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º·¹Ó

      ตลาดทุนไทยถือเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยใหเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน การสงเสริม
และพัฒนาตลาดทุนไทยใหโปรงใสและมีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญ
โดยหน่ึงในแผนงานท่ี ก.ล.ต. ดำเนินการ คือการเสริมสรางศักยภาพ
การแขงขันของตลาดทุนไทย โดยสงเสริมใหตลาดทุนไทย
เปนแหลงระดมทุนที่นาสนใจสำหรับกิจการในประเทศและ
ภูมิภาคตาง ๆ ซ่ึงการท่ีรายงานทางการเงินของบริษัทท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยของไทยมีความนาเช่ือถือและขอมูลทางการเงิน
สามารถเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ตางประเทศไดน้ัน จะชวยใหผูลงทุนมีขอมูลประกอบการตัดสินใจ
ไดอยางถูกตองและเพียงพอ ซึ่งเปนสวนสำคัญที่จะชวยผลักดัน
แผนงานดังกลาวใหบรรลุวัตถุประสงคได ในชวง 2 – 3 ปท่ีผานมา
ก.ล.ต. จึงมุงเนนในการพัฒนาระบบนิเวศของการรายงานทางเงิน
(“financial reporting ecosystem”) เน่ืองจาก ก.ล.ต. เช่ือม่ันวา
หากผูที ่มีสวนรวมในกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน
(“stakeholders”) มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตัวเอง
และปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ
และขอกำหนดท่ีเก่ียวของจะชวยใหรายงานทางการเงินมีคุณภาพ
และนาเชื ่อถือ ก.ล.ต. จึงมีแผนงานในการสงเสริมคุณภาพ
stakeholders ในระบบนิเวศ อาทิ ผูมีหนาที่จัดทำรายงาน
ทางการเงิน (“preparer”) กรรมการตรวจสอบ และผูสอบบัญชี
ซึ่งมีสวนรวมในการยกระดับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
ใหถ ูกตองตั ้งแตต นทางจนถึงปลายทาง โดยการสื ่อสาร
และใหความรูแก stakeholders อยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางย่ิง
การอบรมเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับ stakeholders เก่ียวกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชในอนาคต
      คณะกรรมการ ประธานเจาหนาที ่บริหาร (“CEO”)
ประธานเจาหนาที่บริหารฝายการเงิน (“CFO”) และสมุหบัญชี
ถือเปนผูที ่มีบทบาทสำคัญในการจัดทำรายงานทางการเงิน
ใหถูกตองและมีคุณภาพต้ังแตตนทาง เน่ืองจากเปนผูท่ีมีความเขาใจ
ธุรกิจและธุรกรรมของบริษัท รวมท้ังใกลชิดขอมูลทางบัญชีมากท่ีสุด
โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการและ CEO เปนผูที่มีบทบาท
ในการกำหนดนโยบายของบริษัท (tone at the top) จึงเปนสวนสำคัญ

ในการผลักดันใหระบบรายงานทางการเงินมีคุณภาพ ในปท่ีผานมา
ก.ล.ต. จึงดำเนินการในหลายดานเพ่ือสงเสริมให preparer มีวินัย
หรือมีแรงผลักดันจากตนเอง (self-discipline) ควบคู กับ
การมีกฎเกณฑท่ีเหมาะสมและปฏิบัติไดจริง  โดยนอกเหนือจาก
การส่ือสารอยางตอเน่ืองให preparer ใหความสำคัญกับการจัดทำ
รายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยยังไดออกขอกำหนดเก่ียวกับคุณสมบัติของ CFO
และสมุหบัญชีของบริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
ตอประชาชน (“IPOs”) และบริษัทจดทะเบียน ท้ังในดานคุณวุฒิ
ประสบการณและการอบรมพัฒนาความรูอยางตอเน่ือง ซ่ึงจะชวย
สรางความมั่นใจใหแกผูลงทุนที่จะใชขอมูลทางการเงินประกอบ
การตัดสินใจ
      นอกเหนือจากแผนงานในการยกระดับความรูดานบัญชี
แกกลุม preparer แลว  ก.ล.ต. ไดดำเนินการในดานตาง ๆ
เพื่อกำกับดูแลและพัฒนาคุณภาพของผูสอบบัญชีในตลาดทุน
อยางตอเนื่อง โดย ก.ล.ต. ไดเขาประเมินระบบควบคุมคุณภาพ
ของสำนักงานสอบบัญชีและสุ มสอบทานงานสอบบัญชี
ของผูสอบบัญชีรายบุคคลอยางสม่ำเสมอ รวมท้ังจัดทำโครงการ
ที่สนับสนุนใหสำนักงานสอบบัญชีพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี
เชน การจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะหเชิงลึกถึงสาเหตุ
ของขอบกพรองและแนวทางพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี
รวมท้ังใหความรูและแนวทางแกไขประเด็นขอบกพรองท่ีเกิดซ้ำ
ในหลายสำนักงานสอบบัญชี เปนตน ซ่ึงการท่ี ก.ล.ต. ดำเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีดังกลาวอยางตอเนื ่อง ทำให
ภาพรวมของผลการตรวจสอบในรอบการตรวจที่ 3 (ป 2559
– 2560) ดีข้ึนอยางเห็นไดชัด กลาวคือ ผลคะแนนจากการตรวจ
ในแตละองคประกอบของระบบควบคุมคุณภาพของสำนักงาน
สอบบัญชีสวนใหญดีขึ ้นจากรอบการตรวจที่ 2 โดยเฉพาะ
ในองคประกอบการติดตามผล (monitoring) ท่ีมีผลคะแนนท่ีดีข้ึน
มากท่ีสุด สวนหน่ึงเปนผลมาจากการท่ี ก.ล.ต. สงเสริมใหสำนักงาน
สอบบัญชีเล็งเห็นความสำคัญขององคประกอบการติดตามผล
ซ่ึงเปนเคร่ืองมือสำคัญท่ีจะชวยพัฒนาคุณภาพของงานสอบบัญชี
สำหรับองคประกอบการปฏิบัติงาน (engagement performance)
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ก.ล.ต. เห ็นว า เป นองคประกอบที่สำนักงานสอบบัญชี
สามารถยกระดับใหด ีข ึ ้นไดอ ีก โดยสำนักงานสอบบัญชี
หลายแหงอยูระหวางการทยอยปรับปรุงคูมือการสอบบัญชี
และแนวการสอบบัญชีใหสอดคลองกับมาตรฐานทางวิชาชีพ
และขอกำหนดที่เกี่ยวของ รวมทั้งสื่อสารและอบรมใหบุคลากร
ภายในสำนักงานสามารถนำไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสม  นอกจากน้ี
ผลการตรวจการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีรายบุคคลในป 2560
แสดงใหเห็นวา คุณภาพงานสอบบัญชีโดยภาพรวมดีข้ึนจากปกอน
คอนขางมาก แตยังคงพบขอสังเกตจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เนื้อหาสาระรายการที่ซับซอนหรือรายการที่ตองใชดุลยพินิจ
คอนขางมาก ซ่ึงสำนักงานสอบบัญชีสามารถจัดทำแผนการแกไขได
โดยเพ่ิมการมีสวนรวมของผูสอบบัญชี และ ผูสอบทานการควบคุม
คุณภาพงาน (“EQCR”) ในการสอบทานงานหรือจัดใหมีกระบวนการ
ปรึกษาหารือในประเด็นท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่มีความซับซอน ซึ่งตองอาศัยดุลยพินิจและความเห็นจากผูที่
มีประสบการณในการตรวจสอบคอนขางมาก นอกเหนือจาก
การกำกับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชีโดยการสอบทานกระดาษ
ทำการของผูสอบบัญชีอยางสม่ำเสมอแลว ก.ล.ต. ยังสอบทาน
งบการเงินของบริษัท IPOs และบริษัทจดทะเบียนอยางตอเน่ือง
เพ่ือใหม่ันใจวารายงานทางการเงินจัดทำตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ โดยในป 2560
ก.ล.ต. ไดแจงใหบริษัทจดทะเบียนแกไขงบการเงินจำนวน 2 บริษัท
และสั ่งใหมีการตรวจสอบเปนกรณีพิเศษ (special audit)
อีกจำนวน 3 บริษัท

      ในป 2561 ก.ล.ต. จะยังคงดำเนินงานตามแผนการพัฒนา
financial reporting ecosystem โดยจะสานตอแผนงาน
ในการยกระดับคุณภาพของ preparer และพัฒนาคุณภาพ
ของสำนักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีอยางตอเน่ือง โดยนอกเหนือ
จากการสอบทานคุณภาพงานสอบบัญชี การสอบทานงบการเงิน
และการจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่จะบังคับใชในอนาคตและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีมีความซับซอนแลว ก.ล.ต. ยังมีแผนงานท่ีจะสงเสริมใหบริษัท
จดทะเบียนมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี โดยส่ือสารใหผูบริหาร
ของบริษัทจดทะเบียนใหความสำคัญกับการจัดใหมีระบบ
การควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการจัดอบรมใหความรูแกผูตรวจสอบภายในและบริษัทที่รับ
ตรวจสอบภายใน เพ่ือยกระดับการควบคุมภายในของบริษัท IPOs
และบริษัทจดทะเบียนใหดียิ่งขึ้น ซึ่งจะชวยสงเสริมใหระบบ
การรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนมีความนาเชื่อถือ
มากขึ้น  นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังมีแผนงานในการสนับสนุนให
stakeholders กลุมตาง ๆ มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินอยางตอเน่ือง เชน การสงเสริมใหกรรมการ
ตรวจสอบมีสวนรวมในการดูแลกระบวนการจัดทำรายงาน
ทางการเงินและการเปดเผยขอมูลท่ีเปนประโยชนตอผูลงทุนมากข้ึน
และการใหความรูแกผู ลงทุนเกี ่ยวกับการวิเคราะหรายงาน
ทางการเงินและการนำขอมูลในรายงานของผูสอบบัญชีไปใช
ประกอบการตัดสินใจ เปนตน
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นายนนทพล นิ่มสมบุญ

ตำแหนง: 
•  กรรมการผู ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย
   วลัยลักษณ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัย
   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
•  ประธานกรรมการ บร ิษ ัท เอ เอ ็ม ซ ี
   อินเตอรเนชั่นแนลคอนซัลติ้ง จำกัด

ประวัติการทำงาน:
•  ผูอำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผนดิน
•  กรรมการผ ู ทรงค ุณว ุฒ ิ คณะกรรมการ
   กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
•  กรรมการธนาคารแหงประเทศไทย
•  นายกสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต
   แหงประเทศไทย

การศึกษา:
•  บัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย
   ธรรมศาสตร
•  ปริญญาโท ดานการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
   แหงรัฐไอโอวา สหรัฐอเมริกา (ศึกษาโดย
   ทุนรัฐบาลไทย)
•  บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
•  พาณิชยศาสตรบ ัณฑิต (เก ียรต ิน ิยมดี)
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
•  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

นายณัฐเสกข เทพหัสดิน

ตำแหนง: 
•  อนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี
   สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
•  อาจารยพิเศษคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 
ประวัติการทำงาน:
•  หุนสวนและประธาน ไพรซ วอเตอรเฮาส
   คูเปอรส
•  อาจารยคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การศึกษา:
•  Fellow of the Institute of Chartered
   Accountants in England and Wales

      คณะที่ปรึกษาดานการสอบบัญชี
( “ ค ณ ะ ที่ ป ร ึ ก ษ า ฯ ” )  มี ห น  าที่
ในการใหความเห็นและขอเสนอแนะ
แก ก.ล.ต. เพ่ือใชประกอบการพิจารณา
ผลการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี
ทั ้งในระดับสำนักงานสอบบัญชีและ
ระดับงานสอบบัญชี โดยองคประกอบ
ของคณะที ่ปรึกษาฯ ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนอิสระจากผูประกอบ
วิชาชีพสอบบัญชี (“non-practitioner”)
จำนวน 6 ทาน และผู ทรงคุณวุฒิ
ที ่ เปนผู ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
(“practitioner”) จำนวน 3 ทาน ท้ังน้ี
เพ่ือใหคณะท่ีปรึกษาฯ มีความเปนอิสระ
ในการใหความเห็น ก.ล.ต. จึงกำหนด
ใหท่ีปรึกษา ท่ีเขารวมประชุมตองมีสัดสวน
non -p r ac t i t i one r  ไมนอยกวา
practitioner รวมถึงตองเปนผูที่ไมมี
ความส ัมพ ันธ หร ือม ีส  วนได  เส ีย
กับเรื่องที่จะพิจารณา
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นายปกรณ เพ็ญภาคกุล

ตำแหนง: 
•  กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยรัฐ 1 แหง
•  อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน
•  กรรมการสภาวิชาชีพบัญชีดานการศึกษา
   และเทคโนโลยีการบัญชี
•  อนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณสภาวิชาชีพ
   บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
•  ที่ปรึกษาสมาคมสำนักงานบัญชีไทย
•  ที่ปรึกษาสมาคมผูสอบบัญชีภาษีอากร

ประวัติการทำงาน:
•  หุนสวน สำนักงานสอบบัญชี ไพรซ วอเตอรเฮาส
•  เลขาธิก า รและกรรมการหลายคณะ
   ในสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต
   แหงประเทศไทย
•  กรรมการสภาวิชาชีพบัญชีดานการศึกษา
   และเทคโนโลยีการบัญชี สองวาระ
•  อนุกรรมการตรวจสอบ สภาวิชาชีพบัญชี
   ในพระบรมราชูปถัมภ

การศึกษา:
•  ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
   (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
   อีสาน
•  บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
•  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

นางปราณี ภาษีผล

ตำแหนง: 
•  กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
   กรรมการกำกับดูแลและสรรหากรรมการ
   ตรวจสอบบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
•  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
   และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
   บริษัท เอส.ซี.ไอ. อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)
•  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
   กรรมการลงทุน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน
   จำกัด (มหาชน)
•  ประธานอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ
   ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
   ในพระบรมราชูปถัมภ
•  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับ
   หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ประวัติการทำงาน:
•  เลขานุการคณะกรรมการกำก ับดู แล
   ผูประกอบวิชาชีพบัญชี
•  รองอธิบดีกรมการประกันภัย
•  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา
•  หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงพาณิชย
•  ที่ปรึกษาและอนุกรรมการชุดตาง ๆ ของ
   สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ
•  คณะกรรมการตาง ๆ ของสมาคมนักบัญชี
   และผูสอบบัญชีแหงประเทศไทย

การศึกษา:
•  บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
•  บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัย
   ธรรมศาสตร
•  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

นางสาวจงจิตต หลีกภัย

ตำแหนง: 
•  ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
   ในพระบรมราชูปถัมภ

ประวัติการทำงาน:
•  หุนสวนสำนักงานดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ
•  อาจารยคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
•  กรรมการผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกำกับ
   ดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี

การศึกษา:
•  บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
•  บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
•  ประกาศนียบัตรขั้นสูงการทางการสอบบัญชี
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
•  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
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นายประสัณห เชื้อพานิช

ตำแหนง: 
•  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบ
   และประเม ินผลภาคราชการสำนักงาน
   คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
•  ประธานกรรมการ คณะกรรมการสมาคม
   สงเสริมสถาบันกรรมการ-บริษัทไทย 
•  กรรมการ คณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติ
   ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
•  กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี สำนักงาน
   คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ
   ธุรกิจประกันภัย 
•  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงาน
   คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ
   ธุรกิจประกันภัย 
•  ผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี คณะกรรมการพิจารณา
   การทุมตลาดและการอุดหนุนกระทรวงพาณิชย
•  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
   ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
•  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
•  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
   ประธานกรรมการคณะทำงานพัฒนาสู
   ความย่ังยืน บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
   จำกัด (มหาชน)
•  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
   ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
   บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จำกัด (มหาชน)
•  กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบการบริหาร
   งานประจำ มหาวิทยาลัยมหิดล

•  กรรมการบร ิหารการ เง ินและทร ัพย ส ิน
   มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
 
ประวัติการทำงาน:
•  ประธานกรรมการบริหาร ไพรซวอเตอรเฮาส
   คูเปอรส 
•  ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมสงเสริม
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
•  กรรมการที่ปรึกษาดานการกำกับดูแลกิจการ
   และนโยบาย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
   บริษัทไทย 
•  กรรมการ IFRS Advisory Council , IFRS
   Foundation
•  นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
•  อ ุป น า ย ก แ ล ะ ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
   วิชาชีพบัญชีดานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
   ในพระบรมราชูปถัมภ

การศึกษา:
•  ปร ิญญาตร ี พาณิชยศาสตร และการบ ัญช ี
   (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
•  ประกาศนียบัตรขั ้นส ูงทางการสอบบ ัญชี
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
•  Ivey School of Business, University of
   Western Ontario, Canada Executive
   Management Program
•  Harvard Business School, Boston, USA
   -Leading Professional Services Firms
•  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
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      ก.ล.ต. มุงเนนการยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“บริษัท
จดทะเบียน”) อยางตอเนื่อง โดยนอกเหนือจากการกำกับดูแล
ค ุณภาพงานของผู สอบบ ัญชีและสำน ักงานสอบบ ัญชี
อยางสม่ำเสมอแลว ในป 2560 ก.ล.ต. ไดดำเนินการในหลายดาน
เพื่อยกระดับศักยภาพของผูที่มีสวนรวมในกระบวนการจัดทำ
รายงานทางการเงิน (“stakeholders”) อาทิ ประธานเจาหนาท่ี
บริหารฝายการเงิน (“CFO”) สมุหบัญชี กรรมการตรวจสอบ
ผูสอบบัญชี และบุคลากรภายในสำนักงาน ก.ล.ต. เปนตน

      การท่ีรายงานทางการเงินจะมีคุณภาพ เปนไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชน
ตอผูใชงบการเงินไดน้ัน stakeholders ท่ีมีสวนเก่ียวของกับระบบ
การรายงานทางการเงิน เชน CFO สมุหบัญชี กรรมการตรวจสอบ
และผูสอบบัญชี จะตองใหความสำคัญกับกระบวนการจัดทำ
รายงานทางการเงิน รวมทั้งมีความรูเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่
ของตนไดอยางมีคุณภาพ ที่ผานมา ก.ล.ต. จึงใหการสนับสนุน
ทั ้งในดานการอบรมใหความรู  จัดงานสัมมนา และสื ่อสาร
เก่ียวกับพัฒนาการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ๆ
อยางสม่ำเสมอ  โดยในป 2560 ก.ล.ต. ไดจัดงานสัมมนา
และการอบรมใหความรูเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับ
stakeholders ในระบบนิเวศของการรายงานทางการเงิน
อยางสม่ำเสมอซึ่งจะชวยสงเสริมให stakeholders สามารถ
ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบดังกลาวไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
      สืบเน่ืองจากท่ี ก.ล.ต. ไดออกประกาศเพ่ือกำหนดคุณสมบัติ
ของ CFO และสมุหบัญชีของบริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายหุน
ท่ีออกใหมตอประชาชน (“IPOs”) ซ่ึงมีขอกำหนดเก่ียวกับคุณวุฒิ
ประสบการณในการทำงาน รวมท้ังยังกำหนดให CFO และสมุหบัญชี
ตองผานการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพรอมทางบัญชี
และการเงิน และมีการอบรมพัฒนาความรูตอเน่ืองทางดานบัญชี
เพื่อใหมั่นใจไดวา CFO และสมุหบัญชี สามารถปฏิบัติหนาที่
ในการจัดทำรายงานทางการเงินไดอยางเหมาะสม ก.ล.ต.
ไดประสานงานกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ศูนยสงเสริม

โดย ก.ล.ต. ไดจัดงานสัมมนาและอบรมใหความรูแก stakeholders
ที่เกี ่ยวของ โดยรวมมือกับหนวยงานที่เกี ่ยวของอื่น ๆ เชน
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ (“สภาวิชาชีพบัญชีฯ”)
เพ่ือส่ือสารเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐาน
ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี  นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังไดสงผูแทน
เขารวมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ
กับ stakeholders ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังเขารวมงานสัมมนาตาง ๆ
ทั้งในและตางประเทศอีกดวย

การพัฒนาความรูตลาดทุน สภาวิชาชีพบัญชีฯ และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง ในการจัดหลักสูตรที่มีเนื้อหา
การอบรมท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของ CFO และสมุหบัญชี
โดยที่ผานมาไดมีการสื่อสารประเด็นทางดานบัญชีที ่สำคัญ
ในเร่ืองท่ีมักพบปญหาในทางปฏิบัติ และประเด็นเก่ียวกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเง ินที ่ม ีความซับซอนหรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที ่ออกใหม เพื ่อเตรียมความพรอม
แกผูท่ีเก่ียวของกอนท่ีมาตรฐานน้ันจะมีผลบังคับใช ซ่ึงจะชวยให
ม่ันใจไดวาผูท่ีเก่ียวของกับการจัดทำรายงานทางการเงินจะสามารถ
นำขอกำหนดใหมไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสม โดยในปที่ผานมา
ก.ล.ต. ไดจัดสัมมนาใหความรูโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ในเร่ืองดังกลาว เชน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9
เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และ ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายไดจากสัญญา
ท่ีทำกับลูกคา รวมท้ังใหความรูเก่ียวกับเร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ
(Key Audit Matters: “KAMs”) ท่ีระบุในรายงานของผูสอบบัญชี
โดยจัดทำ focus group กับตัวแทนจากบริษัทจดทะเบียน
และหนวยงานที ่เกี ่ยวของ เพื ่อนำขอมูลเกี ่ยวกับ KAMs
สำหรับการตรวจสอบงบการเงินป 2559 มานำเสนอและรับฟง
ความคิดเห็น และระบุประเด็นปญหาหรือขอสงสัยในการนำไปปฏิบัติ
เพ่ือท่ีจะนำผลของ KAMs ไปส่ือสารใหความรูแก stakeholders
ในวงกวาง
      ในป 2560 ก.ล.ต. ยังไดเผยแพรหลักการกำกับดูแล
กิจการท่ีดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance

àÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁá¢ç§á¡Ã‹§ãËŒ stakeholders
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Code: “CG Code”) เพื่อเปนแนวทางสำหรับคณะกรรมการ
บร ิษ ัทและกรรมการตรวจสอบของบร ิษ ัทจดทะเบ ียน
ในการปฏิบัติหนาท่ี โดยมุงเนนบทบาทในการกำกับดูแลใหบริษัท
จดทะเบียนรักษาความนาเชื่อถือของขอมูลทางการเงินและ
การเปดเผยขอมูล  ท้ังน้ี CG Code มีหลักปฏิบัติเร่ืองหน่ึงท่ีระบุ
ใหคณะกรรมการตองรักษาความนาเชื ่อถือทางการเงินและ
การเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ ซึ่งในป 2560 ที่ผานมา ก.ล.ต.
ได สื ่อสารหล ักปฏิบ ัต ิด ังกลาวใหผ ู ที่เกี่ยวข องร ับทราบ
และนำไปปฏิบัติตามหลัก apply or explain กลาวคือ นำหลัก
ปฏิบัติไปปรับใชตามที่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท
และอธิบายเม่ือไมไดนำหลักปฏิบัติไปปรับใชในรายงานการทบทวน
การปฏิบัติตาม CG Code โดยในเดือนมกราคม 2560 สภาวิชาชีพ
บัญชีฯ รวมกับ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ไดจัดอบรมสัมมนา
ใหแกคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอ
ประเด็นที่เกี ่ยวของกับการนำ CG Code ไปปฏิบัติ เพื ่อให
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและเตรียมตัวตอการปฏิบัติหนาที่
และปฏิบัติงานรวมกับคณะกรรมการบริษัทในการสงเสริมคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิน และในเดือนมีนาคม 2560 ก.ล.ต.
รวมมือกับหนวยงานกำกับดูแลท่ีเก่ียวของจัดงานสัมมนาเปดตัว

และเผยแพร CG Code ใหเปนที่รู จักและสงเสริมใหบริษัท
จดทะเบียนนำไปปฏิบัติและสรางคุณคาใหแกกิจการควบคู
ไปกับ stakeholders และสังคมโดยรวม
      นอกจากนี้ ในป 2560 ที่ผานมา ก.ล.ต. ใหความสำคัญ
กับการสนับสนุนใหสำนักงานสอบบัญชีไทยท่ีไมไดสังกัดสำนักงาน
สอบบัญชีขนาดใหญ (“local firms”) ซึ่งปฏิบัติงานตรวจสอบ
รายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนมีความแข็งแกรง
ยิ ่งขึ ้น โดยมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (“workshop”)
เพ่ือรวมกันคนหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชี
โดยมีการวิเคราะหเชิงลึกถึงสาเหตุของขอบกพรองและกำหนด
แผนการพัฒนาคุณภาพของงานสอบบัญชีรวมกัน ซ่ึงหน่ึงในประเด็น
ที่เห็นพองรวมกันในกลุม local firms คือ สาเหตุสวนหนึ่ง
ของขอบกพรองเกิดจากปญหาในทางในปฏิบัติที่ local firms
อาจยังไมสามารถนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐาน
การสอบบัญชีซึ ่งเปน principle-based ไปประยุกตใชได
อยางเหมาะสม ก.ล.ต. จึงไดจัด workshop ใหแก local firms
เพื่อใหความรูและขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นขอบกพรอง
ท่ีเกิดซ้ำในหลายสำนักงานสอบบัญชี ซ่ึง ก.ล.ต. ไดรับผลตอบรับ
จาก local firms วาการใหความรูในรูปแบบดังกลาวเปนประโยชน
และสามารถนำไปปฏิบัติไดจริง

ตลอดป 2560 ที่ผานมา ก.ล.ต. ไดจัดอบรมและสัมมนาใหกับ stakeholders อยางตอเนื่อง อาทิ

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนา audit inspection 

การประชุมระหวางผูแทนจากสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ 
(Big-4 firms) และ ก.ล.ต.

workshop เพื่อคนหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชี
กับ local firms 

workshop เพื่อใหความรูและแนวทางแกไขขอสังเกตที่พบบอย
แก local firms

พฤษภาคม 2560

มิถุนายน 2560

สิงหาคม และกันยายน 2560
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กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงิน

งานสัมมนาเพื่อเตรียมความพรอมใหกับคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการประกาศใช CG Code

งามสัมมนาเพื่อเปดตัวและเผยแพร CG Code 

งานสัมมนารูทันการเปลี่ยนแปลงสู TFRS 9 สำหรับธุรกิจหลักทรัพย

Focus group เกี่ยวกับ KAMs

งานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ KAMs "เรียนรูเพื่อพัฒนา KAMs
ใหเปนประโยชนตอตลาดทุนไทยอยางแทจริง" 

งานสัมมนาเพื่อสงเสริมความเขาใจและบทบาทหนาที่ของผูมีหนาที่
ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับรายงานการสอบบัญชีฉบับใหม 

มกราคม 2560

มีนาคม 2560

มิถุนายน 2560

มิถุนายน 2560

กันยายน 2560

ธันวาคม 2560

      ก.ล.ต. ใหความสำคัญกับการเขารวมการประชุมและ
งานสัมมนาตาง ๆ ที่จัดโดยหนวยงานกำกับดูแลทั้งในระดับ
นานาประเทศและระดับภูมิภาค เพ่ือใหไดรับทราบถึงพัฒนาการ
และทิศทางในการกำกับดูแลวิชาชีพบัญชี และนำมาพัฒนาระบบ
การกำกับดูแลคุณภาพรายงานทางการเงินและผูสอบบัญชี
ในตลาดทุนใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล ซึ่งจะทำใหระบบ
การกำกับดูแลของประเทศไทยเปนท่ียอมรับจากสากล และสราง
ความนาเช่ือถือตอคุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน
      ที่ผานมา ก.ล.ต. ไดรับการยอมรับใหเปนสมาชิกของ
International Forum of Independent Audit Regulators
(“IFIAR”) ซ่ึงเปนองคกรความรวมมือระหวางประเทศท่ีปจจุบัน
มีสมาชิกเปนหนวยงานอิสระที่ทำหนาที่กำกับดูแลผูสอบบัญชี
จาก 52 ประเทศท่ัวโลก และในระดับภูมิภาค ก.ล.ต. เปนสมาชิก
ในกลุมความรวมมือของหนวยงานอิสระที่ทำหนาที่กำกับดูแล
ผูสอบบัญชีในอาเซียน (“AARG”) ไดแก สิงคโปร มาเลเซีย
อินโดนีเซีย และไทย โดยการเขารวมเปนสมาชิกใน IFIAR และ AARG
เปนชองทางใหสมาชิกไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
เก่ียวกับการกำกับดูแลผูสอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี รวมท้ัง

àµÔºâµÍÂ‹Ò§ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾à»š¹·ÕèÂÍÁÃÑºã¹ÃÐ´ÑºÊÒ¡Å

สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานกำกับดูแลในการยกระดับ
คุณภาพงานสอบบัญชี
      ก.ล.ต. ยังเปนสมาชิกของ International Organization
of Securities Commissions (“IOSCO”) ซึ ่งเปนองคกร
ระหวางประเทศของหนวยงานที่มีหนาที่กำกับดูแลและพัฒนา
ตลาดทุนท่ัวโลก โดยในป 2561 ก.ล.ต. จะเขารวมโครงการประเมิน
ภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program: “FSAP”)
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งานประชุมและสัมมนาที่เกี่ยวของกับการพัฒนา audit inspection

AARG Inspection Workshop, Malaysia

IFIAR Plenary Meeting, Japan

IFIAR Enforcement Workshop, Japan

AARG Meeting, Thailand

กุมภาพันธ 2560

เมษายน 2560

เมษายน 2560

กรกฎาคม 2560

ซึ่งจะชวยใหมั่นใจไดวา การกำกับดูแลการรายงานทางการเงิน
ในตลาดทุนเปนไปตามมาตรฐานสากล  นอกจากน้ี ก.ล.ต. ยังได
สงผูแทนเขารวมใน IOSCO Committee 1 (“IOSCO C1”)
ซ่ึงเปนคณะทำงานท่ีทำหนาท่ีติดตามและพัฒนาในดานการบัญชี
การสอบบัญชี และการเปดเผยขอมูล โดยเปดโอกาสใหประเทศ
สมาชิกไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี ่ยวกับการออกมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี และจรรยาบรรณ
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี เพ่ือสะทอนปญหาในการนำมาตรฐาน
ดังกลาวไปใชในทางปฏิบัติ และยังเปนชองทางให ก.ล.ต.
ไดรับทราบแนวโนมและพัฒนาการของมาตรฐานดังกลาว
เพ่ือนำขอมูลมาเตรียมความพรอมใหแก stakeholders ท่ีเก่ียวของ
รวมท้ังเจาหนาท่ี ก.ล.ต. ยังเปนตัวแทนเขารวมใน IFRS Advisory
Council ซึ่งทำหนาที่ใหคำแนะนำเกี่ยวกับแผนกลยุทธ ทิศทาง
การดำเนินงานของ International Accounting Standards

Board (“IASB”)  ซึ่งแสดงใหเห็นวา ก.ล.ต. ประเทศไทยไดรับ
การยอมรับในเวทีสากล
      ที่ผานมา ก.ล.ต. ยังมีสวนสนับสนุนประเทศเพื่อนบาน
ไดแก กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม (“CLMV”) ในการพัฒนา
ศักยภาพการกำกับดูแลและยกระดับคุณภาพการรายงานทางการเงิน
โดย ก.ล.ต. ไดทำกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพแกหนวยงาน
กำกับดูแลของประเทศดังกลาวอยางตอเนื่องทุก ๆ ป ทั้งในแง
ของการสอบทานความถูกตองของงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน
และการกำกับดูแลคุณภาพผูสอบบัญชี ซ่ึงการดำเนินการดังกลาว
สอดรับกับแผนยุทธศาสตรในการทำใหประเทศไทยเปนฐาน
ของการระดมทุนของภูมิภาค (CLMV springboard) โดยในป 2560
ท่ีผานมา ผูแทน ก.ล.ต. ไดรวมเปนวิทยากรในงานสัมมนายกระดับ
คุณภาพการรายงานทางการเงินใหกับกลุมประเทศ CLMV
ณ ประเทศกัมพูชา

ตลอดป 2560 ที่ผานมา ก.ล.ต. ไดเขารวมงานประชุมและสัมมนาที่สำคัญตาง ๆ ดังนี้
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งานประชุมและสัมมนาที่เกี่ยวของกับการยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงิน

Financial Statements Surveillance Group Workshop, Malaysia

IFRS Advisory Council Meeting, England

IOSCO C1 Meeting, Germany และ USA

การเสริมสรางและชวยเหลือกลุมประเทศ CLMV
ในการยกระดับคุณภาพการรายงานทางการเงิน, Cambodia

Singapore Accountancy and Audit Convention, Singapore

กุมภาพันธ 2560

เมษายน และตุลาคม 2560

มิถุนายน และกันยายน 2560

สิงหาคม 2560

สิงหาคม และตุลาคม 2560

àÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁá¢ç§á¡Ã‹§ãËŒºØ¤ÅÒ¡ÃÀÒÂã¹
      นอกเหนือจากการมุ งมั ่นพัฒนาขีดความสามารถของ
stakeholders ใน financial reporting ecosystem แลว ก.ล.ต.
ยังใหความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใน
อยางสม่ำเสมอ เนื่องจาก ก.ล.ต. เชื่อวา หนวยงานที่ทำหนาที่
ในการกำกับดูแลตองมีความรูมากเพียงพอท่ีจะสามารถดำเนินงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสามารถกำหนด
นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับพัฒนาการของ
วิชาชีพบัญชี คำนึงถึงปญหาในทางปฏิบัติ และเปนที่ยอมรับ
จากสากล ก.ล.ต. จึงมุงพัฒนาความรูความสามารถและศักยภาพ
ของบ ุคลากรให  เท าท ันก ับมาตรฐานทางว ิชาช ีพบ ัญช ี

อยางตอเนื ่องโดยในป 2560 ที่ผานมา ก.ล.ต. ไดสงผู แทน
เข าร วมการประช ุมและงานส ัมมนาที่หน วยงานต าง ๆ
ทั้งในและตางประเทศจัดขึ้นเปนประจำทุกป รวมทั้งสงผูแทน
เขารวมอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นที ่เกี ่ยวของ
กับการยกระดับคุณภาพการรายงานทางการเงินในเวทีสากล
อยางตอเนื่อง เพื่อติดตามทิศทางของวิชาชีพบัญชีในอนาคต
และทำความเขาใจวิธีการปฏิบัติงานและกรณีศึกษาของหนวยงาน
กำกับดูแลอื่น และสามารถนำมาประยุกตใชกับสภาพแวดลอม
ในการกำกับดูแลของประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
และทัดเทียมนานาประเทศ

      ในป 2560 ก.ล.ต. ไดมีการจัดอบรมภายในเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชีใหแกบุคลากร
อยางตอเนื่อง อาทิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 รายไดจากสัญญาที่ทำกับลูกคา

แนวคิดสำคัญ การนำไปปฏิบัติ และกรณีศึกษา PACK 5

สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่เกี่ยวของกับสัญญาประกันภัย

สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่เกี่ยวของกับการรับรูรายได

Financial Model : Fundamentals of Finance
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¼Å¡ÒÃµÃÇ¨¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹ÊÍººÑÞªÕâ´ÂÊÃØ»

¡. ÃÐ´ÑºÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÊÍººÑÞªÕ
      การที่สำนักงานสอบบัญชีจัดใหมีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี
จะชวยใหสำนักงานสอบบัญชีม่ันใจไดวา บุคลากรของสำนักงาน
สอบบัญชีปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและขอกำหนด
ทางกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงยังชวยยกระดับคุณภาพงาน
สอบบัญชีของผูสอบบัญชีที่อยูในสังกัดอีกดวย  ก.ล.ต. จึงให
ความสำคัญในการตรวจระบบควบคุมคุณภาพของสำนักงาน
สอบบัญชีที ่ม ีผู สอบบัญชีในตลาดทุนสังกัดอยางตอเนื ่อง
โดย ก.ล.ต. จะกำหนดความถ่ีในการเขาตรวจระบบควบคุมคุณภาพ
ของสำนักงานสอบบัญชีแตละแหงตามหลักเกณฑการประเมิน

ความเส่ียง (พิจารณาผลการตรวจระบบควบคุมคุณภาพสำนักงาน
สอบบัญชีรอบลาสุดและผลกระทบตอตลาดทุน) ตามภาพ 1
นอกจากน้ี ก.ล.ต. ยังใหความสำคัญกับการติดตามผลการปรับปรุง
ขอสังเกตของสำนักงานสอบบัญชี โดยกำหนดใหสำนักงาน
สอบบัญชีจัดทำแผนการแกไขสำหรับองคประกอบท่ีไดผลการตรวจ
ในระดับที่ตองปรับปรุง พรอมทั้งนำสงแผนการแกไขตอ ก.ล.ต.
ภายใน 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง เพื่อที่ ก.ล.ต. จะสามารถ
ติดตามความคืบหนาของการดำเนินการแกไขขอสังเกตได
อยางใกลชิด

สูง

ต่ำ

ดีมาก                              ไมผาน

H

MH

ML

L

1

1

3

1

2

1

1

3

1

4

 

5

ไม
ผานผลกระทบ

ตอตลาดทุน

ระดับคะแนน

RBA Results
ตรวจทุกป

ตรวจทุกสองป
ตรวจทุกสามป

H:
MH:
ML:

L:

มีผลกระทบโดยรวมตอตลาดทุนสูง
มีผลกระทบโดยรวมตอตลาดทุนปานกลางคอนไปทางสูง
มีผลกระทบโดยรวมตอตลาดทุนปานกลางคอนไปทางต่ำ
มีผลกระทบโดยรวมตอตลาดทุนต่ำ

ภาพ 1 ผลการตรวจสอบในระดับสำนักงานสอบบัญชีตามเกณฑการประเมินความเสี่ยง
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      ในป 2560 ซึ ่งถือเปนปที ่สองของรอบการตรวจที่ 3
(1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2561) ก.ล.ต. ไดตรวจระบบ
ควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีทั้งสิ้น 8 แหง โดยจาก
การตรวจระบบควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีในป 2559
และ 2560 ก.ล.ต. พบวา สำนักงานสอบบัญชีทุกแหงมีระบบควบคุม
คุณภาพสำนักงานสอบบัญชีเปนไปตามที่มาตรฐานการควบคุม
คุณภาพ ฉบับท่ี 1 (“TSQC 1”) กำหนดแลว รวมถึงผลการตรวจ
ระบบควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีในภาพรวมและในแตละ
องคประกอบสวนใหญดีข้ึนอยางตอเน่ืองเม่ือเทียบกับผลการตรวจ

ในรอบการตรวจที่ 2 (ป 2556-2558) และรอบการตรวจที่ 1 
(ป 2553-2555) ตามภาพ 2  นอกจากนี้ หากพิจารณาจำนวน
สำนักงานสอบบัญชีที่ไดผลคะแนนในแตละระดับโดยแยกตาม
องคประกอบของ TSQC 1 ตามภาพ 3 ยังพบวา ผลการตรวจ
องคประกอบการตอบรับงานและการคงไวซึ ่งความสัมพันธ
กับลูกคาและองคประกอบทรัพยากรบุคคลของสำนักงานสอบบัญชี
สวนใหญอยูในระดับที่ “ดีมาก” และ “ดี” โดยที่ไมมีสำนักงาน
สอบบัญชีใดมีผลการตรวจสำหรับองคประกอบดังกลาวอยูในระดับ
ที่ตองปรับปรุง

LEADERSHIP
RESPONSIBILITIES

รอบการตรวจท่ี 1 : 1.63
รอบการตรวจท่ี 2 : 1.49

ป 2559 และ 2560 : 1.13

ETHICAL
REQUIREMENT

รอบการตรวจท่ี 1 : 1.22
รอบการตรวจท่ี 2 : 1.19

ป 2559 และ 2560 : 1.16

HUMAN
RESOURCES

รอบการตรวจท่ี 1 : 1.59
รอบการตรวจท่ี 2 : 1.10

ป 2559 และ 2560 : 1.11

MONITORING

รอบการตรวจท่ี 1 : 1.48
รอบการตรวจท่ี 2 : 1.88

ป 2559 และ 2560 : 1.19

CLIENT
ACCEPTANCE AND

CONTINUANCE

รอบการตรวจท่ี 1 : 2.00
รอบการตรวจท่ี 2 : 1.48

ป 2559 และ 2560 : 1.09

ENGAGEMENT
PERFORMANCE

รอบการตรวจท่ี 1 : 2.60
รอบการตรวจท่ี 2 : 2.45

ป 2559 และ 2560 : 2.12

ภาพ 2 ผลคะแนนเฉลี่ยถวงน้ำหนักตามมูลคาตลาดรวมในแตละองคประกอบของ TSQC 1 ในป 2559 และ 2560
เปรียบเทียบกับผลการตรวจในรอบการตรวจที่ 1 (ป 2553-2555) และรอบการตรวจที่ 2 (ป 2556-2558)

LD

ER

A&C

HR

EP

MR

1.13

1.16

1.09

1.11

2.12

1.19

          32%                             16%                                  42%                              10%

       26%                                   32%                              21%                        21%

                            58%                                            10%                       32%

                  42%                                              32%                                  26%

       26%                                          42%                                             32%

16%                16%                              37%                                           31%

ดีมาก      ดี      ยอมรับได      ตองปรับปรุง

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ำหนัก
ตามมูลคาตลาด

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ภาพ 3 รอยละของจำนวนสำนักงานสอบบัญชีแบงตามผลคะแนนในแตละองคประกอบ
ของ TSQC 1 สำหรับป 2559 และ 2560
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      ขอมูลขางตนสะทอนใหเห็นถึงความสำเร็จของสำนักงาน
สอบบัญชีในการยกระดับคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีและ
งานสอบบัญชีใหดียิ่งขึ้น  อยางไรก็ดี ก.ล.ต. พบวา สำนักงาน
สอบบัญชีหลายแหงยังสามารถพัฒนาและปรับปรุงระบบควบคุม
คุณภาพสำนักงานสอบบัญชีใหดียิ่งขึ้นไดอีก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในองคประกอบการปฏิบัติงานและองคประกอบการติดตามผล
ซึ่งเปนองคประกอบสำคัญที่จะชวยใหมั่นใจไดวา สำนักงาน
สอบบัญชีมีกระบวนการและเครื่องมือที่เพียงพอและเหมาะสม
ในการสงเสริมใหผู สอบบัญชีและบุคลากรในสังกัดสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพและผลงานมีความนาเชื ่อถือ
โดย ก.ล.ต. มีขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ
ในแตละองคประกอบ ดังนี้

1. ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¼ÙŒ¹Óµ‹Í¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹
      หัวหนาสำนักงานสอบบัญชีเปนผูที ่มีอิทธิพลสำคัญตอ
วัฒนธรรมภายในองคกรของสำนักงานสอบบัญชี โดยหากหัวหนา
สำนักงานสอบบัญชีใหความสำคัญในเรื่องการกำหนดนโยบาย
และว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิท ี ่แสดงให เห ็นว าค ุณภาพเป นส ิ ่งจำเป น
ในการปฏิบัติงาน จะสงผลใหระบบควบคุมคุณภาพของสำนักงาน
สอบบัญชีและงานสอบบัญชีโดยรวมมีคุณภาพที ่ด ี  ทั ้งนี ้
จากการตรวจระบบควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีในป 2559
และ 2560 ก.ล.ต. พบวา หัวหนาสำนักงานสอบบัญชีสวนใหญ
ใหความสำคัญกับการวิเคราะหเชิงลึกถึงสาเหตุของขอสังเกต
ที่ควรปรับปรุงมากขึ้น ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นและตั้งใจ
ของหัวหนาสำนักงานสอบบัญชีในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ควบคุมคุณภาพและคุณภาพงานสอบบัญชีตามขอสังเกตของ
ก.ล.ต. สงผลใหสามารถแกไขขอสังเกตที ่ควรปรับปรุงใน
รอบการตรวจท่ี 2 ไดอยางตรงจุด  อยางไรก็ดี ในป 2560 ก.ล.ต. 
ยังพบขอสังเกตในเร่ืองการประเมินผลการปฏิบัติงานของหุนสวน
สำนักงานของสำนักงานสอบบัญชีบางแหง ดังนี้

ขอสังเกตที่พบ ขอแนะนำในการปรับปรุง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของหุนสวนสำนักงาน
      สำนักงานสอบบัญชีบางแหงยังไมไดนำผลการติดตามผล
ภายในสำนักงานสอบบัญชี (internal monitoring) และ
ผลการสอบทานคุณภาพงานสอบบัญชีของหนวยงานภายนอก 
มาใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของหุนสวน
สำนักงาน

      การจัดใหมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสะทอน
คุณภาพการปฏิบัติงานในทุกดานของหุนสวนสำนักงาน
อยางครบถวน จะทำใหการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เปนเครื ่องมือที ่ม ีประสิทธิผลในการผลักดันคุณภาพ
การปฏิบัติงานภายในสำนักงานสอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี
จึงควรนำประเด็นที ่พบจากการติดตามผลภายในของ
สำนักงานสอบบัญชีและจากหนวยงานภายนอกมาประกอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของหุ นสวนสำนักงาน
อยางไรก็ดี วิธีการที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อาจมีหลายแนวทาง สำนักงานสอบบัญชีจึงควรพิจารณา
เลือกใชวิธีการท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและวัฒนธรรม
ขององคกร เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนเคร่ืองมือ
ท่ีมีประสิทธิภาพและไมกระทบตอความรูสึกและขวัญกำลังใจ
ของหุนสวนสำนักงาน
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ขอสังเกตที่พบ ขอแนะนำในการปรับปรุง

2. ¢ŒÍ¡ÓË¹´´ŒÒ¹¨ÃÃÂÒºÃÃ³·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
      การที่สำนักงานสอบบัญชีจัดใหมีนโยบายและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับขอกำหนดดานจรรยาบรรณอยางครบถวนนั้น จะชวย
เพิ่มความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา สำนักงานสอบบัญชี
และบุคลากรของสำนักงานสอบบัญชีจะปฏิบัติตามขอกำหนด
ดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ โดยสวนสำคัญของจรรยาบรรณ
ประกา รหนึ่งค ือ เรื่องความเป นอ ิสระของผู สอบบัญชี
ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะชวยใหม่ันใจไดวา ผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระ

ในการปฏิบัติงานท้ังความเปนอิสระดานจิตใจ และความเปนอิสระ
อันเปนที่ประจักษ  ทั้งนี้ จากการตรวจระบบควบคุมคุณภาพ
ของสำนักงานสอบบัญชีในป 2559 และ 2560 ก.ล.ต. พบวา 
สำนักงานสอบบัญชีสวนใหญไดปรับปรุงนโยบายและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับขอกำหนดดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของตามขอสังเกต
ท่ีควรปรับปรุงในรอบการตรวจท่ี 2 แลว  อยางไรก็ดี ในป 2560
ก.ล.ต. ยังพบขอสังเกตเกี่ยวกับขอกำหนดดานจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวของของสำนักงานสอบบัญชีบางแหง ดังนี้

1. การหมุนเวียนผูสอบบัญชีในกรณีท่ีลูกคาเปนบริษัทมหาชน
     - นโยบายการหมุนเวียนผูสอบบัญชีหลัก (“key audit
partner”) ในกรณีท่ีลูกคาเปนบริษัทมหาชนยังไมครอบคลุม
ถึงการหมุนเวียน engagement partner ซึ่งถือเปน key
audit partner 
     - สำนักงานสอบบัญชีไมไดจัดใหมีการหมุนเวียน
ผูสอบบัญชีตามนโยบายการหมุนเวียนผูสอบบัญชีของ
สำนักงานสอบบัญชี 

2. นโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานการถือครอง
หลักทรัพยและการดำรงตำแหนงในบริษัทอื่น
     สำนักงานสอบบัญชีกำหนดนโยบายใหพนักงานรายงาน
การถือครองหลักทรัพยและการดำรงตำแหนงในบริษัทอื่น
ของตนเองเทานั้น แตไมไดกำหนดใหรายงานการถือครอง
หลักทรัพยของสมาชิกในครอบครัว (“immediate family
member” ซึ่งหมายถึง คูสมรสหรือเทียบเทา หรือบุคคล
ท่ีอยูภายใตการอุปการะเล้ียงดูของบุคคลท้ังสอง) และสมาชิก 

     การท่ีผูสอบบัญชีดำรงตำแหนงเปน key audit partner
ในการตรวจสอบงานสอบบัญชีของลูกคารายใดรายหนึ่ง
เปนระยะเวลานานน้ัน อาจจะกอใหเกิดปญหาและอุปสรรค
ดานความเปนอิสระในเรื่องความคุนเคยและผลประโยชน
สวนตนได สำนักงานสอบบัญชีจึงควร
     - กำหนดนโยบายเร่ืองการหมุนเวียน key audit partner
ใหสอดคลองกับจรรยาบรรณของผู ประกอบวิชาชีพ
(Code of Ethics for Professional Accountants) 
     - จัดใหมีการจัดเก็บขอมูลการหมุนเวียนผูสอบบัญชี
ในฐานขอมูลใหเปนปจจุบันและอยางเปนระบบ รวมถึง
กำหนดใหมีกระบวนการติดตามขอมูลดังกลาวอยางสม่ำเสมอ
เพื่อใหมั่นใจวา แผนการหมุนเวียนผูสอบบัญชีสอดคลอง
กับขอกำหนดของจรรยาบรรณของผู ประกอบวิชาชีพ
และเปนไปตามนโยบายของสำนักงานสอบบัญชี 

     การที่ immediate family member และ close
family member ของพนักงานที ่เปนสมาชิกในกลุ ม
ผูปฏิบัติงานสอบบัญชี มีสวนไดเสียทางการเงินในลูกคา
งานสอบบัญชี หรือดำรงตำแหนงเปนกรรมการหรือเจาหนาท่ี
ในลูกคางานสอบบัญชี หรืออยู ในตำแหนงที ่มีอิทธิพล
อยางมีสาระสำคัญในการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน
ของลูกคางานสอบบัญชีน้ัน อาจกอใหเกิดปญหาและอุปสรรค
ดานความเปนอิสระในเร่ืองผลประโยชนสวนตน ความคุนเคย
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และการคุกคามโดยตรงจากลูกคางานสอบบัญชี สำนักงาน
สอบบัญชีจึงควร
     - กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงาน
การถือครองหลักทรัพยและการดำรงตำแหนงในบริษัทอื่น
ของพนักงาน รวมถึง immediate family member และ
close family member ใหสอดคลองกับจรรยาบรรณ
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี  อีกทั้งควรกำหนดนิยามของ
immediate family member และ close family member
ใหชัดเจน  นอกจากนี้ สำนักงานสอบบัญชีควรสื่อสาร
นโยบายและวิธีปฏิบัติดังกลาวใหพนักงานทุกระดับรับทราบ
และเขาใจตรงกัน 
     - กำหนดวิธีการในการตรวจสอบความถูกตองครบถวน
ของขอมูลการรายงานการถือครองหลักทรัพยและการดำรง
ตำแหนงในบริษัทอื่นของพนักงาน รวมถึง immediate
family member และ close family member เพื่อให
ม่ันใจวา สำนักงานสอบบัญชีมีขอมูลท่ีครบถวนในการประเมิน
ผลกระทบตอความเปนอิสระ โดยหากพบสถานการณที่
อาจกอใหเกิดปญหาและอุปสรรคดานความเปนอิสระ
สำนักงานสอบบัญชีตองประเมินระดับความสำคัญของปญหา
และอุปสรรคดังกลาว รวมถึงตองหามาตรการปองกันเพ่ือยุติ
หรือลดระดับปญหาและอุปสรรคดังกลาวใหอยูในระดับ
ที่ยอมรับได
     ยกตัวอยางเชน ในกรณีท่ีพนักงานรายงานการถือครอง
หลักทรัพยและการดำรงตำแหนงในบริษัทอื่นของตนเอง
รวมถึง immediate family member และ close family
member ตามที่นโยบายของสำนักงานสอบบัญชีกำหนด
โดยแจงขอเท็จจริงตอสำนักงานสอบบัญชีวา บิดาของตนเอง

ครอบครัวท่ีใกลชิด (“close family member” ซ่ึงหมายถึง
บิดามารดา บุตรหรือพี่นองซึ่งไมใชสมาชิกในครอบครัว)
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ดำรงตำแหนงเปนผูจัดการฝายบัญชี ซึ่งถือเปนผูที่สามารถ
สั่งการและมีอิทธิพลอยางมีสาระสำคัญในการจัดทำบัญชี
และรายงานทางการเงินของลูกคางานสอบบัญชีรายหนึ่ง
สำนักงานสอบบัญชีควรพิจารณาไมใหพนักงานดังกลาว
เขาไปเกี ่ยวของกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีของลูกคา
งานสอบบัญชีรายดังกลาว

     การที่สำนักงานสอบบัญชีมีสัดสวนรายไดจากลูกคา
รายสำคัญเกินกวาสัดสวนรอยละ 15 อาจทำใหเกิดขอสงสัย
เกี่ยวก ับความเป นอ ิสระของสำน ักงานสอบบ ัญชี
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพได สำนักงานสอบบัญชี
จึงควรกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับ fee dependency
ใหครบถวนและสอดคลองกับจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพ
โดยหากพบวา รายไดคาสอบบัญชีจากลูกคารายใดรายหน่ึงสูง
เกินกวาที่สำนักงานสอบบัญชีกำหนด เปนระยะเวลา 2 ป
ติดตอกัน สำนักงานสอบบัญชีตองนำขอมูลดังกลาวมาใช
ประกอบการพิจารณารับงานสอบบัญชีของลูกคารายดังกลาว
และหากสำนักงานสอบบัญชีพิจารณาแลววา จะรับงาน
สอบบัญชีดังกลาว สำนักงานสอบบัญชีจะตองเปดเผย
ขอเท็จจริงดังกลาวตอผูมีหนาที่ในการกำกับดูแล (Those
charged with governance) และปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
มาตรการปองกันเพ่ือลดปญหาและอุปสรรคใหอยูในระดับ
ที่ยอมรับได  นอกจากนี้ หากสัดสวนรายไดคาสอบบัญชี
จากลูกคารายใดรายหนึ่งสูงเกินกวาที่สำนักงานสอบบัญชี
กำหนดอยางมีนัยสำคัญ สำนักงานสอบบัญชีตองจัดใหมี
บุคลากรภายนอกมาสอบทานการควบคุมคุณภาพกอนออก
รายงาน

3. นโยบายและวิธีปฏิบัติในกรณีท่ีสัดสวนรายไดคาสอบบัญชี
จากลูกคารายใดรายหนึ่งสูงเกินกวาที่สำนักงานสอบบัญชี
กำหนด (“fee dependency”)
     สำนักงานสอบบัญชีไมไดกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ
ในกรณีท่ีสัดสวนรายไดคาสอบบัญชีจากลูกคารายใดรายหน่ึง
สูงเกินกวาท่ีสำนักงานสอบบัญชีกำหนด เปนระยะเวลา 2 ป

17



ขอสังเกตที่พบ ขอแนะนำในการปรับปรุง

ขอสังเกตที่พบ ขอแนะนำในการปรับปรุง

3. ¡ÒÃµÍºÃÑº§Ò¹áÅÐ¡ÒÃ¤§äÇŒ«Öè§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡ÑºÅÙ¡¤ŒÒ
      กระบวนการตอบรับงานและการคงไวซึ ่งความสัมพันธ
ของลูกคาเปนกระบวนการสำคัญท่ีจะชวยใหสำนักงานสอบบัญชี
มั่นใจไดวา งานที่สำนักงานสอบบัญชีตอบรับนั้น เปนงานที่
สำนักงานสอบบัญชีมีทักษะ ความรู เวลาและทรัพยากรเพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถตอบสนองตอความเสี่ยงได
อยางเหมาะสม และการรับงานสอบบัญชีดังกลาวไมขัดตอ
ขอกำหนดดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้ จากการตรวจ

4. ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å
      การท่ีงานสอบบัญชีจะมีคุณภาพท่ีดีไดน้ัน สำนักงานสอบบัญชี
จำเปนตองมีบุคลากรที ่ม ีความรู ความสามารถ และเวลา
ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ รวมทั้งไดรับการพัฒนาความรู
อยางตอเนื ่อง  ทั ้งนี ้ จากการตรวจระบบควบคุมคุณภาพ

ระบบควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีในป 2559 และ 2560
ก.ล.ต. พบวา สำนักงานสอบบัญชีสวนใหญไดปรับปรุงระบบ
ควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวของกับการตอบรับงานและการคงไว
ซึ่งความสัมพันธกับลูกคาใหดีขึ้นจากรอบการตรวจที่ 1 และ 2
อยางเห็นไดชัด  อยางไรก็ดี ในป 2560 ก.ล.ต. ยังพบขอสังเกต
บางประการเก่ียวกับการตอบรับงานและการคงไวซ่ึงความสัมพันธ
กับลูกคาของสำนักงานสอบบัญชีบางแหง ดังนี้

ของสำนักงานสอบบัญชีในป 2559 และ 2560 ก.ล.ต. พบวา
สำนักงานสอบบัญชีสวนใหญไดปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากข้ึนแลว
อยางไรก็ดี ในป 2560 ก.ล.ต. ยังพบขอสังเกตบางประการเก่ียวกับ
ทรัพยากรบุคคลของสำนักงานสอบบัญชีบางแหง ดังนี้

เกณฑการประเมินความเสี่ยงในการรับงานสอบบัญชี 
     แบบประเมินความเสี่ยงในการรับงานสอบบัญชีของ
สำนักงานสอบบัญชีบางแหงใหน้ำหนักของแตละปจจัย
เทา ๆ กัน ทั้งที่บางปจจัยอาจมีความสำคัญถึงขั้นทำให
ความเส่ียงโดยรวมอยูในระดับสูงได ยกตัวอยางเชน พฤติกรรม
อันไมซื่อสัตยสุจริตของผูบริหาร สงผลใหผลการประเมิน
ความเสี่ยงในการรับงานไมสะทอนความเสี่ยงที่แทจริง

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
     ในบางกรณีผูประเมินผลการปฏิบัติงานปรับเพ่ิมหรือลด
คะแนนที่ผูไดรับการประเมินใหคะแนนตนเองไว โดยไมมี
การบันทึกเหตุผลสนับสนุน

     การที ่สำนักงานสอบบัญชีกำหนดหลักเกณฑใน
การประเมินความเส่ียงในการรับงานสอบบัญชีอยางเหมาะสม
จะชวยใหสำนักงานสอบบัญชีสามารถออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม
และครบถวน สำนักงานสอบบัญชีจึงควรปรับปรุงเกณฑ
การประเมินความเส่ียงในการรับงานสอบบัญชีโดยพิจารณา
ใหน้ำหนักกับปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอความถูกตอง
ของงบการเงินใหมากขึ้นเปนพิเศษ

     การจัดใหมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานท่ีมีประสิทธิผล จะชวยใหพนักงานสามารถพัฒนา
ศักยภาพและผลงานของตนเองใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ ้น
สำนักงานสอบบัญชีจ ึงควรกำหนดใหผ ู ประเม ินผล
การปฏิบัติงานบันทึกเหตุผลสนับสนุนการปรับระดับคะแนน
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ของผูไดรับการประเมินใหชัดเจน รวมถึงสื่อสารเหตุผลใน
การใหคะแนนและผลการประเมินการปฏิบัติงานใหผูไดรับ
การประเมินไดรับทราบอยางชัดเจนและตรงประเด็น

     การที่พนักงานเขาอบรมในหลักสูตรตาง ๆ  อยางครบถวนน้ัน
จะชวยใหสำนักงานสอบบัญชีม่ันใจไดวา พนักงานทุกระดับ
มีความรูและความสามารถเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานสอบบัญชี
ไดอยางมีคุณภาพ สำนักงานสอบบัญชีจึงควรกำหนดนโยบาย
และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการติดตามและดำเนินการกับพนักงาน
ที่เขารับการอบรมไมครบถวนใหชัดเจน โดยควรกำหนด
ใหพนักงานทุกระดับเขาอบรมในหลักสูตรที่สำนักงาน
สอบบัญชีกำหนดอยางครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ ่ง
หลักสูตรสำคัญท่ีพนักงานแตละระดับจำเปนตองเขาอบรม
(compulsory course) ซึ่งในกรณีที่พนักงานบางสวน
ไมสามารถเขาอบรมได สำนักงานสอบบัญชีควรดำเนินการ
ติดตามใหพนักงานดังกลาวเขาอบรมชดเชย หรือฟงเทป
การอบรมยอนหลัง เพื ่อใหมั ่นใจวา พนักงานมีความรู
ความเขาใจในเรื ่องที ่สำคัญอยางเพียงพอ  นอกจากนี ้
สำนักงานสอบบัญชีควรส่ือสารนโยบายและวิธีปฏิบัติดังกลาว
ใหพนักงานทุกระดับรับทราบโดยทั่วกัน 

2. นโยบายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการติดตามและดำเนินการ
กับพนักงานที่เขาอบรมไมครบถวน 
     - สำนักงานสอบบัญชีบางแหงไมไดกำหนดนโยบาย
และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการติดตามและดำเนินการกับพนักงาน
ที่เขารับการอบรมไมครบถวน
     - ในบางกรณีพนักงานบางสวนไมไดเขาอบรมในหลักสูตร
ที่สำนักงานสอบบัญชีกำหนดอยางครบถวน  

5. ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹
      ระบบควบคุมคุณภาพในองคประกอบการปฏิบัติงาน
ถือเปนองคประกอบท่ีสำคัญท่ีจะชวยใหสำนักงานสอบบัญชีม่ันใจ
ไดวา ผูสอบบัญชีและบุคลากรในสังกัดจะสามารถปฏิบัติงาน
เปนไปตามที่มาตรฐานวิชาชีพและขอกำหนดทางกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของ รวมถึงสำนักงานสอบบัญชีหรือผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบ
งานสามารถออกรายงานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมกับสถานการณ
ท้ังน้ี จากการตรวจระบบควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี

 

ในป 2559 และ 2560 ก.ล.ต. พบวา สำนักงานสอบบัญชีสวนใหญ
ไดใหความสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชีในเรื่องการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้นในหลาย ๆ ดาน
เชน คูมือการสอบบัญชีและแนวการสอบบัญชี กระบวนการปรึกษา
หารือ และการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี เปนตน อีกทั้ง
ยังไดนำขอสังเกตของ ก.ล.ต. ไปพิจารณาปรับปรุง  อยางไรก็ดี
ในป   2560 ก .ล .ต .  ย ั งพบข อส ั ง เกตที่สำค ัญเกี่ยวก ับ
การปฏิบัติงานของสำนักงานสอบบัญชีหลายแหง ดังนี้
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1. คูมือการสอบบัญชีและแนวการสอบบัญชี
     สำนักงานสอบบัญชีบางแหงยังมีคูมือการสอบบัญชี
และแนวการสอบบัญชีไมครบถวนหรือยังไมมีรายละเอียด
ชัดเจนเพียงพอตามที ่มาตรฐานการสอบบัญชีกำหนด
ในบางเร่ือง ยกตัวอยางเชน การระบุและประเมินความเส่ียง
จากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ
การเลือกตัวอยางในการสอบบัญชี และการตรวจสอบงบการเงิน
ของกลุมกิจการรวมถึงงานของผูสอบบัญชีอื่น เปนตน

2. การปฏิบัติตามคูมือการสอบบัญชีและแนวการสอบบัญชี
      ในบางกรณี ทีมตรวจสอบ (engagement team)
ยังไมไดปฏิบัติงานใหเปนไปตามที่คู มือการสอบบัญชี
และแนวการสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีกำหนด

3. การสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน
     - สำนักงานสอบบัญชีบางแหงไมไดกำหนดใหผูสอบทาน
การควบคุมคุณภาพงาน (“EQCR”) ตองสอบทานการควบคุม
คุณภาพงานในเรื่องที่เกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจที่สำคัญ
ของทีมตรวจสอบ  
     - สำนักงานสอบบัญชีบางแหงยังไมไดกำหนดชั่วโมง
ข้ันต่ำของการมีสวนรวมในงานสอบบัญชีของ EQCR สำหรับ
การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน

     คูมือการสอบบัญชีและแนวการสอบบัญชีเปนเคร่ืองมือ
สำคัญที่จะชวยใหมั ่นใจไดวา ทีมตรวจสอบจะสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามท่ีมาตรฐานการสอบบัญชีกำหนด หัวหนา
สำนักงานสอบบัญชีจึงควรมอบหมายใหบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถ และเวลาที ่เพียงพอ เปนผู ร ับผิดชอบ
ในการปรับปรุงคูมือการสอบบัญชีและแนวการสอบบัญชี
ใหสอดคลองและครบถวนตามท่ีมาตรฐานการสอบบัญชีกำหนด

     การที่ทีมตรวจสอบปฏิบัติงานตามคูมือการสอบบัญชี
และแนวการสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีน้ัน จะชวยให
สำนักงานสอบบัญชีมั ่นใจในคุณภาพงานสอบบัญชีของ
ทีมตรวจสอบแตละทีม สำนักงานสอบบัญชีจึงควรใหความสำคัญ
ในการสื่อสารคูมือการสอบบัญชีและแนวการสอบบัญชี
ที่ปรับปรุงใหมใหพนักงานทุกระดับรับทราบภายในระยะ
เวลาที่เหมาะสม เพื่อใหพนักงานมีความรูและความเขาใจ
ในคูมือการสอบบัญชีและแนวการสอบบัญชีอยางเพียงพอ
และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพและเปนมาตรฐาน
เดียวกัน ยกตัวอยางเชน จัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
(workshop) เปนตน

     การท่ี EQCR สอบทานงานในทุกข้ันตอนท่ีสำคัญภายใน
เวลาที ่เหมาะสม โดยเฉพาะในกรณีที ่มีประเด็นที ่ยาก
ซับซอน หรือตองใชดุลยพินิจคอนขางมากนั้น จะชวยให
EQCR สามารถใหคำปรึกษาและคำแนะนำแกทีมตรวจสอบ
ในการระบุความเสี่ยง และคนพบประเด็นขอบกพรองได
อยางทันทวงที เพื่อที่ทีมตรวจสอบจะสามารถปฏิบัติงาน
เพิ ่มเติมเพื่อใหไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม
อยางเพียงพอในการสรุปผลการตรวจสอบ และสามารถ
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ออกรายงานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ สำนักงานสอบบัญชี
จึงควร
     - กำหนดขอบเขตของการสอบทานการควบคุม
คุณภาพงานใหครอบคลุมถึงการสอบทานเอกสารหลักฐาน
ของงานที่เกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจที่สำคัญและขอสรุป
ท่ีไดของทีมตรวจสอบ ยกตัวอยางเชน ความเส่ียงท่ีสำคัญท่ีพบ
ระหวางการปฏิบัติงานและการตอบสนองตอความเสี่ยง
เหลานั้น รวมถึงการใชดุลยพินิจ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ
ความมีสาระสำคัญและความเสี่ยงที่สำคัญ 
     - พิจารณากำหนดชั่วโมงขั้นต่ำของการมีสวนรวมใน
งานสอบบัญชีท่ี EQCR ตองใชในการสอบทานงานของบริษัท
จดทะเบียน โดยคำนึงถึงปริมาณงานและความซับซอน
ของงานสอบบัญชี รวมทั้งจัดใหมีกระบวนการสอบทาน
การมีสวนรวมในงานสอบบัญชีของ EQCR อยางสม่ำเสมอ

     การที่ทีมตรวจสอบรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี
และกระดาษทำการฉบับสมบูรณในแฟมงานตรวจสอบ
ขั้นสุดทายอยางครบถวนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
จะชวยใหมั่นใจไดวา ผูสอบบัญชีมีหลักฐานการสอบบัญชี
ท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอในการสนับสนุนการแสดงความเห็น
ของผูสอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีจึงควรมีมาตรการ
ในการควบคุมเร่ืองการรวบรวมแฟมงานใหครบถวนภายใน
ระยะเวลาที่นโยบายและคูมือการควบคุมคุณภาพกำหนด

4. การรวบรวมแฟมงานตรวจสอบขั้นสุดทาย
     ในบางกรณี ทีมตรวจสอบไมไดรวบรวมแฟมงาน
ขั้นสุดทายใหเสร็จสมบูรณภายในระยะเวลาที่สำนักงาน
สอบบัญชีกำหนด
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6. ¡ÒÃµÔ´µÒÁ¼Å 
      การท่ีสำนักงานสอบบัญชีจัดใหมีกระบวนการติดตามผลท่ีดี
นั้นจะชวยใหมั่นใจไดวา นโยบายและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ
ระบบควบคุมคุณภาพนั้นครบถวน และสามารถนำไปปฏิบัติ
ไดอยางมีประสิทธิผล รวมถึงยังชวยสงเสริมใหสำนักงาน
สอบบัญชีสามารถแกไขขอบกพรองที่สำคัญไดอยางทันทวงที
ซึ่งจะสงผลใหระบบควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี

และคุณภาพงานสอบบัญชีดียิ่งขึ้น  ทั้งนี้ จากการตรวจระบบ
ควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีในป 2559 และ 2560 ก.ล.ต.
พบวา สำนักงานสอบบัญชีหลายแหงไดปรับปรุงกระบวนการ
ติดตามผลใหสอดคลองกับ TSQC 1 และขอสังเกตของ
ก.ล.ต. แลว  อยางไรก็ดี ในป 2560 ก.ล.ต. ยังพบขอสังเกต
เกี่ยวกับการติดตามผลของสำนักงานสอบบัญชีบางแหง ดังนี้

1. แนวทางการติดตามผลในระดับสำนักงานสอบบัญชี
และระดับแตละงานสอบบัญชี
     - แนวทางการติดตามผลในระดับสำนักงานสอบบัญชี
ของสำนักงานสอบบัญชีหลายแหงย ังไม ครอบคลุม
เร่ืองท่ีสำคัญบางเร่ือง ยกตัวอยางเชน การจัดสรรปริมาณงาน
ใหแกหุนสวนสำนักงานแตละทาน (partner portfolio
allocation) การกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การหมุนเวียนผูสอบบัญชีหลัก (key audit partner) 
     - แนวทางการติดตามผลในระดับแตละงานสอบบัญชี
ของสำนักงานสอบบัญชีบางแหงยังไมครอบคลุมเร่ืองท่ีสำคัญ
บางเรื ่อง ยกตัวอยางเชน การตรวจสอบยอดยกมา
ในการสอบบัญชีครั ้งแรก และการตรวจสอบรายงาน
ทางการเงินของกลุมกิจการรวมถึงงานของผูสอบบัญชีอื่น 

2. หลักเกณฑในการประเมินความสำคัญของขอสังเกต
ที่พบจากการติดตามผล
     สำนักงานสอบบัญชีบางแหงยังไมไดกำหนดหลักเกณฑ
ในการประเมินผลกระทบและระดับความรุนแรงของขอสังเกต
ที่พบจากการติดตามผลในแตละองคประกอบของระบบ
ควบคุมคุณภาพและในแตละงานสอบบัญชี

     การท่ีสำนักงานสอบบัญชีจัดใหมีแนวทางการติดตามผล
ที่ละเอียดเพียงพอและครบถวนนั้น จะชวยใหมั่นใจไดวา
ผูรับผิดชอบในการติดตามผลจะสามารถรวบรวมขอสังเกต
ท่ีสำคัญท้ังในแตละองคประกอบของระบบควบคุมคุณภาพ
และในแตละงานสอบบัญชีไดอยางครบถวน สำนักงาน
สอบบัญชีจึงควรปรับปรุงแนวทางการติดตามผลท้ังในระดับ
สำนักงานสอบบัญชีและระดับแตละงานสอบบัญชีใหครอบคลุม
เรื่องสำคัญอยางครบถวน

     การท่ีสำนักงานสอบบัญชีกำหนดหลักเกณฑในการประเมิน
ความสำค ัญของข อส ังเกตที ่พบจากการต ิดตามผล
อยางเหมาะสมนั้น จะชวยใหสำนักงานสอบบัญชีสามารถ
จัดลำดับความสำคัญของการดำเนินการแกไขขอสังเกต
ไดอยางเหมาะสมและทันเวลา สำนักงานสอบบัญชีจึงควร
ระบุหลักเกณฑหรือแนวทางในการประเมินผลกระทบ
และระดับความรุนแรงของขอสังเกตท่ีพบจากการติดตามผล
ใหชัดเจนและเหมาะสม
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¢ŒÍÁÙÅµÑÇªÕéÇÑ́ ¤Ø³ÀÒ¾¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÊÍººÑÞªÕ (Audit Quality Indicators (“AQIs”))

      ก.ล.ต. ไดเก็บขอมูล AQIs ของสำนักงานสอบบัญชีท่ี ก.ล.ต.
เขาตรวจระบบควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีในป 2559
และ 2560 รวม 19 แหง อยางตอเนื่อง และนำขอมูลดังกลาว
มาวิเคราะหเพื่อประกอบการพิจารณาคุณภาพของสำนักงาน
สอบบัญชีในเบ้ืองตน  อยางไรก็ดี สำนักงานสอบบัญชีแตละแหง
มีปจจัยแวดลอมที่แตกตางกัน  ดังนั้น ในการพิจารณาคุณภาพ
ของสำนักงานสอบบัญชี จึงควรพิจารณาปจจัยอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
AQIs ประกอบดวย  ทั้งนี้ รายละเอียดขอมูล AQIs มีดังนี้

(1)  ÍÑµÃÒ¡ÒÃÅÒÍÍ¡â´Âà©ÅÕèÂ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹ÃÐ´Ñº¼ÙŒª‹ÇÂ
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ (senior and junior staff)
      ขอมูล AQIs เก่ียวกับอัตราการลาออกของพนักงานในระดับ
ผู ช วยผู สอบบัญชีสามารถนำมาใชประกอบการพิจารณา
ความเพียงพอของบุคลากรภายในสำนักงานสอบบัญชี รวมถึง
การวางแผนงานในเรื ่องการจัดสรรทรัพยากรบุคคลทั ้งใน
เร่ืองการรับสมัครพนักงาน การจัดสรรงาน และการปรับกลยุทธ
เพื่อใชในการรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถใหทำงาน
กับสำนักงานสอบบัญชีนานขึ้น โดยหากสำนักงานสอบบัญชี
มีอัตราการลาออกโดยเฉล่ียของพนักงานในระดับผูชวยผูสอบบัญชี
ท่ีคอนขางต่ำ อาจแสดงใหเห็นวา สำนักงานสอบบัญชีมีความสามารถ
ในการรักษาบุคลากรไวไดในระยะยาว ซึ่งจะมีผลดีตอคุณภาพ
งานสอบบัญชีโดยรวม
      ท้ังน้ี จากการตรวจระบบควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชี
ในป 2559 และ 2560 รวม 19 แหง ก.ล.ต. พบวา อัตราการลาออก
โดยเฉล่ียของพนักงานในระดับผูชวยผูสอบบัญชีเทากับ รอยละ 27
ในขณะที่อัตราการลาออกโดยเฉลี่ยของพนักงานในระดับผูชวย
ผูสอบบัญชีท่ีสังกัด local firms เทากับ รอยละ 30 ซ่ึงอาจแสดง
ใหเห็นวา local firms สวนใหญประสบปญหาขาดแคลนบุคลากร
ที ่มีความรู และประสบการณ  สำนักงานสอบบัญชีจึงควร
ใหความสำคัญกับการสรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหพนักงาน
มีความผูกพันกับองคกรมากข้ึน รวมถึงพิจารณาปรับปรุงนโยบาย
ดานตาง ๆ และสภาพแวดลอมในการทำงานใหตอบสนองตอ
ความตองการของพนักงานมากขึ้น

27%
อัตราการลาออก

ของพนักงานระดับ
ผูชวยผูสอบบัญชี

30%
อัตราการลาออก

ของพนักงานระดับ
ผูชวยผูสอบบัญชี

ที่สังกัด local firms

(2) »ÃÐÊº¡ÒÃ³�â´Âà©ÅÕ èÂ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹ÃÐ´ÑºËØ Œ¹Ê‹Ç¹
(partner) ¼Ù Œ¨Ñ´¡ÒÃ (manager) áÅÐ¼ÙŒª‹ÇÂ¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ
(senior and junior staff) 
      ขอมูล AQIs เกี่ยวกับประสบการณโดยเฉลี่ยของพนักงาน
ในระดับหุนสวน ผูจัดการ และผูชวยผูสอบบัญชีสามารถนำมาใช
ในการประเมินความแข็งแกรงของทีมตรวจสอบของสำนักงาน
สอบบัญชีในเบื ้องตนได กลาวคือ หากสำนักงานสอบบัญชี
มีทีมตรวจสอบที่ผานงานสอบบัญชีที่ซับซอนและหลากหลาย
มาเปนเวลานาน ก็จะชวยใหมั่นใจวา ทีมตรวจสอบมีทักษะ
ความรูความสามารถ รวมถึงวิจารณญาณในการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ (“professional skepticism”)
ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีอยางมีคุณภาพ ทั้งนี้ ก.ล.ต. พบวา
สำนักงานสอบบัญชีทั้ง 19 แหง มีพนักงานในระดับหุนสวน
ผูจัดการ และผูชวยผูสอบบัญชีท่ีมีประสบการณโดยเฉล่ียจำนวน
25 ป 12 ป และ 2 ป ตามลำดับ ซ่ึงจะเห็นไดวาพนักงานระดับ
ผูชวยผูสอบบัญชีมีประสบการณโดยเฉล่ียคอนขางนอย และมีอัตรา
การลาออกโดยเฉลี่ยคอนขางสูง สำนักงานสอบบัญชีจึงควร
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25 ป
ประสบการณ

โดยเฉลี่ยของหุนสวน

12 ป
ประสบการณ

โดยเฉลี่ยของผูจัดการ

2 ป
ประสบการณ
โดยเฉลี่ยของ

ผูชวยผูสอบบัญชี

14
จำนวนพนักงาน

ตอหุนสวน

7
จำนวนพนักงาน

ตอผูจัดการ

ใหความสำคัญกับการฝกอบรมพนักงานดังกลาว เพ่ือใหม่ันใจวา
พนักงานดังกลาวมีทักษะและความรูความสามารถที่จำเปน
ในการปฏิบัติงานอยางครบถวน  นอกจากน้ี หุนสวนและผูจัดการ
ควรมีสวนรวมในงานสอบบัญชีในทุกขั ้นตอนอยางเพียงพอ
เพื่อที่จะสามารถระบุความเสี่ยงและคนพบประเด็นที่สำคัญ
ไดอยางครบถวน รวมถึงใหคำแนะนำในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
แกพนักงานระดับผูชวยผูสอบบัญชีไดอยางทันทวงที

(3) ÊÑ́ Ê‹Ç¹¨Ó¹Ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹µ‹ÍËØŒ¹Ê‹Ç¹ (staff per partner
ratio) áÅÐÊÑ´Ê‹Ç¹¨Ó¹Ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹µ‹Í¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ (staff per
manager ratio)  
      ขอมูล AQIs เกี่ยวกับสัดสวนจำนวนพนักงานตอหุนสวน
และสัดสวนจำนวนพนักงานตอผูจัดการของสำนักงานสอบบัญชี

แตละแหงอาจแตกตางกันตามลักษณะโครงสรางของสำนักงาน
สอบบัญชี โดยหากสำนักงานสอบบัญชีมีสัดสวนจำนวนพนักงาน
ตอหุนสวนและสัดสวนจำนวนพนักงานตอผูจัดการในระดับ
ที ่ เหมาะสมกับปริมาณงานและระดับความซับซอนของ
งานสอบบัญชี ก็จะชวยใหม่ันใจวาจำนวนพนักงานในแตละระดับ
เพียงพอที่จะปฏิบัติงานสอบบัญชีไดอยางมีคุณภาพ
      ท้ังน้ี จากการตรวจระบบควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชี
ในป 2559 และ 2560 รวม 19 แหง ก.ล.ต. พบวา สัดสวนจำนวน
พนักงานตอหุนสวนอยูในชวง 4-41 (คาเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 14)
และสัดสวนจำนวนพนักงานตอผูจัดการอยูในชวง 3-17 (คาเฉล่ีย
อยูท่ีประมาณ 7) โดยกรณีท่ีสำนักงานสอบบัญชีมีสัดสวนจำนวน
พนักงานตอหุนสวนและสัดสวนจำนวนพนักงานตอผูจัดการ
ในระดับสูง รวมทั้งมีการรับงานสอบบัญชีที่มีความซับซอน
สำนักงานสอบบัญชีควรจัดใหมีกระบวนการตาง ๆ เพ่ือใหม่ันใจวา
พนักงานทุกระดับจะสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีไดอยางมีคุณภาพ
เชน เพ่ิมการมีสวนรวมในงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชี ผูจัดการ
และ EQCR กำหนดใหมีการปรึกษาหารือผูเชี่ยวชาญ รวมถึง
พัฒนาความรูความสามารถและศักยภาพของทีมตรวจสอบ
อยางตอเนื่อง เปนตน
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(4) ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹§Ò¹ÊÍººÑÞªÕ¢Í§¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ áÅÐ EQCR 
      ขอมูล AQIs เกี่ยวกับการมีสวนรวมในงานสอบบัญชีของ
ผูสอบบัญชี และ EQCR ถือเปนขอมูลท่ีสำคัญและมักมีความสัมพันธ
ไปในทิศทางเดียวกันกับคุณภาพงานสอบบัญชี เนื่องจากหาก
ผูสอบบัญชี และ EQCR ซ่ึงเปนผูท่ีมีประสบการณในงานสอบบัญชี
และมี professional skepticism สูง มีสวนรวมในงานสอบบัญชี
อยางเพียงพอในทุกขั้นตอนที่สำคัญตั้งแตขั้นตอนการวางแผน
การตรวจสอบ การประเมินความเส่ียง การตอบสนองตอความเส่ียง

โดยเฉพาะความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญซึ่งเปนผล
มาจากการทุจริต การสอบทานงานของทีมตรวจสอบไปจนถึง
การสรุปผลการตรวจสอบ และออกรายงานการสอบบัญชี
ก็จะชวยใหมั่นใจไดวา ทีมตรวจสอบจะสามารถระบุความเสี่ยง
และตอบสนองตอความเส่ียงดังกลาวไดอยางเหมาะสมและครบถวน
ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหคุณภาพงานสอบบัญชีโดยรวมของสำนักงาน
สอบบัญชีดียิ่งขึ้น

2560

2559

2558

2557

12%                     24%                                            43%                                         21%

        22%                           23%                                            44%                                    11%

              30%                                      30%                                            34%                       6%

           27%                                      34%                                                  36%                      3%

1-24 ชั่วโมง 25-48 ชั่วโมง 49-144 ชั่วโมง 145 ชั่วโมงขึ้นไป

สัดสวนชั่วโมงการมีสวนรวมของผูสอบบัญชี

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2560

2559

2558

2557

2%                         39%                                                          45%                                     14%

2%                                         60%                                                           29%                        9%

2%                                      59%                                                               30%                       9%

2%                                                   75%                                                                 18%           5%

นอยกวา 1% มากกวา 1% แตนอยกวา 5% มากกวา 5% แตนอยกวา 10% 10% ขึ้นไป

สัดสวน % การมีสวนรวมของผูสอบบัญชี

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ภาพ 4 แสดงสัดสวนชั่วโมงการมีสวนรวมของผูสอบบัญชี

ภาพ 5 แสดงสัดสวนรอยละการมีสวนรวมของผูสอบบัญชีตอชั่วโมงการทำงานทั้งหมด
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2560

2559

2558

2557

33%                                                  39%                                    19%               9%

          45%                                                          39%                              10%      6%

    37%                                                         46%                                 7%        10%

        42%                                                       39%                                  16%         3%

นอยกวา 1% มากกวา 1% แตนอยกวา 3% มากกวา 3% แตนอยกวา 5% 5% ขึ้นไป

สัดสวน % การมีสวนรวมของ EQCR

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2560

2559

2558

2557

             29%                               22%                              26%                               23%

         26%                                              40%                                     19%                   15%

                      42%                                            24%                           20%                    14%

              32%                                          34%                                         27%                      7%

1-12 ชั่วโมง 13-24 ชั่วโมง 25-48 ชั่วโมง 49 ชั่วโมงขึ้นไป

สัดสวนชั่วโมงการมีสวนรวมของ EQCR

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ภาพ 6 แสดงสัดสวนชั่วโมงการมีสวนรวมของ EQCR

ภาพ 7 แสดงสัดสวนรอยละการมีสวนรวมของ EQCR ตอชั่วโมงการทำงานทั้งหมด

      ทั ้งนี ้ จากการตรวจระบบควบคุมคุณภาพสำนักงาน
สอบบัญชีในป 2559 และ 2560 ก.ล.ต. พบวา การมีสวนรวม
ของผูสอบบัญชีในป 2559 และ 2560 เพิ่มขึ้นจากป 2557
และ 2558 อยางตอเน่ือง โดยจะเห็นไดจากจำนวนงานสอบบัญชี
ที่ผูสอบบัญชีมีสวนรวมมากกวารอยละ 5 มีสัดสวนเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 38 ในป 2559 เปนรอยละ 59 ในป 2560 ตามภาพ 5
ประกอบกับจำนวนงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีมีสวนรวมตั้งแต
49 ชั่วโมงขึ้นไป มีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 40 ในป 2558
และรอยละ 55 ในป 2559 เปนรอยละ 64 ในป 2560 ตามภาพ 4
นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังพบวา แนวโนมการมีสวนรวมของ EQCR
ในป 2559 และ 2560 เพ่ิมข้ึนจากป 2557 และ 2558 ดวยเชนกัน

กลาวคือ จำนวนงานสอบบัญชีที่ EQCR มีสวนรวมมากกวา
รอยละ 3 มีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 17 ในป 2558 และ
รอยละ 16 ในป 2559 เปนรอยละ 28 ในป 2560 ตามภาพ 7
ประกอบกับจำนวนงานสอบบัญชีที่ EQCR มีสวนรวมตั้งแต
25 ชั่วโมงขึ้นไป มีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 34 ในป 2559
เปนรอยละ 49 ในป 2560 ตามภาพ 6 การที่ผูสอบบัญชีและ
EQCR มีสวนรวมในงานสอบบัญชีมากขึ้นนั้น สอดคลองกับ
ผลการตรวจการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีรายบุคคลที่ดีขึ ้น
ตามลำดับ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพงานสอบบัญชีที่ดีขึ้น
อยางตอเนื่อง ดังรายละเอียดตามภาพ 10
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¢. ÃÐ´Ñº§Ò¹ÊÍººÑÞªÕ
       ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2560 ผู สอบบัญชีในตลาดทุน
มีจำนวนทั้งสิ ้น 216 คน จากสำนักงานสอบบัญชี 27 แหง 
(ตามรายละเอียดในภาพ 8) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากป 2559 จำนวน 19 คน 
หรือคิดเปนรอยละ 10  ทั้งนี้ ในป 2560 ก.ล.ต. ไดสอบทาน

Big-4 firms
จำนวนผูสอบบัญชี

ที่ไดรับความเห็นชอบ 
129 คน

International firms
จำนวนผูสอบบัญชี

ที่ไดรับความเห็นชอบ 
13 คน

Local firms
จำนวนผูสอบบัญชี

ที่ไดรับความเห็นชอบ 
74 คน

4 4 19

งานสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 80 งานสอบบัญชี จากผูสอบบัญชี
ในตลาดทุนจำนวน 62 คน ซึ ่งประกอบดวย ผู สอบบัญชี
ที่ขอตออายุการใหความเห็นชอบ 36 คน และผูสอบบัญชีที่
ย่ืนคำขอความเห็นชอบใหม 26 คน (ตามรายละเอียดในภาพ 9)

ภาพ 8 จำนวนผูสอบบัญชีในตลาดทุน ซึ่งแบงตามประเภทสำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

หมายเหตุ: International firms หมายถึง สำนักงานสอบบัญชีที่เปนสมาชิกของสำนักงานสอบบัญชีตางประเทศ ใชชื่อสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับ

สำนักงานสอบบัญชีตางประเทศ รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานสอบบัญชีตางประเทศอยางสม่ำเสมอ แตไมรวมถึง Big-4 firms
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ขอใหม

ตออายุ
80

งานสอบบัญชี

26 คน

36 คน

ผูสอบบัญชีที่ไดรับ
ความเห็นชอบ

ป 2560 รวมทั้งสิ้น 
62 คน

ภาพ 9 แสดงขอมูลจำนวนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบในป 2560

       ก.ล.ต. พบวา ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาคุณภาพงานสอบบัญชี
มีพัฒนาการท่ีดีข้ึนอยางตอเน่ือง โดยจากผลการตรวจในป 2560 
(ตามภาพ 10) แสดงใหเห็นวา สัดสวนของผูสอบบัญชีที่ไดรับ
ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยมีขอสังเกตใหผูสอบบัญชีปรับปรุง
ขอบกพรองและมีเงื่อนไขการติดตามผลในงวดถัดไปมีสัดสวน
รอยละ 34 ซึ่งลดลงจากป 2559 ที่มีสัดสวนรอยละ 43 และ
ในป 2560 ไมมีผูสอบบัญชีท่ีมีขอสังเกตท่ีตองปรับปรุงอยางเรงดวน 
ในขณะเดียวกัน สัดสวนของผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจาก 
ก.ล.ต. โดยไมมีขอสังเกตมีสัดสวนรอยละ 31 ของผูสอบบัญชี
ที่ไดรับความเห็นชอบทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญจาก
ป 2559 ที ่มีสัดสวนรอยละ 15 พัฒนาการที ่ดีขึ ้นดังกลาว

เปนผลมาจากความมุงม่ันและความรวมมือของผูสอบบัญชีและ
สำนักงานสอบบัญชีในการยกระดับคุณภาพในระดับงานสอบบัญชี
อยางสม่ำเสมอ  นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังดำเนินโครงการตาง ๆ
เพื ่อชวยสนับสนุนใหสำนักงานสอบบัญชีพัฒนาคุณภาพ
งานสอบบัญชีไดอยางตอเนื่อง เชน จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อใหสำนักงานสอบบัญชีไทยรวมกันวิเคราะห
หาสาเหตุที่แทจริงของขอบกพรองและหาแนวทางการแกไข
ที่เหมาะสมสำหรับแตละสำนักงานสอบบัญชี รวมทั้งจัดงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับประเด็นขอบกพรองที่เกิดขึ้นซ้ำ
เพ่ือใหผูสอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีไดนำความรูไปปรับปรุง
คูมือและแนวการสอบบัญชีใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เปนตน
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ภาพ 10 ผลการตรวจการปฏิบัติงานสอบบัญชีรายบุคคลแยกตามประเภทการใหความเห็นชอบในป 2560

       หากจำแนกขอสังเกตที่พบจากการตรวจกระดาษทำการ
ของผูสอบบัญชีในป 2560 ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานสอบบัญชี
(ตามภาพ 11) แสดงใหเห็นวา ขอสังเกตที่พบสวนใหญมาจาก
ขั ้นตอนการตรวจสอบเนื ้อหาสาระมากที ่สุดถึงรอยละ 96
ของจำนวนงานสอบบัญชีทั้งหมดที่มีขอสังเกต ซึ่งสาเหตุหนึ่ง
มาจากการรวบรวมหล ักฐานการสอบบัญช ีไม  เพ ียงพอ
ในการตรวจสอบเนื้อหาสาระรายการที่ซับซอนหรือรายการ
ที ่ต องใชด ุลยพิน ิจคอนขางมาก โดยในขั ้นตอนดังกลาว
จำเปนตองใช professional skepticism และความสามารถ
ในการพิจารณาเนื้อหาสาระที่แทจริงของรายการ เนื่องจาก

ปจจุบันมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางเร่ืองมีความซับซอน
และตองอาศัยการตีความคอนขางมาก เชน การรวมธุรกิจ 
การดอยคาของสินทรัพย เปนตน สำหรับประเด็นขอสังเกต
จากการตรวจสอบเน้ือหาสาระท่ียังคงพบในหลายงานสอบบัญชี 
เชน การตรวจสอบใบสำคัญรายวันทั่วไป การใชผลงานของ
ผูเชี่ยวชาญ และการเลือกตัวอยางนั้น เปนประเด็นที่พบตั้งแต
การตรวจสอบปกอน ๆ ซ่ึงสำนักงานสอบบัญชีสวนใหญไดทยอย
แกไขคู มือการตรวจสอบและแนวการตรวจสอบบัญชีแลว 
และแนวโนมของจำนวนขอสังเกตดังกลาวลดลงในปปจจุบัน

ใหความเห็นชอบ 5 ป
โดยไมมีขอสังเกต

ใหความเห็นชอบ 5 ป
โดยมีขอสังเกตใหผูสอบบัญชี

ปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ใหความเห็นชอบ 5 ป
โดยมีขอสังเกตใหผูสอบบัญชี

ปรับปรุงขอบกพรองและมีเงื่อนไข
การติดตามผลในงวดถัดไป

31%

2560 2559

15%

37%

43%

5%

35%

34% ใหความเห็นชอบ 1 ป
โดยมีขอสังเกตใหผูสอบบัญชี

ปรับปรุงขอบกพรองอยางเรงดวน

ไมใหความเห็นชอบ
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ภาพ 11 สัดสวนงานสอบบัญชีที่พบขอสังเกตจากการตรวจกระดาษทำการในป 2560 จำแนกตามขั้นตอนการปฏิบัติงานสอบบัญชี

       หากพิจารณาประเภทของขอสังเกตท่ีตรวจพบตามภาพ 12 
พบวา ขอสังเกตท่ีพบในหลายงานสอบบัญชี ไดแก การประเมิน
ความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ
ซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริต และการเลือกตัวอยางในการสอบบัญชี  
ท้ังน้ี การประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสำคัญซึ ่งเปนผลมาจากการทุจริตในขั ้นตอน
การวางแผนการตรวจสอบ จำเปนตองอาศัยประสบการณ
ในการตรวจสอบและความรูความเขาใจในธุรกิจ เพ่ือท่ีจะสามารถ
ระบุส่ิงท่ีสามารถผิดพลาดไดจากการทุจริต (what can go wrong) 
และสามารถออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ตอบสนองความเสี่ยง

ที ่ระบุไวไดอยางเหมาะสม  นอกจากนี ้ การเลือกตัวอยาง
ในการสอบบัญชียังคงเปนขอสังเกตท่ีพบจากท้ังในกระบวนการ
ทดสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบ
เนื้อหาสาระ แมวาสำนักงานสอบบัญชีหลายแหงไดแกไขคูมือ
การตรวจสอบและแนวการตรวจสอบบัญชีแลว แตในบางกรณี 
คูมือการตรวจสอบยังกำหนดหลักเกณฑการกำหนดขนาดตัวอยาง
และวิธีการเลือกตัวอยางไมชัดเจนเพียงพอ หรือสำนักงานสอบบัญชี
ยังไมไดใหการอบรมเก่ียวกับวิธีการนำไปใชอยางละเอียดเพียงพอ 
สงผลใหทีมตรวจสอบยังไมสามารถเลือกตัวอยางไดอยางเหมาะสม

การวางแผน
การตรวจสอบ

การทดสอบ
การควบคุม

การตรวจสอบ
เนื้อหาสาระ

การสรุปผลการตรวจสอบ
และการแสดงความเห็น

ตองบการเงิน

พบขอสังเกตรอยละ 66

ไมพบขอสังเกตรอยละ 34 

พบขอสังเกตรอยละ 50

ไมพบขอสังเกตรอยละ 50 

พบขอสังเกตรอยละ 96

ไมพบขอสังเกตรอยละ 4

 

พบขอสังเกตรอยละ 54

ไมพบขอสังเกตรอยละ 46
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       หากจำแนกขอสังเกตที่พบตามประเภทอุตสาหกรรม
ของลูกคางานสอบบัญชีตามที ่ปรากฏในภาพ 13 พบวา 
ขอสังเกตในบางเรื่องมีแนวโนมที่จะพบบอยในบางประเภท
อุตสาหกรรม เชน ขอสังเกตในการตรวจสอบเรื่องการดอยคา
ของสินทรัพยอาจพบในธุรกิจที ่ม ีการลงทุนในสินทรัพย
ที่มีความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยจะลดต่ำลงไดจากปจจัย

หลายประเภททั้งภายในและภายนอกกิจการ ยกตัวอยางเชน 
ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงนวัตกรรมใหม
อยูเสมอ หรือธุรกิจทรัพยากรท่ีตองลงทุนในสินทรัพยประเภทท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณคอนขางมาก เปนตน  นอกจากนี้ ขอสังเกต
ในการตรวจสอบบัญชีรายไดที่รับรูตามวิธีอัตราสวนของงาน
ที่ทำเสร็จสวนมากจะพบในธุรกิจรับเหมากอสราง เนื่องจาก

ภาพ 12 สัดสวนขอสังเกตที่พบจากการตรวจกระดาษทำการในป 2560   

Planning

การประเมินความเสี่ยง

จากการทุจริต 10%

การตรวจสอบรายการกับ

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 4%

การประเมินความเสี่ยง

จากการแสดงขอมูล

ที่ข ัดต อข อเท ็จจร ิ ง

(นอกเหนือที ่เกิดจาก

การทุจริต) 4%

Test of control

การทดสอบ

การควบคุม 9%

การเลือกตัวอยาง 

5%

การทดสอบ 

IT General 

Control 4%

Conclusion

การตรวจสอบเหตุการณ

ภายหลังวันที่ในรายงาน

ทางการเงิน 3%

Sampling
การกำหนดขนาด

ตัวอยาง

การเลือกรายการ

Substantive procedures

การตรวจสอบใบสำคัญรายวัน

ทั่วไป 9%

การตรวจสอบบัญชีสินคาคงเหลือ

และตนทุนขาย 9%

การตรวจสอบบัญชีรายได 6%

การใชผลงานของผูเช่ียวชาญ 6%

การเลือกตัวอยาง 5%

การตรวจสอบการดอยคาของ

สินทรัพย 3%

การตรวจสอบบัญชีรายไดรับเหมา

กอสรางตามวิธีอัตราสวนของงาน

ที่ทำเสร็จ 2%

การตรวจสอบเร่ืองการรวมธุรกิจ 1%

Other

ตัวอยางเชน

การแสดงความเห็น

ในหนารายงานของ

ผูสอบบัญชี

ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

การดำ เน ิ น ง าน

ตอเนื่อง

การตรวจสอบเน้ือหา

สาระโดยการวิเคราะห

เปรียบเทียบ

การกำหนดระดับ

ความมีสาระสำคัญ

อื่น ๆ

18% 18% 41%
3% 20% 10%
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ธุรกิจดังกลาวจะวัดอัตราสวนของงานที่ทำเสร็จตามวิธีสัดสวน
ของตนทุนจริงเปรียบเทียบกับประมาณการตนทุนทั ้งหมด 
(cost to cost method) ซ่ึงการตรวจสอบประมาณการตนทุน
ของการกอสรางตองอาศัยความรูเฉพาะดานในการประเมิน
ความสมเหตุสมผลของประมาณการดังกลาว สำหรับขอสังเกต
ในการตรวจสอบบัญชีสินคาคงเหลือจะพบมากในธุรกิจเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร เนื ่องจากลักษณะทางกายภาพ
ของสินคาคงเหลือท่ีเปนผลิตผลทางการเกษตรมีความหลากหลาย 
เชน ยางพารา ขาวเปลือก น้ำตาล เน้ือสัตว เปนตน และซับซอน
กวาธุรกิจสินคาอุตสาหกรรมหรือสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป

เนื ่องจากจะตองมีการคำนวณมูลคาผลผลิตทางการเกษตร
การวัดมูลคาสินคาคงเหลือของธุรกิจดังกลาวจึงมีลักษณะ
ที่คอนขางเฉพาะตัว  นอกจากน ี ้  ยังพบขอสังเกตในเรื ่อง
การสังเกตการณการตรวจนับสินคาคงเหลือในธุรกิจดังกลาว
ดวยเชนกัน  ทั ้งนี ้ ขอมูลขางตนชี ้ใหเห็นวา ในการรับงาน
ตรวจสอบบัญชีสำหรับแตละอุตสาหกรรมนั้น ผู สอบบัญชี
ควรพิจารณาถึงความจำเปนในการมีทีมตรวจสอบที่มีความรู
และประสบการณในดานนั้น ๆ อยางเพียงพอเพื่อใหสามารถ
รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีและแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี
ไดอยางเหมาะสม

ภาพ 13 ขอสังเกตที่พบจากการตรวจกระดาษทำการในป 2560 จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรมของลูกคางานสอบบัญชี

01 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
การตรวจสอบบัญชีสินคาคงเหลือ

02 สินคาอุปโภคบริโภค
การทดสอบการควบคุมภายใน
การเลือกตัวอยาง

08 เทคโนโลยี
การประเมินความเส่ียงจากการทุจริต
การตรวจสอบการดอยคาของสินทรัพย

06 ทรัพยากร
การประเมินความเส่ียงจากการทุจริต
การเลือกตัวอยาง
การตรวจสอบเรื่องการรวมธุรกิจ
การตรวจสอบการดอยคาของสินทรัพย

07 บริการ
การประเมินความเส่ียงจากการทุจริต
การเลือกตัวอยาง
การทดสอบการควบคุมภายใน
การตรวจสอบใบสำคัญรายวันท่ัวไป

03 ธุรกิจการเงิน
การตรวจสอบบัญชีรายได
การตรวจสอบใบสำคัญรายวันทั่วไป 

04 สินคาอุตสาหกรรม
การตรวจสอบบัญชีสินคาคงเหลือ
และตนทุนขาย
การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต
การเลือกตัวอยาง

05 อสังหาริมทรัพยและกอสราง
การทดสอบการควบคุมภายใน
การเลือกตัวอยาง
การตรวจสอบบัญชีรายได
รับเหมากอสรางตามวิธีอัตราสวน
ของงานที่ทำเสร็จ

ประเภท

อุตสาหกรรม

01
02

03

04
05

06

07

08
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       ในป 2560 ก.ล.ต. ยังคงสอบทานประเด็นขอสังเกต
ที่เกิดขึ้นซ้ำในหลายงานสอบบัญชีที่พบตอเนื่องจากปกอน และ
พบวาสำนักงานสอบบัญชีหลายแหงไดแกไขคูมือการสอบบัญชีแลว 
แตในบางกรณี การปฏิบัติงานในเรื่องดังกลาวยังไมสม่ำเสมอ 
เนื ่องจากการนำคูมือไปปฏิบัติยังไมเปนมาตรฐานเดียวกัน 
ซึ่งเรื่องดังกลาวจำเปนตองอาศัยการสื่อสารและการฝกอบรม
อยางทั่วถึง ซึ่งในปที่ผานมา ก.ล.ต. ไดมีการจัด workshop 
เพื ่อใหความรู ในเรื ่องดังกลาวอยางตอเนื ่อง นอกจากนี ้ 
ในป 2560 ก.ล.ต. ยังไดกำหนดเรื่องสำคัญที่จะเลือกสอบทาน
ในแตละงานสอบบัญชี โดยเนนสอบทานในเรื่องที่เกี ่ยวของ
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่คอนขางซับซอนและ
ตองอาศัยการตีความ เชน การรวมธุรกิจ การดอยคาของสินทรัพย

 

และรายไดรับเหมากอสรางตามวิธีอัตราสวนของงานที่ทำเสร็จ 
เปนตน ในกรณีดังกลาวผูสอบบัญชีตองพิจารณาขอกำหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมท้ังรวบรวมหลักฐาน
การสอบบัญชีและขอมูลแวดลอมที่เกี่ยวของกับการพิจารณา
เนื ้อหาสาระของรายการดังกลาว ซึ ่งรวมถึงการพิจารณา
ความเหมาะสมของดุลยพินิจท่ีผูบริหารของกิจการใช เพ่ือประกอบ
การพิจารณาวาวิธีการบัญชีของกิจการถูกตองและเหมาะสมแลว 
ซ่ึงถือวาเร่ืองดังกลาวตองอาศัยความเช่ียวชาญ และประสบการณ
ของทีมตรวจสอบคอนขางมาก สงผลให ก.ล.ต. ยังพบประเด็น
ข อส ัง เกตเร ื ่องด ังกลาวในหลาย ง านสอบบ ัญช ี  ทั ้งนี ้ 
จากการตรวจงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบ
ในป 2560 ก.ล.ต. พบขอสังเกตที่สำคัญ ดังนี้

1. การซื้อเงินลงทุน
   1.1 การตรวจสอบอำนาจควบคุมของผูลงทุน
        ผูสอบบัญชีไมไดรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี 
เพื่อใหไดขอสรุปวาผูลงทุนมีอำนาจควบคุมเหนือผูไดรับ
การลงทุนและควรจัดทำงบการเงินรวมหรือไม 

   1.2 การตรวจสอบความเหมาะสมของวิธีการบันทึก
บัญชีซื้อธุรกิจ/ซื้อสินทรัพย
      • ผูสอบบัญชีไมไดรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี
        อยางเพียงพอเพ่ือพิจารณาวาการลงทุนในกิจการอ่ืน
        ถือเปนการซ้ือธุรกิจหรือการซ้ือสินทรัพย โดยไมพบ
        การพิจารณาวากิจการผูลงทุนไดมีการซื้อธุรกิจ
        ท่ีประกอบดวยปจจัยนำเขา (input) ผานกระบวนการ 
        (process) และทำใหเกิดผลผลิต (output) หรือไม 
        และกิจการควรจะบันทึกบัญชีดวยวิธีใด เนื่องจาก 
        วิธีการบัญชีของการซื้อธุรกิจและการซื้อสินทรัพย
        แตกตางกัน 
      • ผูสอบบัญชีไมไดพิจารณาถึงผลกระทบของการบันทึก
        บัญชีที ่ไมถูกตองของกิจการ ทั ้งที ่เนื ้อหาสาระ

      ปจจุบันบริษัทจดทะเบียนมีแนวโนมที่จะขยายธุรกิจ
โดยวิธีการ เชน ซื ้อเงินลงทุน ควบรวมกิจการ เปนตน 
ดังน้ัน เพ่ือใหม่ันใจไดวาการบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงาน
ทางการเงินถูกตองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ผูสอบบัญชีตองรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี โดยทำ
ความเขาใจขอมูลแวดลอมท่ีเก่ียวของ เน้ือหาสาระท่ีแทจริง
ของรายการ ประกอบกับการทำความเขาใจมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของอยางเพียงพอ
      ในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอำนาจการควบคุมของ
ผู ลงทุน นอกจากการพิจารณาสัดสวนการถือหุ นและ
สิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากความเกี่ยวของกับผูไดรับ
การลงทุนแลว ผูสอบบัญชีควรพิจารณาถึงความสามารถ
ในการใชอำนาจเหนือผู ไดรับการลงทุนในทางอื่น เชน 
ความสามารถในทางปฏิบัติในการส่ังการกิจกรรมท่ีเก่ียวของ
เพียงผู เดียว ความสามารถในการแตงตั ้งหรืออนุมัติ
ผ ู บริหารสำคัญของผู ได ร ับการลงทุน ความสามารถ
ในการสั ่งการผู ไดร ับการลงทุนใหเขาทำรายการหรือ
คัดคานการเปล่ียนแปลงรายการท่ีมีนัยสำคัญเพ่ือประโยชน
ของผูลงทุน เปนตน  
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        ของรายการซื ้อเงินลงทุนและการบันทึกขอมูล
        ในกระดาษทำการของผูสอบบัญชีนำไปสูการสรุปผล
        วาการลงทุนดังกลาวเปนการซ้ือสินทรัพย แตกิจการ
        แสดงรายการลงทุนในกิจการอ่ืนเปนการซ้ือธุรกิจและ
        มีการบันทึกบัญชีคาความนิยมจากการซื้อกิจการ

   1.3 การพิจารณามูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อธุรกิจ 
      • ผูสอบบัญชีไมไดรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี
        อยางเพียงพอเก่ียวกับมูลคายุติธรรมและการวัดมูลคา
        สินทรัพยที ่ระบุไดที ่ไดมา และหนี ้ส ินที ่ร ับมา 
        ณ วันที ่ซื ้อธุรกิจ ซึ ่งคือวันที ่ผู ซื ้อไดอำนาจใน
        การควบคุมผูถูกซื้อ  
      • ผู สอบบัญชีไม ได ทดสอบความเหมาะสมของ
       ขอสมมติและวิธีการวัดมูลคาที่ใชในการประเมิน
        มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินที่ไดรับมา
      • ผูสอบบัญชีไมไดพิจารณาถึงผลกระทบทางภาษี
        ที่อาจเกิดขึ้นจากผลแตกตางชั่วคราวของกิจการ
        ผูถูกลงทุนที่มีอยู ณ วันที่ซื้อกิจการ
 
   1.4 การตรวจสอบรายการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ
        ผูสอบบัญชีไมไดพิจารณาถึงปจจัยสำคัญในการระบุวา
กิจการใดเปนผูซื้อในการรวมธุรกิจอยางครบถวน รวมทั้ง
ไมไดรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีในเรื ่องดังกลาว
อยางเพียงพอ เชน การเปรียบเทียบขนาดของกิจการ
ท่ีมีการรวมธุรกิจ และในกรณีการรวมธุรกิจท่ีมีการแลกเปล่ียน
สวนไดเสียในสวนของเจาของน้ัน ไมพบการรวบรวมหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาวากลุมของเจาของใดมีสิทธิออกเสียง
สวนใหญ หรือมีอำนาจควบคุมกลุมกิจการและคณะผูบริหาร

      ในการพิจารณาวาการลงทุนในกิจการอื ่นถือเปน
การซ้ือธุรกิจหรือการซ้ือสินทรัพย ผูสอบบัญชีควรพิจารณา
คำนิยามของการซื ้อธ ุรกิจตามที ่ระบุไว ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที ่ 3 เรื ่อง การรวมธุรกิจ 
(“TFRS 3”) โดยรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีว า 
สิ่งที่ไดรับมาประกอบกันขึ้นเปน “ธุรกิจ” ที่ประกอบดวย
ปจจัยนำเขา (input) ผานกระบวนการ (process) และ
ทำใหเกิดผลผลิต (output) หรือไม  อยางไรก็ดี หากสิ่ง
ที่ไดรับมาไมใชธุรกิจ กิจการที่นำเสนอรายงานตองบันทึก
รายการดังกลาวเปนการซ้ือสินทรัพยหรือกลุมของสินทรัพย  
ทั้งนี้ การซื้อธุรกิจและการซื้อสินทรัพยมีวิธีการวัดมูลคา
และการบันทึกบัญชีที ่แตกตางกัน กลาวคือ หากเปน
การซื้อธุรกิจ TFRS 3 กำหนดใหผูซื้อหาผลตางระหวาง 
(1) มูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีระบุไดท่ีไดมา และหน้ีสิน
ท่ีรับมา กับ (2) ผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให สวนไดเสีย
ที ่ไม ม ีอำนาจควบคุมในผู ถ ูกซื ้อ และมูลคายุต ิธรรม 
ณ วันที่ซื้อของหุนในสวนที่ผูซื้อถืออยูกอนการรวมธุรกิจ  
ซึ่งโดยทั่วไปผลตางจะถูกรับรูเปนคาความนิยมหรือกำไร
จากการซื ้อในราคาต่ำกวามูลคายุติธรรม  อยางไรก็ดี 
หากรายการดังกลาวไมถือเปนการซ้ือธุรกิจ ผูซ้ือตองบันทึก
รายการดังกลาวเปนการซ้ือสินทรัพยหรือกลุมของสินทรัพย 
โดยปนสวนราคาจายซ้ือใหกับสินทรัพยท่ีระบุไดและหน้ีสิน
ที ่ร ับมาแตละรายการบนพื ้นฐานของมูลคายุต ิธรรม
ท่ีเก่ียวของ ณ วันท่ีซ้ือ ซ่ึงเหตุการณดังกลาวจะไมกอใหเกิด
คาความนิยม
      ในการพิจารณามูลคายุติธรรม ณ วันที ่ซื ้อธุรกิจ 
ผูสอบบัญชีควรรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ
มูลคายุติธรรมและการวัดมูลคาสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมา 
และหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ผูซื้อไดอำนาจในการควบคุม
ผูถูกซื้อ  ทั้งนี้ ผูซื้ออาจไดอำนาจในการควบคุมกอนหนา
หรือภายหลังวันท่ีส้ินสุดรายการซ้ือขายกิจการ ผูสอบบัญชี
จึงควรพิจารณาขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอม
ท่ีเก่ียวของท้ังหมด เชน เง่ือนไขในสัญญาท่ีเก่ียวของ เปนตน
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รวมท้ังผูสอบบัญชีควรทดสอบความเหมาะสมของขอสมมติ
และวิธีการที ่ผู บริหารหรือผู เชี ่ยวชาญของผู บริหารใช
ในการวัดมูลคายุติธรรม ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีเห็นวาขอสมมติ
หรือวิธีการท่ีผูเช่ียวชาญหรือผูบริหารใชไมเหมาะสม ผูสอบบัญชี
ตองแจงใหผูบริหารพิจารณาถึงความจำเปนในการปรับปรุง
ขอสมมติหรือวิธีการที่ใชในการคำนวณมูลคายุติธรรม  
นอกจากนี้ การรวมธุรกิจอาจกอใหเกิดผลกระทบทางภาษี
ท่ีเกิดข้ึนจากผลแตกตางช่ัวคราวของผูถูกซ้ือท่ีมีอยู ณ วันท่ีซ้ือ 
หรือเปนผลจากการซื ้อธุรกิจ โดยกิจการตองรับรู และ
วัดมูลคาสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
ซึ่งเกิดจากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินที่ไดรับ
มาสูงกวาหรือต่ำกวามูลคาตามบัญชี ณ วันท่ีกิจการมีอำนาจ
การควบคุม  
      เมื ่อกิจการมีการลงทุนในกิจการอื ่น ผู สอบบัญชี
ควรพิจารณาวา รายการดังกลาวเปนการซ้ือธุรกิจแบบยอนกลับ 
หรือไม เนื ่องจากเนื ้อหาสาระของรายการในบางกรณี
อาจแสดงใหเห็นวาแทจริงแลวผูซ้ือทางกฎหมายเปนผูถูกซ้ือ
ทางบัญชี  ดังนั ้น ผู สอบบัญชีจึงตองรวบรวมหลักฐาน
การสอบบัญชีวา กิจการใดเปนผูซ้ือทางบัญชีในการรวมธุรกิจ 
โดยการเปรียบเทียบขนาดของกิจการที่มีการรวมธุรกิจ 
เชน ขนาดสินทรัพย รายได หรือกำไร เปนตน รวมทั้ง
ในกรณีท่ีมีการแลกเปล่ียนสวนไดเสียในสวนของเจาของน้ัน 
โดยทั่วไปกลุมของเจาของกิจการเดิมที่มีสิทธิออกเสียง
สวนใหญหรือมีอำนาจการควบคุมกลุมกิจการใหมท่ีเกิดจาก
การรวมกัน มักจะเปนผูซ้ือทางบัญชี  นอกจากน้ี โดยท่ัวไป 
ผูซื้อทางบัญชีมักเปนกิจการที่เจาของมีอำนาจในการเลือก 
แตงตั ้ง ถอดถอนสมาชิกสวนใหญในคณะกรรมการ
ของกิจการที่เกิดจากการรวมกัน 
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      เพื่อใหรายงานทางการเงินแสดงดวยมูลคาที่ถูกตอง
ตามควร บริษัทจึงตองแสดงมูลคาสินทรัพยแตละรายการบัญชี
ตามวิธีการที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินกำหนด 
โดยในการวัดมูลคาสินทรัพย ณ วันส้ินงวดบัญชี บริษัทตอง
ประเมินอยางสม่ำเสมอวามีขอบงชี้ใดที่บงชี้วาสินทรัพย
อาจเกิดการดอยคาหรือไม หากพบวามีขอบงชี้ดังกลาว 
บร ิษ ัทต องประมาณการ recoverable amount 
ของสินทรัพยน้ัน ซ่ึงผูสอบบัญชีควรพิจารณาขอมูลแวดลอม
ที ่ทำใหเกิดขอสงสัยวาสินทรัพยอาจเกิดการดอยคา 
โดยรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีจากท้ังแหลงขอมูลภายใน
และภายนอกกิจการ และหากพบวามีขอบงชี ้ดังกลาว 
ผู สอบบัญชีตองพิจารณาวาบริษัททดสอบการดอยคา
ตามกระบวนการที่ TAS 36 กำหนดไวหรือไม 

      การกำหนด recoverable amount ควรพิจารณา
แยกสำหรับสินทรัพยแตละรายการ ยกเวนในกรณีท่ีสินทรัพย
เหลาน้ันไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับซ่ึงเปนอิสระอยางมาก
จากกระแสเงินสดรับท่ีเกิดจากสินทรัพยอ่ืนหรือกลุมสินทรัพยอ่ืน 
ซึ ่งในกรณีดังกลาว กิจการตองกำหนด recoverable 
amount สำหร ับ CGU แต ละหน วย ซ ึ ่ งหมายถ ึง
กลุมของสินทรัพยที่สามารถระบุไดที่เล็กที่สุดซึ่งกอใหเกิด
กระแสเงินสดรับท่ีเปนอิสระอยางมากจากกระแสเงินสดรับ
ที ่ เก ิดจากส ินทร ัพย อ ื ่นหร ือกล ุ มของส ินทร ัพย อ ื ่น  
ดังน้ัน ในการระบุสินทรัพยท่ีอาจเกิดการดอยคา ผูสอบบัญชีควร
พิจารณาวา CGU ท่ีผูบริหารกำหนดน้ันเหมาะสมแลวหรือไม 
เนื่องจากหากมีการรวมสินทรัพยหรือหนี้สินบางรายการ
ที ่ไมไดเกี ่ยวของกับการกำหนดมูลคาตามบัญชี และ 
recoverable amount ของ CGU อาจทำใหการพิจารณา
ดอยคาไมเปนไปตามที่ TAS 36 กำหนด

      สำหรับบัญชีเง ินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม 
หรือกิจการรวมคา แมไมพบวามีการดอยคาของสินทรัพย
ในระดับรายงานทางการเงินของบริษัทยอย  ผูสอบบัญชี

2. การดอยคาของสินทรัพย

   2.1 ผูสอบบัญชีไมไดพิจารณาวา สินทรัพยของกิจการ
มีขอบงช้ีของการดอยคาหรือไม ผูสอบบัญชีจึงไมไดวางแผน
และปฏิบัติงานตรวจสอบการดอยคาของสินทรัพยตามที่
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 เร่ืองการดอยคาของสินทรัพย 
(“TAS 36”) กำหนด
 
   2.2 ผูสอบบัญชีไมไดพิจารณาวา หนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด
เงินสด (cash generating unit หรือ “CGU”) ที่บริษัท
นำมาทดสอบการดอยคานั้น เหมาะสมตามคำนิยามของ 
CGU ใน TAS 36 แลวหรือไม เนื่องจากการรวมสินทรัพย
ท่ีไมไดมีความเก่ียวของโดยตรงในการกอใหเกิดกระแสเงินสดรับ
ในอนาคต รวมท้ังการรวมหน้ีสินบางรายการ เชน ภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงาน หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน เปนสวนหน่ึง
ของ CGU อาจไมเหมาะสม 

   2.3 ผูสอบบัญชีทดสอบการดอยคาของสินทรัพยในระดับ
รายงานทางการเงินของบริษัทยอย แตไมไดทดสอบการดอยคา
ของเงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงดวยวิธีราคาทุนใน
รายงานทางการเง ินเฉพาะก ิจการของบร ิษ ัทใหญ 
โดยผูสอบบัญชีสรุปผลวา เงินลงทุนในบริษัทยอยไมดอยคา 
เน่ืองจากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน (“recoverable amount”)
ของเงินลงทุนในบริษัทยอย สูงกวามูลคาตามบัญชีของ
บริษัทยอยตามวิธีสวนไดเสีย และ recoverable amount 
ของ CGU ในรายงานทางการเงินของบริษัทยอยสูงกวา
มูลคาตามบัญชี
  
   2.4 ในการพิจารณาความเหมาะสมของ recoverable 
amount ที่บริษัทใชในการบันทึกขาดทุนจากการดอยคา 
ผูสอบบัญชีพิจารณาเพียงจำนวนมูลคาจากการใช (value 
in use หรือ “VIU”) โดยไมไดพิจารณาเปรียบเทียบกับ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือ CGU หักดวยตนทุน
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ควรพิจารณาวาเงินลงทุนดังกลาวในรายงานทางการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทใหญมีขอบงช้ีของการดอยคาหรือไม
หากมี บริษัทใหญจะตองพิจารณาวามูลคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนท่ีแสดงดวยวิธีราคาทุนในรายงานทางการเงิน
เฉพาะกิจการสูงกวา recoverable amount ของเงินลงทุน
ดังกลาว หรือไม

      TAS 36 กำหนดใหบริษัทกำหนด recoverable
amount ซึ่งหมายถึงจำนวนที่สูงกวาระหวาง VIU กับ
FVLCD หลังจากน้ันจึงนำ recoverable amount ดังกลาว
มาเปรียบเทียบกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั ้น
โดยบริษัทอาจไมจำเปนตองกำหนดทั้ง FVLCD และ VIU
หากพบวามูลคาใดมูลคาหนึ่งในสองจำนวนนี้สูงกวามูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพย ซ่ึงแสดงวาสินทรัพยไมเกิดการดอยคา
อยางไรก็ดี หากบริษัทเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยกับ VIU แลวพบวามูลคาตามบัญชีสูงกวา
บริษัทยังไมควรสรุปวาสินทรัพยดอยคาและบันทึกรับรู
การดอยคาทันที แตบริษัทควรพิจารณาถึง FVLCD
เพ่ือเลือกใชมูลคาท่ีสูงกวาในการเปรียบเทียบกับมูลคาตามบัญชี
ทั้งนี้ มูลคายุติธรรมพิจารณาในมุมมองของผูรวมตลาด
(market participants) ไมไดพิจารณาในมุมมองของกิจการ
ดังน้ัน เจตนาของกิจการเก่ียวกับสินทรัพย เชน ไมมีเจตนา
ท่ีจะขายสินทรัพย เปนตน จึงไมมีผลกระทบตอมูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยที่ไดรับการประเมินราคา  ดังนั้น ขอเท็จจริง
ที่ผูบริหารไมมีเจตนาขายสินทรัพยไมเกี่ยวของกับการหา
FVLCD

      ในกรณีที่บริษัทมีการกลับรายการคาเผื่อการดอยคา
ของสินทรัพยผู สอบบัญชีควรตรวจสอบและบันทึกผล
การพิจารณาวาขอบงชี้การดอยคาที่รับรูในงวดกอนไมมี
ในงวดปจจุบันแลวและพิจารณาความเหมาะสมของ 
recoverable amount ท่ีบริษัทใชประกอบการกลับรายการ
ตามที่ TAS 36 กำหนด

ในการจำหนาย (fair value less costs of disposal 
หรือ “FVLCD”) เพื่อใชมูลคาที่สูงกวาเปน recoverable 
amount โดยใหเหตุผลวาผูบริหารของกิจการไมมีความประสงค
ที ่จะขายสินทรัพยดังกลาว และไมสามารถประเมิน
ประเมินมูลคา FVLCD ไดอยางนาเชื่อถือ

   2.5 บริษัทบันทึกกลับรายการคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย 
แตกระดาษทำการของผูสอบบัญชีไมไดบันทึกถึงการประเมิน
ความเหมาะสมของเหตุผลของบริษัทที่ใชในการพิจารณา
กลับรายการคาเผ่ือการดอยคาท่ีสะทอนใหเห็นวา ขอบงช้ี
ของการดอยคาท่ีไดรับรูในงวดกอนน้ันไมมีอยูในงวดปจจุบันแลว  
นอกจากนี้ ผู สอบบัญชีไมไดบันทึกขอมูลการพิจารณา 
recoverable amount เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับมูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพย เพ่ือพิจารณาวาการกลับรายการดังกลาว
เหมาะสมตามที่ TAS 36 กำหนดหรือไม
  
   2.6 ผูสอบบัญชีไมไดประเมินความเหมาะสมของขอมูล
ที่ไดรับจากผูบริหาร ยกตัวอยางเชน
 
      - บริษัทคำนวน VIU จากประมาณการกระแสเงินสด
        ที่คาดวาจะไดรับคิดลดเปนมูลคาปจจุบันแลวนำมา
        บวกดวยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยอื่นที่ไมถือ
        เปนสวนหนึ่งของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 
        เชน ที่ดินที่ไมไดใชดำเนินงาน เปนตน 

      - บริษัทกำหนด VIU จากประมาณการกระแสเงินสด
        ท่ีคาดวาจะไดรับคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน (discounted 
        cashflow model หร ือ “DCF model”)  
        โดยรวมกระแสเงินสดที ่คาดวาจะเพิ ่มขึ ้นจาก
       การลดจำนวนพนักงานตามแผนการปรับโครงสราง
        ธุรกิจแตไมพบวาผูสอบบัญชีไดรวบรวมหลักฐาน
        ในการพิจารณาวา แผนการปรับโครงสรางธุรกิจ
       ดังกลาวถือเปนขอผูกมัดที่จะปรับโครงสรางธุรกิจ
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      ในการตรวจสอบการดอยคาของสินทรัพย ผูสอบบัญชี
ควรใหความสำคัญกับมูลคาตาง ๆ ที่บริษัทนำมาทดสอบ
การดอยคาของสินทรัพย ไดแก มูลคาตามบัญชี VIU และ 
FVLCD ยกตัวอยางเชน หากสินทรัพยที ่บริษัททดสอบ
การดอยคาคือ เง ินลงทุนในบริษัทยอยที ่แสดงอยู ใน
รายงานทางการเง ินเฉพาะกิจการ ม ูลค าตามบัญชี
ที ่ตองนำมาเปรียบเทียบกับ recoverable amount 
คือราคาทุนของเง ินลงทุน ไมใชม ูลคาตามบัญชีของ
บริษัทยอยตามวิธีสวนไดเสีย
  
      ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการ
คาดวาจะไดรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอยเพ่ือกำหนด VIU 
ของเงินลงทุนดังกลาวนั ้น บริษัทควรมีการประเมินวา
บริษัทยอยจะมีกำไรจากการดำเนินงานในอนาคต และ
มีกระแสเงินสดเพื ่อจายเงินปนผลแกบริษัทไปตลอด
ระยะเวลาที่ถือครองเงินลงทุนไวเปนจำนวนเงินเทาไร 
เพ่ือคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน โดยหากบริษัทยอยน้ันมีสินทรัพย
ที่ไมไดใชในการดำเนินงาน บริษัทควรมีการพิจารณาวา 
บริษัทจะสามารถส่ังการใหบริษัทยอยขายสินทรัพยดังกลาว
ไดเม่ือใด แลวจึงนำมูลคายุติธรรมมาคำนวณเปนมูลคาปจจุบัน
เพื่อมาคิดรวมเปน VIU ของเงินลงทุนในบริษัทยอย

      ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการ
คาดวาจะไดรับจากสินทรัพยเพ่ือกำหนด VIU ของสินทรัพยน้ัน 
บริษัทควรประมาณการกระแสเงินสดโดยพิจารณาจากสภาพ
ในปจจุบันของสินทรัพย โดยไมรวมประมาณการกระแสเงินสดรับ
หรือจายท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการปรับโครงสรางในอนาคต
ที่ยังไมตกลงผูกพันเปนที่แนนอนหรือจากการปรับปรุงหรือทำให
สินทรัพยน้ันดีข้ึน และไมรวมถึงตนทุนท่ีสามารถประหยัดได
หรือผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดจากการปรับโครงสราง
ในอนาคต (เชน ตนทุนเกี่ยวกับพนักงานที่ลดลง) ดังนั้น
ผู สอบบัญช ีจ ึงต องรวบรวมหลักฐานการสอบบัญช ี
เพ่ือพิจารณาวา ประมาณการกระแสเงินสดท่ีบริษัทจัดทำน้ัน

        ตามที่ม า ต ร ฐ านกา รบ ัญช ีฉบ ับที่ 37 เรื่อง
        ประมาณการหนี ้สิน หนี ้สินที ่อาจเกิดขึ ้น และ
       สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นแลวหรือไม      
      
      - บริษัทกำหนด VIU ของเงินลงทุนในบริษัทยอย
        เท าก ับมูลคาธ ุรก ิจ (“enterprise value”) 
        โดยไมไดหักภาระหน้ีสินจากเงินกูยืมออก เพ่ือใหสะทอน
        ถึงมูลคาคงเหลือท่ีบริษัท ในฐานะผูถือหุนควรจะไดรับ 
        และในบางกรณีพบวา บริษัทนำ enterprise value 
        มาหักดวยเงินกูยืมถัวเฉลี่ย ซึ่งไมใชยอดคงเหลือ
        ของบัญชีเงินกูยืม ณ วันสิ้นงวด

      - บริษัทกำหนด FVLCD โดยใชมูลคาจากรายงาน
        การประเมินมูลคายุติธรรมของผูประเมินราคาอิสระ 
        แตผูสอบบัญชีไมไดประเมินความรูความสามารถ 
        และความเที ่ยงธรรมของผู ประเมิน และไมได
        ทำความเข าใจในงานของผู ประเม ินดังกลาว
        ซ่ึงเปนผูเช่ียวชาญของฝายบริหาร รวมท้ังไมไดประเมิน
        ความเหมาะสมของขอสมมติและวิธ ีการที ่ใช 
        ในการประเมินมูลคาทรัพยสิน
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รวมองคประกอบท่ี TAS 36 ไมใหนำมาคำนวณรวมหรือไม 
และในกรณีท่ีบริษัทไดคำนวณรวมกระแสเงินสดรับท่ีเพ่ิมข้ึน
จากการปรับโครงสรางธุรกิจซ่ึงตกลงผูกพันเปนท่ีแนนอนแลว 
ผูสอบบัญชีควรรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับความแนนอน
ของขอผูกมัดที่จะปรับโครงสรางธุรกิจ รวมทั้งพิจารณา
วาบริษัทไดหักประมาณการกระแสเงินสดจายในอนาคต
ที่เกี่ยวของกับการปรับโครงสรางแลวหรือไม นอกจากนี้ 
ผูสอบบัญชีควรพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของสมมติฐาน
ที่ผูบริหารใชในการจัดทำ DCF Model เชน อัตราคิดลด 
อัตราการเติบโตของยอดขาย ราคาขาย capital expenditure 
เปนตน

      หากบริษัทประเมิน enterprise value ซ่ึงถือเปนมูลคา
ที่ผูถือหุน (equity holder) และเจาหนี้เงินกูยืม (debt 
holder) ควรจะไดรับ บริษัทควรพิจารณาหักภาระหนี้สิน
จากเงินกูยืมออกจาก enterprise value เพื่อใหสะทอน
ถึงมูลคาคงเหลือที่บริษัทในฐานะผูถือหุนควรจะไดรับ  
ทั้งนี้ การใชเงินกูยืม ณ วันสิ้นงวด มาพิจารณาคำนวณ
หักจาก enterprise value อาจมีความเหมาะสมมากกวา
เงินกูยืมถัวเฉลี่ย

      กรณีที่บริษัทใชมูลคายุติธรรมที่ไดจากการประเมิน
ของผูประเมินราคาอิสระ ผูสอบบัญชีควรประเมินความรู
ความสามารถ ขีดความสามารถ และความเที ่ยงธรรม
ของผู ประเมินดังกลาว เพื ่อใชประกอบการพิจารณา
ความนาเชื่อถือของมูลคายุติธรรมของสินทรัพย รวมถึง
ความเหมาะสมของผลงานของผูประเมินมูลคาทรัพยสิน
ในเชิงหลักฐานการสอบบัญชี เชน ขอสมมติและวิธีการ
ท่ีใชในการประเมินมูลคาทรัพยสินมีความสมเหตุสมผลแลว
หรือไม อยางไร  
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3. รายไดรับเหมากอสรางตามวิธีอัตราสวนของงานท่ีทำเสร็จ
     
   3.1 การประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริต
เกี่ยวกับการรับรูรายได

      - ผูสอบบัญชีไมไดประเมินวา บริษัทอาจจัดทำรายงาน
        ทางการเงินท่ีทุจริตเก่ียวกับการรับรูรายไดโดยบันทึก
        ประมาณการตนทุนการกอสราง (“budget cost”) 
        หรือตนทุนการกอสรางท่ีเกิดข้ึนของงานท่ีทำเสร็จจนถึง
        ปจจุบัน (“actual cost”) ท่ีไมสมเหตุสมผลหรือไม 
        อยางไร

      - ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีประเมินความเส่ียงจากการทุจริต
        เก่ียวกับรายไดวาบริษัทอาจประมาณ budget cost 
        ต่ำกวาความเปนจริง แตผู สอบบัญชีไมไดระบุ
        รายละเอียดวา บริษัทอาจประมาณรายการใดใน 
        budget cost ต่ำกวาความเปนจริง และดวยวิธีการใด
 
      - วิธีการตอบสนองความเสี่ยงจากการทุจริตเกี่ยวกับ
        รายไดของผูสอบบัญชีเปนวิธีการตรวจสอบทั่วไป
        ในการตรวจสอบเนื้อหาสาระ โดยไมไดออกแบบ
        วิธีการตรวจสอบเฉพาะเพ่ือตรวจสอบรายการผิดปกติ
 
      - การประเมินความเส่ียงจากการทุจริตเก่ียวกับรายได
        ไมสอดคลองกับขอเท็จจริงของบริษัท เชน บริษัทกำหนด
        ข้ันความสำเร็จของงานโดยพิจารณาจากการสำรวจ 
        ทางกายภาพ (โดยถือตามผลประเมินของวิศวกร
        ผูควบคุมโครงการ) แตผูสอบบัญชีประเมินความเส่ียง
        จากการทุจริตเก่ียวกับรายไดวา บริษัทอาจรับรูรายได
        เร็วกวาความเปนจริง โดยบันทึก actual cost 
        สูงกวาความเปนจริง และบันทึก budget cost 
        ต่ำกวาความเปนจริง
  

      ธุรกิจรับเหมากอสรางรับรู รายไดตามที่มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่อง สัญญากอสราง (“TAS 11”) 
กำหนด โดยอางอิงกับขั้นความสำเร็จของงานกอสราง
ตามสัญญา ซึ่งขั้นความสำเร็จของงานกอสรางตามสัญญา
สงผลกระทบตอความถูกตองของการรับรู รายไดและ
กำไรของกิจการ ผ ู สอบบัญชีจ ึงควรใหความสำคัญ
กับการตรวจสอบข้ันความสำเร็จของงาน  ท้ังน้ี ในการกำหนด
ขั้นความสำเร็จของงาน บริษัทสามารถใชวิธีวัดผลงาน
ไดหลายลักษณะขึ้นอยูกับลักษณะของสัญญา ไดแก 
      (1) อัตราสวนของ actual cost กับ budget cost
ทั้งสิ้น 
      (2) การสำรวจเนื้องานที่ไดทำแลว 
      (3) การสำรวจอัตราสวนของงานกอสรางที่ทำเสร็จ
กับงานกอสรางทั ้งหมดตามสัญญาโดยพิจารณาจาก
การสำรวจทางกายภาพ

      ข ั ้นความสำเร ็จของงานเป นข อม ูลหล ักท ี ่ ใช 
ในการรับรูรายไดของธุรกิจกอสราง และสงผลอยางมาก
ตอความถูกตองของรายไดและตนทุนการรับเหมากอสราง
ที ่แสดงในรายงานทางการเงิน  ดังนั ้น การพิจารณา
ความสมเหตุสมผลของอัตราสวนของงานกอสรางท่ีทำเสร็จ
จึงเปนส่ิงสำคัญ รวมท้ังอัตราสวนของงานกอสรางท่ีทำเสร็จ
ยังเก่ียวของกับขอมูล budget cost ซ่ึงถือเปนประมาณการ
ของผูบริหารที่มีความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาด ผูสอบบัญชีจึงจำเปนตองใช professional 
skepticism ในการประเมินความสมเหตุสมผลของขอมูล
ดังกลาว
 
      ในขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ ผูสอบบัญชี
ควรใหความสำคัญกับกระบวนการประเมินความเสี่ยง
สำหรับบัญชีรายไดจากการรับเหมากอสราง ทั้งความเสี่ยง
จากการทุจริตและความเสี่ยงจากขอผิดพลาด ซึ่งมีผลตอ
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การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ 
เพื ่อใหผู สอบบัญชีสามารถออกแบบวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม รวมทั้ง
ทำความเขาใจระบบการควบคุมภายในของกิจการ และ
กระบวนการในการจัดทำและปรับปรุง budget cost 
ของบริษัทอยางเพียงพอ  นอกจากนี้ หากในกระบวนการ
ตรวจสอบ ผูสอบบัญชีพบความผิดปกติของขอมูลท่ีนำมาใช
ในการคำนวณวิธ ีอ ัตราสวนของงานที ่ทำเสร ็จ เช น 
การมีผลตางระหวางอัตราสวนของงานท่ีทำเสร็จท่ีประเมิน
โดยวิศวกรผูควบคุมโครงการเปรียบเทียบกับอัตราสวนของ 
actual cost กับ budget cost หรืองานกอสรางในแตละ
ขั ้นตอนที ่ล าชากวากำหนดอยางมีนัยสำคัญ เปนตน 
ผูสอบบัญชีควรพิจารณาหาขอมูลเพ่ิมเติม รวมท้ังควรพิจารณา
ใชวิธีการตรวจสอบอ่ืน เพ่ือตอบสนองความเส่ียงและใหไดมา
ซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอ
 
      ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทกำหนดขั้นความสำเร็จของงาน 
โดยอางอิงกับอัตราสวนของ actual cost และ budget 
cost ในการรับรูรายได ผูสอบบัญชีควรใหความสำคัญ
ในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ actual cost 
budget cost และ revised budget cost รวมท้ังความถูกตอง
และครบถวนของการบันทึกผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้น
สำหรับแตละโครงการ โดยในกรณีท่ีโครงการรับเหมากอสราง
เปนโครงการท่ีผูสอบบัญชีประเมินวามีความเส่ียงท่ีมีนัยสำคัญ 
เชน ลักษณะงานกอสรางท่ีมีความซับซอน หรือมีความเส่ียง
จากการทุจริตเก่ียวกับ budget cost ผูสอบบัญชีอาจพิจารณา
ถึงความจำเปนในการวาจางผูเชี่ยวชาญของผูสอบบัญชี
หรืออาจใชหลักฐานการตรวจรับงานของลูกคาของกิจการ
ที่รับเหมากอสรางในการประเมินความสมเหตุสมผลของ 
budget cost และความเหมาะสมของขั้นความสำเร็จ
ของงานที่บริษัทฯ ใชในการรับรูรายได 

   3.2 การตรวจสอบ budget cost

      - ผู สอบบัญชีไมไดทำความเขาใจกระบวนการใน
        การจัดทำและปรับปรุง budget cost ของบริษัท 
        รวมทั้งการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทำ
        และปรับปรุง budget cost 
      - ผูสอบบัญชีไมไดรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี
        อยางเพียงพอในการตรวจสอบ budget cost 
        ท้ังท่ีมีขอบงช้ีวา budget cost ของแตละโครงการ
        อาจไมเหมาะสม เชน การเลือกตัวอยางในตรวจสอบ 
        budget cost ไมเพียงพอ การตรวจสอบ budget 
        cost เพียงในดานราคาของวัสดุที่ใชในการกอสราง 
        โดยไมไดตรวจสอบความสมเหตุสมผลของปริมาณ
        และประเภทของวัสดุ เปนตน
      - ผูสอบบัญชีไมไดรวบรวมหลักฐานประกอบการพิจารณา 
        estimated cost to completion เพื่อประเมิน
        ความสมเหตุสมผลของ revised budget cost 
        ของบริษัท

   3.3 การตรวจสอบอัตราสวนของงานท่ีทำเสร็จท่ีประเมิน
โดยวิศวกรผูควบคุมโครงการ

      - ผูสอบบัญชีไมไดทำความเขาใจระบบการควบคุม
        ภายในของกิจการท่ีเก่ียวของกับการประเมินอัตราสวน
        ของงานที่ทำเสร็จ รวมถึงวิธีการที่วิศวกรผูควบคุม
        โครงการใชในการประเมินอัตราสวนของงานท่ีทำเสร็จ
        อยางเพียงพอ 
      - ผู สอบบัญชีไมไดประเมินความรู ความสามารถ 
        และขีดความสามารถของวิศวกรผูควบคุมโครงการ 
        รวมถึงไมไดพิจารณาความเปนไปไดท่ีวิศวกรผูควบคุม
        โครงการอาจไมเปนกลาง เนื่องจากเปนพนักงาน
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ขอสังเกตที่พบ ขอแนะนำในการปรับปรุง

        ของบริษัท เพ่ือใชพิจารณาความนาเช่ือถือของอัตราสวน
        ของงานท่ีเสร็จท่ีประเมินโดยวิศวกรผูควบคุมโครงการ 
      - ผ ู สอบบัญชีไมได ทดสอบความเหมาะสมและ
        ความสมเหตุสมผลของข้ันความสำเร็จของงานกอสราง
        ที่วิศวกรผูควบคุมโครงการไดประเมินขึ้น
      - ผู สอบบัญชีพบผลตางระหวางอัตราสวนของ
        งานท่ีทำเสร็จท่ีประเมินโดยวิศวกรผูควบคุมโครงการ
        กับอัตราสวนที ่คำนวณจาก actual cost และ 
        budget cost แตผูสอบบัญชีไมไดสืบสวนหาสาเหตุ
        ของผลแตกตางที่เกิดขึ้นดังกลาว เพื่อพิจารณาถึง
        ความสมเหตุสมผลของอัตราสวนของงานท่ีทำเสร็จ
        ที่ปริษัทใชในการรับรูรายได

   3.4 การสังเกตการณสถานที่กอสราง

      - ผูสอบบัญชีไมไดเขาสังเกตการณสถานที่กอสราง 
        เพื่อประเมินวารายงานที่ไดรับจากวิศวกรผูควบคุม
        โครงการของบริษัท (s-curve) นั้นเชื่อถือไดและ
        เหมาะสมเพียงพอที่จะสามารถใหความมั่นใจไดวา 
        ขั ้นความสำเร็จของงานที ่ใชบันทึกรับรู รายได
        มีความถูกตองเหมาะสม
      - ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีพบวา การกอสรางอาจใชเวลา
        มากกวาระยะเวลาตามที่กำหนดในสัญญากอสราง 
        แตผูสอบบัญชีไมไดสอบถามสาเหตุเพ่ิมเติมจากวิศวกร
        ผูควบคุมโครงการ เพ่ือนำมาใชประเมินความเส่ียงและ
        ออกแบบลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของ
        การตรวจสอบประมาณการตนทุนและการตรวจสอบ
        ข้ันความสำเร็จของงานในชวงการตรวจสอบเน้ือหาสาระ

      ในการตรวจสอบความเหมาะสมของ budget cost 
ผูสอบบัญชีควรวางแผนการตรวจสอบเน้ือหาสาระของขอมูล
ท่ีเปนองคประกอบของ budget cost กับขอมูลท่ีใหขอพิสูจนวา 
budget cost ท่ีบริษัทประมาณการข้ึนน้ันมีความเหมาะสม 
โดยพิจารณาทั้งในดานประเภท ปริมาณและราคา และ
สำหรับการตรวจสอบ revised budget cost นอกเหนือ
จากการทำความเขาใจกระบวนการจัดทำ revised budget 
cost แลว ผูสอบบัญชีควรตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ 
revised budget cost ของโครงการที่ยังไมแลวเสร็จในป 
โดยพิจารณาผลรวมของ actual cost และ estimated 
cost to completion ของโครงการประกอบกับการสังเกตการณ
สถานที่กอสรางรวมกับการสอบถามวิศวกรโครงการ

      นอกจากน้ี วิธีการท่ีสำคัญท่ีชวยใหผูสอบบัญชีพิจารณา
ความสมเหตุสมผลของอัตราสวนของงานท่ีทำเสร็จท่ีประเมิน
โดยวิศวกรผูควบคุมโครงการ คือ การทำความเขาใจวิธีการ
ที่วิศวกรผูควบคุมโครงการใชในการประเมินอัตราสวน
ของงานท่ีทำเสร็จ ซ่ึงจะชวยใหผูสอบบัญชีสามารถประเมิน
ความเสี ่ยงและกำหนดวิธีการตอบสนองตอความเสี ่ยง
ได อย างเหมาะสม นอกจากนี ้  การประเม ินความร ู   
ความสามารถ และประสบการณในการทำงานของวิศวกร
ผูควบคุมโครงการ และการสังเกตการณสถานท่ีกอสรางถือเปน
วิธีการตรวจสอบท่ีสำคัญท่ีชวยใหผูสอบบัญชีสามารถพิจารณา
อัตราสวนของงานกอสรางที่ทำเสร็จไดอยางเหมาะสม

42



¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�àªÔ§ÅÖ¡¶Ö§ÊÒàËµØ¢Í§¢ŒÍÊÑ§à¡µ
·Õè¤ÇÃ»ÃÑº»ÃØ§
      การวิเคราะหเชิงลึกถึงสาเหตุของขอสังเกตที่ควรปรับปรุง
(“root cause analysis”) ถือเปนกระบวนการสำคัญท่ีจะชวยให
สำนักงานสอบบัญชีสามารถกำหนดแผนการแกไขขอสังเกต
ท่ีควรปรับปรุง (“remediation plan”) ไดอยางเหมาะสม ตรงจุด
และทันทวงที โดยที่ผานมา ก.ล.ต. พบวา สำนักงานสอบบัญชี
หลายแหงประสบความสำเร็จในการแกไขขอสังเกตท่ีควรปรับปรุง
เนื ่องจากหัวหนาสำนักงานสอบบัญชีไดใหความสำคัญกับ
root cause analysis โดยมอบหมายใหบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถ ประสบการณ และเวลาเพียงพอเปนผูรับผิดชอบ
ทีมงานที่ทำหนาที่ในการทำ root cause analysis และจัดทำ
remediation plan ท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและวัฒนธรรม
ขององคกร จัดลำดับแผนการแกไขตามความจำเปนและเรงดวน
รวมถึงกำหนดใหมีการติดตามการดำเนินการตาม remediation
plan อยางเหมาะสม
      อยางไรก็ดี จากการตรวจระบบควบคุมคุณภาพสำนักงาน
สอบบัญชีและการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีรายบุคคลในป 2559
และ 2560 ก.ล.ต. ยังคงพบขอสังเกตที่ควรปรับปรุงในลักษณะ
เดียวกันเกิดข้ึนซ้ำในสำนักงานสอบบัญชีบางแหง ซ่ึงจากการทำ
root cause analysis ในเบ้ืองตน ก.ล.ต. เห็นวา สาเหตุท่ีทำให
สำนักงานสอบบัญชีดังกลาวยังไมสามารถแกไขขอสังเกต
ท่ีควรปรับปรุงไดอยางมีประสิทธิผล อาจเกิดจากปจจัยดังตอไปน้ี

1. ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹§Ò¹ÊÍººÑÞªÕ¢Í§¼ÙŒÊÍººÑÞªÕáÅÐ EQCR :
      การมีสวนรวมของผู สอบบัญชีและ EQCR ในกรณีที่
งานสอบบัญชีมีรายการที่ซับซอนหรือรายการที่ตองใชดุลยพินิจ
คอนขางมากในบางกรณีคอนขางต่ำ สงผลใหผูสอบบัญชีและ
EQCR ไมสามารถคนพบประเด็นที่สำคัญ และมอบหมายให
ทีมตรวจสอบปฏิบัติงานเพ่ิมเติม เพ่ือรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี
ท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอในการสรุปผลการตรวจสอบได รวมถึง

อาจไมสามารถใหคำแนะนำแกทีมตรวจสอบเพื่อแกไขประเด็น
ปญหาท่ีพบในระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบไดอยางทันทวงที
      สำนักงานสอบบัญชีจึงควรเนนย้ำใหผูสอบบัญชีและ EQCR
ใหความสำคัญกับการมีสวนรวมในงานสอบบัญชี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกรณีที่งานสอบบัญชีมีรายการที่ซับซอนหรือรายการที่
ตองใชดุลยพินิจคอนขางมาก  นอกจากนี้ สำนักงานสอบบัญชี
ควรพิจารณาดำเนินการดานตาง ๆ เพื่อใหมั่นใจวา ผูสอบบัญชี
และ EQCR จะมีเวลาเพียงพอในการมีสวนรวมในงานสอบบัญชี
ยกตัวอยางเชน จัดสรรปริมาณงานใหแกหุ นสวนสำนักงาน
แตละทานอยางเหมาะสม พิจารณารับงานสอบบัญชีท่ีสำนักงาน
สอบบัญชีมีทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน ทั้งในแงของ
อัตรากำลัง ความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ
รวมถึงจัดใหมีกระบวนการสอบทานการมีสวนรวมในงานสอบบัญชี
ของผูสอบบัญชีและ EQCR อยางสม่ำเสมอ

2. ¡ÒÃ»ÃÖ¡ÉÒËÒÃ×ÍàÃ×èÍ§·ÕèÊÓ¤ÑÞ¡Ñº technical team/
department : 
      สำนักงานสอบบัญชีบางแหงยังไมไดจัดใหมี technical team/
department ในการทำหนาที่ใหคำปรึกษาแกทีมตรวจสอบ
ในกรณีท่ีพบประเด็นท่ีมีความซับซอน ประเด็นท่ีมีการถกเถียงกัน
ภายในทีมตรวจสอบที่ยังไมไดขอสรุป หรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
      สำนักงานสอบบัญชีจึงควรจัดใหมี technical team/
department ท่ีประกอบดวยบุคลากรท่ีมีความรูและความเช่ียวชาญ
เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงกำหนดรายละเอียดเรื่องที่
ทีมตรวจสอบควรนำไปปรึกษา technical team/ department
ใหชัดเจน เพื่อใหมั่นใจวา ทีมตรวจสอบสามารถแกไขประเด็น
ปญหาตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งขอสรุปที่ถูกตองในการพิจารณา
ออกรายงานของผูสอบบัญชีใหเหมาะสมกับสถานการณ
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3. ¤Ù‹Á×Í¡ÒÃÊÍººÑÞªÕáÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃÊÍººÑÞªÕ :
      คูมือการสอบบัญชีและแนวทางการสอบบัญชีของสำนักงาน
สอบบัญชีบางแหงยังไมมีเน้ือหาครอบคลุมถึงเร่ืองการตรวจสอบบัญชี
หรือเรื่องที่มีความซับซอนอยางครบถวน เชน การตรวจสอบ
เรื ่องการรวมธุรกิจ การตรวจสอบการดอยคาของสินทรัพย
และการตรวจสอบรายไดรับเหมากอสรางตามวิธีอัตราสวน
ของงานที่ทำเสร็จ เปนตน
      สำนักงานสอบบัญชีจึงควรมอบหมายใหบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถ และประสบการณเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชีอยางเพียงพอทำหนาที่
ในการปรับปรุงเน้ือหาคูมือการสอบบัญชีและแนวทางการสอบบัญชี
ใหครบถวนและสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพที ่เกี ่ยวของ
ท่ีบังคับใชในปจจุบัน รวมท้ังกำหนดวิธีการส่ือสารคูมือการสอบบัญชี
และแนวทางการสอบบัญชีที่ปรับปรุงใหมใหพนักงานทุกระดับ
รับทราบและมีกระบวนการติดตามท่ีทำใหม่ันใจวาทีมตรวจสอบ
มีความเขาใจอยางถองแท และสามารถนำไปใชในการปฏิบัติ
งานสอบบัญชีไดอยางมีคุณภาพและเปนมาตรฐานเดียวกัน

4. ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒºØ¤ÅÒ¡Ã·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ãËŒÍÂÙ‹
¡ÑºÍ§¤�¡Ã :
      ในชวงระยะเวลาหลายปท่ีผานมา จำนวนผูท่ีสำเร็จการศึกษา
ดานวิชาชีพบัญชีที่มีความสนใจในการเขามาประกอบวิชาชีพ
สอบบัญชีลดลง ประกอบกับอัตราการลาออกของบุคลากร
ของสำนักงานสอบบัญชีในภาพรวมสูงขึ้น สงผลใหสำนักงาน
สอบบัญชีสวนใหญประสบปญหาการขาดแคลนบุคลากร
อยางตอเนื่อง 
      โดยท่ีผานมา ผลการสำรวจไดแสดงใหเห็นวา ปจจัยสำคัญ
ที่ทำใหพนักงานอยูกับองคกรไดนาน ไดแก ความกาวหนา
ในวิชาชีพ โอกาสในการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพ ความมั่นคง
ในหนาท่ีการงาน โอกาสในการไดรับคาตอบแทนท่ีสูงข้ึนในอนาคต
และสภาพแวดลอมในการทำงาน (ยกตัวอยางเชน การมีหัวหนา
และเพ่ือนรวมงานท่ีดี) สำนักงานสอบบัญชีจึงอาจนำปจจัยดังกลาว
มาใชในการกำหนดกลยุทธเพ่ือดึงดูดบุคลากรรุนใหมใหมารวมงาน
กับสำนักงานสอบบัญชี และรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ
ใหอยูกับองคกรนานขึ้น
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á¼¹§Ò¹áÅÐàÃ×èÍ§ÊÓ¤ÑÞ·Õè̈ ÐÁØ‹§à¹Œ¹ã¹»‚ 2561

      จากผลการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชีและสำนักงาน
สอบบัญชีท่ีผานมา ก.ล.ต. พบวา ในรอบการตรวจท่ี 3 สำนักงาน
สอบบัญชีมีความตั้งใจที่จะยกระดับระบบการควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชีใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหแนวโนมของ
คุณภาพงานสอบบัญชีมีพัฒนาการที ่ดีขึ ้นกวารอบกอน ๆ
อยางเห็นไดชัด  ก.ล.ต. จึงเชื่อมั่นวาแผนงานในการยกระดับ
คุณภาพงานสอบบัญชีท่ีดำเนินการมาอยางตอเน่ืองน้ันสัมฤทธ์ิผล
นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังคงกำหนดแผนงานรายปเพื่อสนับสนุน
เปาหมายหลักในการพัฒนา financial reporting ecosystem
ใหมีความสมดุล โดยจะสงเสริมให stakeholders ที่เกี่ยวของ
ไมวาจะเปน กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ preparer
รวมถึงผู สอบบัญชี เขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ
รายงานทางการเงินใหดียิ ่งขึ ้น เนื ่องจาก ก.ล.ต. เชื ่อมั ่นวา
หาก stakeholders ทำหนาท่ีของตนเองอยางเหมาะสมจะชวย
ยกระดับคุณภาพของรายงานทางการเงินของบริษัทในตลาดทุน
ใหยั่งยืนได
      ในป 2561 ก.ล.ต. จึงวางแนวทางในการสานตอแผนงาน
เพ่ือสรางความเขมแข็งใหแก stakeholders ทุกฝายอยางตอเน่ือง
และยังขยายแผนงานใหครอบคลุมถึงการสรางความเขมแข็ง
ใหแกกลุมผู ตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนอีกดวย
เน่ืองจาก ก.ล.ต. ไดเล็งเห็นความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน
และผูตรวจสอบภายในวาเปนอีกกลไกสำคัญที่จะชวยผลักดัน
ใหรายงานทางการเงินมีคุณภาพ  ท้ังน้ี แผนงานในการเสริมสราง
ความเขมแข็งใหแก stakeholders ดังกลาวสำหรับป 2561
สามารถสรุปได ดังนี้

á¼¹¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§ãËŒ preparer
      1. รวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สภาวิชาชีพบัญชีฯ
และศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุนในการจัดอบรม
ใหความรู เกี ่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
เตรียมความพรอมใหแกผูทำบัญชีสำหรับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหมที ่จะมีผลใชบังคับในอนาคตอันใกล
ยกตัวอยางเชน มาตรฐานการรายงานทางการเงินในกลุมเคร่ืองมือ
 

ทางการเงิน รวมถึงการจัดสัมมนาใหความรูเก่ียวกับประเด็นปญหา
ทางบัญชีที่พบจากการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท
IPOs ใหแกบริษัทที่สนใจจะขออนุญาตทำ IPOs
      2. สานตอโครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับรายงานของ
ผูสอบบัญชีแบบใหม โดยใหความรูแกผูลงทุนในเร่ือง Key Audit
Matters (“KAMs”) เพื่อใหสามารถใชประโยชนจากการอาน
รายงานของผูสอบบัญชีแบบใหมไดอยางเต็มท่ี เชน การใชขอมูล
ดังกลาวประกอบการวิเคราะหรายงานทางการเงิน และนำไป
เปนขอมูลในการต้ังคำถามเพ่ือสอบถามผูบริหารหรือผูสอบบัญชี
ในการประชุมสามัญผูถือหุนได  นอกจากน้ี ก.ล.ต. ยังมีแผนงาน
ที่จะรวบรวมขอมูล KAMs เพื่อนำมาใชวิเคราะหในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ และเผยแพรใหกับผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ
โดยการดำเนินการขางตนจะชวยสงเสริมให preparer ทำหนาท่ี
ในการจัดทำรายงานทางการเงินไดอยางสมบูรณมากยิ่งขึ ้น
รวมทั้งจัดเตรียมขอมูลประกอบการจัดทำรายงานทางการเงิน
เพ่ือใหผูสอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบไดอยางเหมาะสม 
      3. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับรายการบัญชีที่ผูสอบบัญชีเสนอ
ใหมีการปรับปรุง (audit adjustment) สำหรับรายงานทางการเงิน
งวดป 2561 เพื่อนำผลการศึกษาดังกลาวไปใชในการพิจารณา
หาแนวทางในการสงเสริมคุณภาพรายงานทางการเงินของ
บริษัทจดทะเบียน เชน นำหัวขอเรื่องที่พบวาบริษัทจดทะเบียน
ยังบันทึกบัญชีไมถูกตอง หรือประเด็นท่ีตองมีการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ไปหารือกับสภาวิชาชีพฯ และนำไป
จัดอบรมสัมมนาใหแก preparer ตอไป
      4. จัดสัมมนาเพ่ือใหความรูเก่ียวกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต รวมท้ังใหขอมูลเก่ียวกับโปรแกรมสำเร็จรูป
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน accounting software
และ ERP software ซ่ึงบริษัทจดทะเบียนท่ีมีขอจำกัดในการลงทุน
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนำมาใชเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานได รวมทั้งจัดทำแบบสำรวจ
เกี่ยวกับการใชระบบสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน เพื่อที่
จะนำขอมูลดังกลาวไปใชวางแผนการสนับสนุนบริษัทจดทะเบียน
ในเรื่องดังกลาวตอไป
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      กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบนับเปนผูท่ีมีบทบาท
สำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินการของบริษัท และสงเสริม
ใหผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนจัดทำรายงานทางการเงิน
ไดอยางมีคุณภาพ ซ่ึงจะมีสวนชวยสนับสนุนใหบริษัทจดทะเบียน
เติบโตอยางย่ังยืน  ในป 2560 ก.ล.ต. จึงไดส่ือสารใหกรรมการบริษัท
และกรรมการตรวจสอบใหความสำคัญในเรื่องดังกลาว รวมทั้ง
ไดออก CG Code เพื ่อเปนหลักปฏิบัติแกคณะกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนในการกำกับดูแลใหกิจการสามารถดำเนินงาน
อยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม รวมท้ังสรางคุณคา
ใหกิจการอยางย่ังยืน ซ่ึงหัวขอหน่ึงใน CG Code ไดกำหนดบทบาท
ของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลใหบริษัทจดทะเบียน
รักษาความนาเช่ือถือของขอมูลทางการเงินและการเปดเผยขอมูล
ในป 2561 ก.ล.ต. จึงมีแผนงานที่จะสานตอโครงการดังกลาว
โดยเนนการส่ือสารและจัดสัมมนาใหเกิดความเขาใจในหลักปฏิบัติ
ของ CG Code เพ่ือท่ีบริษัทจดทะเบียนจะสามารถนำ CG Code
ไปใชไดอยางสัมฤทธิ์ผล โดย ก.ล.ต. มีแผนจะจัด workshop
แบบกลุ มยอยใหแกตัวแทนจากบริษัทจดทะเบียนทุกแหง
เพ่ือเปดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนขอมูลเก่ียวกับการนำ CG Code
ไปใชจริง และรับฟงปญหาในทางปฏิบัตินอกจากน้ี ก.ล.ต. ยังมีแผน
ท่ีจะพบปะพูดคุยกับตัวแทนบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญเพ่ือเนนย้ำ
ในเรื ่องการนำ CG Code ไปเผยแพรในบริษัทจดทะเบียน
ขนาดใหญ โดยการสราง tone at the top ที่ใหความสำคัญ
กับเรื่องดังกลาวอีกดวย

á¼¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹ÊÍººÑÞªÕ
      ผลจากการเขาตรวจระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
อยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบันแสดงใหเห็นวาภาพรวมระบบควบคุม
คุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีและคุณภาพการปฏิบัติงาน
สอบบัญชีของผูสอบบัญชีในตลาดทุนดีขึ้นอยางตอเนื่อง โดย
สำนักงานสอบบัญชีสวนใหญไดปรับปรุงคุณภาพงานตามที ่ก.ล.ต.
ไดเคยใหขอสังเกตไวแลว ยังเหลือเพียงขอสังเกตท่ีเปนเร่ืองท่ียาก
และซับซอน หรือเรื่องที่ตองใชเวลาในการแกไข  ก.ล.ต. จึงได

ปรับแผนงานในการพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีในป 2561
โดยจะมุงเนนงานทางดานการพัฒนาและชวยสนับสนุนสำนักงาน
สอบบัญชีในการยกระดับคุณภาพงานมากย่ิงข้ึน และปรับแนวทาง
การตรวจคุณภาพทั้งในระดับ firm level และ engagement
level ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมุงเนนการตรวจแบบเจาะลึก
ในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง (specific high risk area) ที่จะสงผล
ตอคุณภาพงานสอบบัญชี และกำหนด theme inspection
ที่จะตรวจสอบเชิงลึกในแตละรอบการตรวจ รวมทั้ง ก.ล.ต.
จะส่ือสารขอสังเกตและขอเสนอแนะใหผูสอบบัญชีและสำนักงาน
สอบบัญชีไดรับทราบอยางตอเนื ่อง โดยใหความสำคัญกับ
การจัดทำแผนการแกไขขอบกพรองของสำนักงานสอบบัญชี
แตละแหง เพื่อใหสำนักงานสอบบัญชีสามารถปรับปรุงแกไข
เร่ืองดังกลาวไดอยางทันเวลา และมีประสิทธิผล สำหรับงานดาน
การพัฒนาและสนับสนุนสำนักงานสอบบัญชีในการยกระดับคุณภาพ
ที่ ก.ล.ต.จะดำเนินการในป 2561 มีดังนี้
      1. จัดอบรมใหความรูแกผูสอบบัญชีอยางตอเนื่องเกี่ยวกับ
ประเด็นปญหาที ่พบจากการนำมาตรฐานการบัญชีไปใช
ในทางปฏิบัติโดยจะเนนเร่ืองท่ียากและซับซอน รวมถึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชีที่จะ
มีผลใชบังคับในอนาคต  นอกจากน้ี ก.ล.ต. ยังมีแผนงานท่ีจะให
การสนับสนุนแกสำนักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็ก
ในเรื่องตาง ๆ เพื่อใหผูสอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชี
ดังกลาวสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยในป 2561 ก.ล.ต. จะสานตอโครงการจัด
workshop ใหแก local firms เพ่ือใหความรูและแนวทางแกไข
ประเด็นขอบกพรองที ่เกิดซ้ำในหลายสำนักงานสอบบัญชี
ซ่ึงโครงการน้ีไดจัดข้ึนคร้ังแรกในป 2560 และไดรับผลตอบรับท่ีดี
จาก local firms วาการใหความรูในรูปแบบดังกลาวเปนประโยชน
และสามารถนำไปปฏิบัติไดจริง และยังเปดโอกาสใหสำนักงาน
สอบบัญชีไดแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นรวมกับ ก.ล.ต.
เพ่ือชวยกันวิเคราะหเชิงลึกถึงสาเหตุท่ีแทจริงของขอสังเกตท่ีพบ
จากการสอบทานคุณภาพงานสอบบัญชี รวมถึงพิจารณาหา
แนวทางแกไขรวมกัน
      2. เปดชองทางในการใหคำปรึกษาแก local firms ในเร่ือง
ประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับการสอบบัญชีและการควบคุม
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คุณภาพงานสอบบัญช ี ซ ึ ่ งจะช วยส งเสร ิมค ุณภาพของ
งานสอบบัญชีใหดีย่ิงข้ึนได  นอกจากน้ี ก.ล.ต. จะนำขอมูลดังกลาว
ไปใชวิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการสนับสนุน local firms ได
อยางตรงจุดตอไป
      3. ใหการสนับสนุนสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในการจัดใหมีเคร่ืองมือ
ท่ีใชในการสอบบัญชี (audit tools) และแนวทางการสอบบัญชี
ท่ี local firms สามารถนำไปใชได และสนับสนุนโครงการพัฒนา
บุคลากรท่ีจะมาทำหนาท่ีเปน EQCR และผูติดตามผล โดยจัดให
มีหลักสูตรการอบรมสำหรับผูสอบบัญชีที่มีประสบการณและ
คุณสมบัติเพียงพอ เพื ่อที ่จะสามารถทำหนาที ่เปน EQCR
และผูติดตามผลใหกับ local firms ได
      4. รวมมือกับกลุมประเทศ AARG ในการสานตอเปาหมาย
ในการลดประเด็นขอบกพรองที่พบในงานสอบบัญชีของบริษัท
จดทะเบียนอยางนอยรอยละ 25 เพ่ือยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชี
ของตลาดทุนในภูมิภาคอาเซียน โดยทำการวิเคราะหเชิงลึก
ถึงสาเหตุของประเด็นขอบกพรองที่เกิดซ้ำรวมกับสำนักงาน
สอบบัญชีขนาดใหญในภูมิภาค รวมถึงติดตามความคืบหนา
ในการลดประเด็นขอบกพรองท่ีพบในงานสอบบัญชีอยางตอเน่ือง
      5. ใหความรูแกผูสอบบัญชีในสังกัด local firms เกี่ยวกับ
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และการใช

data analytics ในการสอบบัญชี รวมทั้งวิธีการตรวจสอบ
ที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและขอมูล
ทางบัญชีที่ผานการประมวลผลโดยซอฟตแวรที่ซับซอน

á¼¹¡ÒÃÂ¡ÃÐ Ñ́ºÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹¢Í§ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹
      ก.ล.ต. เล็งเห็นถึงประโยชนที ่จะไดรับจากการมีระบบ
การควบคุมภายในที่ดี ซึ่งถือเปนอีกหนึ่งองคประกอบที่สำคัญ
ของ financial reporting ecosystem เนื่องจากการมีระบบ
การควบคุมภายในที่ดีจะชวยปองกันขอบกพรองทั้งที่เกิดจาก
ขอผิดพลาดและการทุจริตได ซึ ่งจะชวยยกระดับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนและสงเสริมให
บริษัทจดทะเบียนเติบโตอยางยั่งยืนได  ในป 2561 ก.ล.ต.
จึงมีแผนงานท่ีจะสงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนมีระบบการควบคุม
ภายในที ่ด ี โดยสื ่อสารใหผู บริหารของบริษัทจดทะเบียน
ใหความสำคัญกับการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
รวมทั้งรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาความรู
ใหแกผู ตรวจสอบภายใน และบริษัทที ่รับตรวจสอบภายใน
เพื่อยกระดับการควบคุมภายในของบริษัท IPOs และบริษัท
จดทะเบียนตอไป
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บริการ
23%

ทรัพยากร
8%

อื่น ๆ
7%

สินคาและ
อุตสาหกรรม

5%

เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร

57%

อสังหาริมทรัพย
และกอสราง

4%

ธุรกิจการเงิน
2%

เทคโนโลยี 1%

สินคาอุปโภคบริโภค 0.3%

สัดสวนมูลคาตามราคาตลาดรวมของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เลือกตรวจสอบ

จำแนกตามประเภทธุรกิจ

¢ŒÍÁÙÅÊ¶ÔµÔ·ÕèÊÓ¤ÑÞ

¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¼ÙŒÊÍººÑÞªÕã¹µÅÒ´·Ø¹

ป

2557

2558

2559

2560

จำนวนผูยื่นคำขอ

ความเห็นชอบทั้งสิ้น

46

34

65

62

จำนวนผูที่ไมไดรับ

ความเห็นชอบ

2

2

-

-

จำนวนผูที่ไดรับความเห็นชอบ

ตออายุ

29

11

39

36

ยื่นครั้งแรก

15

21

26

26

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อัตราสวนบริษัทจดทะเบียนตอผูสอบบัญชีในตลาดทุน เทากับ 3.2

สัดสวนมูลคาตามราคาตลาดรวมเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เลือกตรวจสอบในป 2560
จำแนกตามประเภทธุรกิจ

หมายเหตุ: มูลคาตามราคาตลาดรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
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Other
7%

EY, 25%
KPMG, 37%

PwC, 16%
Deloitte,

15%

EY, 32%

Other, 37%

Deloitte,
5%

KPMG, 13%

PwC, 13%

สัดสวนลูกคาบริษัทจดทะเบียนของแตละสำนักงานสอบบัญชีวัดตามมูลคาตามราคาตลาด (market capitalization)

สัดสวนจำนวนลูกคาบริษัทจดทะเบียนของแตละสำนักงานสอบบัญชี

หมายเหตุ: มูลคาตามราคาตลาดรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ 29 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ: สัดสวนจำนวนลูกคาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ 29 ธันวาคม 2560
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¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¡Ñº¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ

              ประเภท

ผูสอบบัญชี

                 การดำเนินการ

มีหนังสือตักเตือนผูสอบบัญชีและ

หัวหนาสำนักงานสอบบัญชีจำนวน 2 ราย

                  พฤติกรรม

บกพรองในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

ตามที่มาตรฐานวิชาชีพกำหนด

2558

2

2

1

-

-

2559

1

2

-

-

-

2560

-

-

-

1

1

                                                   ประเด็นที่สั่งแกไข

รายงานของผูสอบบัญชีแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข เนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตโดยผูบริหาร

หรืองบการเงินและการเปดเผยขอมูลไมเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายงานของผูสอบบัญชีไมแสดงความเห็น เนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตโดยผูบริหาร

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (โอนสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไมเปนไปตาม

มาตรฐานการบัญชีที่กำหนด)

หนี้สินจากการออกตั๋วแลกเงิน

เงินใหกูยืมและรายไดดอกเบี้ยจากการประกอบธุรกิจ

หนวย: บริษัท

¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¡Ñº§º¡ÒÃà§Ô¹¢Í§ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹

2558

-

2559

-

2560

3

                                                   การดำเนินการ

การสั่งใหตรวจสอบเปนกรณีพิเศษ

หนวย: บริษัท
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