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บทนำ

          ปท่ีผานมา ก.ล.ต. ยังคงมุงเนนท่ีจะวางรากฐานใหตลาดทุนไทยเติบโตอยางย่ังยืน เพ่ือท่ีจะสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในภาพรวมใหแข็งแกรง รวมทั้งผลักดันใหตลาดทุนมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น โดยกำหนดทิศทางยุทธศาสตรในการ
พัฒนาขีดความสามารถของตลาดทุนไทยใหตอบโจทยสำคัญของประเทศและแขงขันไดในเวทีโลก ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป
          ในการผลักดันใหตลาดทุนสามารถขับเคล่ือนไปตามทิศทางของแผนยุทธศาสตรดังกลาว ระบบรายงานทางการเงินของบริษัท
ในตลาดทุนเปนเครื่องมือสำคัญที่ชวยพัฒนาและสนับสนุนใหเกิดความเชื่อมั่นในตลาดทุน โดยรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ
และนาเช่ือถือเปนผลผลิตของระบบนิเวศของรายงานทางการเงิน (financial reporting ecosystem) ท่ีสมดุล ดังน้ัน ก.ล.ต. จึงมุงเนน
การสงเสริมใหผูท่ีมีสวนรวมในกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน (“stakeholders”) ทุกกลุมในระบบนิเวศของรายงานทางการเงิน
ไมวาจะเปน ผูสอบบัญชี ผูทำบัญชี กรรมการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายใน และหนวยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี
เขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือที่จะสนับสนุนให stakeholders ทุกกลุมสามารถทำหนาที่ของตนเอง
ไดอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งจะชวยยกระดับรายงานทางการเงินของบริษัทในตลาดทุนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
          นอกเหนือจากงานสงเสริมและพัฒนาขางตนแลว ที่ผานมา ก.ล.ต. ไดดำเนินการในดานตาง ๆ เพื่อรักษาความนาเชื่อถือ
ของระบบรายงานทางการเงินและคุมครองผูลงทุน โดยในสวนของการกำกับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชีนั้น ก.ล.ต. พบวา ในรอบ
การตรวจท่ี 3 (ป 2559 – 2561) สำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนไดจัดใหมีระบบควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีตามท่ีมาตรฐาน
การควบคุมคุณภาพ ฉบับท่ี 1 (“TSQC1”) กำหนดแลว โดยเม่ือเปรียบเทียบกับรอบการตรวจสอบกอนหนา พบวาสำนักงานสอบบัญชี
สวนใหญมีพัฒนาการไปในแนวทางที่ดีขึ้น ซึ่งเปนผลจากการที่สำนักงานสอบบัญชีมีกระบวนการวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริง
ของขอบกพรองและจัดทำแผนการแกไขขอบกพรอง เพ่ือปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีใหดีย่ิงข้ึนอยางตอเน่ือง
โดยเฉพาะในเร่ืองความรับผิดชอบของผูนำตอคุณภาพภายในสำนักงานและทรัพยากรบุคคลท่ีมีผลคะแนนดีข้ึนจากรอบการตรวจท่ี 2
และ 1  ท้ังน้ี ก.ล.ต. พบวามีเพียงเร่ืองขอกำหนดดานจรรยาบรรณท่ีสำนักงานสอบบัญชีสวนใหญไดรับขอสังเกตท่ีตองนำไปปรับปรุง
เพิ่มเติม เนื่องจากมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวมีการปรับปรุงใหเขมงวดมากขึ้นอยางตอเนื่อง
          ผลจากการตรวจคุณภาพในระดับงานสอบบัญชีแสดงใหเห็นวา โดยภาพรวมคุณภาพในการปฏิบัติงานสอบบัญชีมีแนวโนม
ที่ดีขึ้น แมวา ก.ล.ต. จะยกระดับการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชีใหเขมขนขึ้น โดยหากเปรียบเทียบป 2561 กับป 2560 พบวา
สัดสวนของผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยไมมีขอสังเกตมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่สัดสวนของผูสอบบัญชี
ที่ไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยมีขอสังเกตใหผูสอบบัญชีปรับปรุงขอบกพรองและมีเงื่อนไขการติดตามผลในงวดถัดไป
มีจำนวนลดลง สำหรับสาเหตุของขอบกพรองในระดับงานสอบบัญชีที่ยังคงพบในรอบการตรวจสอบปจจุบันนั้นสวนใหญมาจาก
การรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีไมเพียงพอในข้ันตอนการตรวจสอบเน้ือหาสาระ โดยมักพบขอสังเกตในกระบวนการตรวจสอบบัญชี
รายได การตรวจสอบบัญชีสินคาคงเหลือและตนทุนขาย รวมทั้งการตรวจสอบรายการที่ยากและซับซอนซึ่งบางกรณี ก.ล.ต. พบวา
การใชดุลยพินิจและความสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ (professional skepticism) ยังไมเหมาะสม
          จากการวิเคราะหหาสาเหตุของขอบกพรองตาง ๆ ขางตน ก.ล.ต. พบวา แตละสำนักงานสอบบัญชีมีสาเหตุหลักมาจาก
หลายปจจัยที่แตกตางกัน เชน คูมือการสอบบัญชีและแนวทางการสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชียังขาดเรื่องสำคัญบางเรื่อง
การขาดความเขาใจเก่ียวกับขอกำหนดของมาตรฐานวิชาชีพ การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ การติดตามผลและการ
จัดทำแผนการแกไขขอสังเกตที่ยังไมเหมาะสม เปนตน
         สำหรับแผนงานในอนาคตนั้น ก.ล.ต. ยังคงสานตอแผนการเสริมสรางความเขมแข็งใหแก stakeholders ที่เกี่ยวของอยาง
ตอเนื่อง โดยในป 2562 ก.ล.ต. จะจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะบังคับใชในอนาคต เชน TFRS9
TFRS16 รวมถึงการเตรียมความพรอมใหผูสอบบัญชีกาวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  นอกจากนี้ในสวนของ
คณะกรรมการตรวจสอบนั้น ก.ล.ต. มีแผนที่จะพัฒนาเครื่องมือหรือแนวทางที่จะชวยใหคณะกรรมการตรวจสอบสามารถทำหนาที่
ของตนไดดีย่ิงข้ึน  รวมถึงสนับสนุนการยกระดับความรูความสามารถของผูตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียน ท้ังน้ี เพ่ือใหระบบ
นิเวศของรายงานทางการเงินของตลาดทุนไทยเกิดความสมดุลและชวยยกระดับรายงานการเงินใหมีคุณภาพ ซึ่งจะเปนกลไกในการ
พัฒนาตลาดทุนใหไปตามทิศทางของแผนยุทธศาสตรที่ ก.ล.ต. ไดวางไว   
     



คณะท่ีปรึกษาดานการสอบบัญชี

          คณะท่ีปรึกษาดานการสอบบัญชี (“คณะท่ีปรึกษาฯ”) มีหนาท่ีในการใหความเห็นและขอเสนอแนะแก ก.ล.ต. เพ่ือใชประกอบ
การพิจารณาผลการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี ทั้งในระดับสำนักงานสอบบัญชีและระดับงานสอบบัญชี โดยองคประกอบของ
คณะที่ปรึกษาฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่เปนอิสระจากผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (“non-practitioner”) จำนวน 6 ทาน
และผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (“practitioner”) จำนวน 3 ทาน  ท้ังน้ี เพ่ือใหคณะท่ีปรึกษาฯ มีความเปนอิสระ
ในการใหความเห็น ก.ล.ต. จึงกำหนดใหที่ปรึกษาที่เขารวมประชุมตองมีสัดสวน non-practitioner ไมนอยกวา practitioner
รวมถึงตองเปนผูที่ไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับเรื่องที่จะพิจารณา

นายนนทพล นิ่มสมบุญ

ตำแหนง:
• กรรมการผู ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณและ
  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
• ประธานกรรมการ บริษัท เอ เอ็ม ซี อินเตอรเนชั ่นแนล
  คอนซัลติ้ง จำกัด

ประวัติการทำงาน:
• ผูอำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผนดิน
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
  ตลาดหลักทรัพย
• กรรมการธนาคารแหงประเทศไทย
• นายกสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย

การศึกษา:
• บัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโท ดานการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแหงรัฐไอโอวา
  สหรัฐอเมริกา (ศึกษาโดยทุนรัฐบาลไทย)
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• พาณิชยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

นายณัฐเสกข เทพหัสดิน

ตำแหนง:
• อนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
  ในพระบรมราชูปถัมภ
• อาจารยพิเศษคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
  มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน:
• หุนสวนและประธาน ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส
• อาจารยคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีจ ุฬาลงกรณ
  มหาวิทยาลัย
การศึกษา:
• Fellow of the Institute of Chartered Accountants
  in England and Wales
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นางสาวจงจิตต หลีกภัย

ตำแหนง:
• ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
• อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ คณะกรรมการ
  กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)

ประวัติการทำงาน:
• หุนสวนสำนักงานดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ
• อาจารยคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
  มหาวิทยาลัย
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบ
  วิชาชีพบัญชี

การศึกษา:
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรขั้นสูงการทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ
  มหาวิทยาลัย
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

นายปกรณ เพ็ญภาคกุล

ตำแหนง:
• กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยรัฐ 1 แหง
• อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน
• กรรมการสภาวิชาชีพบัญชีดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
• อนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
  ราชูปถัมภ
• ที่ปรึกษาสมาคมสำนักงานบัญชีไทย
• ที่ปรึกษาสมาคมผูสอบบัญชีภาษีอากร

ประวัติการทำงาน:
• หุนสวน สำนักงานสอบบัญชี ไพรซ วอเตอรเฮาส
• เลขาธิการและกรรมการหลายคณะในสมาคมนักบัญชีและ
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
• กรรมการสภาวิชาชีพบัญชีดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
  สองวาระ
• อนุกรรมการตรวจสอบ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ

การศึกษา:
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ (การบัญชี)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
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นางปราณี ภาษีผล

ตำแหนง:
• กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการกำกับดูแล
  และสรรหา กรรมการตรวจสอบบริษัท ดุสิตธานี จำกัด(มหาชน)
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
  และพิจารณาคาตอบแทน บริษัท เอส.ซี.ไอ.อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการลงทุน
  บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน)
• ประธานอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพ
  บัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ

ประวัติการทำงาน:
• เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลผูประกอบวิชาชีพบัญชี
• รองอธิบดีกรมการประกันภัย
• รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา
• หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงพาณิชย
• ที่ปรึกษาและอนุกรรมการชุดตาง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี
  ในพระบรมราชูปถัมภ
• คณะกรรมการตาง ๆ ของสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชี
  แหงประเทศไทย
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
  ตลาดหลักทรัพย

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

นายประสัณห เชื้อพานิช  

ตำแหนง:
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
  ภาคราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
• ประธานกรรมการ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ-บริษัทไทย (IOD)
• กรรมการ แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
  การทุจริต สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
  (ก.ล.ต.)
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
  และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
• ประธานกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
  และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
• ผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี คณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาด
  และการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย
• กรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ สำนักงาน
  คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
• อนุกรรมการกลั ่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ สำนักงาน
  คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร
  ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที
  โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคอรี่
  เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จำกัด
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
  พัฒนาสูความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด
  (มหาชน)
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• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
  สรรหาและกำหนดคาตอบแทน บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี
  จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ ตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัยมหิดล
• กรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
  พระจอมเกลาธนบุรี

ประวัติการทำงาน:
• ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
  บริษัทไทย (IOD)
• กรรมการที่ปรึกษาดานการกำกับดูแลกิจการและนโยบาย
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• กรรมการ IFRS Advisory Council, IFRS Foundation
• นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
• อุปนายกและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ดานการ
  สอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
• กรรมการอิสระ บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด
• กรรมการบริหาร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
  มหาวิทยาลัย
• นายกสมาคมนิสิตเกา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส
  จำกัด

การศึกษา:
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง)
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรขั ้นสูงทางการสอบบัญชี  จุฬาลงกรณ
  มหาวิทยาลัย
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
• Ivey School of Business, University of Western Ontario,
  Canada Executive Management Program
• Harvard Business School, Boston, USA -Leading
  Professional Services Firms
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กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการยกระดับคุณภาพ
รายงานทางการเงิน
         ก.ล.ต. มุงเนนยกระดับคุณภาพของระบบรายงานทางการเงินในตลาดทุนอยางตอเน่ือง โดยในป 2561 ก.ล.ต. ยังคงใชเคร่ืองมือ
ที่หลากหลายเพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูที่มีสวนรวมในกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน (“stakeholders”)
ซึ่งการสื่อสารและเผยแพรความรูถือเปนการดำเนินการที่ ก.ล.ต. ใหความสำคัญ โดยรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ เชน
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ (“สภาวิชาชีพบัญชีฯ”) กรมพัฒนาธุรกิจการคา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดสัมมนาเพื่อใหความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพบัญชี  นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังไดสงผูแทนเขารวมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณกับ stakeholders
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังเขารวมงานสัมมนาตาง ๆ ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหทราบถึงวิวัฒนาการในวิชาชีพบัญชีท่ีสำคัญ
และนำมาพัฒนาคุณภาพของระบบรายงานทางการเงินในตลาดทุนตอไป  

          ปจจุบัน stakeholders ท่ีมีสวนเก่ียวของกับระบบรายงานทางการเงินตองเผชิญกับความทาทายตาง ๆ เชน การเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยี การพัฒนาอยางรวดเร็วของธุรกรรมทางการเงินใหม ๆ การปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ท่ีมีความเขมขนมากย่ิงข้ึน  ดังน้ัน เพ่ือสงเสริมให stakeholders ท่ีเก่ียวของมีความรูเทาทันกับการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ซ่ึงจะชวยให
รายงานทางการเงินของบริษัทในตลาดทุนมีคุณภาพทัดเทียมสากลและไดรับความเชื่อมั่นจากผูลงทุนทั้งในและตางประเทศ ก.ล.ต.
จึงจัดอบรมและสัมมนาเพ่ือเตรียมความพรอมท้ังในดานพัฒนาการทางเทคโนโลยีและมาตรฐานวิชาชีพท่ีออกใหมใหแก stakeholders
ที่เกี่ยวของ ในหัวขอที่สำคัญดังตอไปนี้

ผลกระทบของพัฒนาการดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
กับงานสอบบัญชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง
รายไดจากสัญญาที่ทำกับลูกคา ซึ่งจะมีผลบังคับใช
ในป 2562
ประเด็นปญหาจากการสอบบัญชีที ่พบบอยและ
แนวทางแกไข ไดแก การรวมธุรกิจ การดอยคาของ
สินทรัพย การรับรูรายไดตามข้ันความสำเร็จของงาน
และ IT General Control (ITGC)
การใชผลงานของผูเชี่ยวชาญ เชน วิศวกร และ
ผูประเมินราคาอิสระ
แนวทางในการยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชี
เกณฑการหมุนเวียนผูสอบบัญชีแบบใหมตาม
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีสากล

          นอกจากนี้ ผูแทนของ ก.ล.ต. ยังเขารวมเปนวิทยากร
ในงานสัมมนา The Final Countdown to TFRS 9 นับถอยหลัง
เขาสู TFRS กลุม “เครื่องมือทางการเงิน”: ประเด็นปญหา
ผลกระทบ และการปฏิบัติในชวงการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจัดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี และงานสัมมนา “ทำความรูจักเครื ่องมือ
ทางการเงิน” ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา รวมทั้ง ก.ล.ต.
ไดรวมมือกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย จัดสัมมนาใหกับผูแทนบริษัทจดทะเบียน
ในหัวขอ พรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับรายงาน
ทางการเงิน และการเปดเผยขอมูลตาม CG Code ใหม เพ่ือเตรียม
ความพรอมในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช
เพื่อสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน

ยกระดับวิชาชีพและบุคลากรที่เกี่ยวของกับตลาดทุน
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เติบโตอยางมีคุณภาพเปนท่ียอมรับในระดับสากล

          ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ก.ล.ต. ไดรับการยอมรับใหเปนสมาชิกของ International Forum of Independent Audit
Regulators (“IFIAR”) ซึ่งเปนองคกรความรวมมือระหวางสมาชิกที่เปนหนวยงานอิสระที่ทำหนาที่กำกับดูแลผูสอบบัญชีทั่วโลก
และยังเปนสมาชิกของหนวยงานกำกับดูแลผูสอบบัญชีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN Audit Regulators Group:
“AARG”) อีกดวย โดยการเขารวมเปนสมาชิกใน IFIAR และ AARG เปนชองทางในการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ
เปดโอกาสใหสมาชิกไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณเกี่ยวกับการกำกับดูแลผูสอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี รวมทั้ง
ทำใหระบบการกำกับดูแลงานสอบบัญชีของประเทศไทยเปนที่ยอมรับวามีมาตรฐานทัดเทียมสากล
          นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังเปนสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (“IOSCO”) ซึ่งเปน
องคกรระหวางประเทศของหนวยงานที่มีหนาที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนทั่วโลก โดย ก.ล.ต. ไดสงผูแทนเขารวมเปนสมาชิก
ของ IOSCO Committee on issuer accounting, auditing, and disclosure (IOSCO Committee 1) ซึ่งเปนคณะทำงาน
ที่ทำหนาที่ติดตามพัฒนาการของมาตรฐานวิชาชีพบัญชีระหวางประเทศ ซึ่งการเขารวมเปนสมาชิกถือเปนโอกาสอันดีในการ
รับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพัฒนาการของมาตรฐานวิชาชีพบัญชีในระดับสากล เพื่อนำขอมูลมาเตรียมความพรอมใหแก
stakeholders ที่เกี่ยวของ อีกทั้งเจาหนาที่ ก.ล.ต. ยังเปนตัวแทนเขารวมใน IFRS Advisory Council ซึ่งทำหนาที่ใหคำแนะนำ
เก่ียวกับแผนกลยุทธ ทิศทางการดำเนินงานของ International Accounting Standards Board (“IASB”) ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ก.ล.ต.
ไดรับการยอมรับในระดับสากล
         ในป 2561 ก.ล.ต. ไดเขารวมโครงการประเมินภาคการเงิน
(Financial Sector Assessment Program: “FSAP”) ซ่ึงเปน
โครงการรวมระหวางธนาคารโลก (World Bank) และกองทุน
การเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund: IMF)
โดยผลการประเมินในสวนที่เกี่ยวของกับรายงานทางการเงิน
และการกำกับดูแลผูสอบบัญชีอยูในระดับที่นาพอใจ และแสดง
ใหเห็นวาการดำเนินการของ ก.ล.ต. ในเรื่องดังกลาวเปนไปตาม
มาตรฐานสากล

 

ตลอดป 2561 ท่ีผานมา ก.ล.ต. ไดเขารวมงานประชุมและสัมมนาระดับนานาชาติท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา audit inspection
และการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังน้ี

IFIAR
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เสริมสรางความแข็งแกรงแกบุคลากรภายใน

ยกระดับความรูดานมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีใหแกบุคลากรอยางตอเน่ือง

เตรียมความพรอมใหบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดาน IT

1

2

          เพื่อใหเจาหนาที่ ก.ล.ต. มีความรูเทาทันพัฒนาการ
ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีและนำความรูดังกลาวมาประยุกตใช
ในการดำเนินงานดานพัฒนาและกำกับดูแลการจัดทำรายงาน
ทางการเงินของบริษัทในตลาดทุนและการปฏิบัติงานของ
ผู สอบบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก.ล.ต.
จึงไดจัดอบรมภายในเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่จะมีผลบังคับใชในอนาคต และสงผูแทนเขารับการอบรมและ
รวมงานสัมมนาท้ังในและตางประเทศเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี
และการสอบบัญชีอยางสม่ำเสมอ  

 

         ปจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทสำคัญ
ในการดำเนินงานของบริษัทในตลาดทุนและผูสอบบัญชี ซ่ึงรวมถึง
กระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน และเคร่ืองมือท่ีใชในการ
สอบบัญชี ดังน้ัน ก.ล.ต. ในฐานะหนวยงานท่ีทำหนาท่ีกำกับดูแล
ความถูกตองของงบการเงินและการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี
จึงตองม่ันใจไดวา บุคลากรมีความรูความเขาใจในระบบเทคโนโลยีฯ
ท่ีบริษัทจดทะเบียนและผูสอบบัญชีใชในระดับท่ีเพียงพอท่ีจะทำ
หนาที่ไดอยางเหมาะสม ก.ล.ต. จึงไดจัดอบรมในเรื่องดังกลาว
ใหแกบุคลากร อาทิ การตรวจสอบระบบ ITGC การตรวจสอบและการวิเคราะหขอมูลการทุจริตทางบัญชีและดิจิตอล การใชเคร่ืองมือ
วิเคราะหขอมูลในการตรวจสอบบัญชี ความรูเพ่ือรองรับการพิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิตัล เปนตน นอกจากน้ี ก.ล.ต.
ยังเรงสรางทีมงานใหมีความรูในดานเทคโนโลยีฯ อยางเพียงพอ โดยสงบุคลากรไปรวมงานสัมมนาดานเทคโนโลยีที่จัดขึ้นโดย
หนวยงานตาง ๆ รวมทั้งยังมีแผนในการสงบุคลากรไปศึกษาดูงานดาน IT audit ในตางประเทศอีกดวย
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ผลการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี

ก. ระดับสำนักงานสอบบัญชี

        การมีระบบควบคุมคุณภาพในระดับสำนักงานสอบบัญชีที่ดีนั้น เปนปจจัยสำคัญที่ทำใหงานสอบบัญชีแตละงานมีคุณภาพ
ในรอบการตรวจท่ีสาม (ป 2559 -2561) ก.ล.ต. จึงติดตามดูแลคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนอยางตอเน่ือง เพ่ือใหม่ันใจไดวา
สำนักงานสอบบัญชีมีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมและเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 (“TSQC1”)สงผลให
ผูสอบบัญชีและบุคลากรที่อยูในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานไดตามที่มาตรฐานวิชาชีพกำหนด
        ภาพรวมของผลการตรวจในรอบท่ีสามแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของสำนักงานสอบบัญชีในการปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพ
ของสำนักงานสอบบัญชีใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง โดยผลคะแนนเฉลี่ยจากการตรวจระบบควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีทั้งสิ้น
28 แหง แสดงใหเห็นวา คะแนนในหลายองคประกอบดีข้ึนอยางเห็นไดชัดเม่ือเทียบกับผลคะแนนในรอบการตรวจท่ีหน่ึง(ป 2553 -
2555) และรอบการตรวจที่สอง (ป 2556 – 2558) ตามภาพ 1

          หากพิจารณาจำนวนสำนักงานสอบบัญชีท่ีไดผลคะแนนในแตละระดับแยกตามองคประกอบของ TSQC1 ตามภาพ 2 พบวา
สำนักงานสอบบัญชีเกินกวารอยละ 50 ไดรับผลการประเมินในองคประกอบการตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคา
และองคประกอบทรัพยากรบุคคล ในระดับ “ดีมาก” และ “ดี” โดยไมมีสำนักงานสอบบัญชีใดไดผลการประเมินในระดับตองปรับปรุง

ภาพ 1 ผลคะแนนเฉลี่ยถวงน้ำหนักตามมูลคาตลาดรวมของลูกคางานสอบบัญชี ในแตละองคประกอบของ TSQC 1 ในรอบการตรวจที่สาม
         (ป 2559 -2561) เปรียบเทียบกับผลการตรวจในรอบการตรวจที่หนึ่ง (ป 2553-2555) และรอบการตรวจที่สอง (ป 2556-2558)

ภาพ 2 รอยละของจำนวนสำนักงานสอบบัญชีแบงตามผลคะแนนในแตละองคประกอบของ TSQC 1 สำหรับรอบการตรวจที่สาม (ป 2559 -2561)

LD

ER

AC

HR

EP

MO

1.38

1.40

1.60

1.06

2.36

1.41

     21%                    18%                                 36%                                    25%

  18%                        25%                      14%                                  43%

                        50%                                             21%                             29%

                        50%                                                     29%                             21%

     21%                                     43%                                                   36%

11%         14%                                  46%                                                 29%

ดีมาก      ดี      ยอมรับได      ตองปรับปรุง

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ำหนัก
ตามมูลคาตลาด

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

LEADERSHIP
RESPONSIBILITIES

รอบการตรวจท่ี 1 : 1.63
รอบการตรวจท่ี 2 : 1.49
รอบการตรวจท่ี 3 : 1.38

CLIENT ACCEPTANCE
AND CONTINUANCE

รอบการตรวจท่ี 1 : 2.00
รอบการตรวจท่ี 2 : 1.48
รอบการตรวจท่ี 3 : 1.60

ENGAGEMENT
PERFORMANCE

รอบการตรวจท่ี 1 : 2.60
รอบการตรวจท่ี 2 : 2.45
รอบการตรวจท่ี 3 : 2.36

ETHICAL
REQUIREMENT

รอบการตรวจท่ี 1 : 1.22
รอบการตรวจท่ี 2 : 1.19
รอบการตรวจท่ี 3 : 1.40

HUMAN
RESOURCES

รอบการตรวจท่ี 1 : 1.59
รอบการตรวจท่ี 2 : 1.10
รอบการตรวจท่ี 3 : 1.06

MONITORING

รอบการตรวจท่ี 1 : 1.48
รอบการตรวจท่ี 2 : 1.88
รอบการตรวจท่ี 3 : 1.41

- 10 -



         เม่ือนำผลคะแนนการตรวจในรอบท่ีสามมาพิจารณาประกอบกับสัดสวนของลูกคาสอบบัญชีในตลาดทุนของแตละสำนักงาน
สอบบัญชี พบวา ความถี่ในการเขาตรวจสำนักงานสอบบัญชีแตละแหงตามหลักเกณฑการประเมินความเสี่ยง ปรากฏตามภาพ 3

         ในรอบการตรวจที่ผานมา ก.ล.ต. พบวา สำนักงานสอบบัญชีใหความสำคัญอยางมากกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และแกปญหาการลาออกของบุคลากรที่มีอัตราคอนขางสูง และปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานใหละเอียดและเปนไปตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี รวมทั้งใชเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อสรางวัฒนธรรมใหบุคลากรใหความสำคัญกับเรื่องคุณภาพงานเปนอันดับแรก
สงผลใหคะแนนในรอบที่สามขององคประกอบเรื่องทรัพยากรบุคคล การปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบของผูนำตอคุณภาพ
ภายในสำนักงาน ดีขึ้นกวารอบการตรวจที่ผานมา  อยางไรก็ดี ก.ล.ต. มีขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพในแตละ
องคประกอบที่สำนักงานสอบบัญชีสามารถนำไปปรับปรุงนโยบายและวิธีปฏิบัติใหดียิ่งขึ้นไดอีก ดังนี้

          หัวหนาสำนักงานสอบบัญชีเปนผูท่ีมีอิทธิพลตอวัฒนธรรม
ภายในองคกรของสำนักงานสอบบัญชี โดยหากหัวหนาสำนักงาน
สอบบัญชีกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีแสดงใหเห็นวาคุณภาพ
เปนส่ิงจำเปนในการปฏิบัติงาน จะสงผลใหระบบควบคุมคุณภาพ
ของสำนักงานสอบบัญชีและงานสอบบัญชีโดยรวมมีคุณภาพท่ีดี
ทั้งนี้ จากการตรวจระบบควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชี
ในรอบการตรวจที ่สาม ก.ล.ต. พบวา นอกเหนือจากการ
ใหความสำคัญในเรื ่องทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคูมือการ
สอบบัญชีแลว หัวหนาสำนักงานสอบบัญชีสวนใหญใหความสำคัญ
กับการวิเคราะหเชิงลึกถึงสาเหตุของขอบกพรองมากข้ึน สงผลให
สามารถปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพในรอบการตรวจที่สาม
ไดอยางตรงจุด

สูง

ต่ำ

ดีมาก                              ไมผาน

H

MH

ML

L

3

1

1

4

4

2

7

5

3

2

2

4

 

5

ไม
ผาน

ผลกระทบ
ตอตลาดทุน

ระดับคะแนน

RBA Results
ตรวจทุกป

ตรวจทุกสองป
ตรวจทุกสามป

H:
MH:
ML:

L:

มีผลกระทบโดยรวมตอตลาดทุนสูง
มีผลกระทบโดยรวมตอตลาดทุนปานกลางคอนไปทางสูง
มีผลกระทบโดยรวมตอตลาดทุนปานกลางคอนไปทางต่ำ
มีผลกระทบโดยรวมตอตลาดทุนต่ำ

ภาพ 3 ความถี่ในการเขาตรวจสำนักงานสอบบัญชีแตละแหงตามหลักเกณฑการประเมินความเสี่ยง

800
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-จำ
นว

น 
บม

จ.
แล

ะจ
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วน
ผูส

อบ
บัญ

ชีใ
นต

ลา
ดท

ุน

จำนวนบริษัทจดทะเบียน จำนวนผูสอบบัญชีในตลาดทุน

ป 2559 ป 2560 ป 2561

197
216 239

649
687 700

1. ความรับผิดชอบของผูนำตอคุณภาพภายในสำนักงาน

ภาพ 4 แสดงสัดสวนบริษัทจดทะเบียนตอผูสอบบัญชีในตลาดทุน
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          ทั้งนี้ จากการวิเคราะหขอสังเกตที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบของผูนำตอคุณภาพภายในสำนักงานในรอบกอน พบวา
หัวหนาสำนักงานไดปรับปรุงขอสังเกตในเรื่องการจัดสรรปริมาณงานใหแกหุนสวนสำนักงานแตละทาน (partner portfolio
allocation) และการวางแผนการวางตำแหนงทดแทน (succession plan) แลว โดยขอมูลสถิติแสดงใหเห็นวา สำนักงานสอบบัญชี
สวนใหญไดพัฒนาและผลักดันใหมีจำนวนผูสอบบัญชีในตลาดทุนเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับจำนวนลูกคาบริษัทจดทะเบียนที่มีอัตราเพิ่มขึ้น

          การที่สำนักงานสอบบัญชีจัดใหมีนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับขอกำหนดดานจรรยาบรรณอยางเพียงพอนั้น จะชวยเพิ่ม
ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา สำนักงานสอบบัญชีและบุคลากรในสังกัดจะสามารถปฏิบัติตามขอกำหนดดานจรรยาบรรณ
ท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสม  ท้ังน้ี การรักษาความเปนอิสระของผูสอบบัญชีในการปฏิบัติงานน้ันถือเปนเร่ืองสำคัญท่ีผูมีสวนเก่ียวของ
กับรายงานทางการเงินใหความสำคัญอยางมาก เนื่องจากการที่ผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่จะชวยยกระดับ
คุณภาพของงบการเงินและทำใหผูลงทุนเกิดความเชื่อมั่นในระบบรายงานทางการเงิน หนวยงานสากลที่มีหนาที่ออกขอกำหนด
ท่ีเก่ียวของกับจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีจึงมีการปรับปรุงขอกำหนดเก่ียวกับการรักษาความเปนอิสระของผูสอบบัญชี
อยางตอเนื่อง โดยในปที่ผานมาในระดับสากลไดมีการปรับปรุงขอกำหนดเรื่องการหมุนเวียนผูสอบบัญชีใหมีความเขมขนมากขึ้น
ซ่ึง ก.ล.ต. ไดปรับปรุงประกาศท่ีเก่ียวของกับหลักเกณฑการหมุนเวียนผูสอบบัญชีในตลาดทุน  ใหสอดคลองกับขอกำหนดของสากล
โดยมีผลใชบังคับเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 เปนตนไป สรุปไดดังนี้ 

ทำใหขอมูลสัดสวนปริมาณบริษัทจดทะเบียนตอผูสอบบัญชีใน
ตลาดทุนนั้น มีแนวโนมอัตราสวนที่ดีขึ้น โดยมีอัตราสวนลดลง
จาก 3.3 ในป 2559 เปน 3.2 และ 2.9 ในป 2560 และ 2561
ตามลำดับตามภาพ 4  สงผลใหผูสอบบัญชีในตลาดทุนมีปริมาณ
เพียงพอที่จะใหบริการในตลาดทุนไดอยางมีคุณภาพ
          นอกจากนี้ หัวหนาสำนักงานยังใหความสำคัญกับการ
วางแผนพัฒนาบุคลากร ทำใหมีผูสอบบัญชีรุนใหมเขามาทดแทน
อยางตอเน่ือง โดยจากการเก็บรวบรวมขอมูลอายุของผูสอบบัญชี
ในตลาดทุนป 2561 พบวา ผูสอบบัญชีในตลาดทุนสวนใหญ
มีชวงอายุอยูท่ี 40-49 ป คิดเปนรอยละ 47 และชวงอายุ 50-59 ป
คิดเปนรอยละ 31 ตามภาพ 5

47%

13%6%
3%

31%

30-39 ป

40-49 ป

50-59 ป

60-69 ป

70ปขึ้นไป

สัดสวนชวงอายุผูสอบบัญชีในตลาดทุน

ภาพ 5 แสดงสัดสวนชวงอายุผูสอบบัญชีในตลาดทุน

2. ขอกำหนดดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ

บทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน การเวนวรรค (cooling-off)
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 66
(transitional period) ต้ังแต 1 ม.ค. 67 

ผูสอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในรายงาน
การสอบบัญชี (signing audit
partner)/ ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบ
งาน (engagement partner)

7 รอบปบัญชีไมวาจะ
ติดตอกันหรือไม

3 รอบปบัญชีติดตอกัน 5 รอบปบัญชีติดตอกัน

1

1  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย (ฉบับที่ 14)
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 78/2561 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลของกองทุนรวมและทรัสตที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
หรือโครงสรางพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 และประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 5/2561 เรื่อง แนวทางการหมุนเวียนผูสอบบัญชีในตลาดทุนและการผอนผันการหมุนเวียนผูสอบบัญชีในตลาดทุน
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
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บทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน การเวนวรรค (cooling-off)
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 66
(transitional period) ต้ังแต 1 ม.ค. 67 

ผูสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน
(engagement quality control
reviewer “EQCR”)

ผูสอบบัญชีอื่นในกลุมผูปฏิบัติงาน
(other key audit partners)

7 รอบปบัญชีไมวา
จะติดตอกันหรือไม

7 รอบปบัญชีไมวา
จะติดตอกันหรือไม

3 รอบปบัญชีติดตอกัน

2 รอบปบัญชีติดตอกัน

3 รอบปบัญชีติดตอกัน

2 รอบปบัญชีติดตอกัน

          ท้ังน้ี หากพิจารณาหลักเกณฑการหมุนเวียนผูสอบบัญชี
ในตลาดทุนขางตน  สำนักงานสอบบัญชีควรจัดใหมีหุนสวนหรือ
บุคลากรที่เทียบเทาจำนวนไมนอยกวา 4 คน เพื่อใหสามารถ
หมุนเวียนการปฏิบัติงานภายในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได
จากขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 แสดงใหเห็นวา สำนักงาน
สอบบัญชีที่มีผูสอบบัญชีในตลาดทุนนอยกวา 4 คน คิดเปน
รอยละ 39 ตามภาพ 6 ซึ่งหากผูสอบบัญชีในสังกัดสำนักงาน
สอบบัญชีดังกลาวปฏิบัติงานสอบบัญชีใหแกลูกคาบริษัทจดทะเบียน
รายเดิมครบ 7 ปแลวจะสงผลใหสำนักงานสอบบัญชีท่ีมีบุคลากร
ไมเพียงพอท่ีจะปฏิบัติตามเกณฑการหมุนเวียน ไมสามารถรับงาน
ลูกคารายเดิมตอไปได
         ผลจากการตรวจระบบควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีในรอบการตรวจที่สาม แสดงใหเห็นวาสำนักงานสอบบัญชี
สวนใหญไดปรับปรุงนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับขอกำหนดดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของตามขอสังเกตที่ไดรับในรอบกอนแลว
โดยในรอบปจจุบัน ก.ล.ต. ยังพบขอสังเกตเก่ียวกับขอกำหนดดานจรรยาบรรณของสำนักงานสอบบัญชีเพียงบางแหง ในเร่ืองดังตอไปน้ี  

39%

61%

สัดสวนจำนวนสำนักงานสอบบัญชีที่มีผูสอบบัญชีในตลาดทุน

จำนวนผูสอบบัญชีในตลาดทุน
นอยกวา 4 คน

จำนวนผูสอบบัญชีในตลาดทุน
ตั้งแต 4 คนขึ้นไป

ภาพ 6 แสดงสัดสวนจำนวนสำนักงานสอบบัญชีท่ีมีผูสอบบัญชีในตลาดทุน
          นอยกวา 4 คน เปรียบเทียบกับสำนักงานสอบบัญชีท่ีมีผูสอบบัญชี
          ในตลาดทุนต้ังแต 4 คนข้ึนไป

ขอสังเกตท่ีพบ ความเส่ียง ขอแนะนำในการปรับปรุง

•  คู มือในสวนที ่เกี ่ยวของกับเกณฑ
การหมุนเวียนผูสอบบัญชี (key audit
partner) ยังไมละเอียดเพียงพอ เชน
     - ไมระบุแนวทางการนับเวลาการ
   ปฏิบัติงานใหชัดเจนวาตองนับเวลา
   การปฏิบัติงานในฐานะ signing audit
   partner  engagement partner
   EQCR  และ other key audit
   partners รวมกัน 
     - ไมม ีการกำหนดหลักเกณฑว า
   ผูสอบบัญชีอื่นที่ถือเปน other key
   audit partners ซ่ึงเขาขายตองนับเวลา
   การปฏิบัติงานดวยนั้นมีแนวทางการ
   พิจารณาอยางไร

•  การที่คู มือหรือฐานขอมูลในเรื ่อง
ดังกลาวไมเหมาะสม ทำใหมีความเส่ียง
ที่สำนักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชี
ในสังก ัดจะไมสามารถปฏิบ ัต ิตาม
ขอกำหนดดานจรรยาบรรณในเรื ่อง
การหมุนเวียนผูสอบบัญชีได
•  กอใหเกิดปญหาและอุปสรรคตอ
ความเปนอิสระในเรื ่องความคุนเคย
ทำใหอาจละเลยการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีหรือใชดุลยพินิจ
ไมเหมาะสม จนมีผลกระทบตอคุณภาพ
การปฏิบัติงานและความเหมาะสม
ของการแสดงความเห็นตอความถูกตอง
ของงบการเงิน

•  กำหนดนโยบายเรื่องการหมุนเวียน
key audit partner ใหสอดคลองกับ
จรรยาบรรณของผู ประกอบวิชาชีพ
(Code of Ethics for Professional
Accountants) โดยมีรายละเอียด
แนวทางในการพิจารณาที่ชัดเจนและ
สื่อสารใหผูที่เกี่ยวของทราบ
•  จัดใหมีการจัดเก็บขอมูลการหมุนเวียน
ผูสอบบัญชีในฐานขอมูลท่ีสอดคลองกับ
ขอกำหนดของจรรยาบรรณของผูประกอบ
วิชาชีพและเปนปจจุบัน รวมถึงกำหนด
ใหมีกระบวนการติดตามขอมูลดังกลาว
อยางสม่ำเสมอ
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ขอสังเกตท่ีพบ ความเส่ียง ขอแนะนำในการปรับปรุง

•  การจัดทำฐานขอมูลการปฏิบัติงาน
ของ key audit partner ท่ีเก่ียวของกับ
แตละงานสอบบัญชี ยังไมครบถวนหรือ
ละเอียดเพียงพอที่จะสามารถนำไปใช
ในการปฏิบัติตามเกณฑการหมุนเวียน
ผูสอบบัญชีได

•  การกำหนดใหพนักงานลงนามใน
หนังสือยืนยันการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
และการใหข อมูลเพื ่อประกอบการ
พิจารณาในเรื ่องความเปนอิสระใน
บางกรณีไมครอบคลุมถึงการเปดเผย
ขอมูลของสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิด
(close family) ตามที ่จรรยาบรรณ
กำหนด เชน การดำรงตำแหนงที่สำคัญ
ในบริษัทลูกคาสอบบัญชี เปนตน

•  การปองกันการเขาถึงขอมูลกระดาษ
ทำการยังไมรัดกุมเพียงพอ เชน กระดาษ
ทำการในรูปแบบ soft file ที่เก็บอยูใน
server ของสำนักงานสอบบัญชีเปดให
พนักงานทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลได
แมวาจะไมใชงานที่ตนเปนผูรับผิดชอบ

•  การระบุบริษัทในเครือหรือกิจการ
ที่เกี่ยวของกันของสำนักงานสอบบัญชี
ไมครบถวน สงผลใหสำนักงานสอบบัญชี
ไมไดพิจารณาความขัดแยงทางผลประโยชน
ที่เกิดจากการรับงานบริการอื่น (non-
audit services) ของบริษัทในเครือ
หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
•  การพิจารณาเนื ้อหาการใหบริการ
non-audit services ท่ีบริษัทท่ีเก่ียวของกัน
ของสำนักงานสอบบัญชีใหบริการ ไมเพียงพอ
ท่ีจะทำใหม่ันใจไดวา non-audit services
ดังกลาวอาจสงผลใหผูสอบบัญชีขาดความ
เปนอิสระในงานสอบบัญชีเน่ืองจากเขาขาย
เปนการสอบทานผลงานของตนเอง (self-
review threat) หรือการสนับสนุนงาน
ตนเอง (advocacy threat) หรือไม
 

•  สำนักงานสอบบัญชีไมมีขอมูลสำคัญ
ท่ีจะประเมินสถานการณและความสัมพันธ
ที่อาจกอใหเกิดอุปสรรคตอความเปน
อิสระไดอยางเพียงพอ

•  พนักงานที่ไมเกี่ยวของเขาถึงขอมูล
โดยไมไดรับอนุญาตและอาจนำขอมูล
ดังกลาวไปใชในทางที่ไมเหมาะสมได

•  ขอมูลที ่ใชประกอบการพิจารณา
ความเปนอิสระและความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในการรับงานสอบบัญชี
ไมครบถวน
•  อาจมีการรับงานสอบบัญชีที่เขาขาย
เปนการสอบทานผลงานของตนเอง
(self- review threat) หรือการสนับสนุน
งานตนเอง (advocacy threat) ซึ่งจะ
สงผลตอความเปนอิสระและความนาเช่ือถือ
ของผลงานของสำนักงานสอบบัญชี

•  ปรับปรุงนโยบายและแบบฟอรม
ในเรื ่องการเปดเผยขอมูลในหนังสือ
ยืนยันการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของพนักงานใหครบถวนและจัดใหมี
กระบวนการติดตามผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและวิธ ีปฏิบัต ิท ี ่กำหนดไว
รวมทั้งใหการอบรมเพื่อใหพนักงาน
มีความเขาใจในนโยบายและวิธีปฏิบัติ
ใหถูกตองตรงกัน

•  ปรับปรุงนโยบายในเรื่องการกำหนด
สิทธิในการเขาถึงงานสอบบัญชีใน server
ของสำนักงานสอบบัญชีใหเหมาะสม
และจำกัดการเขาถึงขอมูลดังกลาว
เฉพาะบุคคลที ่มีความจำเปนในการ
เขาถึงขอมูลเทานั้น

•  ระบุบริษัทในเครือ/กิจการท่ีเก่ียวของกัน
ใหครบถวน และกำหนดนโยบายและ
วิธีปฏิบัติในเร่ืองการพิจารณาความเปน
อิสระในกรณีท่ีมี non-audit services
ใหครอบคลุมทุกบริษัทในเครือของ
สำนักงานสอบบัญชี 
•  กำหนดรายละเอียดและขอบเขต
non-audit services ท่ีสามารถใหบริการ
แกลูกคางานสอบบัญชีไดในคูมือการ
ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี โดยส่ือสาร
ใหผูที่เกี่ยวของในสำนักงานสอบบัญชี
และบริษัทที ่เกี ่ยวของกันทราบและ
ถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
•  มีกระบวนการยืนยันขอมูลกับบริษัท
ในเครือหรือกิจการที่เกี่ยวของกันของ
สำนักงานสอบบัญชี เพื ่อนำขอมูล

- 14 -



ขอสังเกตท่ีพบ ความเส่ียง ขอแนะนำในการปรับปรุง

ขอสังเกตท่ีพบ ความเส่ียง ขอแนะนำในการปรับปรุง

non-audit services มาพิจารณา
กอนการตอบรับงานสอบบัญชี
•  ปรึกษาหารือและการจดบันทึกดุลยพินิจ
ในการพิจารณา non-audit services
วาไมขัดตอความเปนอิสระของผูสอบบัญชี
อยางไร

          กระบวนการตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคาเปนกระบวนการสำคัญที่จะชวยใหสำนักงานสอบบัญชี
มั่นใจไดวา งานที่สำนักงานสอบบัญชีตอบรับนั้น เปนงานที่สำนักงานสอบบัญชีมีทักษะ ความรู เวลาและทรัพยากรเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถตอบสนองตอความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม และการรับงานสอบบัญชีดังกลาวไมขัดตอขอกำหนดดาน
จรรยาบรรณที่เกี่ยวของ  ดังนั้น สำนักงานสอบบัญชีควรมีกระบวนการพิจารณาถึงความเพียงพอของทรัพยากรบุคคลเปรียบเทียบ
กับจำนวนและขนาดของลูกคาสอบบัญชี เพ่ือวางแผนกำลังคนใหรองรับกับปริมาณงานในอนาคตตามแผนธุรกิจของสำนักงานสอบบัญชี
โดยนอกเหนือจากการพิจารณาสัดสวนของลูกคาบริษัทจดทะเบียนตอจำนวนผูสอบบัญชีในตลาดทุนแลว สำนักงานสอบบัญชี
ควรพิจารณาความเพียงพอของพนักงานในระดับอื่น ๆ ประกอบดวย  ทั้งนี้ จากขอมูลในรอบการตรวจที่สาม พบวา สัดสวน
จำนวนบริษัทจดทะเบียนตอจำนวนพนักงานสอบบัญชีในตำแหนงผูจัดการหรือเทียบเทาอยูที่ 0.7 สำหรับสำนักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ (“big 4”) และ 1.5 สำหรับสำนักงานสอบบัญชีขนาดกลางและเล็ก (“non-big 4”) ซ่ึงแสดงใหเห็นวา big 4 มีกำลังคน
ในระดับผูจัดการในสัดสวนท่ีมากกวา non-big 4 อยางไรก็ดี หากพิจารณาขนาดของลูกคาสอบบัญชีประกอบดวยจะพบวา สัดสวน
จำนวนมูลคาตลาดรวมของลูกคาบริษัทจดทะเบียนตอจำนวนพนักงานสอบบัญชีในตำแหนงผูจัดการหรือเทียบเทาของ big 4 อยูที่ 
19,823 ลานบาท และ non-big 4 อยูท่ี 3,996 ลานบาท ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ขนาดลูกคาบริษัทจดทะเบียนของ big 4 มีขนาดใหญกวา
non-big 4 คอนขางมาก จึงจำเปนตองมีสัดสวนผูจัดการตอลูกคาบริษัทจดทะเบียนที่มากกวา
         ท้ังน้ี จากการตรวจระบบควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีในรอบการตรวจท่ีสาม ก.ล.ต. พบวาสำนักงานสอบบัญชีสวนใหญ
ไดปรับปรุงนโยบายท่ีเก่ียวของกับการตอบรับงานและการคงไวซ่ึงความสัมพันธกับลูกคาตามขอสังเกตจากการตรวจในรอบกอนแลว
อยางไรก็ดี ก.ล.ต. ยังพบขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยง ดังนี้   

3. การตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคา

•  ออกหนังสือตอบรับงานสอบบัญชีโดยท่ี
กระบวนการประเมินความเสี่ยงในการ
รับงานยังไมเสร็จสิ้น
•  ออกหนังสือตอบรับงานกอนที่ไดรับ
จดหมายตอบกลับเกี่ยวกับเหตุผลทาง
มรรยาทจากผูสอบบัญชีคนกอน

•  ไมได พ ิจารณาขอมูลและปจจัย
ที่สำคัญตาง ๆ อยางครบถวน ซึ่งอาจ
มีความเสี่ยงที่สำนักงานสอบบัญชีจะ
ต ัดส ินใจตอบร ับงานสอบบ ัญช ีที่
มีความเส่ียงในระดับท่ีสูงกวาระดับปกติ

•  สำนักงานสอบบัญชีควรกำหนดใหมี
การรวบรวมขอมูลท่ีจำเปนอยางครบถวน
กอนการตอบรับงานกับลูกคารายใหม
และลูกคารายเดิม เพื ่อปองกันกรณี
ที่อาจจะมีความเสี่ยงเกินกวาระดับที่
สำนักงานสอบบัญชีจะสามารถยอมรับได
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         งานสอบบัญชีไมสามารถทำไดโดยผูสอบบัญชีเพียงลำพัง คุณภาพงานสอบบัญชีจึงขึ้นอยูกับคุณภาพของกลุมผูปฏิบัติงาน
และระบบการควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีดวยนอกเหนือจากผูสอบบัญชีท่ีเปนผูลงนามในรายงานการสอบบัญชี  ดังน้ัน
ทรัพยากรบุคคลถือเปนปจจัยสำคัญที่มีผลโดยตรงตอคุณภาพของงานสอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีจึงจำเปนตองจัดใหมีบุคลากร
ท่ีมีความรูความสามารถ และเวลาในการปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ
          จากการตรวจระบบควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีในรอบท่ีสาม ก.ล.ต. พบวา สำนักงานสอบบัญชีสวนใหญไดปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ จากการนำขอมูลเชิงสถิติมาวิเคราะห
เพื่อประกอบการพิจารณาคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีในเบื้องตน พบวาอัตราการลาออกโดยเฉลี่ยของพนักงานในระดับผูชวย
ผูสอบบัญชีในป 2561 เทากับรอยละ 22 ซึ่งมีแนวโนมที่ดีขึ้นจากอัตราการลาออกในป 2560 ที่รอยละ 27  โดยเมื่อจำแนกอัตรา
การลาออกในป 2561 ระหวาง big 4 และ non-big 4 พบวา อัตราการลาออกอยูที ่รอยละ 15 และรอยละ 23 ตามลำดับ
ซึ่งแสดงใหเห็นวา สำนักงานสอบบัญชีกลุม non-big 4 สวนใหญประสบปญหาการรักษาบุคลากรไวในสำนักงาน สงผลใหมีอัตรา
การหมุนเวียนบุคลากรสูง และทำใหขาดแคลนผูชวยผูสอบบัญชีที่มีประสบการณที่จำเปน
         ท้ังน้ี อัตราการลาออกของพนักงานในระดับผูชวยผูสอบบัญชีสามารถนำมาใชประกอบการพิจารณาความเพียงพอของบุคลากร
ภายในสำนักงานสอบบัญชี รวมถึงการวางแผนงานในเร่ืองการจัดสรรทรัพยากรบุคคลท้ังในเร่ืองการรับสมัครพนักงาน การจัดสรรงาน
และการปรับกลยุทธเพ่ือใชในการรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถใหทำงานกับสำนักงานสอบบัญชีนานข้ึน สำนักงานสอบบัญชี
จึงควรวิเคราะหและหาสาเหตุของการลาออกของพนักงานในองคกรของตน และพิจารณาปรับปรุงกลยุทธและนโยบายตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรบุคคล เพื่อใหตอบสนองตอความตองการของพนักงาน และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ
ไวกับสำนักงานสอบบัญชี

          ขอมูลสัดสวนจำนวนพนักงานตอหุนสวนในรอบการตรวจที่สาม มีคาเฉลี่ยอยูที่ 31 สำหรับกลุม big 4 และ 13 สำหรับ
กลุม non-big 4 และสัดสวนจำนวนพนักงานตอผูจัดการมีคาเฉลี่ยอยูที่ 8 สำหรับกลุม big 4 และ non-big 4  ซึ่งจะเห็นไดวา
คาเฉลี่ยของสัดสวนพนักงานตอผูจัดการนั้นมีความใกลเคียงกันในทั้งในกลุม big 4 และ non-big 4 ในขณะที่สัดสวนพนักงาน
ตอหุนสวนมีจำนวนที่หางกันคอนขางมาก  ทั้งนี้ ขอมูลสัดสวนจำนวนพนักงานตอหุนสวนและตอผูจัดการนั้นเปนขอมูลเบื้องตน
ประกอบการพิจารณาวาจำนวนพนักงานในแตละระดับของสำนักงานสอบบัญชีมีสัดสวนท่ีเหมาะสมท่ีจะสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชี
ไดอยางมีคุณภาพ และผูท่ีทำหนาท่ีสอบทานงานน้ันมีเพียงพอท่ีจะสามารถดูแลและสอบทานงานไดอยางท่ัวถึง อยางไรก็ดี อัตราสวน
ดังกลาวในสำนักงานสอบบัญชีแตละแหงอาจแตกตางกันตามลักษณะโครงสรางของบุคลากรภายในสำนักงานสอบบัญชี ซ่ึงสำนักงาน
สอบบัญชีควรพิจารณาอัตราสวนดังกลาวควบคูไปกับปริมาณงานและระดับความซับซอนของงานสอบบัญชี โดยสำนักงานสอบบัญชี
ท่ีมีสัดสวนดังกลาวสูง อาจพิจารณาวิเคราะหเชิงลึกวา สำนักงานสอบบัญชีจำเปนท่ีจะตองจัดใหมีกระบวนการตาง ๆ เพ่ือใหม่ันใจวา
งานของผูสอบบัญชีที่มีประสบการณต่ำกวาจะถูกสอบทานโดยผูที่มีประสบการณสูงกวา เชน กำหนดจำนวนชั่วโมงขั้นต่ำในการ

23%
อัตราการลาออก

ของผูสอบบัญชีกลุม non-big 4

15%
อัตราการลาออก

ของผูสอบบัญชีกลุม big 4

ภาพ 7 อัตราการลาออกของผูสอบบัญชีกลุม big 4 และ non-big 4

4. ทรัพยากรบุคคล
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มีสวนรวมในงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชี ผูจัดการ และ EQCR กำหนดใหมีการปรึกษาหารือผูเชี่ยวชาญในประเด็นที่สำคัญ
รวมถึงพัฒนาความรูความสามารถและศักยภาพของทีมตรวจสอบอยางตอเนื่อง เปนตน

          ระบบควบคุมคุณภาพในองคประกอบการปฏิบัติงานถือเปนองคประกอบที่สำคัญที่จะชวยใหสำนักงานสอบบัญชีมั่นใจไดวา
ผูสอบบัญชีและบุคลากรในสังกัดจะสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามที่มาตรฐานวิชาชีพและขอกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของ
รวมถึงสำนักงานสอบบัญชีหรือผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสามารถออกรายงานการสอบบัญชีที่เหมาะสมกับสถานการณ อยางไรก็ดี
จากการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติพบวา นอกจากการที่คูมือการสอบบัญชีและแนวการสอบบัญชีครบถวนตามที่มาตรฐานการสอบบัญชี
กำหนดและละเอียดเพียงพอแลว องคประกอบอื่น ๆ ยังมีสวนชวยใหงานสอบบัญชีแตละงานมีคุณภาพมากขึ้นดวย  ก.ล.ต. จึงได
นำขอมูลเชิงสถิติมาวิเคราะหเพื่อประกอบการพิจารณาคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีในเบื้องตน ดังนี้
         ประสบการณเฉลี่ยของพนักงานในระดับตาง ๆ เปนปจจัยที่ชวยชี้ใหเห็นถึงขีดความสามารถและความแข็งแกรงของทีมตรวจสอบ
ของสำนักงานสอบบัญชีในเบื้องตนได ซึ่งขอมูลในรอบการตรวจที่สามแสดงใหเห็นวา พนักงานในระดับหุนสวน ผูจัดการ และผูชวย
ผูสอบบัญชีมีประสบการณเฉลี่ยอยูที่ 25 ป 12 ป และ 3 ป ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดแยกในแตละตำแหนงยอยตามภาพ 9
ทั้งนี้ พนักงานในระดับผูชวยผูสอบบัญชีนั้นเปนกลุมที่มีประสบการณเฉลี่ยนอย แตหากพิจารณาจำนวนชั่วโมงที่พนักงานกลุมดังกลาว
มีสวนรวมในงานสอบบัญชีแลว พบวา มีสัดสวนที่สูงมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 58 - 87 ของจำนวนชั่วโมงการสอบบัญชีทั้งหมด 
ตามภาพ 10  สำนักงานสอบบัญชีจึงควรใหความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพพนักงานกลุมดังกลาว ทั้งในดานการพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับความรูในดานมาตรฐานวิชาชีพ และทักษะในการปฏิบัติงาน โดยอาจพิจารณาเครื่องมือการฝกอบรมที่เหมาะสมกับเนื้อหา
และลักษณะของงาน เชน การบรรยาย การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือการฝกสอนโดยการปฏิบัติงานจริง (“on-the-job training”)
เปนตน เพื่อชวยใหมั่นใจวา ทีมตรวจสอบมีทักษะ ความรูความสามารถ รวมถึงวิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพ (“professional skepticism”) ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีไดอยางมีคุณภาพ

5. การปฏิบัติงาน

31, 13
สัดสวนจำนวนพนักงาน
ตอหุนสวนสำหรับ big 4

และ non-big 4 ตามลำดับ

8, 8
สัดสวนจำนวนพนักงาน
ตอผูจัดการ ทั้ง big 4

และ non-big 4

ภาพ 8 จำนวนพนักงานตอหุนสวน และพนักงานตอผูจัดการ

Audit partners Managerial audit staff 12 years Non-managerial audit staff
3 years

25.3 years Directors
18.6 years

Senior managers
14.9 years

Seniors
4.4 years

Juniors
1.3 years

Managers
9.4 years

ภาพ 9 ประสบการณเฉล่ียของพนักงานในแตละระดับ
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Staff 58-87%

Manager 8-25%

EQCR
1-5%

Partner
3-13%

ภาพ 10 รอยละจำนวนชั่วโมงที่พนักงานแตละระดับมีสวนรวม
            ในงานสอบบัญชี

          ขอมูลเกี ่ยวกับการมีสวนรวมในงานสอบบัญชีของ
ผูสอบบัญชี และ EQCR ถือเปนขอมูลสำคัญที่มีความสัมพันธ
กับคุณภาพงานสอบบัญชี เนื ่องจากผู สอบบัญชีเปนผู ที ่มี
ประสบการณและมีความรูในธุรกิจท่ีตรวจสอบ จึงสามารถวางแผน
การตรวจสอบ ประเมินความเสี ่ยง สอบทานงานตรวจสอบ
และใหคำแนะนำท่ีเหมาะสมกับทีมตรวจสอบได  ในขณะท่ี EQCR
ซ่ึงเปนผูท่ีมีประสบการณในงานสอบบัญชีและไมไดเปนสวนหน่ึง
ของกลุมผูปฏิบัติงาน จะชวยประเมินเก่ียวกับการใช professional
judgment ที่สำคัญของกลุมผูปฏิบัติงาน และประเมินความ
เหมาะสมเก่ียวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบและขอสรุปท่ีใชในการ
จัดทำรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่งจะชวยสงเสริมใหคุณภาพงาน
สอบบัญชีและคุณภาพโดยรวมของสำนักงานสอบบัญชีดียิ่งขึ้น
โดยขอมูลในรอบการตรวจที่สาม พบวา สำนักงานสอบบัญชี
ที่ไดคะแนนในองคประกอบการปฏิบัติงาน (engagement
performance) อยูในระดับดีและยอมรับได จะมีช่ัวโมงการสวนรวม
ในงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีเฉลี่ยอยูที่ประมาณรอยละ 10

2561

2560

2559

2558

2557

9%               16%                                              55%                                                   20%

   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%

ภาพ 11 แสดงสัดสวนชั่วโมงการมีสวนรวมของผูสอบบัญชี
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2561

2560

2559

2558

2557

 5%                                         53%                                                 25%                           17%

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 12 แสดงสัดสวนรอยละการมีสวนรวมของผูสอบบัญชีตอชั่วโมงการทำงานทั้งหมด

2561

2560

2559

2558

2557

                            44%                                        19%                          25%                       12%

                 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 13 แสดงสัดสวนชั่วโมงการมีสวนรวมของ EQCR

2561

2560

2559

2558

2557

                                       58%                                                              33%                       6% 3%

                    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%

ภาพ 14 แสดงสัดสวนรอยละการมีสวนรวมของ EQCR ตอชั่วโมงการทำงานทั้งหมด
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          ผลการตรวจระบบควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีในรอบการตรวจท่ีสาม แสดงใหเห็นวาสำนักงานสอบบัญชีสวนใหญ
ไดใหความสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีในเร่ืองการปฏิบัติงานใหดีย่ิงข้ึนในหลาย ๆ ดานแลว
เชน คูมือการสอบบัญชีและแนวการสอบบัญชี กระบวนการปรึกษาหารือ และการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี เปนตน
อีกทั้งยังไดนำขอสังเกตของ ก.ล.ต. ไปพิจารณาปรับปรุงอยางตอเนื่อง  อยางไรก็ดี ก.ล.ต. ยังพบขอสังเกตที่สำคัญเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของสำนักงานสอบบัญชีหลายแหง ในเรื่องดังตอไปนี้

ขอสังเกตท่ีพบ ความเส่ียง ขอแนะนำในการปรับปรุง

•  คู ม ือการสอบบัญชีและแนวการ
สอบบัญชีไมครบถวนหรือไมเปนไปตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีในบางเรื ่อง
ที ่สำคัญ เชน การระบุและประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ การกำหนด
ระดับความมีสาระสำคัญ การกำหนด
หลักเกณฑในการกำหนดขนาดตัวอยาง
เปนตน

•  ทีมตรวจสอบยังไมไดปฏิบัต ิงาน
สอบบัญชีใหเปนไปตามคูมือและแนว
การตรวจสอบบัญชีท่ีสำนักงานสอบบัญชี
กำหนด

•  ยังกำหนดตัวอยางสถานการณหรือ
ประเด็นที่ทีมงานสอบบัญชีควรปรึกษา
หารือ ในคูมือการควบคุมคุณภาพของ
สำนักงานสอบบัญชีไมครบถวนหรือ
ละเอียดเพียงพอ เชน การรวมธุรกิจ
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ เครื่องมือ
ทางการเงิน เปนตน

•  ทีมตรวจสอบไมสามารถปฏิบัติงาน
ตรวจสอบใหสอดคลองกับมาตรฐาน
การสอบบัญชีท่ีเก่ียวของได ซ่ึงมีความเส่ียง
ท่ีผูสอบบัญชีอาจแสดงความเห็นในรายงาน
การสอบบัญชีไมเหมาะสม

•  สำนักงานสอบบัญชีไมไดรับความ
เชื่อมั่นในคุณภาพงานสอบบัญชี และมี
ความเสี ่ยงที ่ผ ู สอบบัญชีอาจแสดง
ความเห็นในรายงานการสอบบัญชี
ไมเหมาะสม

   ผู สอบบัญชีอาจไมได นำประเด็น
ที่สำคัญมาปรึกษาหารืออยางเหมาะสม
และครบถวน ซ่ึงอาจสงผลใหผูสอบบัญชี
แสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชี
ไมเหมาะสม เนื ่องจากไมไดผานการ
พิจารณาขอเท็จจริงและมาตรฐานวิชาชีพ
อยางรอบคอบ

•  สำนักงานสอบบัญชีควรมอบหมาย
ใหบุคลากรท่ีมีความรูและเวลาเพียงพอ
เปนผูรับผิดชอบในการปรับปรุงคูมือ
และแนวการตรวจสอบบัญช ี และ
แบบฟอรมกระดาษทำการที่เกี่ยวของ
ใหมีรายละเอียดท่ีชัดเจนและสอดคลอง
กับมาตรฐานการสอบบัญชีอยางครบถวน
รวมทั้งจัดอบรมใหบุคลากรทราบถึง
ขอมูลการเปลี ่ยนแปลงดังกลาวและ
สามารถนำไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสม

•  สื่อสารคูมือและแนวการสอบบัญชี
ใหพนักงานทุกระดับรับทราบภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม และจัดอบรมให
บุคลากรทราบถึงคู ม ือและแนวการ
ตรวจสอบบัญชี
•  จัดใหมีกระบวนการติดตามผลและ
ใหขอสังเกตแกพนักงานท่ีไมไดปฏิบัติงาน
สอบบัญชีใหเปนไปตามคูมือและแนว
การตรวจสอบบัญชีอยางทันเวลา

   สำนักงานสอบบัญช ีควรกำหนด
ตัวอยางหัวขอเรื ่องที่ผู สอบบัญชีควร
นำมาปรึกษาหารือ และสนับสนุนใหมี
วัฒนธรรมในการปรึกษาหารือในประเด็น
ที่ยาก ซับซอน หรือตองใชดุลยพินิจ
คอนขางมาก
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ขอสังเกตท่ีพบ ความเส่ียง ขอแนะนำในการปรับปรุง

6. การติดตามผล

          การที่สำนักงานสอบบัญชีจัดใหมีกระบวนการติดตามผลที่ดีนั้น จะชวยใหมั่นใจไดวา นโยบายและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของ
กับระบบควบคุมคุณภาพครบถวน และมีการนำไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล รวมถึงยังชวยสงเสริมใหสำนักงานสอบบัญชีสามารถ
แกไขขอบกพรองที่สำคัญไดอยางทันทวงที ซึ่งจะสงผลใหระบบควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีและคุณภาพงานสอบบัญชี
ดียิ่งขึ้น  ทั้งนี้ จากการตรวจระบบควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีในรอบการตรวจที่สาม ก.ล.ต. พบวา สำนักงานสอบบัญชี
หลายแหงไดปรับปรุงกระบวนการติดตามผลใหสอดคลองกับ TSQC 1 และขอสังเกตของ ก.ล.ต. แลว  อยางไรก็ดี ก.ล.ต. ยังพบ
ขอสังเกตเกี่ยวกับการติดตามผลของสำนักงานสอบบัญชีบางแหง ดังนี้

•  แนวทางการติดตามผลในระดับสำนักงาน
สอบบัญชีและระดับงานสอบบัญชียังไม
ครบถวนและชัดเจนเพียงพอ รวมท้ังไมมี
รายละเอียดและตัวอยางของเรื่องที่ควร
ติดตามผล ทำใหผูติดตามผลไมไดพิจารณา
ประเด็นสำคัญอยางครบถวน
•  ไมไดบันทึกขอมูลการติดตามผลอยาง
ละเอียดเพียงพอท่ีจะสามารถใหขอแนะนำ
แกผูปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม

•  ไมไดกำหนดนโยบายและแนวทางใน
การวิเคราะหเชิงลึกถึงสาเหตุที่แทจริง
ของขอบกพรอง การจัดทำแผนการแกไข
และการติดตามผลการแกไขขอบกพรอง
ที่ตรวจพบ

•  ผู ร ับผิดชอบในการติดตามผลอาจ
ไมสามารถรวบรวมขอสังเกตท่ีสำคัญท้ังใน
แตละองคประกอบของระบบควบคุม
คุณภาพและในแตละงานสอบบัญชีได
อยางครบถวน ทำใหสำนักงานสอบบัญชี
ไมไดปรับปรุงคุณภาพงานสอบบัญชี
ในเรื่องที่สำคัญอยางเหมาะสม

•  แกไขขอบกพรองที ่พบไมครบถวน
หรือไมเหมาะสม เน่ืองจากไมไดวิเคราะห
เชิงลึกถึงสาเหตุท่ีแทจริง รวมท้ังไมสามารถ
แกไขขอบกพรองไดทันเวลา เนื่องจาก
ไมมีการจัดทำแผนการแกไข และกระบวน
การติดตามผลการแกไขขอบกพรอง

•  ปรับปรุงแนวทางการติดตามผลทั้งใน
ระดับสำนักงานสอบบัญชีและระดับแตละ
งานสอบบัญชีใหครอบคลุมถึงขอกำหนด
ของมาตรฐานการสอบบัญชีที่สำคัญและ
มีรายละเอียดในเร่ืองสำคัญอยางครบถวน
•  ออกแบบกระบวนการติดตามผลใหมี
ขั ้นตอนการสื ่อสารขอมูลที ่ผู ต ิดตาม
ผลตรวจพบและใหขอสังเกตแกผูปฏิบัติงาน
อยางเปนลายลักษณอักษร

•  จัดใหมีกระบวนการวิเคราะหเชิงลึก
ถึงสาเหตุท ี ่แทจร ิงของขอบกพรอง
จัดทำแผนการแกไข และการดำเนินการ
ติดตามผลการแกไขขอบกพรอง โดย
กำหนดชวงเวลาที ่ช ัดเจนที ่จะต อง
ดำเนินการในเรื่องดังกลาวใหแลวเสร็จ
ในแตละป
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ข. ระดับงานสอบบัญชี

          ในรอบการตรวจท่ีสาม (ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2561) ผูสอบบัญชีในตลาดทุนมีจำนวนท้ังส้ิน 239 คน จาก สำนักงานสอบบัญชี
28 แหง (ตามรายละเอียดในภาพ 15) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบการตรวจที่สอง (สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558) จำนวน 64 คน หรือคิดเปน
รอยละ 37 โดยในชวง 3 ปที่ผานมามีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยของผูสอบบัญชีในตลาดทุนเฉลี่ยรอยละ 11 ตอป  ทั้งนี้ งานสอบบัญชี
ท่ี ก.ล.ต. เลือกข้ึนมาตรวจในรอบการตรวจท่ีสามมีจำนวนท้ังส้ิน 284 งาน ประกอบดวยงานสอบบัญชีท่ีเลือกข้ึนมาตรวจในป 2561
รวมท้ังส้ิน 104 งานสอบบัญชี จากผูสอบบัญชีในตลาดทุนจำนวน 53 คน ซ่ึงประกอบดวย ผูสอบบัญชีท่ีขอตออายุการใหความเห็นชอบ
25 คน และผูสอบบัญชีที่ยื่นคำขอความเห็นชอบใหม 28 คน (ตามรายละเอียดในภาพ 15)

          ก.ล.ต. พบวา ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาคุณภาพงานสอบบัญชีมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนอยางตอเน่ือง โดยจากผลการตรวจคุณภาพ
งานสอบบัญชีในรอบท่ีสาม (ตามภาพ 16) แสดงใหเห็นวา สัดสวนของผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยมีขอสังเกต
ใหปรับปรุงขอบกพรองและมีเง่ือนไขการติดตามผลในงวดถัดไปมีสัดสวนลดลงอยางตอเน่ืองต้ังแตป 2559 จนถึงป 2561 ในขณะเดียวกัน
สัดสวนของผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยไมมีขอสังเกตมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสำคัญ  พัฒนาการท่ีดีข้ึนดังกลาว
เปนผลมาจากความมุงมั่นและความรวมมือของผูสอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในการยกระดับคุณภาพในระดับงานสอบบัญชี
อยางสม่ำเสมอ  นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังดำเนินโครงการตาง ๆ เพื่อชวยสนับสนุนใหสำนักงานสอบบัญชีพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี
อยางตอเนื่อง เชน ประชุมรวมกับสำนักงานสอบบัญชีเพื่อวิเคราะหประเด็นปญหาจากการสอบบัญชีเพื่อหาสาเหตุที่แทจริง
ของขอบกพรองและหาแนวทางการแกไข จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับประเด็นขอบกพรองที่เกิดขึ้นซ้ำเพื่อใหผูสอบบัญชี
และสำนักงานสอบบัญชีไดนำความรูไปปรับปรุงคูมือและแนวการสอบบัญชีใหเหมาะสมย่ิงข้ึน รวมท้ังจัดสัมมนาเพ่ือเตรียมความพรอม
รับมือกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม และผลกระทบของการพัฒนาการดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับงานสอบบัญชี
เพื่อใหมั่นใจวาผูสอบบัญชีในตลาดทุนไทยพรอมที่จะรับมือใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

ขอใหม 28 คน ตออายุ 25 คน

104 งานสอบบัญชี

ใหความเห็นชอบในป 2561 ผูสอบบัญชีในตลาดทุน ณ สิ้นป 2561
Big-4 firms – 140 คน

58%
International firms – 14 คน

6%
Local firms – 85 คน

36%

ภาพ 15 จำนวนผูสอบบัญชีในตลาดทุน ซึ่งแบงตามประเภทสำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และแสดงขอมูล
           จำนวนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบในป 2561

หมายเหตุ: International firms หมายถึง สำนักงานสอบบัญชีที่เปนสมาชิกของสำนักงานสอบบัญชีตางประเทศใชชื่อสำนักงานสอบบัญชี
เดียวกับสำนักงานสอบบัญชีตางประเทศ รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานสอบบัญชีตางประเทศอยางสม่ำเสมอ 
แตไมรวมถึง Big-4 firms
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1
23

ใหความเห็นชอบโดยไมมีขอสังเกต

ป 2561  58%
ป 2560  31%
ป 2559  15%

ใหความเห็นชอบ 5 ป
โดยมีขอสังเกตใหผูสอบบัญชี

ปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ใหความเห็นชอบ 5 ป
โดยมีขอสังเกตใหผูสอบบัญชี

ปรับปรุงขอบกพรองและมีเงื่อนไข
การติดตามผลในงวดถัดไป

ป 2561  17%
ป 2560  34%
ป 2559  43%

ป 2561  25%
ป 2560  35%
ป 2559  37%

ภาพ 16 ผลการตรวจการปฏิบัติงานสอบบัญชีรายบุคคลแยกตามประเภทการใหความเห็นชอบในป 2559 - 2561

          หากจำแนกขอสังเกตท่ีพบจากการตรวจทานกระดาษทำการของผูสอบบัญชีในรอบการตรวจท่ีสามระหวางป 2559 - 2561
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานสอบบัญชีตามภาพ 17 พบวา ขอสังเกตสวนใหญมาจากขั้นตอนการตรวจสอบเนื้อหาสาระมากที่สุด
โดยในป 2561 พบขอสังเกตในข้ันตอนดังกลาวถึงรอยละ 76 ของจำนวนงานสอบบัญชีท้ังหมด ซ่ึงสาเหตุสวนหน่ึงมาจากการรวบรวม
หลักฐานการสอบบัญชีไมเพียงพอในการตรวจสอบเน้ือหาสาระรายการท่ีซับซอนหรือรายการท่ีตองใชดุลยพินิจ โดยในข้ันตอนดังกลาว
จำเปนตองใชประสบการณและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ (professional skepticism) เพ่ือพิจารณาเน้ือหาสาระ
ที่แทจริงของรายการ  นอกจากนี้ สำหรับประเด็นขอสังเกตจากการตรวจสอบเนื้อหาสาระที่ยังคงพบซ้ำในหลายงานสอบบัญชี
สวนมากอยูในข้ันตอนการตรวจสอบเน้ือหาสาระบัญชีสินคาคงเหลือ  บัญชีตนทุนขาย และบัญชีรายได ซ่ึงสำนักงานสอบบัญชีสวนใหญ
ไดทยอยแกไขคูมือการตรวจสอบและแนวการตรวจสอบบัญชีแลว และมีแนวโนมของจำนวนขอสังเกตที่ลดลงในปปจจุบัน

การวางแผนการตรวจสอบ
พบขอสังเกตรอยละ 45 
ไมพบขอสังเกตรอยละ 55

การตรวจสอบเนื้อหาสาระ
พบขอสังเกตรอยละ 76
ไมพบขอสังเกตรอยละ 24

การทดสอบการควบคุม
พบขอสังเกตรอยละ 43 
ไมพบขอสังเกตรอยละ 57

การสรุปผลการตรวจสอบ
และการแสดงความเห็นตองบการเงิน
พบขอสังเกตรอยละ 3 
ไมพบขอสังเกตรอยละ 97

ภาพ 17 สัดสวนงานสอบบัญชีที่พบขอสังเกตจากการตรวจทานกระดาษทำการในป 2561 จำแนกตามขั้นตอนการปฏิบัติงานสอบบัญชี
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          หากพิจารณาประเภทของขอสังเกตท่ีตรวจพบตามภาพ 18 พบวา ประเด็นท่ียังพบในหลายงานสอบบัญชี ไดแก การประเมิน
ความเส่ียง การทดสอบการควบคุม และการเลือกตัวอยาง  ท้ังน้ี กระบวนการประเมินความเส่ียงในข้ันตอนการวางแผนการตรวจสอบน้ัน
จำเปนตองอาศัยประสบการณในการตรวจสอบและความรูความเขาใจในธุรกิจ  อยางไรก็ดี ก.ล.ต. ยังคงพบวา ในบางกรณีผูสอบบัญชีหลัก
และผูสอบทานการควบคุมคุณภาพงานไมไดมีสวนรวมในกระบวนการดังกลาวอยางเพียงพอ เพื่อที่จะสามารถระบุสิ่งที่สามารถ
ผิดพลาดไดจากการทุจริต (what can go wrong) และสามารถออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ตอบสนองความเสี่ยงที่ระบุไวได
อยางเหมาะสม  นอกจากน้ี ในการทดสอบการควบคุม พบวา การระบุจุดควบคุมท่ีสำคัญยังไมครบถวนหรือไมสอดคลองกับลักษณะ
รายการคา เพื่อใหสามารถประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในไดอยางเหมาะสม  สำหรับ
ขอสังเกตในเร่ืองการเลือกตัวอยางในการสอบบัญชีน้ัน ยังคงพบท้ังในกระบวนการทดสอบระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการ
ตรวจสอบเน้ือหาสาระ แมวาสำนักงานสอบบัญชีหลายแหงไดแกไขคูมือการตรวจสอบแลว แตในบางกรณีคูมือการตรวจสอบยังกำหนด
หลักเกณฑการกำหนดขนาดตัวอยาง และวิธีการเลือกตัวอยางไมชัดเจนเพียงพอ ทำใหทีมตรวจสอบไมสามารถเลือกตัวอยางได
อยางเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

20% 15% 48% 17%

-  การประเมินความเสี่ยงจากการ
   ทุจริต 8%
-  การตรวจสอบรายการกับกิจการ
   ที่เกี่ยวของกัน 5%
-  การกำหนดความมีสาระสำคัญ 3%
-  การประเมินความเส่ียง (นอกเหนือจาก
   การทุจริต) 2% 
-  การวิเคราะหเปรียบเทียบข้ันตน 2%  

-  การทดสอบการควบคุม 11%
-  การทดสอบ IT General Control 4%

-  การตรวจสอบบัญชีสินคาคงเหลือ
   และตนทุนขาย 14%
-  การตรวจสอบบัญชีรายได 9%
-  การเลือกตัวอยาง 8%
-  การใชผลงานของผูเชี่ยวชาญ 6%
-  การตรวจสอบใบสำคัญรายวันท่ัวไป 4%
-  การตรวจสอบการดอยคาของ
   สินทรัพย 4%
-  การตรวจสอบบัญชีรายไดรับเหมา
   กอสรางตามวิธีอัตราสวนของงาน
   ที่ทำเสร็จ 3%

ตัวอยางเชน
-  การตรวจสอบการดำเนินงานตอเน่ือง
-  การเก็บรวบรวมกระดาษทำการ
   ในแฟมงานขั้นสุดทาย
-  การสื่อสารการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
   ขอเท็จจริงกับผูมีอำนาจในการกำกับ
   ดูแลกิจการ

Planning Test of controls
Substantive 
procedures Others

ภาพ 18 สัดสวนขอสังเกตที่พบจากการตรวจทานงานสอบบัญชีในป 2561
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         หากจำแนกขอสังเกตท่ีพบตามประเภทอุตสาหกรรมของลูกคางานสอบบัญชีตามท่ีปรากฏในภาพ 19 พบวา ขอสังเกตในบางเร่ือง
มีแนวโนมท่ีจะพบบอยในบางประเภทอุตสาหกรรม เชน ขอสังเกตในการตรวจสอบบัญชีรายไดท่ีรับรูตามวิธีอัตราสวนของงานท่ีทำเสร็จ
สวนมากจะพบในธุรกิจรับเหมากอสราง เนื่องจากธุรกิจดังกลาวจะวัดอัตราสวนของงานที่ทำเสร็จตามวิธีสัดสวนของตนทุนจริง
เปรียบเทียบกับประมาณการตนทุนท้ังหมด (cost to cost method) ซ่ึงการตรวจสอบประมาณการตนทุนของการกอสรางตองอาศัย
ความรูเฉพาะดานในการประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการดังกลาว  สวนธุรกิจบริการมักพบขอสังเกตในเร่ืองการตรวจสอบ
จุดรับรูรายไดและการรวบรวมหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการใหบริการเสร็จสิ้น รวมถึงการทำความเขาใจเกี่ยวกับจุดควบคุมภายใน
ท่ีเก่ียวของกับงานบริการ ซ่ึงแตละธุรกิจบริการอาจมีจุดควบคุมท่ีแตกตางกันไปตามลักษณะเฉพาะของรายการคา  สำหรับขอสังเกต
ในการตรวจสอบบัญชีสินคาคงเหลือและตนทุนขายจะพบมากในธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินคาอุปโภคบริโภค และสินคา
อุตสาหกรรม เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของสินคาคงเหลือที่เปนผลิตผลทางการเกษตร สินคาอุปโภค และสินคาอุตสาหกรรม
การผลิตมีความหลากหลาย จึงมักพบขอสังเกตเก่ียวกับการตรวจสอบความเหมาะสมของการปนสวนตนทุนสินคาและการพิจารณา
มูลคาที่คาดวาจะไดรับของสินคาคงเหลือ  นอกจากนี้ ขอสังเกตเกี่ยวกับการตรวจสอบการดอยคาของสินทรัพยยังคงเปนขอสังเกต
ท่ีพบอยางตอเน่ือง และมักพบในธุรกิจท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีและธุรกิจท่ีตองลงทุนในสินทรัพยถาวรคอนขางมาก  ท้ังน้ี ขอมูลขางตน
ช้ีใหเห็นวา ในการรับงานตรวจสอบบัญชีสำหรับแตละอุตสาหกรรมน้ัน ผูสอบบัญชีควรพิจารณาถึงความจำเปนในการมีทีมตรวจสอบ
ที่มีความรูและประสบการณในดานนั้น ๆ อยางเพียงพอเพื่อใหสามารถรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีและแสดงความเห็นของ
ผูสอบบัญชีไดอยางเหมาะสม

 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
-  การตรวจสอบบัญชีสินคาคงเหลือและตนทุนขาย

-  การตรวจสอบบัญชีรายได
สินคาอุปโภคบริโภค
-  การตรวจสอบบัญชีสินคาคงเหลือและตนทุนขาย
-  การตรวจสอบบัญชีรายได

บริการ
-  การตรวจสอบบัญชีรายได
-  การทดสอบการควบคุมภายใน
-  การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต

สินคาอุตสาหกรรม
-  การตรวจสอบบัญชีสินคาคงเหลือและตนทุนขาย
-  การทดสอบการควบคุมภายใน
-  การเลือกตัวอยาง

ธุรกิจการเงิน
-  การตรวจสอบบัญชีรายได
-  การตรวจสอบใบสำคัญรายวันทั่วไป

ทรัพยากร
-  การตรวจสอบบัญชีรายได
-  การทดสอบการควบคุมภายใน
-  การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต

อสังหาริมทรัพยและกอสราง
-  การตรวจสอบบัญชีรายไดรับเหมากอสราง
   ตามวิธีอัตราสวนของงานที่ทำเสร็จ
-  การทดสอบการควบคุมภายใน
-  การเลือกตัวอยาง

เทคโนโลยี
-  การตรวจสอบบัญชีรายได
-  การตรวจสอบการดอยคาของสินทรัพย

ภาพ 19 ขอสังเกตที่พบจากการตรวจงานสอบบัญชีในป 2561 จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรมของลูกคางานสอบบัญชี
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         ในรอบการตรวจที่สาม ก.ล.ต. ยังคงสอบทานประเด็นขอสังเกตที่เกิดขึ้นซ้ำตอเนื่องจากรอบการตรวจที่สอง และพบวา
สำนักงานสอบบัญชีหลายแหงไดแกไขคูมือการสอบบัญชีแลว แตในบางกรณีการปฏิบัติงานในเร่ืองดังกลาวยังไมสม่ำเสมอ เน่ืองจาก
การนำคูมือไปปฏิบัติยังไมเปนมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงเร่ืองดังกลาวจำเปนตองอาศัยการส่ือสารและการฝกอบรมอยางท่ัวถึง  นอกจากน้ี
ในป 2559 - 2561 ก.ล.ต. ยังไดกำหนดเร่ืองสำคัญท่ีจะเลือกสอบทานในแตละงานสอบบัญชี โดยเนนสอบทานในเร่ืองท่ีเก่ียวของกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีพบขอสังเกตท่ีเกิดข้ึนซ้ำและประเด็นท่ีตองใชดุลยพินิจคอนขางมาก ซ่ึงในกรณีดังกลาวผูสอบบัญชี
ตองพิจารณาขอกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีอยางเพียงพอ ซึ่งรวมถึงการ
พิจารณาความเหมาะสมของดุลยพินิจท่ีผูบริหารของกิจการใชประกอบกับขอมูลแวดลอมและเน้ือหาสาระของรายการ เพ่ือประกอบ
การพิจารณาวาวิธีการบัญชีของกิจการถูกตองและเหมาะสมแลว ซึ่งถือวาเรื่องดังกลาวตองอาศัยความเชี่ยวชาญ และประสบการณ
ของทีมตรวจสอบคอนขางมาก  สงผลให ก.ล.ต. ยังพบประเด็นขอสังเกตเก่ียวกับการตรวจสอบการดอยคาของสินทรัพย การตรวจสอบ
รายไดรับเหมากอสรางตามวิธีอัตราสวนของงานที่ทำเสร็จ และการตรวจสอบบัญชีรายได โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การดอยคาของสินทรัพย

         ในรอบการตรวจท่ีสาม ก.ล.ต. ยังคงพบประเด็นขอสังเกตเก่ียวกับการตรวจสอบในเร่ืองการดอยคาของสินทรัพยท่ีเกิดข้ึนซ้ำ
ในหลายงานสอบบัญชี โดยขอมูลในป 2561 แสดงใหเห็นวา ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ผูสอบบัญชียังมีขอบกพรอง (ตามภาพ 20)
ประกอบดวย 4 เรื่องหลัก ดังนี้

16%42%

32%10%

การประเมินความเหมาะสม
ของขอมูลที่ไดรับ

จากผูบริหาร

การกลับรายการคา
เผื่อการดอยคา
ของสินทรัพย

ขอบงชี้การดอยคา
ของสินทรัพย

คาเผื่อการดอยคา
ของสินทรัพย

ภาพ 20 สัดสวนขอสังเกตที่พบทั่วไปจากการตรวจงานสอบบัญชีในป 2561 เรื่องการดอยคาของสินทรัพย
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การตรวจสอบขอบงชี้การดอยคาของสินทรัพย
         ในการวัดมูลคาสินทรัพย ณ วันสิ้นงวดบัญชี บริษัทตองประเมินวา มีขอบงชี้ของการดอยคาหรือไม หากพบวา มีขอบงชี้
บริษัทตองประมาณการมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน (“recoverable amount”) ของสินทรัพยน้ัน ซ่ึงผูสอบบัญชีควรพิจารณาขอมูล
แวดลอมที่ทำใหเกิดขอสงสัยวา สินทรัพยอาจเกิดการดอยคา โดยรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีจากทั้งแหลงขอมูลภายในและ
ภายนอกกิจการ และหากพบวา มีขอบงช้ีดังกลาว ผูสอบบัญชีตองพิจารณาวา บริษัททดสอบการดอยคาตามกระบวนการท่ีมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย (“TAS 36”) กำหนดไวหรือไม  อยางไรก็ดี จากการตรวจทานกระดาษทำการ
ของผูสอบบัญชีพบวา บางกรณีผูสอบบัญชีไมไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่บริษัทใชในการพิจารณาขอบงชี้การดอยคา
ของสินทรัพย เชน ความสมเหตุสมผลของหลักเกณฑที่บริษัทใชในการพิจารณาขอบงชี้การดอยคาของสินทรัพย ความถูกตองของ
มูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมที่นำมาเปรียบเทียบกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม
เพื่อใหไดขอสรุปวา มีขอบงชี้การดอยคาหรือไม เปนตน

การตรวจสอบคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
          การกำหนด recoverable amount ควรพิจารณาแยกสำหรับสินทรัพยแตละรายการ ยกเวนในกรณีที่สินทรัพยเหลานั้น
ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับซ่ึงเปนอิสระอยางมากจากกระแสเงินสดรับท่ีเกิดจากสินทรัพยอ่ืนหรือกลุมสินทรัพยอ่ืน ซ่ึงในกรณีดังกลาว
กิจการตองกำหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน สำหรับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด (“CGU”) แตละหนวย  ดังนั้น ในการระบุ
สินทรัพยที่อาจเกิดการดอยคา ผูสอบบัญชีควรพิจารณาวา CGU ที่ผูบริหารกำหนดนั้นเหมาะสมแลวหรือไม  อยางไรก็ดี จากการ
ตรวจทานกระดาษทำการของผูสอบบัญชีพบวา บางกรณีผูสอบบัญชีไมไดพิจารณาวา CGU ที่บริษัทนำมาทดสอบการดอยคานั้น
เหมาะสมตามคำนิยามของ CGU ตามที่ TAS 36 กำหนดแลวหรือไม
          recoverable amount หมายถึง จำนวนที่สูงกวาระหวางมูลคาจากการใช (“VIU”) กับมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
หรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดหักดวยตนทุนในการจำหนาย (“FVLCD”)  อยางไรก็ดี จากการตรวจทานกระดาษทำการ
ของผูสอบบัญชีพบวา ในการพิจารณาความเหมาะสมของ recoverable amount ท่ีบริษัทใชในการเปรียบเทียบกับมูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพยเพ่ือบันทึกขาดทุนจากการดอยคาน้ัน บางกรณีผูสอบบัญชีพิจารณาเพียงมูลคายุติธรรมของสินทรัพย โดยไมไดพิจารณา
เปรียบเทียบ FVLCD กับ VIU เพ่ือใชมูลคาท่ีสูงกวาเปนมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน  ท้ังน้ี บริษัทอาจไมจำเปนตองกำหนดท้ัง FVLCD
และ VIU หากพบวา มูลคาใดมูลคาหน่ึงในสองจำนวนน้ีสูงกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย ซ่ึงแสดงวา สินทรัพยไมเกิดการดอยคา
อยางไรก็ดี หากบริษัทเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยกับมูลคาใดมูลคาหน่ึงแลวพบวา มูลคาตามบัญชีสูงกวา บริษัทยังไมควร
สรุปวา สินทรัพยดอยคาและบันทึกรับรูการดอยคาทันที  ดังนั้น ในการตรวจสอบการดอยคาของสินทรัพย ผูสอบบัญชีจึงควร
ใหความสำคัญกับมูลคาตาง ๆ ที่บริษัทนำมาทดสอบการดอยคาของสินทรัพย ไดแก มูลคาตามบัญชี VIU และ FVLCD

การประเมินความเหมาะสมของขอมูลที่ไดรับจากผูบริหาร
          ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยเพ่ือกำหนด VIU ของสินทรัพยน้ัน ผูสอบบัญชี
ควรพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของสมมติฐานท่ีผูบริหารใชในการจัดทำประมาณการ เชน อัตราคิดลดอัตราการเติบโตของยอดขาย
ราคาขาย capital expenditure เปนตน  นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีควรทำความเขาใจในงานของผูประเมิน และพิจารณาความรู
ความสามารถของผูประเมิน เพื่อใชประกอบการพิจารณาความนาเชื่อถือของ VIU ดวย  อยางไรก็ดี จากการตรวจทานกระดาษ
ทำการของผูสอบบัญชีพบวา บางกรณีผูสอบบัญชีไมไดประเมินความเหมาะสมของขอมูลที่ไดรับจากผูบริหารในการคำนวณ VIU
เชน ขอสมมติและวิธีการในการประเมินมูลคาสินทรัพย ขอมูลท่ีใชในการคำนวณ WACC ขอมูลแวดลอมท่ีสนับสนุนอัตราการเติบโต
ของยอดขาย เปนตน
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การตรวจสอบการกลับรายการคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
          ในกรณีที่บริษัทมีการกลับรายการคาเผื่อการดอยคา ผูสอบบัญชีควรตรวจสอบและบันทึกผลการพิจารณาวา ขอบงชี้
การดอยคาท่ีรับรูในงวดกอนไมมีในงวดปจจุบันแลว และพิจารณาความเหมาะสมของ recoverable amount ท่ีบริษัทใชประกอบ
การกลับรายการตามที่ TAS 36 กำหนด  อยางไรก็ดี จากการตรวจทานกระดาษทำการของผูสอบบัญชีพบวา บางกรณีผูสอบบัญชี
ไมไดบันทึกการประเมินความเหมาะสมของเหตุผลของบริษัทที่ใชในการพิจารณากลับรายการคาเผื่อการดอยคาที่สะทอนใหเห็นวา
ขอบงช้ีของการดอยคาท่ีไดรับรูในงวดกอนน้ันไมมีอยูในงวดปจจุบันแลว รวมท้ังผูสอบบัญชีไมไดบันทึกเก่ียวกับหลักฐานการตรวจสอบ
ขอมูลที่ใชในการพิจารณาความเหมาะสมของ recoverable amount เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
เพื่อพิจารณาวา การกลับรายการดังกลาวเหมาะสมตามที่ TAS 36 กำหนด

2. รายไดตามสัญญากอสราง

          ในรอบการตรวจที่สาม ก.ล.ต. ยังคงพบประเด็นขอสังเกตเกี่ยวกับการตรวจสอบในเรื่องการรับรูรายไดตามสัญญากอสราง
ที่อางอิงกับขั้นความสำเร็จของงาน ตามที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่องสัญญากอสราง (“TAS 11”) กำหนด  โดยจากการ
ตรวจทานกระดาษทำการท่ีใชในการตรวจสอบธุรกิจรับเหมากอสราง แสดงใหเห็นวา ในป 2561 ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีผูสอบบัญชี
ยังมีขอบกพรอง (ตามภาพ 21) ประกอบดวย 5 เรื่องหลัก ดังนี้

Fraud Risks 25%

Budget Cost 35%

Actual Cost 15%

Expected Loss 10%

% of engineer 15%

•   การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
    อันเปนสาระสำคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริต 
•   การตรวจสอบประมาณการตนทุนการกอสราง 

•   การตรวจสอบตนทุนที่เกิดขึ้นจริง

•   การตรวจสอบผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

•   การตรวจสอบอัตราสวนของงานที่ทำเสร็จที่ประเมินโดยวิศวกร
    ผูควบคุมโครงการ

ภาพ 21 สัดสวนขอสังเกตที่พบทั่วไปจากการตรวจงานสอบบัญชีในป 2561 เรื่องรายไดรับเหมากอสรางตามวิธีอัตราสวน  ของงานที่ทำเสร็จ
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การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริต
และการทดสอบระบบการควบคุมภายใน
          ในขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบบัญชีรายไดรับเหมากอสรางตามวิธีอัตราสวนของงานที่ทำเสร็จ ผูสอบบัญชีควร
ใหความสำคัญกับกระบวนการการประเมินความเส่ียง ท้ังความเส่ียงจากการทุจริตและความเส่ียงจากขอผิดพลาด ซ่ึงมีผลตอการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถออกแบบวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงได
อยางเหมาะสม รวมทั้งทำความเขาใจระบบการควบคุมภายในของกิจการ และกระบวนการในการจัดทำและปรับปรุงประมาณการ
ตนทุน (“budget cost”) ของบริษัทอยางเพียงพอ  อยางไรก็ดี จากการตรวจทานกระดาษทำการของผูสอบบัญชีพบวา บางกรณี
ผูสอบบัญชีไมไดประเมินวา บริษัทอาจจัดทำรายงานทางการเงินท่ีทุจริตเก่ียวกับการรับรูรายไดโดยบันทึก budget cost หรือตนทุนจริง
(“actual cost”) ที่ไมสมเหตุสมผลหรือไม อยางไร ทำใหวิธีการตอบสนองความเสี่ยงจากการทุจริตเกี่ยวกับรายไดของผูสอบบัญชี
เปนวิธีการตรวจสอบทั่วไปในการตรวจสอบเนื้อหาสาระที่ไมไดออกแบบวิธีการตรวจสอบเฉพาะเพื่อตรวจสอบรายการผิดปกติ
นอกจากน้ี ผูสอบบัญชียังไมไดทำความเขาใจกระบวนการและการควบคุมภายในในการจัดทำและปรับปรุง budget cost และทดสอบ
ระบบการควบคุมภายในอยางเพียงพอ เพ่ือใหไดขอสรุปเก่ียวกับความมีประสิทธิผลของการควบคุมเก่ียวกับกระบวนการในการจัดทำ
และปรับปรุง budget cost 

การตรวจสอบ budget cost และ actual cost รวมทั้งผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้น
          ในกรณีท่ีบริษัทกำหนดข้ันความสำเร็จของงาน โดยอางอิงกับอัตราสวนของ actual cost และ budget cost ในการรับรูรายได
ผูสอบบัญชีควรใหความสำคัญกับการตรวจสอบความถูกตองของ actual cost และความสมเหตุสมผลของ budget cost โดยวางแผน
การตรวจสอบเน้ือหาสาระขอมูลท่ีเปนองคประกอบของ budget cost กับขอมูลท่ีใหขอพิสูจนวา budget cost ท่ีบริษัทประมาณการ
ข้ึนน้ันมีความเหมาะสม รวมท้ังพิจารณาวา บริษัทไดมีการจัดทำ revised budget cost ใหสะทอนตนทุนท่ีควรจะเปนของท้ังโครงการ
แลวหรือไม โดยบริษัทควรมีการพิจารณาอยางสม่ำเสมอวา ประมาณการตนทุนการกอสรางที่จะเกิดขึ้นตอไปจนกระทั่งโครงการ
แลวเสร็จ (“estimated cost to completion”) มีจำนวนเทาใด  นอกจากน้ี ผูสอบบัญชีควรตรวจสอบความถูกตองและครบถวน
ของการบันทึกผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนสำหรับแตละโครงการดวย  อยางไรก็ดี จากการตรวจทานกระดาษทำการของผูสอบบัญชี
พบขอสังเกตที่สำคัญ ดังนี้ 
          -      ผูสอบบัญชีไมไดประเมินและระบุถึงความเส่ียงเก่ียวกับการบันทึก actual cost ไมตรงตามงวดบัญชี รวมถึง ไมไดกำหนด
                ระยะเวลาในการตรวจตัดยอดใหสะทอนถึงชวงเวลาที่มีความเสี่ยง  
          -     ผูสอบบัญชีไมไดตรวจสอบการจัดประเภทหรือปนสวน actual cost วา คาใชจายใดควรบันทึกเขาเปนตนทุนกอสราง
                หรือคาใชจายในการบริหาร
          -      การกำหนดวิธีการเลือกตัวอยางและขนาดตัวอยางในการตรวจสอบ actual cost และ budget cost ไมเพียงพอ
          -      ผูสอบบัญชีไมไดรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีอยางเพียงพอในการตรวจสอบ budget cost ทั้งที่มีขอบงชี้วา
                budget cost ของแตละโครงการอาจไมเหมาะสม เชน มีการเพ่ิมหรือลดงาน แตผูสอบบัญชีไมไดตรวจสอบความสมเหตุ
                สมผลของประมาณการในเรื่องดังกลาว หรือในกรณีที่รายการวัตถุดิบที่รวมอยูใน budget cost กับมูลคาในใบสั่งซื้อ
                ไมตรงกัน แตผูสอบบัญชีไมไดสืบสวนถึงสาเหตุของผลตางดังกลาว  
          -      ผูสอบบัญชีไมไดรวบรวมหลักฐานประกอบการพิจารณา estimated cost to completion เพ่ือประเมินความสมเหตุ
                สมผลของ revised budget cost อยางเพียงพอ
          -     ผูสอบบัญชีไมไดพิจารณาถึงความถูกตองของการท่ีบริษัททยอยรับรูผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนวาเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี
                หรือไม  นอกจากน้ี ผูสอบบัญชีไมไดเปรียบเทียบตนทุนการกอสรางท้ังส้ิน กับรายไดคากอสรางท้ังส้ิน เพ่ือพิจารณาวา
                บริษัทบันทึกผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุนอยางถูกตองและครบถวนแลวหรือไม
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การตรวจสอบอัตราสวนของงานที่ทำเสร็จที่ประเมินโดยวิศวกรผูควบคุมโครงการ
          วิธีการที่สำคัญที่ชวยใหผูสอบบัญชีพิจารณาความสมเหตุสมผลของอัตราสวนของงานที่ทำเสร็จที่ประเมินโดยวิศวกร
ผูควบคุมโครงการ คือ การทำความเขาใจวิธีการที่วิศวกรผูควบคุมโครงการใชในการประเมินอัตราสวนของงานที่ทำเสร็จ ซึ่งจะชวย
ใหผูสอบบัญชีสามารถประเมินความเส่ียงและกำหนดวิธีการตอบสนองตอความเส่ียงไดอยางเหมาะสม  อยางไรก็ดี จากการตรวจทาน
กระดาษทำการของผูสอบบัญชีพบวา บางกรณีผูสอบบัญชีนำผลการประเมินของวิศวกรผูควบคุมโครงการมากำหนดข้ันความสำเร็จ
ของงาน โดยไมไดทำความเขาใจวิธีการที่วิศวกรผูควบคุมโครงการใชในการประเมินอัตราสวนของงานที่ทำเสร็จอยางเพียงพอ
รวมถึงไมไดทดสอบความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของข้ันความสำเร็จของงานกอสรางท่ีวิศวกรผูควบคุมโครงการไดประเมินข้ึน

3. การตรวจสอบบัญชีรายได 

          บัญชีรายไดเปนรายการหลักของกิจการที่ผูใชรายงานทางการเงินมักใหความสนใจ และความเสี่ยงจากการทุจริตในการ
รับรูรายไดถือเปนความเส่ียงท่ีมีนัยสำคัญ ผูสอบบัญชีจึงควรใหความสำคัญกับการตรวจสอบบัญชีรายไดเปนพิเศษ  อยางไรก็ดี ก.ล.ต.
ยังคงพบขอสังเกตเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของการตรวจสอบบัญชีรายได โดยจากการตรวจทานกระดาษทำการ
ของผูสอบบัญชี แสดงใหเห็นวา ในป 2561 ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ผูสอบบัญชียังมีขอบกพรอง(ตามภาพ 22) ประกอบดวย
4 เรื่องหลัก ดังนี้

12%

49%

Fraud Risks
การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูล

ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญซึ่งเปนผลมาจาก
การทุจริตเกี่ยวกับการรับรูรายได

24%
Test of controls
การทดสอบระบบการควบคุมภายในวงจรรายได

15%
Cut-off sales and credit notes
การตรวจตัดยอดบัญชีรายไดและใบลดหนี้

Substantive test
การตรวจสอบเนื้อหาสาระบัญชีรายได

ภาพ 22 สัดสวนขอสังเกตที่พบทั่วไปจากการตรวจทานงานสอบบัญชีในป 2561 เรื่องการตรวจสอบบัญชีรายได
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การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริต 
          ในขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบบัญชีรายได ผูสอบบัญชีควรใหความสำคัญกับกระบวนการในการประเมินความเสี่ยง
ท้ังความเส่ียงจากการทุจริตและความเส่ียงจากขอผิดพลาด รวมท้ังระบุ what can go wrong สำหรับรายไดแตละประเภทใหชัดเจน
เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถออกแบบวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม อยางไรก็ดี จากการตรวจทาน
กระดาษทำการของผูสอบบัญชีพบวา การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตในการรับรูรายไดในบางกรณีไมเพียงพอเหมาะสม
รวมทั้งการระบุสิ่งที่สามารถผิดพลาดได (“what can go wrong”) สำหรับรายไดแตละประเภทไมชัดเจน สงผลใหผูสอบบัญชี
ไมไดออกแบบวิธีการตรวจสอบเฉพาะและไมไดจัดใหมีองคประกอบที่ไมสามารถคาดเดาไดในกระบวนการคัดเลือก ลักษณะ
ระยะเวลา และขอบเขตของการตรวจสอบบัญชี เพ่ือใหสามารถคนพบรายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันมีสาระสำคัญจากการรับรูรายได
ซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตได รวมทั้งบางกรณีผูสอบบัญชีกำหนดความเสี่ยงจากการทุจริตในการรับรูรายไดเปนความเสี่ยง
ในระดับปกติ (normal risk) ท้ังท่ีมาตรฐานการสอบบัญชีกำหนดใหผูสอบบัญชีตองถือปฏิบัติวาความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตที่ไดประเมินไวเปนความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ (significant risk)

การทดสอบระบบการควบคุมภายใน
          ในขั้นตอนการทำความเขาใจจุดควบคุมที่สำคัญของวงจรรายได ผูสอบบัญชีควรทำความเขาใจระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทอยางเพียงพอ เพื่อระบุจุดควบคุมที่สำคัญในวงจรรายไดใหครบถวน และนำขอมูลดังกลาวไปออกแบบวิธีการทดสอบ
การควบคุมเพ่ือใหม่ันใจวา ระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับรายไดน้ันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดท้ังป  ท้ังน้ี ในรอบ
การตรวจปจจุบัน ก.ล.ต. พบขอสังเกตเกี่ยวกับการทดสอบระบบการควบคุมภายใน ดังนี้
          -   ผูสอบบัญชีทำความเขาใจระบบการควบคุมภายในวงจรรายไดยังไมละเอียดเพียงพอ รวมท้ังไมได walkthrough จุดควบคุม
              ที่สำคัญในวงจรรายไดอยางครบถวน 
          -    ผูสอบบัญชีไมไดทดสอบจุดควบคุมท่ีสำคัญอยางเหมาะสม เชน จุดรับรูรายได การแปลงคาอัตราแลกเปล่ียนจากการขาย
              ในสกุลเงินตางประเทศ เปนตน เพ่ือใหไดขอสรุปเก่ียวกับความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
              วงจรรายได 
          -    ผูสอบบัญชีไมไดแบงประชากรออกเปนกลุมยอยที่มีลักษณะรายการและการควบคุมที่เหมือนกัน เพื่อออกแบบวิธีการ
              ทดสอบการควบคุมสำหรับแตละกลุมประชากรยอยแยกจากกัน ทำใหจำนวนตัวอยางอาจไมเพียงพอที่จะสามารถ
              สรุปไดวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทในแตละประเภทของรายไดนั้น มีประสิทธิภาพหรือไม
          -    ขนาดตัวอยางและวิธีการในการเลือกตัวอยางเพ่ือทดสอบการควบคุมภายในยังไมเพียงพอเหมาะสม  รวมท้ังผูสอบบัญชี
              ไมไดสุมทดสอบการควบคุมใหตัวอยางกระจายท้ังป และไมไดใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนเพ่ือใหม่ันใจวาระบบการควบคุมภายใน
              ที่เกี่ยวของกับรายไดดังกลาวนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดทั้งป

การตรวจสอบเนื้อหาสาระบัญชีรายไดและการทดสอบรายละเอียดบัญชีรายได
          ในการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการทดสอบรายละเอียดบัญชีรายไดจากการขาย ผูสอบบัญชีควรบันทึกขอมูลสำคัญ
ที่เกี่ยวของกับจุดรับรูรายไดจากการขาย หรือเอกสารที่แสดงถึงวันที่โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของสินคาไปยังผูซื้อ เชน วันที่
สงมอบสินคา วันที่โอนกรรมสิทธิ์ในสินคาไปยังผูซื้อตามเงื่อนไขทางการคา (international commercial term: “incoterm”)
เปนตน  นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีควรใชการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพในการตรวจสอบรายการขายที่มีลักษณะแตกตาง
จากรายการขายทั่วไปของกิจการ โดยกำหนดวิธีการตรวจสอบที่จำเปนในการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีและสรุปผลจากการ
ตรวจสอบบัญชีในประเด็นดังกลาว เชน ตรวจสอบสัญญาซื้อขายสินคา เอกสารที่แสดงถึงการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน
ในตัวสินคาไปยังลูกคา การพิจารณาการเปนตัวแทนหรือตัวการของบริษัท การรับชำระเงิน เปนตน  อยางไรก็ดี จากการตรวจทาน
กระดาษทำการของผูสอบบัญชี ก.ล.ต. พบขอสังเกตที่สำคัญเกี่ยวกับการทดสอบรายละเอียดบัญชีรายได ดังนี้
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          -   การเลือกตัวอยางไมเพียงพอเหมาะสม เชน การเลือกตัวอยางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเลือกเพียงรายการท่ีมีมูลคามากกวา
              จำนวนเงินที่กำหนดขึ้นมาตรวจสอบเทานั้น ทำใหประชากรสวนที่เหลือไมมีโอกาสถูกเลือกทั้งที่เมื่อรวมรายการของ
              ประชากรสวนที่เหลือแลวมีจำนวนที่มีสาระสำคัญ
          -   ผูสอบบัญชีไมไดบันทึกผลการตรวจสอบขอมูลหรือเอกสารสำคัญที่ใชในการรับรูรายไดจากการขายสินคา หรือเอกสาร
              ที่แสดงวา บริษัทไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเปนเจาของสินคาใหแกลูกคาแลว เพื่อให
              ขอสรุปวารายไดจากการขายเกิดขึ้นจริง เชน วันที่ลูกคาลงนามรับสินคา วันที่สงมอบสินคาตาม incoterm เปนตน
          -   ผูสอบบัญชีไมไดพิจารณาถึงผลกระทบจากการที่บริษัทใชอัตราแลกเปลี่ยนตามวันที่ในเอกสารใบแจงหนี้ บันทึกรายได
              จากการขายตางประเทศแทนที่จะใชอัตราแลกเปลี่ยนตาม incoterm
          -    ผูสอบบัญชีไมไดทดสอบความสมเหตุสมผลของขอสมมติท่ีผูบริหารใชในการประมาณการเก่ียวกับรายได เชน ประมาณการ
              คาใชจายในการรับประกันและรับคืนสินคา  สวนลดเงินสดและสวนลดการคา  อัตราการกลับมาใชคะแนนสะสมของลูกคา
              เปนตน
          -   ในการตรวจสอบรายการเงินสนับสนุนการขายและเงินชดเชยคาซอมแซมสินคาจากผูขาย (“supplier”) ผูสอบบัญชี
              ไมไดทำความเขาใจถึงลักษณะของเงื่อนไขและขอตกลงระหวาง supplier กับบริษัท และรวบรวมหลักฐานแวดลอมอื่น
              เพื่อพิจารณาประกอบขอกำหนดของมาตรฐานการบัญชีวา เงินที่ไดรับจาก supplier ดังกลาวควรบันทึกบัญชีสุทธิ
              จากตนทุนขายหรือบันทึกเปนรายไดอื่น
          -   ผูสอบบัญชีไมไดรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีที่ใชในการพิจารณาวา การขายสินคาของบริษัทนั้นเขาลักษณะการเปน
              ตัวแทนหรือตัวการ สงผลตอการพิจารณาความเหมาะสมของการแสดงรายการวา บริษัทควรแสดงรายไดและตนทุนขาย
              ในรายงานทางการเงินแยกตางหากจากกันหรือแสดงรายการรายไดในรายงานทางการเงินดวยยอดสุทธิจากตนทุนขาย
          -   ผูสอบบัญชีไมไดรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีที่ใชในการพิจารณาวา การขายสินคานั้นเขาลักษณะเปนการขาย
              โดยยังไมสงมอบสินคา (Bill and Hold Sales) หรือไม 
          -    ผูสอบบัญชีไมไดพิจารณาผลกระทบของการรับรูรายไดดอกผลจากการใหเชาซ้ือในวันท่ีครบกำหนดชำระคางวดวาเปนไป
              ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนดหรือไม 
          -   ผูสอบบัญชีไมไดพิจารณาวา รายการลดหน้ีท่ีเกิดข้ึนในปปจจุบัน เพ่ือลดหน้ีจากการขายปกอนน้ัน มีสาระสำคัญเพียงไร
              และควรมีการปรับปรุงรายงานทางการเงินยอนหลังหรือไม 
          -   ผูสอบบัญชีไมไดพิจารณาวา การที่บริษัทบันทึกบัญชีรายการที่บริษัทใหญยกหนี้เงินกูยืมใหแกบริษัทเปนรายไดนั้น
              เปนไปตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนดหรือไม ทั้งที่รายการดังกลาวมีลักษณะเสมือนการไดรับเงินทุนจากบริษัทใหญ
              เพื่อใหบริษัทมีเงินลงทุนหมุนเวียนเพียงพอ 
          -   ผูสอบบัญชีตรวจสอบราคาโอน (transfer pricing) กับเอกสารใบแจงหนี้และการสงหนังสือยืนยันยอดระหวางกิจการ
              ที่เกี่ยวของกันเทานั้น ซึ่งยังไมเพียงพอที่จะสนับสนุนขอสรุปของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับความเหมาะสมของนโยบายราคา
              ทั้งนี้ การกำหนดราคาโอนอาจเปนชองทางในการถายเทผลประโยชน ผูสอบบัญชีจึงควรใชวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติม
              เพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญและความเสี่ยงจากการทุจริต
              ในการรับรูรายได

การตรวจตัดยอดบัญชีรายไดและใบลดหนี้
          ในการตรวจตัดยอดรายได ผูสอบบัญชีควรบันทึกที่มาและเหตุผลของการกำหนดขอบเขตระยะเวลาของการตรวจตัดยอด
โดยพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ ท่ีอาจสงผลทำใหการรับรูรายไดไมตรงงวดบัญชี เชน ระยะเวลาท่ีใชในการสงมอบสินคา และ incoterm
เปนตน  นอกจากน้ี ในการตรวจตัดยอดใบลดหน้ี ผูสอบบัญชีควรตรวจสอบไปถึงเอกสารการขายของรายการลดหน้ี เพ่ือพิจารณาวา
บริษัทบันทึกรายการลดหนี้ถูกงวดบัญชีหรือไม
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การวิเคราะหเชิงลึกถึงสาเหตุของขอสังเกต
ที่ควรปรับปรุง
          ในรอบการตรวจที่ 3 (ป 2559 – 2561)  ก.ล.ต. เห็นถึงความมุงมั่นของสำนักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีในการรวมกัน
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพท้ังในสวนของระบบการควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีและในสวนของคุณภาพงานสอบบัญชีใหดีข้ึน
อยางตอเนื่อง โดยสำนักงานสอบบัญชีสวนใหญไดทำการวิเคราะหเชิงลึกถึงสาเหตุของขอบกพรอง (root cause analysis) ซึ่งถือ
เปนกระบวนการสำคัญท่ีจะชวยใหสำนักงานสอบบัญชีสามารถกำหนดแผนการแกไขขอสังเกตท่ีควรปรับปรุง (“remediation plan”)
ไดอยางเหมาะสมตรงจุด และทันทวงที อีกท้ังยังชวยปองกันไมใหเกิดขอบกพรองเดิมซ้ำอีก ซ่ึงสำนักงานสอบบัญชีหลายแหงไดแสดง
ใหเห็นถึงความพยายามในการปรับปรุงแกไขปจจัยที่เปนสาเหตุของขอสังเกตที่ควรปรับปรุงในปกอนใหหมดไป เชน เพิ่มคำอธิบาย
ในคูมือการสอบบัญชีในแตละเรื่องใหละเอียดมากขึ้นเพื่อใหผูปฏิบัติงานนำไปใชอยางถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน  เพิ่มการ
มีสวนรวมของผูสอบบัญชีและผูควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (partner involvement)  สงเสริมใหมีการปรึกษาหารือเร่ืองท่ีสำคัญ
กับ technical team  จัดอบรมใหแกพนักงานในเรื่องที่ยังพบขอสังเกตและเรื่องที่ยากและซับซอน เปนตน  อยางไรก็ดี จากการ
วิเคราะหเชิงลึกถึงสาเหตุของขอสังเกตที่ควรปรับปรุงในเบื้องตน ก.ล.ต. เห็นวา สาเหตุที่ทำใหสำนักงานสอบบัญชีบางแหง
ยังไมสามารถแกไขขอสังเกตที่ควรปรับปรุงไดอยางมีประสิทธิผล อาจเกิดจากปจจัยดังตอไปนี้

          1. การรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถใหอยูกับองคกร

          การมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถอยางเพียงพอจะชวยใหสำนักงานสอบบัญชีมีกำลังคนที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
ใหมีคุณภาพและสามารถดำเนินงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพในดานตาง ๆ ใหมีมาตรฐานในระดับสูงได
รวมทั้งบุคลากรที่มีประสบการณสูงซึ่งมีวิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ (professional skepticism)
จะชวยสงเสริมความเหมาะสมในการใชดุลยพินิจของกลุมผูปฏิบัติงานได  อยางไรก็ดี ปจจุบันปญหาการขาดแคลนบุคลากรในวิชาชีพ
สอบบัญชียังคงมีอยูอยางตอเนื่อง อัตราการลาออกของพนักงานยังคงมีสัดสวนที่สูง โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานในระดับที่มี
ประสบการณซ่ึงสามารถทำหนาท่ีเปนผูควบคุมงานได ประกอบกับบุคลากรรุนใหมมีความสนใจท่ีจะประกอบวิชาชีพสอบบัญชีลดลง
นอกจากน้ี สำนักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็กบางแหงอาจยังไมไดมีแผนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมถึงแผนการ
วางตำแหนงทดแทน (succession plan) เพื่อพัฒนาพนักงานขึ้นมาเปนผูบริหารระดับสูง ทำใหพนักงานขาดแรงจูงใจที่จะอยูกับ
สำนักงานสอบบัญชีในระยะยาว และสำนักงานสอบบัญชีไมสามารถสรางคนมาทดแทนตำแหนงงานเดิมไดอยางทันทวงที ซ่ึงหลายป
ที่ผานมา สำนักงานสอบบัญชีทุกแหงใหความสำคัญอยางมากกับการรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถใหอยูกับองคกร
โดยปรับปรุงกลยุทธและนโยบายที่เกี่ยวของกับคาตอบแทน ความกาวหนาในสายอาชีพ เพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากร รวมถึงสราง
วัฒนธรรมและสภาพแวดลอมในองคกรเพื่อใหพนักงานมีความผูกพันกับองคกรมากขึ้นและสามารถตอบสนองความตองการ
ของบุคลากรรุนใหม สงผลใหอัตราการลาออกของพนักงานในรอบการตรวจท่ี 3 ลดลงจากในอดีต แตยังคงมีสัดสวนท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบ
กับวิชาชีพอื่น  ปญหาการรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถใหอยูกับองคกรจึงยังคงเปนความทาทายอยางตอเนื่องสำหรับ
ทุกสำนักงานสอบบัญชี  ทั้งนี้ ก.ล.ต. เห็นถึงความสำคัญของการแกไขปญหาการขาดแคลนบุคลากรในวิชาชีพสอบบัญชี จึงได
ประสานงานและหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ สภาวิชาชีพบัญชี ในเรื่องดังกลาวอยางสม่ำเสมอ เพื่อหาแนวทางในการวาง
รากฐานใหวิชาชีพสอบบัญชีเปนอาชีพท่ีนาสนใจ และดึงดูดใหมีผูสนใจเขามาปฏิบัติงานในวิชาชีพมากย่ิงข้ึน ซ่ึงการดำเนินการขางตน
จำเปนตองใชเวลาและอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน
 
         2. การวางแผนเพื่อเตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกระดับมีความรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน
วิชาชีพบัญชี

          มาตรฐานวิชาชีพบัญชีมีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง ท้ังมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี จรรยาบรรณ
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี และมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ซึ่งสำนักงานสอบบัญชีจะตองเตรียมความพรอมใหแกบุคลากร
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพและปฏิบัติตามขอกำหนดของมาตรฐานตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  อยางไรก็ดี ก.ล.ต.
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พบวา สำนักงานสอบบัญชีบางแหงยังขาดการวางแผนลวงหนาเพื่อเตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกระดับ ทำใหการใหความรู
และฝกอบรมบุคลากร รวมถึงการเตรียมความพรอมของเคร่ืองมือตาง ๆ เปนไปอยางกระช้ันชิด สงผลตอความเพียงพอและเหมาะสม
ของคูมือการปฏิบัติงาน และความเขาใจท่ีถูกตองของบุคลากรตอขอกำหนดตาง ๆ ซ่ึงท่ีผานมา ก.ล.ต. พบขอสังเกตท่ีเกิดจากความรู
ความเขาใจในมาตรฐานที่ออกใหมไมถูกตอง เนื่องจากสำนักงานสอบบัญชีมีชวงเวลาในการเตรียมความพรอมในดานการอบรม
และการปรับปรุงคูมือการสอบบัญชีคอนขางส้ัน  ท้ังน้ี ก.ล.ต. ใหความสำคัญกับการสนับสนุนใหผูสอบบัญชีในตลาดทุนมีความรูเทาทัน
พัฒนาการที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีและนำความรูดังกลาวมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ก.ล.ต. จึงไดจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลใชบังคับในอนาคตแกผูสอบบัญชีในตลาดทุน
อยางตอเนื่อง

          3. คูมือการสอบบัญชี แนวการสอบบัญชี และเครื่องมือที่ใชในการสอบบัญชี

          คูมือการสอบบัญชีและแนวการสอบบัญชีท่ีละเอียดเพียงพอ รวมท้ังเคร่ืองมือท่ีใชชวยในการสอบบัญชี จะชวยใหผูปฏิบัติงาน
เขาใจถึงวัตถุประสงคและกระบวนการสอบบัญชีในแตละเรื่อง และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามขอกำหนด
ของมาตรฐานการสอบบัญชี รวมท้ังสงเสริมความสม่ำเสมอของคุณภาพการปฏิบัติงานสอบบัญชีและทำใหงานสอบบัญชีเปนมาตรฐาน
เดียวกัน  อยางไรก็ดี ที่ผานมา ก.ล.ต. พบวา คูมือการสอบบัญชีและแนวการสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีบางแหงยังมีเนื้อหา
ไมครอบคลุมเรื่องสำคัญบางเรื่องตามที่มาตรฐานการสอบบัญชีกำหนด รวมถึงมีรายละเอียดแนวปฏิบัติในบางเรื่องยังไมชัดเจน
สำนักงานสอบบัญชีจึงควรมอบหมายใหบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และมาตรฐานการสอบบัญชีอยางเพียงพอทำหนาท่ีในการทบทวนและปรับปรุงเน้ือหาและรายละเอียดตาง ๆ ในคูมือการสอบบัญชี
และแนวการสอบบัญชีใหครบถวนและสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพและขอกำหนดที่เกี่ยวของ รวมถึงสื่อสารคูมือการสอบบัญชี
และแนวทางการสอบบัญชีในสวนของเน้ือหาท่ีปรับปรุงใหมใหพนักงานทุกคนรับทราบ และมีกระบวนการติดตามท่ีทำใหม่ันใจไดวา
ทีมตรวจสอบมีความเขาใจอยางถูกตองเพียงพอที่จะปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ  นอกจากนี้ การใชเครื่องมือการสอบบัญชีตาง ๆ
จะชวยใหงานสอบบัญชีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน เชน โปรแกรมการคำนวณและเลือกตัวอยาง โปรแกรมการวิเคราะห
ขอมูลเปนตน

          4.  การติดตามผลและการจัดทำแผนการแกไขขอสังเกตที่ควรปรับปรุง (“remediation plan”)

          กระบวนการติดตามผลท่ีดีน้ัน จะชวยใหสำนักงานสอบบัญชีมีขอมูลเพ่ือวิเคราะหเชิงลึกถึงสาเหตุของขอบกพรอง ประเมิน
ผลกระทบของขอบกพรองท่ีพบในแตละเร่ือง กำหนดลำดับความสำคัญในการจัดทำแผนการแกไขปรับปรุงขอบกพรองไดอยางตรงจุด
ส่ือสารผลกระทบของขอบกพรองท่ีพบจากกระบวนการติดตามผลและขอเสนอแนะในการดำเนินการแกไขใหแกผูท่ีเก่ียวของรับทราบ
และสามารถแกไขขอบกพรองที่สำคัญไดอยางทันทวงที สงผลใหระบบควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีและคุณภาพงาน
สอบบัญชีดียิ่งขึ้น ซึ่งที่ผานมา ก.ล.ต. พบวา สำนักงานสอบบัญชีมีกระบวนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามคูมือของสำนักงาน
สอบบัญชีแลว แตในบางกรณีการติดตามผลยังไมละเอียดเพียงพอทำใหไมสามารถคนพบประเด็นขอสังเกตที่ควรปรับปรุง รวมถึง
สำนักงานสอบบัญชีบางแหงยังมีกระบวนการวิเคราะหเชิงลึกถึงสาเหตุของขอบกพรองและการจัดทำแผนการแกไขขอสังเกต
ที่ยังไมตรงจุดหรือไมเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมองคกร สงผลใหการดำเนินการแกไขขอบกพรองยังไมสัมฤทธิ์ผล
และขอบกพรองในอดีตยังคงเกิดข้ึนซ้ำ  ท้ังน้ี นอกเหนือจากคูมือและแนวการติดตามผลท่ีครบถวนเพียงพอแลว ผูทำหนาท่ีติดตามผล
เปนอีกหน่ึงปจจัยท่ีทำใหกระบวนการติดตามผลมีประสิทธิภาพ ซ่ึง ก.ล.ต. พบวา หากผูทำหนาท่ีติดตามผลมีความรูและประสบการณ
ที่เหมาะสม รวมถึงใหเวลาในการปฏิบัติงานติดตามผลอยางเพียงพอ จะชวยใหสำนักงานสอบบัญชีไดขอมูลเกี่ยวกับขอบกพรอง
ท่ีสำคัญอยางครบถวน  นอกจากน้ี หัวหนาสำนักงานสอบบัญชีมีสวนสำคัญอยางมากในการพิจารณาความเหมาะสมของแผนการแกไข
รวมทั้งจัดใหมีทรัพยากรอยางเพียงพอที่จะสามารถตอบสนองตอสาเหตุที่แทจริงของขอบกพรองที่พบได
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แผนงานและเร่ืองสำคัญท่ีจะมุงเนนในป 2562

          ในป 2562 ก.ล.ต. จะสานตอแผนงานในการเสริมสรางความเขมแข็งใหแก stakeholders ทุกฝายอยางตอเน่ือง โดยสนับสนุน
ให stakeholders ทุกฝายในระบบนิเวศในการจัดทำรายงานทางการเงิน (financial reporting ecosystem) ไมวาจะเปน
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผูบริหารระดับสูง ผูรับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน
(preparer) สามารถทำหนาท่ีของตนไดอยางเต็มศักยภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพของรายงานทางการเงินของบริษัทในตลาดทุนใหย่ังยืน
ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการที่สำคัญในการเสริมสรางความเขมแข็งใหแก stakeholders ที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทำรายการ
ทางการเงินสามารถสรุปได ดังนี้ 

แผนการสรางความเขมแข็งให preparer

          preparer นับวาเปนผูที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการผลักดันใหรายงานทางการเงินมีคุณภาพตั้งแตตนทาง ก.ล.ต. จึงเห็นถึง
ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพของ preparer และคุณภาพของรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนอยางตอเนื่อง
โดยในป 2562 ก.ล.ต. จะจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลใชบังคับในอนาคต เพื่อเตรียม
ความพรอมให preparer สามารถจัดทำรายงานทางการเงินไดอยางมีคุณภาพ  นอกจากนี้ ในป 2562 ก.ล.ต. จะจัดใหมีงานวิจัย
เพื่อศึกษาขอมูลรายการบัญชีที่ผูสอบบัญชีเสนอใหบริษัทจดทะเบียนปรับปรุงแกไขรายงานทางการเงินในระหวางกระบวนการ
ตรวจสอบของผูสอบบัญชี (“ขอมูล audit adjustments”) สำหรับรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนสำหรับป 2561 เพ่ือนำ
ผลการศึกษาดังกลาวมาใชประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางในการยกระดับคุณภาพ preparer และรายงานทางการเงินของ
บริษัทจดทะเบียน เชน นำหัวขอเรื่องที่พบวาบริษัทจดทะเบียนยังบันทึกบัญชีไมถูกตอง หรือประเด็นที่ตองมีการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ไปหารือกับสภาวิชาชีพฯ และนำไปจัดอบรมสัมมนาใหแก preparer ตอไป  

แผนการสงเสริมใหกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเปนสวนสำคัญในการสนับสนุนใหบริษัทจดทะเบียน
จัดทำรายงานทางการเงินไดอยางมีคุณภาพ

          กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเปนผูที ่มีบทบาทสำคัญในการชวยกำหนดทิศทางการดำเนินการของบริษัท
และมีสวนชวยกำกับดูแลใหบริษัทจดทะเบียนดำเนินงานดวยความรับผิดชอบตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย ซึ่งจะสงผลใหบริษัท
จดทะเบียนเติบโตอยางยั่งยืน  ในป 2562 ก.ล.ต. จึงจะสงเสริมใหกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบไดทำหนาที่ของตนเอง
ในการคัดเลือกผูสอบบัญชีท่ีมีคุณภาพและตอบสนองตอการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากข้ึน
ท้ังน้ี International Organization of Securities Commissions (IOSCO) ไดออกแนวปฏิบัติท่ีดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการสงเสริมคุณภาพงานสอบบัญชี (Good Practices for Audit Committees in Supporting Audit Quality) ซึ่ง ก.ล.ต.
มีแผนที่จะศึกษาแนวปฏิบัติดังกลาว และยกรางแนวปฏิบัติเปนภาษาไทยเพื่อเผยแพรแนวปฏิบัติใหกรรมการตรวจสอบทราบ
และสามารถนำไปปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น
          นอกจากน้ี การท่ีบริษัทจดทะเบียนมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีจะชวยปองกันมิใหเกิดขอผิดพลาดและการกระทำทุจริตได
รวมท้ังยกระดับความเช่ือม่ันของระบบการรายงานทางการเงินและสงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนเติบโตอยางย่ังยืน  ในป 2562 ก.ล.ต.
จึงมีแผนงานท่ีจะสงเสริมใหเกิด tone at the top ในการใหความสำคัญกับการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี ซ่ึงกรรมการบริษัท
และกรรมการตรวจสอบถือเปนผูที่มีสวนสำคัญในการผลักดันใหระบบการควบคุมภายในของบริษัทจดทะเบียนมีความเพียงพอ
และเหมาะสม
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แผนการพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี

          ผลจากการเขาตรวจระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบันแสดงใหเห็นวา สำนักงานสอบบัญชีสวนใหญ
ไดปรับปรุงคุณภาพตามที่ ก.ล.ต. ไดเคยใหขอสังเกตไวแลว  ก.ล.ต. จึงจะปรับแผนการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชีในป 2562 ใหมี
ประสิทธิภาพและเจาะลึกไปยังเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูง (specific high risk area) มากข้ึน ไดแก ความเช่ือมโยงของการใหคาตอบแทน
กับคุณภาพงานสอบบัญชี การเตรียมความพรอมใหแกผูท่ีมีศักยภาพในการเล่ือนตำแหนงข้ึนเปนผูสอบบัญชีในตลาดทุน การเก็บรักษา
ความลับของขอมูลลูกคาสอบบัญชี การหมุนเวียนผูสอบบัญชีหลักตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีท่ีออกใหม การประเมินความพรอม
ของระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในของลูกคาสอบบัญชีกอนการตอบรับงาน การพัฒนาแนวการสอบบัญชีและการฝกอบรม
เก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม ผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินการตามแผนการแกไขขอบกพรอง เปนตน  ท้ังน้ี ก.ล.ต.
จะสื่อสารขอสังเกตและขอเสนอแนะใหผูสอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีไดรับทราบอยางตอเนื่อง โดยใหความสำคัญกับการ
วิเคราะหเชิงลึกถึงสาเหตุของขอบกพรองและการจัดทำแผนการแกไขขอบกพรองของสำนักงานสอบบัญชีแตละแหง เพ่ือใหสำนักงาน
สอบบัญชีสามารถปรับปรุงแกไขเรื่องดังกลาวไดอยางตรงจุด ทันเวลา และมีประสิทธิผล  สำหรับงานดานการพัฒนาและสนับสนุน
สำนักงานสอบบัญชีในการยกระดับคุณภาพที่สำคัญที่ ก.ล.ต. จะดำเนินการในป 2562 มีดังนี้
          1.  จัดอบรมใหความรูแกผูสอบบัญชีอยางตอเน่ืองเก่ียวกับประเด็นปญหาท่ีพบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และมาตรฐานการสอบบัญชีไปใชในทางปฏิบัติ โดยจะเนนเรื่องที่ ก.ล.ต. พบขอบกพรองคอนขางมาก รวมถึงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีจะมีผลใชบังคับในอนาคต ไดแก มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของกับเคร่ืองมือ
ทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา และมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับปรับปรุงใหม 
(ISQM 1 และ ISQM 2) เพื่อเตรียมความพรอมใหแกผูสอบบัญชี  นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังมีแผนจะจัดอบรมใหความรูและเตรียม
ความพรอมใหแกผูสอบบัญชีในการตรวจสอบ IT General Control และ application control  ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพรอม
และเสริมสรางศักยภาพของผูสอบบัญชีใหสามารถกาวทันการเปล่ียนแปลงของธุรกิจท่ีมีการใชเทคโนโลยีเขามาเปนสวนสำคัญมากข้ึน
          2.  สนับสนุนสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็กใหรวมมือกันจัดทำเคร่ืองมือดานเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนประสิทธิภาพงานสอบบัญชี
เพื่อนำมาใชงานรวมกัน เชน E-audit workpapers ระบบคลังขอมูลความรู เปนตน รวมทั้งใหความรูแกผูสอบบัญชีในสังกัด local
audit firms เกี่ยวกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เชน การใช data analytic ในการสอบบัญชี 
          3.  รวมกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในการสนับสนุนโครงการพัฒนาผูสอบบัญชีที่มีประสบการณและคุณสมบัติเพียงพอที่จะมา
ทำหนาที่เปน EQCR และผูทำหนาที่ติดตามผล (monitoring team) ของสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็กหรือสำนักงานสอบบัญชี
ที่จะกาวไปสูตลาดทุน ซึ่งจะชวยเพิ่มจำนวนรายงานทางการเงินของบริษัทในตลาดทุนที่ engagement partner สามารถรับ
ตรวจสอบได รวมถึงรองรับการเปลี่ยนแปลงขอกำหนดเกี่ยวกับการหมุนเวียนผูสอบบัญชีของ public interest entities  
          4.  รวมมืออยางตอเนื่องกับกลุมประเทศสมาชิก AARG ในการสานตอเปาหมายในการลดประเด็นขอบกพรองที่พบในงาน
สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนท่ีตรวจสอบโดยสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ (Big-4 firms) อยางนอยรอยละ 25 ภายในป 2563
เพื่อยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีของตลาดทุนในภูมิภาคอาเซียน โดยทำการวิเคราะหเชิงลึกถึงสาเหตุของประเด็นขอบกพรอง
ที่เกิดซ้ำรวมกับสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญในภูมิภาค รวมถึงติดตามความคืบหนาในการลดประเด็นขอบกพรองที่พบในงาน
สอบบัญชีอยางตอเนื่อง
          5.  สงเสริมใหสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนมีหลักการกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชีที่ดี (audit firm governance)
เพื่อใหเปนแนวทางในการสงเสริมความโปรงใสในการบริหารงานภายในสำนักงานสอบบัญชี และรองรับการพัฒนาระบบควบคุม
คุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีใหสอดคลองกับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีฉบับปรับปรุงใหม (ISQM 1)
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ขอมูลสถิติท่ีสำคัญ

จำนวนสำนักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีในสังกัดที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สถิติการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีในตลาดทุน

ป

2557

2558

2559

2560

2561

จำนวนผูยื่นคำขอ

ความเห็นชอบทั้งสิ้น

46

34

65

62

53

จำนวนผูที่ไมไดรับ

ความเห็นชอบ

2

2

-

-

-

จำนวนผูที่ไดรับความเห็นชอบ

ตออายุ

29

11

39

36

25

ยื่นครั้งแรก

15

21

26

26

28

     ประเภทสำนักงานสอบบัญชี

Big-4 firms

International firms

Local firms

                 รวม

     จำนวนสำนักงานสอบบัญชี

4

5

19

28

     จำนวนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบ

140

14

85

239

อัตราสวนบริษัทจดทะเบียนตอผูสอบบัญชีในตลาดทุน เทากับ 2.93

สัดสวนมูลคาตามราคาตลาดรวม (market capitalization) จำแนกตามประเภทธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยที่ ก.ล.ต. เลือกตรวจสอบคุณภาพงานสอบบัญชีในป 2561

อสังหาริมทรัพย
และกอสราง

15%

เทคโนโลยี
9%

ทรัพยากร
21%

บริการ
25%

ธุรกิจการเงิน
17%

อื่น ๆ
13%

เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร

6%

สินคาอุตสาหกรรม
6%

สินคาอุปโภคบริโภค
1%

หมายเหตุ มูลคาตามราคาตลาดรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
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สัดสวนลูกคาบริษัทจดทะเบียนของแตละสำนักงานสอบบัญชี
วัดตามมูลคาตามราคาตลาดรวม (market capitalization)

หมายเหตุ มูลคาตามราคาตลาดรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
              แหงประเทศไทย ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2561

Others
6%

KPMG,
36%

PwC,
15%

Deloitte,
16%

EY,
27%

Others,
39%

EY,
31%

Deloitte,
6%

PwC,
11%

KPMG,
13%

สัดสวนจำนวนลูกคาบริษัทจดทะเบียนของแตละสำนักงาน
สอบบัญชี

หมายเหตุ มูลคาตามราคาตลาดรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
              แหงประเทศไทย ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2561

2558

2

3

2559

1

2

2560

2

-

2561

-

1

                                                   สาเหตุของการสั่งแกไข

(1) การจัดทำรายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูลไมเปน
ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(2) ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข หรือไมแสดงความเห็น 
เนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตโดยผูบริหาร

หนวย: บริษัท

2558

-

2559

-

2560

3

2561

-

                                                   การดำเนินการ

การสั่งใหตรวจสอบเปนกรณีพิเศษ (special audit)

หนวย: บริษัท

สถิติการใหบริษัทจดทะเบียนแกไขงบการเงิน

สถิติการดำเนินการกับงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน
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