ มูลคาตามราคาตลาดรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

สัดสวนมูลคาตามราคาตลาดรวมเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีเลือกตรวจสอบในป 2559
จำแนกตามประเภทธุรกิจ

สัดสวนมูลคาตามราคาตลาดรวมของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจำแนกตามประเภทธุรกิจ



48

ประเภท

ผูสอบบัญชี

             พฤติกรรม

บกพรองในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

ตามที่มาตรฐานวิชาชีพกำหนด

การดำเนินการ
กำชับ

1

เตือน

-

หนวย: ราย

การสั่งการใหแกไขงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน แยกตามประเด็นที่สั่งแกไข

                        ประเด็นที่สั่งแกไข

    รายงานของผูสอบบัญชีแสดงความเห็นอยางมีเงื ่อนไข เนื่องจาก

    ถูกจำกัดขอบเขตโดยผูบริหาร หรืองบการเงินไมเปนไปตามมาตรฐาน

    การรายงานทางการเงิน

    รายงานของผูสอบบัญชีไมแสดงความเห็น เน่ืองจากถูกจำกัดขอบเขต

    โดยผูบริหาร

    ประมาณการหนี้สิน

    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (โอนสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย

    ไมเปนไปตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด)

ขอมูลการกระทำความผิดในป 2559 

 

2557

1

2

1

-

2558

2

2

-

1

2559

1

2

-

-

หนวย: บริษัท






