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บทนํา

 ตลาดทุนไทยมีบทบาทสําคัญตอการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหเติบโตอยางม่ันคงและยั่งยืน
ในปท่ีผานมาตลาดทุนไทยเผชิญกับความทาทายในหลายดาน ไมวาจะเปนเร่ืองการพัฒนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลย ีความเหล่ือมล้ํา
ทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) จึงไดใหความสําคัญในการปรับเปล่ียนแผนการดําเนินงานเพ่ือใหสามารถตอบสนองตอความตองการ
ของผูมีสวนไดเสียในตลาดทุนไดอยางเหมาะสม รวมท้ังพัฒนาตลาดทุนไทยใหเติบโตอยางยัง่ยนื โดยปจจัยสําคัญหน่ึงท่ีจะสนับสนุน
ใหตลาดทุนไทยเติบโตไดอยางม่ันคงและยั่งยืน คือ การมีระบบการจัดทําและเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินท่ีมีคุณภาพ
เพ่ือใหผูลงทุนมีขอมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจไดอยางถูกตองและเหมาะสม ซ่ึงจะชวยเพ่ิมความโปรงใสและนาเช่ือถือของ
ตลาดทุนไทย รวมท้ังเพ่ิมความสามารถในการแขงขันใหทัดเทียมกับตางประเทศ ท่ีผานมา ก.ล.ต. จึงไดใหความสําคัญใน
การดําเนินการดานตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของ (“stakeholders”) ท่ีสําคัญในระบบนิเวศของการจัดทํารายงานทางการเงิน
(“financial reporting ecosystem”) สามารถทําหนาท่ีของตนเองไดอยางเหมาะสม เพ่ือยกระดับความนาเช่ือถือของรายงาน
ทางการเงินและการคุมครองผูลงทุน
 ในป 2564 ก.ล.ต. ไดสานตอโครงการเดิม และริเร่ิมโครงการใหม ๆ เพ่ือสงเสริมใหเกิดสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ
ท่ีเอ้ือใหตลาดทุนไทยสามารถพัฒนาและเติบโตไดอยางยั่งยืน และยังคงใหความคุมครองผูลงทุนในระดับท่ีเหมาะสม โดย ก.ล.ต.
ยงัคงจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินผานชองทางออนไลนอยางเขมขนและสม่ําเสมอ ท้ังในรูปแบบ
การประชุม การอบรม และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยสามารถจัดกิจกรรมกับ stakeholders ท่ีเก่ียวของไดมากยิง่ข้ึน รวมถึงรองรับ
ผูเขารวมงานไดเปนจํานวนมาก และจากการจัดกิจกรรมดังกลาว ก.ล.ต. พบวา ปจจุบัน stakeholders ท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะอยางยิง่
กรรมการตรวจสอบไดใหความสําคัญกับการยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินมากข้ึน ซ่ึงเปนผลจากความรวมมือระหวาง ก.ล.ต.
และหนวยงานท่ีเก่ียวของในการส่ือสารและออกแนวปฏิบัติตาง ๆ อยางตอเน่ืองในชวงหลายปท่ีผานมา นอกจากน้ี ก.ล.ต. ไดดําเนิน
โครงการสําคัญตาง ๆ เชน การสนับสนุนใหสํานักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตอยางยั่งยืนและมีความพรอมใน
การใหบริการงานสอบบัญชีแกกิจการในตลาดทุน ซ่ึงรวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (“SMEs”) ท่ีตองการระดมทุนในตลาดทุน
การรวมดําเนินโครงการพัฒนาวิชาชีพบัญชีไทยกับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ (“สภาวิชาชีพบัญชีฯ”) การรวมมือ
กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ (เชน สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) ใหความรู
แกผูมีหนาท่ีจัดทํารายงานทางการเงินของกิจการ (“preparers”) และกรรมการตรวจสอบ การบูรณาการแผนงานในการสงเสริม
ให stakeholders ท่ีเก่ียวของเห็นคุณคาของงานสอบบัญชี (“โครงการ value of audit”) รวมท้ังการเตรียมความพรอมใน
การดําเนินการตามมาตรฐานสากลเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  อีกท้ัง ก.ล.ต. ยงัไดพิจารณาปรับปรุงกฎเกณฑ
ในดานตาง ๆ ใหเหมาะสมกับบริบทของวิชาชีพบัญชีในปจจุบัน และยกระดับการคุมครองผูลงทุนใหทัดเทียมสากล
 ภายใตสถานการณท่ีเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ประกอบกับสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19
ในชวง 2-3 ป ท่ีผานมา ทําใหสํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุนหลายแหงนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานสอบบัญชี เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยปรับเปล่ียนรูปแบบการปฏิบัติงานสอบบัญชีบางสวนเปนวิธีการตรวจสอบทางไกล
(remote audit) โดยนําเคร่ืองมือการตรวจสอบท่ีชวยตรวจจับความผิดปกติมาสนับสนุนใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพมากข้ึน
และใชวิธีการส่ือสารและการรับสงขอมูลภายในทีมตรวจสอบและลูกคางานสอบบัญชีผานชองทางออนไลน เพ่ือใหสอดคลอง
กับวิถีชีวิตแบบ new normal  ในสวนของ ก.ล.ต. สําหรับป 2564 เปนปท่ีครบรอบ 12 ป นับต้ังแต ก.ล.ต. เร่ิมเขาตรวจระบบ
ควบคุมคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชี โดย ก.ล.ต. ยงัคงดําเนินการตรวจระบบควบคุมคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชีและคุณภาพ
งานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีอยางเขมขนท้ังกอนและหลังการใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีในตลาดทุนอยางสม่ําเสมอ โดยมุงเนน
การตรวจในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูง ซ่ึงในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ก.ล.ต. ไดนําเทคโนโลยมีาชวยในการปฏิบัติงาน
ในรูปแบบ remote inspection ตามเกณฑ risk based approach สงผลให ก.ล.ต. ยงัคงรักษาคุณภาพการกํากับดูแลผูสอบบัญชี
ไดตามมาตรฐานสากลอยางตอเน่ือง  นอกจากน้ี ก.ล.ต. ยังจัดใหมีการส่ือสารเร่ืองตาง ๆ ท่ีสําคัญ (เชน พัฒนาการท่ีเก่ียวของกับ
การสอบบัญชี และขอสังเกตท่ีพบบอยจากการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี) ใหสํานักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีในตลาดทุนรับทราบ
ผานชองทางออนไลนอยางสม่ําเสมออีกดวย
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 สําหรับการตรวจระบบควบคุมคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชีในรอบน้ี ก.ล.ต. ไดยกระดับความเขมขนในการตรวจสอบ
เร่ืองท่ีสําคัญมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการวิเคราะหเชิงลึกถึงสาเหตุของของบกพรอง (“root cause analysis”)
และการจัดทําแผนการแกไขขอบกพรอง (“remediation plan”) ท่ีชัดเจนและตรงประเด็น รวมท้ังการติดตามแกไขขอสังเกตท่ีไดรับ
จาก ก.ล.ต. อยางตรงจุดและทันเวลา ซ่ึงผลการตรวจระบบควบคุมคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชีแสดงใหเห็นวา สํานักงาน
สอบบัญชีในตลาดทุนไดพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพใหดียิง่ข้ึนกวาเดิม โดยสํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุนรอยละ 53 มีผลการประเมิน
ระบบควบคุมคุณภาพในระดับดีถึงดีมาก และมีสํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุนท่ีไดรับผลการประเมินในระดับดีมากถึง 7 แหง
โดย 3 แหงเปนสํานักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก ซ่ึงถือเปนพัฒนาการท่ีสําคัญในอุตสาหกรรมสอบบัญชีท่ีสํานักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก
สามารถพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีใหทัดเทียมสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญได และแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของแผนงานท่ี ก.ล.ต. 
ไดดําเนินการมาอยางตอเน่ืองในการสนับสนุนและยกระดับคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็ก  นอกจากน้ี
สํานักงานสอบบัญชีสวนใหญยังสามารถแกไขประเด็นท่ีสําคัญตาง ๆ ไดเปนผลสําเร็จ เชน การเพ่ิมจํานวนผูสอบบัญชีในตลาดทุน
ใหเพียงพอเพ่ือจัดสรรปริมาณงานใหแกหุนสวน (“portfolio allocation”) อยางเหมาะสม การปรับปรุงวิธีการพิจารณาและตอบสนอง
ความเส่ียงใหครอบคลุมและรอบดาน รวมถึงการจัดอบรมใหแกพนักงานในเร่ืองท่ี ก.ล.ต. มีขอสังเกต เปนตน
 ในสวนของการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีในตลาดทุน ก.ล.ต. พบวา คุณภาพงานสอบบัญชีในรอบปจจุบัน
ดีข้ึนอยางตอเน่ืองเม่ือเปรียบเทียบกับผลการตรวจในรอบหลายปท่ีผานมา โดยจะเห็นไดจากจํานวนผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบ
จาก ก.ล.ต. ซ่ึงไดรับผลการประเมินในระดับดีถึงระดับดีมากมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 96 ในขณะท่ีสัดสวนของผูสอบบัญชีท่ีไดรับ
ความเห็นชอบ โดยมีขอสังเกตใหปรับปรุงขอบกพรองและมีเง่ือนไขการติดตามผลในงวดถัดไปมีสัดสวนลดลงเหลือเพียงรอยละ 4
ความสําเร็จดังกลาวเกิดจากความมุงม่ันของหัวหนาสํานักงานสอบบัญชีในการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีในสังกัด
อยางตอเน่ืองประกอบกับท่ีผานมา ก.ล.ต. ไดดําเนินโครงการตาง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีอยางสม่ําเสมอ เชน การจัด
อบรมและสัมมนาออนไลนใหความรูแกผูสอบบัญชีในตลาดทุน รวมท้ังการใหคําปรึกษาเก่ียวกับมาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวของ
ผานโครงการฮอตไลนใหคําปรึกษา  ท้ังน้ี ในรอบการตรวจท่ี 4 ซ่ึงเปนชวงท่ีเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19  ก.ล.ต.
พบขอสังเกตจากการตรวจทานกระดาษทําการของผูสอบบัญชีในเร่ืองการตรวจสอบการดอยคาของสินทรัพย และการตรวจสอบ
เก่ียวกับความสามารถในการดําเนินงานตอเน่ืองมากข้ึน เน่ืองจากสถานการณดังกลาวกอใหเกิดความไมแนนอนเก่ียวกับเหตุการณ
หรือสถานการณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตสงผลใหผูสอบบัญชีพบความทาทายเก่ียวกับการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของขอสมมติ
และท่ีมาของขอมูลตาง ๆ ท่ีกิจการนํามาใชในการจัดทําประมาณการตัวเลขทางการเงิน
 จากการวิเคราะหเชิงลึกถึงสาเหตุของขอสังเกตท่ีพบจากการตรวจระบบควบคุมคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชีใน
รอบการตรวจท่ี 4 ก.ล.ต. พบวา สํานักงานสอบบัญชีบางแหงยังสามารถปรับปรุงและพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
ใหดียิ่งข้ึนไดอีก โดยการแกไขสาเหตุท่ีแทจริงของขอสังเกตท่ีสําคัญ เชน การปรับปรุงวิธีการประเมินผลและการจายคาตอบแทน
แกผูสอบบัญชีใหเช่ือมโยงกับคุณภาพงานสอบบัญชีมากยิง่ข้ึน การพิจารณาความเหมาะสมของโครงสรางการถือหุนของสํานักงานสอบบัญชี
ใหสามารถดึงดูดผูท่ีมีศักยภาพไวกับสํานักงานสอบบัญชี และการปรับตัวของสํานักงานสอบบัญชีเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ
อยางทันทวงทีเปนตน
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 สำหรับแผนงานในอนาคตนั้น ก.ล.ต. ยังคงมุงมั่นในการสงเสริมให stakeholders ที่เกี่ยวของทำหนาที่ของตนเอง
ไดอยางสมบูรณ เพื่อสนับสนุนให financial reporting ecosystem มีความสมดุล และยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงิน
ของกิจการในตลาดทุนไทยใหยั่งยืน ควบคูไปกับการสนับสนุนสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนใหมีความแข็งแกรง โดยดำเนินการ
ผานกลไกทั้ง 3 ดาน ไดแก การปลุกจิตสำนึกในการปฏิบัติ (self-discipline) การสรางแรงผลักดันจากสังคม (market force)
และการกำหนดกฎระเบียบขั้นพื้นฐาน (regulatory discipline) กลาวคือ ก.ล.ต. จะสนับสนุนใหเกิดการสรางแรงกดดันจากสังคม
เพื่อผลักดันใหผูสอบบัญชีปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ โดยในป 2565 ก.ล.ต. จะใหความสำคัญในการสงเสริมให stakeholders
ท่ีเก่ียวของเห็นคุณคาของงานสอบบัญชี ซ่ึงจะชวยยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชี รวมท้ังแกปญหาความกดดันดานราคา (audit fee
pressure) และการขาดแคลนผูสอบบัญชี ประกอบกับสนับสนุนใหสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนเปดเผยรายงานการตรวจ
ระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (“firm inspection report”) บนเว็บไซตของ ก.ล.ต. และส่ือสารใหกรรมการตรวจสอบคัดเลือก
ผูสอบบัญชีที่มีคุณภาพโดยวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจาก firm inspection report รวมทั้งสนับสนุนใหผูลงทุนเห็นความสำคัญ
ของการคัดเลือกผูสอบบัญชีท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจะเปนกลไกในการผลักดันใหบริษัทจดทะเบียนคัดเลือกผูสอบบัญชีท่ีเหมาะสมกับกิจการ
นอกจากน้ี ก.ล.ต. จะยังคงสนับสนุนใหสำนักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตอยางย่ังยืน ควบคูไปกับการปลุกจิตสำนึก
ในการปฏิบัติและสงเสริมใหผูสอบบัญชีสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบข้ันพ้ืนฐานไดอยางเหมาะสม โดยจัดอบรมและส่ือสารเก่ียวกับ
พัฒนาการที่สำคัญในวิชาชีพสอบบัญชี รวมทั้งสนับสนุนเครื่องมือที่ชวยยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีอยางตอเนื่อง ประกอบกับ
สงเสริมใหมีการรวมตัวกันของสำนักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็ก ซ่ึงจะชวยเพ่ิมศักยภาพในการลงทุนในระบบงานสำคัญ
เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว รวมถึงสามารถดึงดูดผูที่มีความเชี่ยวชาญ
ในแตละดานเขามารวมงานกับสำนักงานสอบบัญชี เพื่อรองรับกิจการในตลาดทุนที่มีการขยายตัวและมีความซับซอนมากขึ้น
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คณะที�ปรึกษาด้านการสอบบัญชี

            

ตําแหนง:
• คณะท่ีปรึกษาของนายกรัฐมนตรี
• ประธานกรรมการกิตติมศักด์ิและท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาและสงเสริม
  องคการมหาชน
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกํากับการประเมิน
  ประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติราชการสํานักงานการวิจัยแหงชาติ
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กองทุนประกันชีวิต
• ผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี คณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาด
  และการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย
• กรรมการ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
  (ก.ล.ต.)
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
  ภาคราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
• กรรมการจัดทําบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ สํานักงาน
  คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
• กรรมการกล่ันกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ สํานักงานคณะกรรมการ
  นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
• กรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจํา มหาวิทยาลัยมหิดล
• กรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
  พระจอมเกลาธนบุรี
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร
  ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน
  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษัท เคอร่ี
  เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ประวัติการทํางาน:
• ประธานกรรมการ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประธานกรรมการ คณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาค
  เอกชนไทยในการตอตานการทุจริต สมาคมสงเสริมสถาบัน
  กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
  และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที
  โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
  คณะทํางานพัฒนาสูความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ อินโฟร
  เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
  สรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรยี่
  จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
  บริษัทไทย (IOD)
• กรรมการท่ีปรึกษาดานการกํากับดูแลกิจการและนโยบายสมาคม
  สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• กรรมการ IFRS Advisory Council , IFRS Foundation,
  London, United Kingdom
• นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
• อุปนายกและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดานการสอบบัญชี
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
• กรรมการอิสระ บริษัท น่ําเฮงคอนกรีต (1992) จํากัด
• กรรมการบริหาร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
  มหาวิทยาลัย
• นายกสมาคมนิสิตเกา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส จํากัด

การศึกษา:
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการบัญชี
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
• ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ
  มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรข้ันสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• Ivey School of Business, University of Western Ontario,
  Canada Executive Management Program
• Harvard Business School, Boston, USA - Leading
  Professional Services Firms
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
• ASEAN Chartered Professional Accountant

นายประสัณห เช้ือพานิช  
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ตําแหนง:
• อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ คณะกรรมการ
  กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
• กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบ
  วิชาชีพบัญชี

ประวัติการทํางาน:
• หุนสวน สํานักงานดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ
• อาจารยคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
  มหาวิทยาลัย
• โปรแกรมเมอร University Computing Company,
  Birmingham, England

การศึกษา:
• ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรข้ันสูงการทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ
  มหาวิทยาลัย
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

            

ตําแหนง:
• อนุกรรมการกล่ันกรองมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี 
  ในพระบรมราชูปถัมภ
• ท่ีปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดานการสอบบัญชี
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ

ประวัติการทํางาน:
• หุนสวนและประธาน ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส ประเทศไทย
• อาจารยคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
  มหาวิทยาลัย

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

นางสาวจงจิตต หลีกภัย นายณัฐเสกข เทพหัสดิน
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ตําแหนง:
• ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑเก่ียวกับ
  การขายผลิตภัณฑการลงทุนและการใหคําแนะนําการลงทุน
  สํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
  (ก.ล.ต.) 
• ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑเก่ียวกับ
  การประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม
  อสังหาริมทรัพย กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน และกองทรัสต
  เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
  หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
• อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑเก่ียวกับ
  การออกและเสนอขายหลักทรัพย ประเภทตราสารหน้ี ตราสาร
  อนุพันธ และตราสารซับซอน สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
  หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน
  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)

• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
  ธนาคารแหงประเทศไทย 
• ผูเช่ียวชาญภายนอก เพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับมาตรฐาน
  การบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินและบริษัทในกลุม
  ธนาคารแหงประเทศไทย 
• อุปนายก สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแหงประเทศไทย

ประวัติการทํางาน
• กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ ธนาคารกรุงเทพ
  จํากัด (มหาชน)
• ผู ชวยผู จัดการใหญ รับผิดชอบสายการบัญชีและการเงิน
  และผูจัดการบริหารความเส่ียง ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท บัวหลวงเวนเจอรส จํากัด
• กรรมการ The Asian Bankers Association (ABA), Taipei,
  Taiwan
• รองประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม
  บัวหลวง จํากัด
• ประธานชมรม Basel สมาคมธนาคารไทย
• ประธานชมรม IFRS สมาคมธนาคารไทย
• ประธานชมรม Thai Forex  (ACI)

การศึกษา
• ปริญญาโท MBA Pepperdine University, Los Angeles, U.S.A.
• ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี Lehigh University, Bethlehem, U.S.A.
• Advance Management Program : Harvard Business
  School, Boston, MA, U.S.A.
• หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน 2547.
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
  รุนท่ี 6

นายอายุสม กฤษณามระ 
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ตําแหนง:
• ผูบริหารงานผลิตภัณฑบริหารความเส่ียงทางการเงิน ธนาคาร
  กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการและประชาสัมพันธ สภาวิชาชีพบัญชี
  ในพระบรมราชูปถัมภ

ประวัติการทํางาน:
• กรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
• ผู จ ัดการแผนก CFO Advisory ประจําเมืองเมลเบิร น
  ประเทศออสเตรเลีย
• ผูเช่ียวชาญดานการบัญชีและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน
  (IAS39/IFRS9/IFRS13)
• วิทยากรอบรมเกี ่ยวกับ IFRS แก บริษัท สถาบันการเงิน
  หนวยงานราชการ และสถานศึกษา ท้ังในและตางประเทศ

การศึกษา:
• Master in Professional Accounting, The University
  of Texas at Austin, U.S.A.
• Bachelor of Business Administration, The University
  of Texas at Austin, U.S.A.
• ASEAN Chartered Professional Accountant
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
• ผูแนะนําการลงทุนตราสารซับซอนประเภท 1
• Treasury Dealer Certification

              

ประวัติการทํางาน:
• หุนสวน บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
• ผูอํานวยการ บริษัท คูเปอรส แอนด ไลยแบรนด แอสโซซิเอทส
  จํากัด
• Financial Controller บริษัท บริสตอล-ไมเยอร สควิบบ
  (ประเทศไทย) จํากัด
• ผูจัดการ บริษัท คูเปอรส แอนด ไลยแบรนด แอสโซซิเอทส
  จํากัด
• ผูจัดการแผนกตรวจสอบภายใน  บริษัท จอหนสัน แอนด
  จอหนสัน (ไทย) จํากัด  
• Audit Supervisor บริษัท คูเปอรส (ไทย) จํากัด

การศึกษา:
• ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ประกาศนียบัตรช้ันสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัย
  ธรรมศาสตร
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

นางสุวรรณี ภูริปญโญ นายปยะพงศ แสงภัทราชัย
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กิจกรรมที�เกี�ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพรายงาน
ทางการเงิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Tools & 
Technologies 

 สรางความแข็งแกรงใหกับ stakeholders

เสริมสรางและพัฒนาตลาดทุน
ใหเติบโตอยางย่ังยืน

เติบโตอยางมีคุณภาพ
เปนท่ียอมรับในระดับสากล

เพ่ิมพูนความรูใหกับบุคลากรภายในองคกร

“ก.ล.ต. จัดกิจกรรมและสานตอโครงการตาง ๆ อยางตอเน่ืองเพ่ือยกระดับคุณภาพของ
ระบบรายงานทางการเงินและพัฒนาตลาดทุนไทยใหเติบโตอยางม่ันคงและย่ังยืน”

เขาใจบทบาทหนาท่ีเก่ียวกับ
รายงานทางการเงิน

อยางเพียงพอ

ยกระดับคุณภาพ
งานสอบบัญชี สงเสริมให stakeholders 

ท่ีเก่ียวของมีความรูเทาทัน
การเปล่ียนแปลงตาง ๆ อยางตอเน่ือง

ปรับตัวเพ่ือรับมือกับ
การเปล่ียนแปลง

อยางรวดเร็วในปจจุบัน

ใหความสําคัญกับกระบวนการ
จัดทํารายงานทางการเงิน

สร้างความแข็งแกร่งให้กับ Stakeholders
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 ตลอดป 2564 ก.ล.ต. ไดจัดอบรมและสัมมนาในเร่ืองสําคัญท่ีเก่ียวของกับรายงานทางการเงิน รวมถึงการเปล่ียนแปลงใหม ๆ 
เพ่ือให stakeholders มีความรูเพียงพอและตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตน และสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบ
ไดอยางมีประสิทธิผล รวมถึงรวมกับหนวยงานตาง ๆ จัดหลักสูตรอบรมท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของ stakeholders เชน

“ก.ล.ต. ใหความสําคัญกับบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในการสงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
จึงไดรวมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดงานเสวนาใหความรูและแบงปนประสบการณผานชองทางออนไลน”

 ผูทรงคุณวุฒิในวิชาชีพบัญชี CFO และกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนรวมเสวนาเก่ียวกับกรณีการทุจริตท่ีเกิดข้ึน
ในตางประเทศ โดยวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยของปญหาสภาพคลอง และการทุจริตภายในบริษัทจนนําไปสูการลมละลาย รวมถึง
ถอดบทเรียนและใหขอเสนอแนะ โดยแบงปนมุมมองท่ีเปนประโยชนตอผูเขาฟงเพ่ือใหสามารถนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ
ตรวจสอบ CFO ผูสอบบัญชี และ stakeholder ท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• ISQM: มุมมองและความคาดหวังของ regulator
• ISQM: Risk assessment workshop 
• Focus Group คูมือ ISQM 
• Capacity Strengthening on accounting 
   treatment of digital assets
• ประเด็นท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานสอบบัญชี เชน 
   Technology Disruption in Audit and Assurance  
   กรณีศึกษาเร่ืองการทุจริตในตางประเทศ  การตรวจสอบ
   สินทรัพยตามสัญญา (contract asset) เปนตน
• ตรวจสอบความพรอมใหม่ันใจกอน PDPA มีผลบังคับใช

Auditor

FA

CFO & AC
• งานเสวนาออนไลน Fraud Prevention and Detection
• งานเสวนาออนไลนในหัวขอ “กรรมการตรวจสอบและ
  ผูสอบบัญชี กลไกสําคัญในการยกระดับคุณภาพ
  รายงานทางการเงิน”

• Practical issues and challenges in 
  TFRS implementation for IPO

งานเสวนาออนไลนผาน facebook live ในหัวขอ “Fraud : Prevention and Detection”

20 มกราคม 2564 17,578 views
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        กรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชีรวมเสวนาและ
       แลกเปล่ียนแนวคิดเพ่ือสงเสริมการนํากลไกและเคร่ืองมือท่ีมีอยู
       ในปจจุบันมาใชเพ่ือยกระดับการทํางานรวมกันใหมีประสิทธิผล
       และชวยสนับสนุนใหงานสอบบัญชีและรายงานทางการเงิน
       มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน โดยช้ีใหเห็นถึงประโยชนในการคัดเลือก
       ผูสอบบัญชีท่ีมีคุณภาพ

 ก.ล.ต. ส่ือสารความคาดหวังเก่ียวกับบทบาทหนาท่ี
ของกรรมการตรวจสอบในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการดูแลคุณภาพของการจัดทํารายงานทางการเงิน
การคัดเลือกผูสอบบัญชีท่ีมีคุณภาพและการส่ือสารกับผูสอบบัญชี
อยางเพียงพอ โดยใหขอมูลและเทคนิคท่ีเปนประโยชนใน
การพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีท่ีมีคุณภาพ และแนวทางการส่ือสาร
กับผูสอบบัญชี รวมถึงกลไกและเคร่ืองมือในปจจุบันท่ีกรรมการ
ตรวจสอบสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติหนาท่ีได
อยางมีประสิทธิผลมากข้ึน
 

13 กันยายน 2564 5,200 views

22 พฤศจิกายน 2564 497 participants

งานเสวนาออนไลนผาน zoom webinar ในหัวขอ
“กรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชี กลไกสําคัญในการยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงิน”

“ก.ล.ต. สานตอโครงการเดิม และริเร่ิมโครงการใหม ๆ
เพ่ือสงเสริมใหเกิดสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ
ท่ีเอ้ือใหตลาดทุนไทยสามารถพัฒนาและเติบโต
ไดอยางย่ังยืน และยังคงใหความคุมครองผูลงทุน

ในระดับท่ีเหมาะสม”

การประชุมรวมกับประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน ผาน MS teams

เสริมสรางและพัฒนาตลาดทุนใหเติบโตอยางย่ังยืน
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1. ยกระดับคุณภาพสํานักงานสอบบัญชีไทยในตลาดทุน

         ก.ล.ต. ประชุมหารือกับสํานักงานสอบบัญชี
        ขนาดกลางและขนาดเล็กอยางสม่ําเสมอ เพ่ือแลกเปล่ียน
        ความคิดเห็นเก่ียวกับโอกาสและความทาทายของ
        การปฏิบัติงานสอบบัญชีในตลาดทุนไทยภายใตสภาพแวดลอม
        ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยไดหารือแนวทางสนับสนุนการทํางาน
        รวมท้ังแนวทางการพัฒนาคุณภาพและสงเสริมการเติบโต
        ของสํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุนไทยอยางยั่งยืน
        ท้ังน้ี ในป 2564 ก.ล.ต. ไดสานตอโครงการสําคัญ
        และริเร่ิมโครงการใหม เพ่ือยกระดับคุณภาพของสํานักงาน
        สอบบัญชีไทยในตลาดทุนอยางตอเน่ือง

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

โครงการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบริหารคุณภาพงานสอบบัญชี (ISQM 1)

 “ศูนยติดตามความกาวหนาและการพัฒนาคูมือ ISQM 
และกิจการพิเศษ สภาวิชาชีพบัญชีฯ”

เสวนาออนไลน  
อบรมเชิงปฏิบัติการ
focus group เก่ียวกับ
คูมือ ISQM 1

โครงการสนับสนุนใหสํานักงานสอบบัญชีไทยในตลาดทุน
มี audit software และ audit tools

“ศูนยความรูดานการสอบบัญชี
ในธุรกิจท่ีมีระบบ IT ท่ีซับซอน

สภาวิชาชีพบัญชีฯ”

สํานักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีไดรับการสาธิตและ
ทดลองการใช audit software สําเร็จรูปจํานวน 2 โปรแกรม

Demo 2
audit software

ปจจุบันอยูระหวางพิจารณา audit software สําเร็จรูปรายอ่ืน
เพ่ิมเติมเพ่ือใหสํานักงานสอบบัญชีพิจารณาเลือก audit software
ท่ีเหมาะสมกับสํานักงานสอบบัญชีมากท่ีสุด

โครงการ hotline ใหคําปรึกษา
ดานการบัญชีและการสอบบัญชี

จํานวนผูสอบบัญชีท่ีขอคําปรึกษา
ผาน hotline ป 2564 > 95 กรณี

การบูรณาการแผนงานในการสงเสริมให stakeholders
ท่ีเก่ียวของเห็นคุณคาของงานสอบบัญชี

“คณะทํางานโครงการสงเสริมให stakeholders ท่ีเก่ียวของ
เห็นคุณคาของงานสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ”

ศึกษาสาเหตุท่ีทําให stakeholders ท่ีเก่ียวของยังไมเห็นคุณคา
ของงานสอบบัญชีเทาท่ีควร เพ่ือบูรณาการแผนงานและแนวทาง
ในการสงเสริมให stakeholders เห็นคุณคาของงานสอบบัญชี
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2. การเตรียมพรอมดานบัญชีและสอบบัญชีเพ่ือรองรับการระดมทุนของ SMEs

 SMEs รวมท้ังวิสาหกิจเร่ิมต น (“Startup”)
มีบทบาทสํา คัญ มีบทบาทสํา คัญในการขับเค ล่ือน
เศรษฐกิจไทย โดยชวยสรางมูลคาเพ่ิมใหกับระบบเศรษฐกิจ
แตอาจมีขอจํากัดในการเขาถึงแหลงเงินทุน  ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงไดสนับสนุนสงเสริมให
SMEs และ Startup สามารถระดมทุนจากผูลงทุนเปนวงกวาง
เปนคร้ังแรก (“SME-PO”) และนําหุนเขาซ้ือขายใน LiVE
Exchange (SME Board)
 งาน เสวนาออนไลนในหัวขอ“SME-PO ทางเลือกใหม
ในการระดมทุนของ SMEs และ Startup” ไดใหความรู
ความเขาใจเก่ียวกับทางเลือกในการระดมทุนแบบ SME-PO
การเขาจดทะเบียน และหนาท่ีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการเตรียมความพรอมของ SMEs และ Startup ในการระดมทุน
ผานหลักเกณฑ SME-PO และเขาจดทะเบียนใน LiVE Exchange

        เพ่ือสนับสนุนแผนการสงเสริมให SMEs และ Startup
       สามารถระดมทุนในตลาดทุน ก.ล.ต. ไดดําเนินการหลายดาน
       ซ่ึงรวมถึงการแบงปนประสบการณในการเตรียมความพรอม
       ดานระบบบัญชีแกผูประกอบการ SMEs และ Startup และ
       การส่ือสารกฎเกณฑตาง ๆ กับผูสอบบัญชีเพ่ือเตรียมพรอม
       ใหสามารถรับงานสอบบัญชีของ SMEs และ Startup

ก.ล.ต จัดงานสัมมนา “หลักเกณฑรองรับ
การระดมทุนในวงกวางและการจดทะเบียน
ในตลาดรองสําหรับ SME ซ่ึงรวมถึงหลักเกณฑ
เก่ียวกับงบการเงินและผูสอบบัญชี” โดยส่ือสาร
ประสบการณแบบเจาะลึกในการเตรียมความพรอม
ดานระบบบัญชีใหกับผูสอบบัญชี

การเตรียมพรอมดานบัญชีและสอบบัญชี
เพ่ือรองรับการระดมทุนของ SMEs
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3. รวมพัฒนาวิชาชีพบัญชีไทยกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ

 ก.ล.ต. มีการประชุมรวมกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ และสงผูแทนเขารวมเปนคณะทํางานตาง ๆ เพ่ือสานตอความรวมมือ
รวมท้ังผลักดันแผนงานในการพัฒนาคุณภาพการรายงานทางการเงินและคุณภาพงานสอบบัญชีอยางตอเน่ือง เพ่ือสงเสริมใหระบบ
รายงานทางการเงินของไทยมีความเขมแข็ง ซ่ึงจะชวยเพ่ิมความเช่ือม่ันของผูลงทุนท่ีมีตอตลาดทุนไทย อันจะสงผลใหตลาดทุนไทย
และเศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอยางยั่งยืน

 ก.ล.ต. จัดประชุมรวมกับผูแทนของ Big 4 firms 
เ พ่ือ ส่ือสารและหา รือ เ ก่ี ยว กับแนวทางการยกระ ดับ
คุณภาพงานสอบบัญชีอยางสม่ําเสมอ เชน การนําเทคโนโลยี
เขามาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบบัญชี การส่ือสาร
ประเด็นขอบกพรองท่ีพบบอยในการตรวจทานกระดาษทําการ
และงบการเงินในรอบปท่ีผานมา รวมท้ัง theme inspection
และเร่ืองท่ีควรใหความสําคัญในการตรวจสอบงบการเงิน เปนตน

    ก.ล.ต. ทบทวนหลักเกณฑในดานตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหม่ันใจวา ขอกําหนดมี
   ความเหมาะสมกับสถานการณและบริบทของวิชาชีพบัญชีในยคุปจจุบัน รวมท้ังเพ่ิมความยดืหยุนเพ่ือรองรับ
   การเปล่ียนแปลงท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงจะชวยสนับสนุนใหตลาดทุนไดเติบโตอยางมีคุณภาพ
   และยั่งยืน โดยในป 2564 ท่ีผานมา ก.ล.ต. ไดแกไขหลักเกณฑและแบบฟอรมตาง ๆ ดังน้ี

4. การประชุมรวมกับตัวแทนของสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ (“Big 4 firms”)

5. ปรับปรุงกฎเกณฑในดานตาง ๆ ใหเหมาะกับบริบทของวิชาชีพบัญชีในปจจุบัน

Big 4 �rms
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     5.1 เสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ)
     เก่ียวกับการจัดทําและนําสงงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน รวมท้ังการกํากับดูแลผูสอบบัญชี
 โดยเสนอแกไข พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ เพ่ือใหเกิดความยืดหยุนและรองรับการเปล่ียนแปลงของตลาดทุนไทยในอนาคต
    เก่ียวกับหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลทางการเงินระหวางกาล เชน รูปแบบ ความถ่ี และระยะเวลาในการจัดทําและ
    นําสงขอมูลทางการเงินระหวางกาล รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพในการกํากับดูแลผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี
    ในตลาดทุนไทยและยกระดับการคุมครองผูลงทุนใหทัดเทียมสากล

   ผลการเปดรับฟงความคิดเห็น
การจัดทําและนําสงงบการเงิน                                  การกํากับดูแลผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี

เห็นดวย 86% เห็นดวย 80 - 100%

5.3 ปรับปรุงแบบฟอรมการขอความเห็นชอบและรักษาสถานภาพการเปนผูสอบบัญชีในตลาดทุนเพ่ือลดภาระ
และตนทุนการดําเนินการของผูสอบบัญชี

regulatory guillotine

กระชับ 
ทันสมัย 
ลดภาระ ลดการขอขอมูลท่ีมากเกินความจําเปน               
ขอมูลยงัเพียงพอตอการกํากับดูแลการสอบบัญชีในตลาดทุนใหมีคุณภาพ

     5.2 ผอนปรนหลักเกณฑเร่ืองคุณสมบัติของผูสอบบัญชีในตลาดทุนใหเหมาะสมกับบริบทปจจุบัน

1) ประสบการณในการปฏิบัติงานสอบบัญชีจากเดิม 10 ป เหลือ 7 ป

2) จํานวนและลักษณะของกิจการท่ีจะตองปฏิบัติงานสอบบัญชีจากเดิม 3 กิจการเปน 2 กิจการ

3) เปดโอกาสใหผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานของธนาคารพาณิชยแตไมมีประสบการณลงลายมือช่ือ
เพ่ือแสดงความเห็นตองบการเงินดวยตนเอง สามารถยื่นคําขอความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชี
ในตลาดทุนได

4) ผอนผันใหผูสอบบัญชีท่ีไมสามารถรักษาคุณสมบัติในเร่ืองการดํารงตําแหนงในสํานักงานสอบบัญชี
มีระยะเวลาในการแกไขคุณสมบัติเพ่ืออํานวยความสะดวกและลดภาระของผูสอบบัญชีในตลาดทุน

การแกไขเกณฑดังกลาวไมเปนการลดคุณภาพของผูสอบบัญชีในตลาดทุน เน่ืองจาก
ยังคงมีกระบวนการกล่ันกรองคุณสมบัติและคุณภาพงานสอบบัญชีของผูย่ืนคําขอ
ในระดับเดียวกับมาตรฐานสากลเชนเดิม                                   

บังคับใชต้ังแต 1 พฤษภาคม 2564
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6. กิจกรรมดึงดูดนักศึกษาใหสนใจในวิชาชีพบัญชี

7. เตรียมความพรอมในการดําเนินการตามมาตรฐานสากลเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เพ่ือเผยแพรความรูและประสบการณ
การทํางานในวิชาชีพบัญชีท่ีเก่ียวของ
กับตลาดทุน และจูงใจใหนักศึกษามี
ความสนใจในการประกอบวิชาชีพ
สอบบัญชีมากข้ึน ซ่ึงจะชวยปองกัน
ปญหาการขาดแคลนบุคลากรในวิชาชีพ
สอบบัญชีในอนาคต

มหาลัยสงขลานครินทร มหาลัยขอนแกน

143 คน 80 คน
นักศึกษา

 เพ่ือยกระดับภาพลักษณของประเทศไทย
และเสริมสรางความเช่ือม่ันในการลงทุนระหวาง
ประเทศ ก.ล.ต. ไดจัดการประชุมรวมกันระหวาง
สํานักงาน ปปง. สภาวิชาชีพบัญชีฯ และผูสอบบัญชี
ในตลาดทุน เพ่ือรวมแลกเปล่ียนความรูเก่ียวกับ
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินฉบับใหมในสวนท่ีเก่ียวของ
กับผูสอบบัญชีและวิชาชีพบัญชี และรับฟงขอคิดเห็น
จากผูสอบบัญชีเพ่ือนําไปพิจารณากําหนดแนวปฏิบัติ
ใหเหมาะสมตอไป
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 ก.ล.ต. เปนสมาชิก International Forum of Independent
Audit Regulators (“IFIAR”) และ ASEAN Audit Regulators Group
(“AARG”) ซ่ึงเปนองคกรความรวมมือระหวางประเทศท่ีมีสมาชิกเปน
หนวยงานอิสระท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลผูสอบบัญชี โดยเขารวมประชุม
อยางสม่ําเสมอ เพ่ือแลกเปล่ียนขอมูล ความรู และประสบการณเก่ียวกับ
การกํากับดูแลผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี ทําใหม่ันใจไดวา ก.ล.ต.
มีระบบการกํากับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชีท่ีมีมาตรฐานทัดเทียมสากล

 • การนําเทคโนโลยีมาใชในการกํากับดูแลผูสอบบัญชี 
 • ความทาทายท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานวิชาชีพ 
 • การพัฒนาทักษะใหพนักงานกาวทันโลกยุคดิจิทัล 
 • ความทาทายในการสอบบัญชีและการกํากับดูแลผูสอบบัญชีในสถานการณโควิด-19 
 • บทบาทของกรรมการตรวจสอบตอการยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชี

 นอกจากน้ี ผูแทน ก.ล.ต. ยังเขารวมใน International Organization of Securities Commissions Committee 1
Accounting, Auditing, and Disclosure (“IOSCO C1”) เพ่ือหารือและแลกเปล่ียนขอคิดเห็นเก่ียวกับรางมาตรฐานการบัญชี 
รางมาตรฐานการสอบบัญชีระหวางประเทศ และรางจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีระหวางประเทศ อยางสม่ําเสมอ

ก.ล.ต. เปนเจาภาพจัดประชุม AARG Annual Meeting with Audit Firms และ AARG Inspection Workshop คร้ังท่ี 8 
ในวันท่ี 15 และ 17 - 18 มิถุนายน 2564 เพ่ือหารือและแลกเปล่ียนประสบการณเก่ียวกับการกํากับดูแลการสอบบัญชี 

รวมท้ังแนวทางการยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีในภูมิภาคอาเซียน

เติบโตอยางมีคุณภาพเปนท่ียอมรับในระดับสากล
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JunMayAprMar

- IOSCO Committee 1 meeting

- APRC Plenary meeting

IOSCO C1

Virtual Inspection 

Workshop

IFIAR

The 5th EU-Asia Pacific Forum 

on Financial Regulation

EU-Asia Pacific Forum 

7th Financial Statements 

Surveillance Group 2021 Workshop

FSSG

IOSCO Committee 1 

meeting with GPPC and 

IESBA

IOSCO C1

8th Asean Audit Regulators 

Group (AARG) Inspection 

Workshop

AARG

Virtual Training Session: the 

audit of banks by ERG

IFIAR

IFIAR
2021 Annual General Assembly 

Meeting

IFIAR
2021 Extraordinary General 

Assembly Meeting (“EGAM”)

IFIAR
2021 Plenary: Management of 

Audit Quality in the COVID 

Environment and Beyond 

IOSCO C1
IOSCO Committee 1 meeting  
with IFIAR

DecNovOctSepAug

IOSCO Committee 1 meeting
IOSCO 1

IFRS AC
Dialogue of APRC and 
IFRS Foundation

IOSCO Committee1 meeting

IOSCO C1

IOSCO C1
5th IFIAR Virtual Enforcement 

Workshop 

IFIAR

IOSCO Committee 1 meeting

with IESBA

IOSCO C1

IOSCO Committee 1 meeting

Virtual CEO Plenary 

Session with GT and PWC

IFIAR

Virtual CEO Plenary Session 

with EY, KPMG, BDO and 

Deloitte

IFIAR

2021

การประชุมและสัมมนาระดับนานาชาติตาง ๆ ผานชองทางออนไลน
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 ก.ล.ต. พัฒนาศักยภาพและความรูความสามารถของบุคลากรภายในองคกรอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเจาหนาท่ี ก.ล.ต. มีความรู
เทาทันพัฒนาการท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพบัญชีและนําความรูดังกลาวมาประยุกตใชในการพัฒนาและกํากับดูแลการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของบริษัทในตลาดทุนและการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

     ในป 2564 ก.ล.ต. ไดจัดอบรมพนักงานในหลายๆ ดาน
     ตัวอยางเชน
 กรณีศึกษาเก่ียวกับ ประเด็นทางบัญชี เชน revenue
 recognition (การขายและการฝากขาย  ตนทุนเพ่ือให
 ไดมาซ่ึงสัญญา  การรับรูรายได over time และ
 at a point in time)  Business combination (under
 common control  Reverse acquisition)  ทรัสต
 เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ีมีขอกําหนดขายคืน
 การเปดเผยขอมูลสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา (contract
 asset) เปนตน
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เชน TFRS 15 TFRS 9
 กฎเกณฑท่ีออกใหม เชน ISQM1 หลักเกณฑรองรับ
 การระดมทุนในวงกวางและการจดทะเบียนในตลาดรอง
 สําหรับ SMEs ซ่ึงรวมถึงหลักเกณฑเก่ียวกับงบการเงิน
 และผูสอบบัญชี
 วิธีการบันทึกบัญชีท่ีเก่ียวของกับ digital assets และ
 การตรวจสอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน Governance Risk
 Compliance  วิธีการพัฒนาซอฟตแวรในรูปแบบ
 DevOps และ Cloud Computing เปนตน

เพ่ิมพูนความรูใหกับบุคลากรภายในองคกร
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ภาพรวมของวิชาชีพสอบบัญชีในประเทศไทย

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

จํานวนผูสอบบัญชีในตลาดทุน 

313 คน

(     10 % หรือ 28 คน จากป 2563)

ON

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ท่ีปฏิบัติงานอยู 
(10,947 คน

จากท้ังหมด 14,295 คน)

77%
นิติบุคคลท่ีจดทะเบียน

กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา
(      40,111 ราย)

809,111 ราย 776 บริษัทจดทะเบียน

19.27 ลานลานบาท
คิดเปนรอยละ 119 ของ

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
มูลคาตลาดรวม 

(      33 บริษัท)
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 “ในป 2564 แมวาสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ยังคงสงผลใหกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของประเทศตองอยูภายใตมาตรการการควบคุมโรคระบาด และมีผลกระทบตอแผนการดําเนินงานในหลายธุรกิจ
อยางไรก็ดี จํานวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยังมีอัตราการเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง โดยในป 2564
บริษัทจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนถึง 33 ราย หรือ คิดเปนรอยละ 4.4 ของจํานวนบริษัทจดทะเบียนในป 2563 ซ่ึงตลอดระยะเวลา
ท่ีผานมา ก.ล.ต. ไดออกมาตรการและนโยบายตาง ๆ เพ่ือกระตุนการเพ่ิมจํานวนของผูสอบบัญชีในตลาดทุนใหเพียงพอ
ตอความตองการของบริษัทจดทะเบียนในอนาคต โดยท่ียังคงรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานสอบบัญชีเปนสําคัญ”

 ก.ล.ต. ทบทวนความเพียงพอของจํานวนผูสอบบัญชีในตลาดทุนอยางสม่ําเสมอ รวมถึงออกมาตรการสงเสริมใหมีผูสอบบัญชี
ในตลาดทุนรายใหมเพ่ิมข้ึน อาทิ การปรับปรุงหลักเกณฑเร่ืองคุณสมบัติของผูสอบบัญชีในตลาดทุนใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
เพ่ือสนับสนุนใหผูสอบบัญชีในตลาดทุนท่ีมีคุณภาพมีจํานวนเพียงพอเพ่ือรองรับการเติบโตของตลาดทุน รวมท้ังเปดโอกาส
ใหผูสอบบัญชีรุนใหมท่ีมีศักยภาพสามารถเขามาเปนผูสอบบัญชีในตลาดทุนไดอยางสะดวกมากยิง่ข้ึน เพ่ือใหมีผูสอบบัญชีในตลาดทุน
ท่ีมีคุณภาพในจํานวนท่ีมากพอท่ีจะรองรับการเติบโตของตลาดทุนไดในอนาคต โดยขอมูลของผูสอบบัญชีในตลาดทุนและ
บริษัทจดทะเบียนสรุปได ดังน้ี

 อัตราการเพ่ิมข้ึนของผูสอบบัญชีในตลาดทุน
 ในป 2564 มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของผูสอบบัญชีในตลาดทุน 29 คน คิดเปนรอยละ 10 ซ่ึงสูงกวาอัตราการเพ่ิมข้ึนของ
บริษัทจดทะเบียน (จํานวน 33 บริษัท คิดเปนรอยละ 4.4) โดยในป 2564 ผูสอบบัญชีแตละรายสามารถรับผิดชอบในการตรวจสอบ
งบการเงินโดยเฉล่ียประมาณ 2 - 3 งบการเงิน จึงคาดวาอัตราการเพ่ิมข้ึนของผูสอบบัญชีดังกลาวจะสามารถรองรับการเพ่ิมข้ึน
ของบริษัทจดทะเบียนในอนาคตไดเพียงพอ ท้ังน้ี ผูสอบบัญชีท่ีเพ่ิมข้ึนสวนใหญมาจากสํานักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็ก
ท่ีไมมีสํานักงานสอบบัญชีเครือขาย (“local firms”) ซ่ึงคิดเปนรอยละ 62 ของผูสอบบัญชีท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังหมดในป 2564

Big 4 firms

21 Local firms

7 International firms

 ศทเะรปงาตชีญบับอสผู ( 1 ชีญบับอสนางกันาํส )

4159 122 32

154 104 27 3

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

จํานวนผูสอบบัญชีในตลาดทุนแบงตามประเภทสํานักงานสอบบัญชีท่ีสังกัด 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 (คน)

10%

4.4%

ดทุนาลตนใีชญับบอสผู

นยีบเะทดจทษัิรบ

 ดทุนาลตนใ

หมายเหตุ: International firms หมายถึง สํานักงานสอบบัญชีท่ีเปนสมาชิกของสํานักงานสอบบัญชีตางประเทศและใชช่ือสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับ
สํานักงานสอบบัญชีตางประเทศ รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสํานักงานสอบบัญชีตางประเทศอยางสม่ําเสมอแตไมรวมถึง Big 4 firms

ความเพียงพอของผูสอบบัญชีในตลาดทุน
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 ผูสอบบัญชีในตลาดทุนแบงตามชวงอายุ

 ในป 2564 ผูสอบบัญชีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนสุทธิ 28 ราย โดยสวนใหญ (รอยละ 54 ของผูสอบบัญชีท่ีขอความเห็นชอบใหม)
อยูในชวงอายุ 50-59 ป  อยางไรก็ดี ก.ล.ต. เช่ือม่ันวา การแกไขหลักเกณฑเร่ืองคุณสมบัติของผูสอบบัญชีในตลาดทุนจะชวย
เพ่ิมโอกาสใหผูสอบบัญชีรุนใหมท่ีมีศักยภาพเขามาเปนผูสอบบัญชีในตลาดทุนมากข้ึน และยังคงสามารถรักษาระดับสัดสวนของ
บริษัทจดทะเบียนตอผูสอบบัญชีในตลาดทุนใหมีความเหมาะสม รวมถึงรองรับการเพ่ิมข้ึนของบริษัทจดทะเบียนและการขยายตัว
ของตลาดทุนในอนาคต

 อัตราสวนบริษัทจดทะเบียนตอผูสอบบัญชีในตลาดทุนป 2559 ถึงป 2564

 จากขอมูลขางตน พบวา อัตราสวนบริษัทจดทะเบียนตอผูสอบบัญชีในตลาดทุนมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ืองนับต้ังแตป 2559
จนถึงป 2564 สะทอนใหเห็นวา ปจจุบันมีจํานวนผูสอบบัญชีในตลาดทุนเพียงพอท่ีจะสามารถรองรับการปฏิบัติงานสอบบัญชีใหแก
บริษัทจดทะเบียนไดอยางมีคุณภาพ

สัดสวนผูสอบบัญชีในตลาดทุน (%) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

30-39 ปี

40-49 ปี

50-59 ปี

60-69 ปี

70 ปขีึ �นไป

��� คน

6 3 10

47
34

 หากพิจารณาสัดสวนอายุผู สอบบัญชี
ในตลาดทุนในปจจุบัน พบวาผูสอบบัญชีในตลาดทุน
ท่ีจะเกษียณอายุในอนาคตมีแนวโนมคอนขางสูง
(ชวงอายุ 50-70 ปข้ึนไป)

43% หรือ 133 คน

รอยละ/จํานวนผูสอบบัญชีในตลาดทุนท่ีมีแนวโนมจะเกษียณอายุ

1
ศทเะรปงาตีชญับบอสผู

 ยุาอ 50-59 ป

+31ขอใหม -3ายุอณยีษกเ

ผูสอบบัญชีไทยเพ่ิมข้ึน

28

54%

ผูสอบบัญชีใหมในตลาดทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (คน)จํานวนผูสอบบัญชีในตลาดทุนท้ังหมด
แบงตามชวงอายุ (คน)
ป 2563 และ 2564

7
20

90

132

36

8
20

105

146

34

70 ปข้ึนไป 60- 69 ป 50-59 ป 40- 49 ป 30-39 ป

31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 64

น (บรษัิท)ยีบเะทดจทษิัรบนวนาํจ น (คน)ุทดาลตนใชีญับบอสู้ผนวนาํจ นุทดาลตนใชีญับบอสู้ผอ่ตนยีบเะทดจทษิัรบนว่สารตัอ

649 687 700
725

743 776

197 216 239 251 285 313

3.29 3.18
2.93 2.89

2.61

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2559 2560 2561 2562 2563 2564

2.48
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 ท้ังน้ี หากอัตราสวนบริษัทจดทะเบียนตอผูสอบบัญชีในตลาดทุนน้ีสูงเกินไป อาจทําใหบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท
ท่ีตองการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน (IPO) บางแหงไมสามารถหาผูสอบบัญชีมาตรวจสอบงบการเงินได และอาจเปนขอบงช้ี
ของความไมเพียงพอของผูสอบบัญชีในตลาดทุน รวมถึงอาจสงผลกระทบทางลบตอคุณภาพของงานสอบบัญชีจากการท่ีผูสอบบัญชี
มีปริมาณงานท่ีตองรับผิดชอบมากเกินไป เน่ืองจากบริษัทจดทะเบียนสวนใหญมีวันส้ินงวดบัญชีในชวงเวลาเดียวกันทําใหผูสอบบัญชี
มีเวลาในการตรวจสอบงบการเงินคอนขางจํากัดและอาจไมเพียงพอท่ีจะสามารถรักษาคุณภาพงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได

 อัตราสวนบริษัทจดทะเบียนตอผูสอบบัญชีในตลาดทุนและมูลคาตามราคาตลาดรวมของบริษัทจดทะเบียน
(“market capitalization”) เฉล่ียตอบริษัทจดทะเบียนของไทย สิงคโปร และมาเลเซีย ณ ส้ินป 2564

 เม่ือเปรียบเทียบปริมาณงานสอบบัญชีตอหุนสวนกับประเทศเพ่ือนบาน เชน สิงคโปร (1.79) และ มาเลเซีย (2.75) พบวา
มาเลเซียมีสัดสวนบริษัทจดทะเบียนตอผูสอบบัญชีในตลาดทุนสูงท่ีสุด คือ ผูสอบบัญชีในตลาดทุนหน่ึงคน ดูแลบริษัทจดทะเบียนถึง
2.75 บริษัท อยางไรก็ดี หากพิจารณาปจจัยแวดลอมอ่ืนรวมดวย เชน ขนาดของบริษัทจดทะเบียนตามmarket capitalization
พบวา บริษัทจดทะเบียนในมาเลเซียมีขนาดโดยเฉล่ีย 0.43 พันลานดอลลารสหรัฐซ่ึงมีขนาดเล็กกวาไทย (0.74 พันลานดอลลารสหรัฐ)
และ สิงคโปร (1.33 พันลานดอลลารสหรัฐ) ถึงรอยละ 42 และ 68 ตามลําดับ ผูสอบบัญชีในตลาดทุนของมาเลเซียจึงมีแนวโนม
ท่ีจะใชเวลาในการตรวจสอบโดยเฉล่ียตอบริษัทจดทะเบียนนอยกวาผูสอบบัญชีในตลาดทุนของไทยและสิงคโปร จึงอาจสงผลให
ผูสอบบัญชีในตลาดทุนของมาเลเซียรับงานสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนไดในอัตราสวนเฉล่ียสูงกวาไทยและสิงคโปร

อัตราสวนบริษัทจดทะเบียนตอผูสอบบัญชีในตลาดทุนสําหรับป 2564

ผูสอบบัญชี

ในตลาดทุน 1 คน 2.48 บริษัท

ดูแลบริษัทจดทะเบียน 

2.48
1.79

2.75

0.74
1.33

0.43
0

1

2

3

ไทย สิงคโปร มาเลเซีย

อัตราสวนบริษัทจดทะเบียนตอผูสอบบัญชีในตลาดทุน (บริษัท:คน)

มูลคาตามราคาตลาดตอบริษัทจดทะเบียน (พันลานดอลลารสหรัฐ:บริษัท)
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 จํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีตรวจโดยผูสอบบัญชีในตลาดทุนท่ีสังกัด Big 4 firms เทียบกับผูสอบบัญชี
ท่ีสังกัด Non-Big 4 firms ในป 2561 ถึง 2564

 ขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวา ชวง 4 ปท่ีผานมา Big 4 firms มีการรับงานบริษัทจดทะเบียนในจํานวนท่ีมากข้ึน โดยมีอัตรา
การเติบโตประมาณปละ 4 - 7% ในขณะท่ีสํานักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็ก (Non-Big 4 firms) มีแนวโนมในการรับ
งานสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนในสัดสวนท่ีคงท่ี โดยในป 2564 อยูท่ีประมาณ 1% 

  ปจจัยหน่ึงในการพิจารณารับงานสอบบัญชี คือ ความพรอมของทรัพยากรดานตาง ๆ ท่ีรองรับ
 ปริมาณงานสอบบัญชีและความซับซอนของงานสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีจึงควรเตรียมความพรอม
 ท้ังดานจํานวนทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถและประสบการณท่ีเพียงพอ รวมท้ังการพัฒนา
 เคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีใชในการสอบบัญชี ซ่ึงจะชวยลดระยะเวลาในการตรวจสอบและความเส่ียง
 ในการสอบบัญชีลงได และทําใหงานสอบบัญชีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกวาวิธีการตรวจสอบ
 แบบด้ังเดิม

200

250

300

350

400

420
435

451

482

280 290 292 294

500

450 4%

4%

4%
7%

1%1%

2561 2562 2563 2564

Big 4 firms

Non-Big 4 firms
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เทคโนโลยีท่ีสํานักงานสอบบัญชีนํามาใชในงานสอบบัญชี

 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยอียางรวดเร็ว (technology
disruption) รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 ในชวง
ท่ีผานมา เปนแรงผลักดันสําคัญท่ีทําใหองคกรตองปรับเปล่ียนแนวคิด
การดําเนินธุรกิจเพ่ือตอบโจทยความตองการของลูกคา ทุกอุตสาหกรรม
จึงวางแผนปรับเปล่ียนกลยุทธเพ่ือรับมือกับกระแสการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึน เชนเดียวกับสํานักงานสอบบัญชีท่ีไดนําเทคโนโลยมีาชวยให
งานสอบบัญชีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมถึงพัฒนาวิธีการตรวจสอบ
ใหรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ท้ังในดานธุรกรรมใหม ๆ และ
ความซับซอนของรายการท่ีเพ่ิมมากข้ึน

การพัฒนาแผนงานและวิธีการตรวจสอบของสํานักงาน
สอบบัญชีหลายแหงในรอบการตรวจที่ผานมา คือ
การนําเทคโนโลยีและเครื ่องมือใหม ๆ มาปรับใช
ในขั้นตอนการตรวจสอบ

ชวยเพิ่มโอกาสในการตรวจพบรายการ
ท่ีผิดปกติ และขอผิดพลาดท่ีมีสาระสําคัญ
ในงบการเงิน

สอดคลองกับวิถีชีวิตแบบ new normal
โดยปรับเปล่ียนรูปแบบการส่ือสาร
และการรับสงขอมูลผานชองทางออนไลน
มากข้ึน

- 24 -



รอยละ 53 ของ Non-Big 4 firms มีการนําเคร่ืองมือและเทคโนโลยีมาทดแทน
การทํางานแบบด้ังเดิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพของงานตรวจสอบบัญชี

ใช audit automation software/platform ท้ังแบบท่ีพัฒนาข้ึนเอง หรือ 
ซ้ือโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการสอบบัญชี เพ่ือใชในการวางแผน การประเมิน
ความเส่ียง และการปฏิบัติงาน รวมถึงเช่ือมโยงวิธีการตรวจสอบใหตอบสนอง
ตอความเส่ียงอยางเหมาะสม ประกอบกับชวยในการสอบทานงาน และ
การส่ือสารภายในทีมตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

ใช data analytic program เพื่อตรวจจับความผิดปกติของรายการ
ซึ่งชวยใหการวางแผนการตรวจสอบเปนไปอยางตรงจุดมากขึ้น

53%

Non-Big4

SEC
TFAC ในป 2564 ก.ล.ต. สงผูแทนเขารวมในคณะทํางาน

ศูนยความรูดานการสอบบัญชีในธุรกิจท่ีมีระบบ IT ซับซอน
ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ เพ่ือสนับสนุนให Non-Big 4 firms
มี audit software และ audit tools ชวยในการปฏิบัติ
งานสอบบัญชี

In progress

Done

ปจจุบัน Non-Big 4 firms หลายแหง อยูระหวางการสรรหาและทดลองใช audit software
ท่ีสามารถตอบโจทยการปฏิบัติงานสอบบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาทิ

คณะทํางานฯ ไดพัฒนาโปรแกรม automate lead sheet เพ่ือใหผูสอบบัญชีไดนําไปใชแลว

แสดงผลความคืบหนาของงานตรวจสอบ
เพ่ืออํานวยความสะดวกผูสอบทานงาน
ในการติดตามงานและสามารถสอบทาน
งานสอบบัญชีระยะไกลไดอยางมีประสิทธิภาพ
และทันเวลา

เช่ือมโยงกระบวนการทํางานต้ังแตข้ันตอน
การวางแผนการประเมินความเส่ียง การทดสอบ
การควบคุมการตรวจสอบเน้ือหาสาระ และ
การปฏิบัติงานตรวจสอบอ่ืน จนถึงการสรุปผล
การตรวจสอบ

รวบรวมกระดาษทําการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไฟล
ไดอยางครบถวน
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 นอกจากน้ี Non-Big 4 firms ยังตองการเคร่ืองมือและเทคโนโลยีอ่ืนท่ีชวยเสริมคุณภาพการตรวจสอบมากข้ึน เชน

 สําหรับ Big 4 firms ท่ีมีการใช audit software และ audit tools มาระยะหน่ึงแลวน้ัน ปจจุบันไดพัฒนาเทคโนโลยดัีงกลาว
ใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากข้ึน เชน

   เช่ือมโยงกระบวนการทํางานทุกข้ันตอนต้ังแตการวางแผนไปจนถึงการสรุปผลการตรวจสอบ
   ทําใหการปฏิบัติงานตอบสนองความเส่ียงไดอยางเหมาะสม

    แสดงผลความคืบหนาของงานตรวจสอบ ทําใหการสอบทานงานเปนไปอยาง
    มีประสิทธิภาพและทันตอเวลา รวมถึงควบคุมใหทีมตรวจสอบปฏิบัติตามแผนงาน
    และข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไวอยางครบถวน

         เปนศูนยกลางการจัดเก็บไฟลและหลักฐานตาง ๆ ของงานตรวจสอบบัญชี

    จัดเก็บขอมูลการเปล่ียนแปลงและการแกไขขอมูลท่ีเกิดข้ึนในโปรแกรม (audit log)
    เพ่ือใหทีมตรวจสอบหรือบุคคลท่ีเก่ียวของสามารถตรวจสอบขอมูลยอนหลังได

   สามารถใชรับสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสกับลูกคาสอบบัญชีไดอยางนาเช่ือถือและปลอดภัย

portal ท่ีสามารถใชรับสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส
กับลูกคาสอบบัญชีไดอยางนาเช่ือถือและ
ปลอดภัย

โปรแกรมคํานวณขนาดตัวอยางท่ีใชใน
การทดสอบรายการ (sample size
calculation)

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะหและ
หาความสัมพันธของขอมูล
(data analytic tools)

platform ท่ีเปนเสมือนศูนยกลางความรู (library)
หรือแหลงคนควาขอมูลและคูมือการนํามาตรฐาน
บัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีไปใช รวมถึงกรณี
ตัวอยางในอดีต แบบฟอรมและ templates ตาง ๆ
ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานสอบบัญชี

Smart Audit
Platform

ประโยชนของการนํามาใช 
Audit log

Progress

Link

Center

Data trust
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 ปจจุบัน Big 4 firms ไดนําเคร่ืองมือการวิเคราะหขอมูลมาชวยในการตรวจสอบบัญชี
ซ่ึงสามารถเรียบเรียงและแยกประเภทขอมูลเพ่ือใชในการวิเคราะหเชิงลึกไดอยางมีประสิทธิภาพ
และแสดงผลขอมูลออกมาในรูปแบบท่ีเขาใจงาย เชน กราฟ แผนภูมิ หรือรูปภาพ และสามารถ
นําไปใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบตอไปได ตัวอยางของการนําเคร่ืองมือการวิเคราะหขอมูลมาใช มีดังน้ี

Data Visualization

Data Analytics

วิเคราะหความสัมพันธระหวางยอดขายกับขอมูลแวดลอมอ่ืน

Dashboard ท่ีแสดงขอมูลของบริษัทจดทะเบียน

วิเคราะหแนวโนมการดอยคาของสินทรัพย (impairment)การแยกประเภทขอมูล เชน ยอดขายแยกตาม
ประเภทสินคาหรือแยกตามสาขา จะชวยให
การวิเคราะหละเอียดและ แมนยาํมากข้ึน สงผลให
ทีมตรวจสอบมีความเขาใจลักษณะของรายการ
และนําผลลัพธ ท่ีได มาระบุความเส่ียงและ
วางแผนการตรวจสอบอยางมีประสิทธิผลมากข้ึน
วิเคราะหยอดขายรายเดือนกับวัฏจักรธุรกิจ
(business cycle) 
วิเคราะหคาท่ีผิดปกติ (outliner) ของยอดขาย
ในแตละชวงเวลา  

โดยการประเมินขอบงช้ีจากขอมูลแวดลอมตาง ๆ รวมถึง
นําตัวแปรและสมมติฐานท่ีเก่ียวของมาคาดการณมูลคา
ท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยในหลายสถานการณ เชน
  base case  worst case และ best case
  รวมท้ังสามารถวิเคราะหความออนไหว
   (sensitivity analysis) เชน
   หากอัตราคิดลดเพ่ิมข้ึนจะกระทบ
   ตอผลลัพธในแตละสถานการณ
   อยางไร 

เชน ราคาหุน และอัตราสวนทางการเงิน โดยสามารถ
เลือกแสดงขอมูลไดหลายมิติท้ังรายบริษัทและราย
อุตสาหกรรมในแตละชวงเวลา เพ่ือใชประกอบ
การตรวจสอบ เชน การวิเคราะหเปรียบเทียบ
และการประเมินความเส่ียง เปนตน

ะลแมนโวนแหะารคเวิราก
งาตีชญบังอขธนพัมสัมาวค ๆ

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาความสัมพันธในบัญชีตาง ๆ เชน บัญชีลูกหน้ี บัญชีเจาหน้ี บัญชีรายได และ บัญชีสินคาคงเหลือ
โดยระบุการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญระหวางขอมูลปจจุบันกับขอมูลในอดีต หรือการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบัญชีวา
สอดคลองตามสมมติฐานท่ีต้ังไวหรือไม เชน 
  •   การวิเคราะหความสัมพันธระหวางยอดขายและลูกหน้ีวา ผันแปรตามกันหรือมีความสอดคลองกันหรือไม
  •   การวิเคราะหบัญชีตาง ๆ เปรียบเทียบเปนรายงวด หรือแยกตามแตละประเภทยอย และหาเหตุผลเบ้ืองตนจาก
      การเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ของบัญชีดังกลาว เพ่ือนําไปวางแผนการตรวจสอบตอไป เชน เกิดจากการเปล่ียนแปลง
      ดานปริมาณหรือดานราคาตอหนวย เปนตน 
  •   การวิเคราะหความถูกตองของบัญชีคาเส่ือมราคาสินทรัพย โดยนําขอมูลความเคล่ือนไหวของบัญชีสินทรัพยถาวรและ
       อายกุารใหประโยชนของสินทรัพยมาวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของการบันทึกคาเส่ือมราคา

Dashboard การวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาความสัมพันธระหวางบัญชี
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Data Visualization

Data Analytics

การแบงแยกหนาท่ีเหมาะสมหรือไม เชน ผูบันทึก
บัญชีกับผูอนุมัติรายการเปนบุคคลเดียวกันหรือไม
ผูบันทึกบัญชีและผูอนุมัติรายการเปนบุคคลท่ี
สอดคลองกับนโยบายของกิจการ
หรือไม เปนตน

สอบทานการเรียงกันของเลขท่ีเอกสาร

สอบทานการแบงแยกหนาท่ี

เพ่ือยืนยันความครบถวน
ของเอกสารทางบัญชี
หรือชวยใหตรวจพบ
เอกสารท่ีไมไดนํามา
บั น ทึ ก บัญ ชี
อยางครบถวน

การวิเคราะหเพ่ือหาความผิดปกติอ่ืน ๆ 

• วิเคราะหหารายการบัญชี
  ท่ีบันทึกในวันหยุด หรือ
  บันทึกบัญชีโดยบุคคล
  ท่ีไมไดรับอนุญาต 
• วิเคราะหหารายการปรับปรุง
  ท่ีไมไดเกิดข้ึนเปนปกติของธุรกิจ 
• วิเคราะหหารายการบัญชีท่ีผิดปกติไมเปนไป
  ตามลักษณะของบัญชี เชน บันทึกเดบิตรายได
  และเครดิตคาใชจาย เปนตน
• ตรวจจับรายการท่ีนาสงสัย เชน มียอดรวม
  การบันทึกบัญชีดานเดบิตหรือเครดิต ลงทาย
  ดวย 999 หลายรายการ เปนตน

เชน การทํา 3-way matching เพ่ือพิจารณา
ความสอดคลองกันระหวางขอมูลการขายจาก
แหลงเอกสารท่ีตางกัน เชน ใบส่ังซ้ือ ใบแจงหน้ี
และใบเสร็จรับเงินวามีขอมูลสินคา ปริมาณสินคา
และจํานวนเงินในแตละเอกสารถูกตองตรงกัน
รวมถึงระบุรายการซ้ือท่ีผิดปกติ เชน การซ้ือโดย
ไมมีใบขอซ้ือ กิจการไดรับใบกํากับภาษีมากอน
                        การจัดทําใบส่ังซ้ือ หรือ
                        มีการเปล่ียนแปลงราคาซ้ือ
                        เปนตน

ตรวจสอบขอมูลในเอกสารตาง ๆ วา ถูกตอง ตรงกัน

วิเคราะหราคาขายวาเปนไปตาม
นโยบายของกิจการหรือไม

ทีมตรวจสอบ
จะสามารถ

ตรวจสอบ
ในรายละเอียด

ไดตรงจุดมากข้ึน

                              วิเคราะห business process
                              แตละข้ันตอนต้ังแตตนจนจบ
                              โดยประมวลผลผานโปรแกรม
                              คอมพิวเตอรเพ่ือชวยใหทีม
ตรวจสอบสามารถเขาใจในข้ันตอนการดําเนินงานของ
กิจการไดดีย่ิงข้ึน และสามารถวางแผนการตรวจสอบ
และประเมินความเส่ียไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน
การวิเคราะหวงจรรายไดของกิจการวา ประกอบดวย
กระบวนการใดบาง กิจกรรมใดบาง และระบุวามี
กิจกรรมใดของกิจการท่ีเบ่ียงเบนไปจากข้ันตอนตาม
ปกติหรือไม

process mining

วิเคราะหความผิดปกติของ
ข้ันตอนการทํางาน

หรือรายการทางบัญชี
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Audit Innovation

 นอกจากน้ี สํานักงานสอบบัญชีหลายแหงเร่ิมมี
การปรับโครงสรางทีมตรวจสอบ เพ่ือรองรับการใชเทคโนโลยี
มากข้ึนในอนาคต โดยเพ่ิมสัดสวนบุคลากรท่ีมีความรูเร่ือง
เทคโนโลยีในทีมสอบบัญชี เชน data & analytics และ
IT audit เปนตน รวมถึงจัดใหมีการรวมศูนยงาน หรือ
shared service center ท่ีจะชวยประมวลผลขอมูลสําหรับ
การตรวจสอบใหกับทีมตรวจสอบในสํานักงานสอบบัญชี

 การนําเทคโนโลยีมาใช นอกจากจะชวยลดเวลาในการประมวลผลขอมูลท่ีมี
จํานวนมากแลวยังชวยใหการตรวจสอบเปนไปอยางตรงจุดและมีประสิทธิผล ซ่ึงจะชวย
ลดความเส่ียงในการสอบบัญชีลงไดในอนาคตจึงคาดหวังวา สํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุน
จะนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับงานตรวจสอบมากข้ึนกวาเดิม เชน
machine learning artificial intelligence และ blockchain เปนตน

* อางอิงจาก: บทความ เร่ือง การสอบบัญชีดวยวิทยาการวิเคราะหขอมูล (Audit Data Analytics) และคลิปวิดีโอ
  เร่ือง Accounting Technology Transformation - Future Ready! โดย สภาวิชาชีพบัญชีฯ

Robotic Process Automation (“RPA”) ท่ีพัฒนาข้ึนสําหรับงานตรวจสอบ*

RPA จัดสงจดหมายยืนยันยอดลูกหน้ี เจาหน้ี และ
ออกรายงานสรุปผลใหทีมตรวจสอบอัตโนมัติ

RPA ชวยดึงขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวของกันของบริษัทท่ีทําการตรวจสอบ
บัญชีใหอัตโนมัติ

RPA ชวยตรวจสอบรายการภาษี หัก ณ ท่ีจาย วา 
มีการคํานวณตรงตามประเภทท่ีกําหนดไวหรือไม
และออกรายงานสรุปผลใหทีมตรวจสอบ

Application ท่ีนํามาใชในการนับสินคา
คงเหลือ 

สามารถติดตามผลการนับสินคาคงเหลือ
ไดแบบreal time ชวยกระทบยอดบัญชี
สินคาคงเหลือ และจัดทํารายงานการนับ
สินคาคงเหลือใหอัตโนมัติ
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ขอมูลเชิงสถิติท่ีเปนตัวช้ีวัดคุณภาพงานสอบบัญชี (Audit Quality Indicators, “AQIs”)

จํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีผูสอบบัญชีในตลาดทุนลงลายมือช่ือ
แสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีในชวงป 2564

 อยางไรก็ดี ยงัมีผูสอบบัญชีจํานวน 14 ราย หรือ คิดเปนรอยละ 4.4 ของจํานวนผูสอบบัญชีในตลาดทุนท่ีไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ณ 31 ธันวาคม 2564 ท่ีลงลายมือช่ือแสดงความเห็นตองบการเงินต้ังแต 7 งบการเงินข้ึนไป ซ่ึงมากกวาอัตราสวน
บริษัทจดทะเบียนตอผูสอบบัญชีในตลาดทุนป 2564 เปนอยางมาก สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีดังกลาวสังกัดจึงควรพิจารณา
ถึงความเหมาะสมของการจัดสรรงานใหแกผูสอบบัญชีในตลาดทุน เพ่ือใหม่ันใจไดวาผูสอบบัญชีมีเวลาเพียงพอในการเขามามีสวนรวม
ในการตรวจสอบ รวมถึงรักษาคุณภาพของการตรวจสอบใหอยูในระดับท่ียอมรับได
 
 นอกจากน้ี จากขอมูลดังกลาว พบวา มีผูสอบบัญชีในตลาดทุนท่ีไดรับความเห็นชอบแตไมไดลงลายมือช่ือในรอบระยะเวลา
ดังกลาว จํานวน 76 คน หรือ คิดเปนรอยละ 24.3 ของจํานวนผูสอบบัญชีในตลาดทุนท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ณ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวย ผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบรายใหมในป 2564 จํานวน 29 คนท่ียังไมไดลงลายมือช่ือ
ในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน และผูสอบบัญชีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีอ่ืนในสํานักงานสอบบัญชี ท้ังส้ิน
47 คน เชน

ผูสอบบัญชีในตลาดทุนท้ังส้ิน

ลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน

คิดเปน 75.7% ของจํานวนผูสอบบัญชีในตลาดทุน
ท่ีไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ณ 31 ธันวาคม 2564

237 คน จาก 313 คน

ผูสอบบัญชี
ในตลาดทุน

148 คน
คิดเปน 47.3%
ของผูสอบบัญชี
ในตลาดทุน
ป 2564

ลงลายมือช่ือแสดงความเห็น
ในรายงานการสอบบัญชี

1-3 งบการเงิน/ป

ใกลเคียงกับอัตราสวน
บริษัทจดทะเบียนตอ

ผูสอบบัญชีในตลาดทุน
ป 2564 (2.48)ช่ืออืมยาลงล 1-3 งบ นิงเราก

อช่ือืมยาลงล 7-10 งบ นิงเราก

4.1%

24%

47.3%

29คน

ปีนใ่มหใอข

47คน
นางกันาํสนใาที�อื�น้นหิตับฏิป

24.3%

อช่ือืมยาลงลดไมไท่ีชีญับบอสผู

นิงเรากบงนใ  ปบรัหาํส 2564

 าวกกามอชือืมยาลงล 10 นิงเรากบง

0.3%

ลงลายมือช่ือ
4-6 งบการเงิน

ผูสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน
(“EQCR”) สําหรับการตรวจสอบ
งบการเงินของบริษัทจดทะเบียน

ผูสอบบัญชีท่ีตรวจสอบงบการเงิน
ของกิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน
เชน บริษัทหลักทรัพย และ
กองทุนรวม 

ดํารงตําแหนงผูบริหาร หรือ รับผิดชอบ
ในการดูแลระบบควบคุมคุณภาพ
ของสํานักงานสอบบัญชี
สําหรับองคประกอบตาง ๆ  
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อัตราสวนบริษัทจดทะเบียนตอผูสอบบัญชีในตลาดทุน

จํานวนงบการเงินบริษัทจดทะเบียนสูงสุดท่ีผูสอบบัญชีในตลาดทุนหน่ึงรายรับงานสอบบัญชีในป 2564 
แบงตามประเภทสํานักงานสอบบัญชี

 จากขอมูล พบวา จํานวนงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนสูงสุดท่ีผูสอบบัญชีในตลาดทุนรับงานสูงกวาอัตราสวน
บริษัทจดทะเบียนตอผูสอบบัญชีในตลาดทุนป 2564 (2.48) หลายเทา 
 อยางไรก็ตาม การเทียบเพียงอัตราสวนบริษัทจดทะเบียนตอผูสอบบัญชีในตลาดทุน อาจจะยังไมสามารถพิจารณา
ความเหมาะสมของปริมาณงานของผูสอบบัญชีแตละสํานักงานไดดีพอ สํานักงานสอบบัญชีควรตองนําปจจัยอ่ืน ๆ มาใชประกอบ
การพิจารณาจัดสรรงาน เชน 

 “การพิจารณาปจจัยแวดลอมอยางครบถวนเพ่ือทํา portfolio allocation จะชวยใหสํานักงานสอบบัญชีจัดสรรปริมาณงาน
ใหแกผูสอบบัญชีไดอยางเหมาะสม สงผลใหผูสอบบัญชีมีเวลาเพียงพอท่ีจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ”

Non-Big 4 firms  13 งบการเงินBig 4 firms    9 งบการเงิน

ปริมาณงานอ่ืนท่ีหุนสวนรับผิดชอบ
นอกเหนือจากการสอบบัญชี

การลงทุนในทรัพยากรดานตาง ๆ
เพ่ือชวยในงานสอบบัญชี

ความเพียงพอและคุณภาพของทรัพยากร
บุคคลของสํานักงานสอบบัญชี

ในตําแหนงอ่ืนท่ีนอกเหนือจากหุนสวน

ความรูและความเช่ียวชาญของ
ผูสอบบัญชีและทีมตรวจสอบ

รอบระยะเวลาการนําสงงบการเงิน
ของบริษัทลูกคางานสอบบัญชี

ขนาดและความซับซอน
ของลูกคาสอบบัญชี
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ความท่ัวถึงในการดูแลพนักงานดานการสอบบัญชี

สัดสวนจํานวนพนักงานตอหุนสวน และสัดสวนจํานวนพนักงานตอผูจัดการ โดยแบงตามประเภทสํานักงานสอบบัญชี

Non-Big 4 

Big 4 firms 

firms

31
26

26
10

ป 2559-2561 ป 2562-2564

จํานวนพนักงานตอหุนสวน (คน)

Non-Big 4 

Big 4 firms 

firms

8
6

6
8

ป 2559-2561 ป 2562-2564

จํานวนพนักงานตอผูจัดการ (คน)

สัดสวนพนักงานตอหุนสวนลดลง สอดคลองกับตัวเลข
จํานวนผูสอบบัญชีในตลาดทุน Non-Big4 firms ท่ีเพ่ิมข้ึน
26% ในชวงป 2562 - 2564

ในรอบการตรวจท่ี 4 (ป 2562 -2564) คาเฉล่ียของ
อัตราสวนพนักงานตอหุนสวนลดลงเม่ือเทียบกับรอบกอน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง Non-Big 4 firms ท่ีสัดสวนดังกลาว
ลดลงอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงเปนขอมูลเบ้ืองตนท่ีแสดงใหเห็นวา
หุนสวนจะสามารถดูแลพนักงานและควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชีไดอยางท่ัวถึงมากข้ึน

สัดสวนพนักงานตอผูจัดการโดยภาพรวม
ในรอบการตรวจที่ 4 (ป 2562 -2564)
คอนขางไมเปล่ียนแปลงเม่ือเปรียบเทียบ
กับรอบกอน

 ท้ังน้ี สัดสวนพนักงานตอหุนสวนท่ีลดลงในชวง 2 -3 ปท่ีผานมา อาจมีสาเหตุจากการท่ี ก.ล.ต. สนับสนุนใหมีการเพ่ิมจํานวน
ผูสอบบัญชีในตลาดทุนเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของบริษัทจดทะเบียนอยางตอเน่ือง ประกอบกับสํานักงานสอบบัญชีเห็นความจําเปน
ที่จะตองเพิ่มจํานวนผูสอบบัญชีในสังกัดเพื่อใหสามารถปฏิบัติตามขอกําหนด ดานจรรยาบรรณในเรื่องการหมุนเวียนผูสอบบัญชีได
รวมท้ังท่ีผานมา ก.ล.ต. ยังเสนอแนะใหสํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุนดูแลใหหุนสวนมีสวนรวมในงานสอบบัญชีอยางเพียงพออีกดวย
อยางไรก็ดี สาเหตุอีกสวนหน่ึงท่ีสัดสวนพนักงานตอหุนสวนลดลง มาจากการท่ีอัตราการลาออกของพนักงานมีแนวโนมท่ีสูงข้ึน 
 ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของความท่ัวถึงในการดูแลพนักงานดานการสอบบัญชี อาจมีปจจัยแวดลอมอ่ืนท่ีควรนํามา
พิจารณารวมดวย เชน ประสบการณของพนักงานท่ีอยูภายใตการดูแลของหุนสวนหรือผูจัดการ หากโดยเฉล่ียพนักงานมีประสบการณ
คอนขางสูง หุนสวนหรือผูจัดการอาจใชเวลาในการดูแลและควบคุมคุณภาพงานที่นอยลงกวาการดูแลพนักงานที่มีประสบการณ
ต่ํากวา 
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อัตราการลาออกของพนักงาน

อัตราการลาออกของพนักงานท่ีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุนสําหรับรอบการตรวจท่ี 3 และ 4
โดยแบงตามประเภทสํานักงานสอบบัญชี

อัตราการลาออกในรอบการ
ตรวจท่ี 4 เม่ือเทียบกับรอบ
การตรวจท่ี 3 มีแนวโนม
เพ่ิมข้ึน ท้ัง Big 4 firms และ
Non-Big 4 firms

ท้ังน้ี อัตราการลาออกควร
พิจารณาควบคูไปกับปจจัย
ดานอ่ืน เชน คาเฉล่ีย
ประสบการณของพนักงาน
แตละตําแหนงในสํานักงาน
สอบบัญชีและความท่ัวถึง
ในการดูแลพนักงานเปนตน

ในรอบการตรวจท่ี 4

ระดับ Staff
อายุงานเฉล่ีย 3 ป

(Junior and Senior) 
มีสัดสวนการลาออกมากท่ีสุด 

(ท้ัง Big 4 firms
และ Non-Big 4 firms) 

ซ่ึงอยูในวิสัยท่ี
สํานักงานสอบบัญชี

จะสามารถจัดหาบุคลากร
มาทดแทนได

อยางไรก็ดี หากในอนาคต
สํานักงานสอบบัญชีมีอัตรา
การลาออกของพนักงาน
ท่ีมีประสบการณสูงเพ่ิมข้ึน
อยางมีนัยสําคัญ อาจเปน
สัญญาณท่ีสํานักงาน
สอบบัญชีจะตองเรงแกไข

การรักษาบุคลากรท่ีมีประสบการณไวกับสํานักงานสอบบัญชีถือเปนความทาทายอยางมาก โดยสํานักงานสอบบัญชี
ควรจัดใหมีมาตรการท่ีชวยในการดึงดูดพนักงาน และวางแผนลวงหนาในการสรรหาพนักงานทดแทนเพ่ือรักษาสัดสวน
พนักงานในแตละระดับใหมีความเพียงพอท่ีจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพตอไป

23%

28%

Non-Big4 Firms

ท่ีจวรตรากบอร 3

(  ป 2559 – 2561)

ท่ีจวรตรากบอร 4

(  ป 2562 – 2564)
5%

15%

23%

Big4 Firms

ท่ีจวรตรากบอร 3

(  ป 2559 – 2561)

ท่ีจวรตรากบอร 4

(  ป 2562 – 2564)
8%
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ประสบการณดานการสอบบัญชี

 คาเฉล่ียประสบการณของพนักงานในแตละตําแหนงเปนอีกตัวช้ีวัดคุณภาพท่ีสําคัญ ท่ีบงบอกถึงศักยภาพและความพรอม
ในดานทรัพยากรบุคคลของสํานักงานสอบบัญชีน้ัน ๆ เน่ืองจาก

 •  พนักงานท่ีมีประสบการณสูงจะมีความเช่ียวชาญและสามารถจัดการกับงานท่ีมีระดับความซับซอนท่ีสูงข้ึนได 
 •  ความชางสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ (“professional skepticism”) มักจะเพ่ิมมากข้ึน 
    ตามประสบการณในงานสอบบัญชี     

 ดังน้ัน คุณภาพงานสอบบัญชีจึงมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึน
เม่ือพนักงานในทีมตรวจสอบมีประสบการณดานการสอบบัญชีสูง
ซ่ึงจะใหความเช่ือม่ันไดมากข้ึนวาผู สอบบัญชีจะสามารถ
แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทไดอยางถูกตองตามควร
ในสาระสําคัญ 
 ท้ังน้ี จากการสํารวจในป 2564 คาเฉล่ียประสบการณ
ของพนักงานในแตระดับของ Big 4 firms และ Non-Big 4 firms
ไมแตกตางกันอยางมีสาระสําคัญ 

การจัดอบรมพัฒนาความรูใหแกพนักงานในแตละระดับ

      พนักงานสอบบัญชีเปนทรัพยากรท่ีสําคัญอยางมากตอการใหบริการงาน
     สอบบัญชีของสํานักงานสอบบัญชี โดยความรูความสามารถของบุคลากรสงผลโดยตรง
     ตอคุณภาพงานสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุนทุกแหงจึงมีการกําหนด
     นโยบายในการพัฒนาทักษะ ความรู และความสามารถดานวิชาชีพใหแกพนักงาน
     ทุกระดับอยางเหมาะสม เพ่ือใหม่ันใจไดวาพนักงานสอบบัญชีมีความรูเพียงพอท่ีจะ
     นําไปใชในการปฏิบัติงานในตําแหนงของตนอยางมีคุณภาพ

ท่ีจวรตรากบอร 3
(  ป 2559-2561)

ท่ีจวรตรากบอร 4
(  ป 2562-2564)

85
114

91 90
65 86

นวสหุนงอขมรบองมโวช่ั รากดจัผูงอขมรบองมโวช่ั นางกนัพงอขมรบองมโวช่ั

74 71 66 56 52 48

Big 4 firms
Non-Big 4 firms

40ช่ัวโมง

ช่ัวโมงการอบรมของผูสอบบัญชี
ในตลาดทุน มากกวา ข้ันต่ําของ

จํานวนช่ัวโมงพัฒนาความรูตอเน่ือง
ทางวิชาชีพของพนักงานทุกระดับ
โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กําหนดไว

40 ชม.

ประสบการณเฉล่ียของพนักงานแตละระดับสําหรับ
รอบการตรวจท่ี 4 (ป 2562 - 2564)

25 ป

ยล่ีฉเณรากบสะรป
(ป)

13 ป 3.4 ป

รากดัจ้ ูผ

สน้ ุห ่วน

พนกังาน

professional skepticism level
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 การเขาอบรมพัฒนาความรูท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพอยางสม่ําเสมอเปนส่ิงสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในป 2564 ท่ีผานมา
มีการเปล่ียนแปลงของมาตรฐานวิชาชีพท่ีผูประกอบวิชาชีพจําเปนตองทราบเพ่ือท่ีจะสามารถนํามาประยุกตใชในปฏิบัติงาน เชน 

ช่ัวโมงการปฏิบัติงานสอบบัญชี

Non Big 4 firms

Big 4 firms

49-1,299 

17-190 

93-4,746 ช่ัวโมง

partner

EQCR

manager

101-510 

45-124 

242-1,200 ช่ัวโมง 

 นปเดคิ 3.74%-13.60% ของช่ัวโมงสอบบัญชีท้ังหมด

 นปเดคิ 1.84%-7.5% ของช่ัวโมงสอบบัญชีท้ังหมด

 นปเดคิ 1.36%-4.15% ของช่ัวโมงสอบบัญชีท้ังหมด

 นปเดคิ 0.39%-3.07% ของช่ัวโมงสอบบัญชีท้ังหมด

 นปเดคิ 7.82%-24.27% ของช่ัวโมงสอบบัญชีท้ังหมด

 นปเดคิ 5.09%-25.48% ของช่ัวโมงสอบบัญชีท้ังหมด

ช่ัวโมง

ช่ัวโมง

ช่ัวโมง

ช่ัวโมง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9
ท่ีปรับปรุงใหม เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

(การปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอางอิง)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 
ท่ีปรับปรุงใหม เร่ือง สัญญาเชา

(การยินยอมลดคาเชาท่ีเก่ียวของกับ COVID-19)

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315
ท่ีปรับปรุงใหม เร่ือง การระบุและประเมิน

ความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ

มาตรฐานงานบริการเก่ียวเน่ือง รหัส 4400
ท่ีเปล่ียนแปลงไป เร่ือง งานท่ีปฏิบัติ

ตามวิธีการท่ีตกลงรวมกัน

ช่ัวโมงเฉล่ียของการปฏิบัติงานสอบบัญชีของพนักงานแตละระดับรอบการตรวจ
ป 2562-2564 โดยแบงตามประเภทสํานักงานสอบบัญชี
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 ช่ัวโมงการปฏิบัติงานสอบบัญชีของสมาชิกอาวุโสในทีมตรวจสอบแสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมในงานสอบบัญชีเพ่ือท่ีจะ
ใหคําแนะนําและดูแลทีมตรวจสอบต้ังแตกระบวนการวางแผนและออกแบบวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเส่ียงท่ีระบุไวได
อยางเหมาะสมและตรงจุด ใหคําปรึกษาแกทีมงานสอบบัญชีในระหวางการปฏิบัติงาน รวมถึงสอบทานงานของทีมตรวจสอบ
วามีการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีอยางเพียงพอท่ีจะสามารถสรุปผลการตรวจสอบไดอยางเหมาะสม  
 ท้ังน้ี หากสมาชิกอาวุโส ซ่ึงมี professional skepticism ในระดับสูง มีสวนรวมในงานสอบบัญชีในระดับท่ีเพียงพอจะ
ชวยใหสังเกตเห็นถึงรายการท่ีผิดปกติในขณะปฏิบัติงานตรวจสอบและสามารถใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนแกทีมตรวจสอบได
อยางทันทวงที  
 ดังน้ัน สัดสวนช่ัวโมงการปฏิบัติงานสอบบัญชีของสมาชิกอาวุโสจึงเปนอีกหน่ึงตัวช้ีวัดคุณภาพงานสอบบัญชี สํานักงาน
สอบบัญชีสวนใหญจึงไดกําหนดเกณฑข้ันต่ําของการมีสวนรวมในงานสอบบัญชีโดยเฉล่ียไว ดังน้ี

  ในกรณีท่ีพบวา ช่ัวโมงการปฏิบัติงานสอบบัญชีของสมาชิกอาวุโสต่ํากวาท่ีควรจะเปน สํานักงานสอบบัญชี
 หรือคณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงเหตุผล เพ่ือพิจารณาวากรณีดังกลาวจะสงผลกระทบตอคุณภาพ
 ของงานสอบบัญชีโดยรวมหรือไม โดยอาจพิจารณาควบคูกับปจจัยอ่ืน เชน 
  •  ลักษณะการประกอบธุรกิจและความซับซอนของธุรกรรมทางบัญชีของกิจการ 
  •  ความเส่ียงในธุรกิจ เหตุการณหรือรายการท่ีไมปกติในรอบการตรวจสอบ
  •  ประสบการณของผูสอบบัญชีและทีมตรวจสอบในการตรวจสอบลูกคาในอุตสาหกรรมน้ัน 
  •  ประสบการณและการมีสวนรวมในงานสอบบัญชีของผูท่ีทําหนาท่ีสอบทานงานข้ันสุดทายในระดับ
                         รองลงมา 
  •  การนําเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน
  •  การมีผูเช่ียวชาญอ่ืนเขามามีสวนรวมในงานสอบบัญชี

Engagement Partner (EP) และ Signing
Partner (SP) ไมควรต่ํากวา 40 ชม. หรือ
ไมต่ํากวารอยละ 5 ของช่ัวโมงการสอบบัญชี
ท้ังหมด

Engagement Quality Control Review (EQCR) 
ไมควรต่ํากวา 24 ชม. หรือ ไมต่ํากวารอยละ 2
ของช่ัวโมงการสอบบัญชีท้ังหมด
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ผลการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี :
       ก. ระดับสำนักงานสอบบัญชี

กรณี big 4 firms 

TSQC 1*

*มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับท่ี 1 (TSQC 1)

ตรวจระบบควบคุมคุณภาพ
สํานักงานสอบบัญชีกอน

การรับงานในตลาดทุน
และ ongoing

กทยอนงายอ

3 ป
ตามเกณฑ RBA*  

*Risk based approach (“RBA”)  

      จวรตาขเ

กท ป

Audit Firm Inspection

2553 - ปจจุบัน

ตรวจท้ัง 
engagement level

และ firm level 
เพ่ือใหม่ันใจในคุณภาพ

ของผูสอบบัญชี

“ งอปกปท่ีานหาทํราก

ะลแนทงลผงอรคมค

ม่ันช่ือเมาวคบัดะรกย

ของตลาดทุนไทยตาม

 งอขกลัหจิกธนพั

ก.ล.ต.”

ตรวจครบ 4 cycleth

12 ป

“การมีระบบควบคุมคุณภาพในระดับสำนักงานสอบบัญชีที่ดีนั้น เปนปจจัย
สำคัญยิ่งในการสงเสริมและสนับสนุนใหงานสอบบัญชีแตละงานมีคุณภาพ ซึ่งจะทำให

รายงานทางการเงินมีความถูกตอง นาเชื่อถือ และเปนประโยชนตอการตัดสินใจ
ของผูลงทุน”
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รอบการตรวจที่ 4 (ป 2562-2564)
ตรวจระบบควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีทั้งสิ้น 32 แหง 

New firms ผาน 3 แหง ไดคะแนนดีมาก
    Big 4 firms 4 แหง

    Non-Big 4 firms 3 แหง

Big 4 firms 4 แหง

Non-Big 4 firms 25 แหง

ของสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน
มีผลการประเมินระบบควบคุม

คุณภาพในระดับ

53%

“ดี” “ดีมาก”ถึงระดับ

ผลการตรวจระบบควบคุมคุณภาพรอบลาสุดของสํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุน 32 แหง

ทํางานภายใต
สถานการณ Covid - 19 Rem      te

inspection
Audit planning

 “ก.ล.ต. ใหความสำคัญกับการตรวจกระดาษทำการของผูสอบบัญชีอยางเขมขนกอนการใหความเห็นชอบ
เปนผูสอบบัญชีในตลาดทุน รวมทั้งยังมีการตรวจระบบควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีและกระดาษทำการ
ของผูสอบบัญชีอยางสม่ำเสมอ ทำใหเช่ือม่ันไดวา ผูสอบบัญชีท่ีจะเขามาปฏิบัติงานในตลาดทุนมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ในระดับสูงและสามารถรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานไวไดอยางตอเน่ือง”

0 5 10 15 20 25 30 35

ตองปรับปรุง
13%

ยอมรับได
34%

ดี
31%

ดีมาก 22%
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Theme inspection

LD

ER

AC

HR

EP

MO

•  การจายผลตอบแทนแกหุนสวนท่ีเช่ือมโยงกับคุณภาพการปฏิบัติงานสอบบัญชี 
•  การวางแผนการวางตําแหนงทดแทนและการรักษาบุคลากร

•  การหมุนเวียนผูสอบบัญชีหลัก โดยพิจารณาในลักษณะ combination of role
•  การรักษาความเปนอิสระและการรักษาความลับของผูถือหุนซ่ึงไมใชผูประกอบวิชาชีพ
•  การปฏิบัติตามเกณฑ ก.ล.ต. เร่ืองการหามผูสอบบัญชีในตลาดทุนสังกัดสํานักงาน
   สอบบัญชีมากกวา 1 แหง
•  การใหความรวมมือในการตอบหนังสือสอบถามมรรยาทจากผูสอบบัญชีรายใหม

•  การประเมินความเส่ียงในการรับงานสอบบัญชี โดยเฉพาะในปจจัยเร่ืองความพรอม
   ของบุคลากรดานบัญชี ระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายในของกิจการ

•  การอบรมใหความรูกับบุคลากร โดยเฉพาะอยางย่ิงมาตรฐานวิชาชีพฉบับใหม
•  การรักษาบุคลากรท่ีมีศักยภาพใหอยูกับสํานักงานสอบบัญชีไดยาวนาน

•  การปรับปรุงคูมือการสอบบัญชี แนวการสอบบัญชีและแบบฟอรมท่ีใชในการตรวจสอบ
   ใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพปจจุบัน และปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานตามขอสังเกต
   ท่ีไดรับจาก ก.ล.ต. เพ่ือไมใหเกิดขอบกพรองซ้ํา

•  การทํา root cause analysis และการจัดทํา remediation plan ท่ีชัดเจนและ
   ตรงประเด็น
•  มีการติดตามแกไขขอสังเกตท่ีไดรับจาก ก.ล.ต. อยางตรงจุดและทันเวลา
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จท่ีวรตรากบอร 4

 จท่ีวรตรากบอร 3 1.38         1.40           1.60         1.06           2.36         1.41

1.12         1.13           1.06         1.07           1.90         1.12

ก.ล.ต. พบวา ผลการประเมินระบบ
ควบคุมคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชี
ในตลาดทุนในภาพรวมและในแตละ
องคประกอบของ TSQC 1 มีการพัฒนา
และรักษามาตรฐานระดับสูงไวไดอยาง
ตอเน่ืองทุกองคประกอบ

ผลคะแนนเฉล่ียถวงน้ําหนักตามมูลคาตลาดรวมของลูกคางานสอบบัญชีในแตละองคประกอบ

ของ TSQC 1  ในรอบการตรวจท่ี 4 เปรียบเทียบกับรอบการตรวจท่ี 3

คะแนนระดับ 1 = ดีมาก คะแนนระดับ 5 = ไมผาน

ผลคะแนนการตรวจในรอบท่ี 4 เม่ือพิจารณาแยกในแตละองคประกอบของ TSQC 1

ER
AC

HRLD

22%28%

47%
56%16%

44%

12% 18%

19%

41%

31%

3%

19%

16%

28%

EP

16%10%

34%

28%

28%
15%

47%

22%

MO

กามีด ดไบัรมอย งรปบัรปงอตดี

สํานักงานสอบบัญชีสวนใหญ 72%
ดี - ดีมาก

HR

AC สํานักงานสอบบัญชีสวนใหญ 78%
ดี - ดีมาก

สํานักงานสอบบัญชีมุงม่ันยกระดับระบบควบคุม
คุณภาพงานสอบบัญชีในทุกองคประกอบอยางตอเน่ือง
จึงชวยสงเสริมใหงานสอบบัญชีในตลาดทุนมีคุณภาพ

และมีความนาเช่ือถือมากยิ่งข้ึน  
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ขอสังเกตท่ีแกไขไดเปนผลสําเร็จในรอบการตรวจท่ี 4

การเพ่ิมจํานวนผูสอบบัญชีในตลาดทุน
ใหเพียงพอและจัดสรรปริมาณงานใหแก
หุนสวนอยางเหมาะสม

การปรับปรุงวิธีการพิจารณาและตอบสนอง
ความเส่ียงใหครอบคลุมและรอบดาน 

ปรับปรุงคูมือและแนวการสอบบัญชี
รวมท้ังแบบฟอรมท่ีใชในการตรวจสอบ
ใหครบถวนและชัดเจนมากข้ึน

การยืนยันการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและการเปดเผย
ขอมูลท่ีเก่ียวของของพนักงาน

การจัดอบรมใหแกพนักงาน
ในเร่ืองท่ี ก.ล.ต. มีขอสังเกต

การปรับปรุง monitoring
program ใหครบถวน

ขอสังเกตท่ีเกิดซ้ําและขอสังเกตเพ่ิมเติมในรอบการตรวจท่ี 4

ขอสังเกตท่ีเกิดซ้ํา:
- การประเมินผลการปฏิบัติงานและการกําหนด
  คาตอบแทนของหุนสวน
- การส่ือสารและสรางวัฒนธรรมในองคกรให
  พนักงานตระหนักถึงคุณภาพ

ขอสังเกตท่ีเกิดซ้ํา:
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
- การฝกอบรมพนักงาน   

ขอสังเกตท่ีพบเพ่ิมเติม:
- ความเพียงพอของอัตรากําลังคน

ขอสังเกตท่ีเกิดซ้ํา:   
- การมีสวนรวมในงานสอบบัญชีของ partner  

ขอสังเกตท่ีพบเพ่ิมเติม: 
- ความเพียงพอของการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี 
- การปรึกษาหารือ

ขอสังเกตท่ีเกิดซ้ํา:
- การหมุนเวียนผูสอบบัญชีหลัก
- สัดสวนคาธรรมเนียมวิชาชีพของลูกคารายใด
  รายหน่ึงท่ีสูงเม่ือเทียบกับคาสอบบัญชีท้ังหมด

ขอสังเกตท่ีพบเพ่ิมเติม:
- นโยบายเก่ียวกับการรายงานการถือหุนและดํารง
  ตําแหนงในสํานักงานสอบบัญชีอ่ืนของหุนสวน

ขอสังเกตท่ีเกิดซ้ํา:
- การสงจดหมายสอบถามมรรยาทถึงผูสอบบัญชีรายเดิม

ขอสังเกตท่ีพบเพ่ิมเติม: 
- การทบทวนการประเมินความเส่ียงในการรับงาน

ขอสังเกตท่ีเกิดซ้ํา:    
- การทํา root cause analysis

ขอสังเกตท่ีพบเพ่ิมเติม: 
- ความละเอียดและครบถวนในการบันทึกผลการติดตามผล
- ความเปนอิสระของผูทําหนาท่ีติดตามผล
- การกําหนดขอบเขตของการติดตามผล (hot review)

LD ER

ACHR

EP MO
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รอบการตรวจท่ี 4
(ป 2562 – 2564)

รอบการตรวจท่ี 3
(ป 2559 – 2561)

จํานวนสํานักงานสอบบัญชี
ท่ีไดคะแนนในระดับ

ดีมาก

Big 4 firms
Best Quality

4 firms

แบบอยางท่ีดี

รอบการตรวจท่ี 4
(ป 2562 – 2564)

รอบการตรวจท่ี 3
(ป 2559 – 2561)

จํานวนสํานักงานสอบบัญชี
ท่ีไดคะแนนในระดับ

ดีมาก

Non - Big 4 firms

-

Best Quality

3 firms

แบบอยางท่ีดี

ปจจัยแหงความสําเร็จในการปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพ

การทํา root cause analysis ถึงสาเหตุของขอสังเกตท่ีควร
ปรับปรุงและจัดทํา remediation plan อยางครบถวนและ
ตรงประเด็น

ส่ือสารการปรับปรุงไปยังพนักงานทุกระดับอยางท่ัวถึง
รวมท้ังจัดใหมีกระบวนการควบคุมดูแลวา บุคลากร
ไดปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติอยางเครงครัด

หัวหนาสํานักงานสอบบัญชีใหความสําคัญ
กับการแกไขขอบกพรอง และขอสังเกต
ทุกประเด็น

จัดสรรบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ
โดยมอบหมายอํานาจและเวลาท่ีเพียงพอ
ในการดําเนินการตามแผนใหสําเร็จลุลวง

H 4

1

MH

ML 5 5 2

L 5 6 1

1
RBA Results

1

2

2 3 4 5 H:
MH:
ML:
L:

 เม่ือนําผลคะแนนในรอบการตรวจท่ี 4 มาพิจารณาประกอบกับสัดสวนของลูกคาสอบบัญชีในตลาดทุนของแตละสํานักงาน
สอบบัญชี พบวา ความถ่ีในการเขาตรวจสํานักงานสอบบัญชีแตละแหงตามหลักเกณฑการประเมินความเส่ียง (Risk based approach
“RBA”) เปนดังน้ี
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มีผลกระทบโดยรวมตอตลาดทุนสูง
มีผลการประเมิน
ระบบควบคุม
คุณภาพในระดับ

กามีด

ลูกคาคิดเปน
ของจํานวน
บริษัทจดทะเบียน
ท้ังหมด

%

Big 4 firms 62%

ของมูลคาตามราคา
ตลาดรวมของ

บริษัทจดทะเบียน
ท้ังหมดใน

ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

94%

เขาตรวจ Big 4 firms ทุกป   Full scope อยางนอยทุก 2 ป

ในปท่ีไมไดเขาตรวจ full scope จะเขาตรวจ policies & procedures 
โดยเฉพาะเร่ืองท่ีออกใหม ติดตามการแกไขขอสังเกตของปกอน และเลือก
กระดาษทําการของผูสอบบัญชีในสังกัดข้ึนมาตรวจคุณภาพการปฏิบัติงาน
รวมท้ังวิเคราะหความผิดปกติ AQIs เพ่ือระบุปจจัยความเส่ียงท่ีจะนําไปสู
การตรวจสอบเชิงลึกเพ่ิมเติม

เพ่ือใหม่ันใจไดวา คุณภาพ
งานสอบบัญชีของ Big 4 firms
มีมาตรฐานสูงอยูอยางตอเน่ือง
และสม่ําเสมอ   

Audit Quality

    ติดตามผลการแกไขขอบกพรองท่ี ก.ล.ต. ตรวจพบในคร้ังกอน 

    สอบทานผลการติดตามผลท่ีทําโดยสํานักงานสอบบัญชี 

    สอบทานนโยบายและวิธีปฏิบัติทุกองคประกอบตาม TSQC 1

    ตรวจสอบเชิงลึกในประเด็นท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีการเปล่ียนแปลงนโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีสําคัญ 

    สุมตรวจกระดาษทําการของผูสอบบัญชีในสังกัด

    วิเคราะหความผิดปกติของ AQIs

 ในสวนของสํานักงานสอบบัญชีท่ีไดรับผลการประเมินระบบควบคุมคุณภาพในระดับท่ีตองปรับปรุง ก.ล.ต. มีมาตรการ
กํากับดูแลและชวยเหลือสํานักงานสอบบัญชีกลุมดังกลาวอยางใกลชิดเพ่ือใหสามารถปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพใหดีข้ึนไดโดยเร็ว
และตรงจุด ยกตัวอยางเชน

ทํา root cause analysis
(“RCA”) & remediation plan  

ทุกประเด็นขอบกพรอง 

สรรหาบุคลากรภายนอกทําหนาท่ี
technical committee และ

monitoring team

สอบทานการควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชีกอนออกรายงาน
การสอบบัญชี (“hot review”)

จํากัดการรับงานสอบบัญชี
ของลูกคารายใหม

สง RCA & remediation plan
ทุกองคประกอบท่ีไดคะแนนระดับ

ตองปรับปรุง

รายงานผลการปฏิบัติตาม
remediation plan

ทุกไตรมาสจนกวาจะแกไขสําเร็จ
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1. ความรับผิดชอบของผูนำตอคุณภาพภายในสำนักงาน (Leadership Responsibilities) 

“หัวหนาสำนักงานสอบบัญชีมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางและสราง
วัฒนธรรมองคกรที่ใหความสำคัญกับเรื่องคุณภาพเปนอันดับแรก โดยจัดสรรทรัพยากร
ใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ และดูแลใหสำนักงานสอบบัญชีมีระบบ

ควบคุมคุณภาพที่ดีอยูอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ”

 ในรอบการตรวจท่ีผานมา สํานักงานสอบบัญชีสวนใหญไดเพ่ิมจํานวนผูสอบบัญชีในตลาดทุน (listed partner) และจัดทํา
portfolio allocation อยางเหมาะสมมากยิ่งข้ึนแลว

 การท่ีสํานักงานสอบบัญชีพิจารณารับงานสอบบัญชีและจัดสรรงานใหแกผูสอบบัญชีในตลาดทุนแตละทานในปริมาณ
ท่ีเหมาะสม จะชวยสนับสนุนใหผูสอบบัญชีในสังกัดสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีไดอยางมีคุณภาพมากยิง่ข้ึน ดังจะเห็นไดจากขอมูล
ดานลางท่ีแสดงใหเห็นวา สํานักงานสอบบัญชีท่ีมี portfolio allocation ท่ีเหมาะสม จะไดคะแนนในองคประกอบการปฏิบัติงาน
ท่ีดีกวา

คาเฉล่ียจํานวนบริษัทจดทะเบียนตอ listed partner

จํานวนบริษัทจดทะเบียนตอ listed partner (ต่ําสุด - สูงสุด)

2.48

0 - 14

2.93

0 - 20

สํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุน
รอบการตรวจท่ี 4 รอบการตรวจท่ี 3

จํานวนบริษัทจดทะเบียน / listed partner

มากกวา 3 บริษัท

นอยกวาหรือเทากับ 3 บริษัท

คาเฉล่ียคะแนนในองคประกอบ
การปฏิบัติงาน จํานวนสํานักงานสอบบัญชี

3.13

2.55

8 สํานักงาน

20 สํานักงาน
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2. ขอกำหนดดานจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของ (Ethical Requirement)

“สำนักงานสอบบัญชีตองมีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ทำใหมั่นใจไดวา สำนักงานสอบบัญชี
และบุคลากรสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีไดอยางครบถวน

โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการรักษาความเปนอิสระและการรักษาความลับของลูกคา
ซึ่งถือเปนหัวใจสำคัญของการประกอบวิชาชีพสอบบัญช”ี

PDPA Preparation
ส่ือสารทําความเขาใจและจัดอบรมแกพนักงาน

กําหนดสิทธิเขาถึงขอมูลงานสอบบัญชีอยางเหมาะสม

สํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุนไดเตรียมความพรอม
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล
สวนบุคคลท่ีจะมีผลบังคับใชในป 2565 แลว  
ทําใหเช่ือม่ันไดวา ขอมูลของลูกคาและบุคคล
ท่ีเก่ียวของซ่ึงผูสอบบัญชีไดรับมาในระหวาง
การปฏิบัติงานจะถูกนําไปใชตามวัตถุประสงค
และเก็บรักษาอยางเหมาะสมตามขอกําหนด
ของกฎหมาย

Y2565

 นอกจากน้ี สํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุนสวนใหญไดดําเนินการเพ่ิมจํานวนผูสอบบัญชีในตลาดทุนในสังกัดใหมีจํานวน
ต้ังแต 4 คนข้ึนไป เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีในเร่ืองการหมุนเวียนผูสอบบัญชีหลักไดอยางตอเน่ือง

31% 23% 25%

69% 77 % 75%

 ป 2562 ป 2563  ป 2564

จํานวนผูสอบบัญชีในตลาดทุนนอยกวา 4 คน
จํานวนผูสอบบัญชีในตลาดทุนต้ังแต 4 คน ข้ึนไป

ในป 2564 สํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุน
จํานวน 24 แหง จาก 32 แหง (รอยละ 75) 

มีจํานวนผูสอบบัญชีในตลาดทุนต้ังแต 4 คนข้ึนไป
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ขอสังเกตที่พบในรอบการตรวจที่ 4 ขอแนะนำในการปรับปรุงแกไข

SP&EP
7/5

EQCR
7/3

OKAP
7/2

&

Combination 

of Role

Time-on

Cooling-off

periods

รอบการตรวจท่ี 4
12.50%

รอบการตรวจท่ี 3
21.00%

นโยบายเก่ียวกับการรายงานการถือหุนและการดํารง
ตําแหนงในสํานักงานสอบบัญชีอ่ืนของหุนสวนไมครบถวน
สํานักงานสอบบัญชีบางแหง จึงขาดขอมูลในการพิจารณา
ความ เป  น อิสระ  ความ ขัดแย  งทา งผลประ โยชน 
และการปฏิบัติตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบ
ผูสอบบัญชีในตลาดทุนของ ก.ล.ต. 

กําหนดนโยบายและส่ือสารใหผูสอบบัญชีในตลาดทุนเขาใจ
วาสํานักงานสอบบัญชีไมอนุญาตใหผูสอบบัญชีในตลาดทุน
สังกัดสํานักงานสอบบัญชีมากกวา 1 แหง โดยระบุในนโยบาย
ใหชัดเจนวา การสังกัดสํานักงานสอบบัญชีมากกวา 1 แหง
หมายความรวมถึงการถือหุนในระดับท่ีมีอิทธิพลอยางมี
นัยสําคัญ การเปนผูบริหาร กรรมการ พนักงานประจํา
หรือลงนามแสดงความเห็นตองบการเงินในนามสํานักงาน
สอบบัญชีอ่ืน  ท้ังน้ี สํานักงานสอบบัญชีอาจกําหนดเง่ือนไข
ดังกลาวไวในสัญญาจางงานหรือ partnership agreement
เพ่ิมเติมก็ได

กําหนดใหผูสอบบัญชีในสังกัดเปดเผยขอมูลการถือหุน
การดํารงตําแหนง และการปฏิบัติงานอ่ืน เปนประจําทุกป
และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอมูล เพ่ือใหม่ันใจไดวา
สํานักงานสอบบัญชีมีขอมูลในการพิจารณาความเปนอิสระ
ความขัดแยงทางผลประโยชนและการปฏิบัติตามประกาศ
วาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีในตลาดทุนของ
ก.ล.ต.

สัดสวนสํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุนท่ีมีขอบกพรองในเร่ือง
การหมุนเวียนผูสอบบัญชีแบบ combination of role

 สําหรับรอบการตรวจท่ี 4  ก.ล.ต. เห็นพัฒนาการของสํานักงานสอบบัญชีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูสอบบัญชี
ในเร่ืองการหมุนเวียนผูสอบบัญชีหลัก  แมสํานักงานสอบบัญชีบางแหงยงัไมไดจัดทําฐานขอมูลการหมุนเวียนผูสอบบัญชีโดยคํานึงถึง
การปฏิบัติงานของ key audit partner ในลักษณะ combination of role   คือพิจารณาการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีทุกหนาท่ี
(engagement partner, engagement quality control reviewer และ other key audit partner) รวมกัน  อยางไรก็ดี
สํานักงานสอบบัญชีท่ีมีขอบกพรองในลักษณะดังกลาวมีจํานวนท่ีลดลงจากรอบกอนเปนอยางมาก
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  3. การตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคา
     (Client Acceptance and Continuance)

 “กระบวนการตอบรับงานและการคงไวซ่ึงความสัมพันธ
กับลูกคาเปนกระบวนการสําคัญท่ีชวยลดความเส่ียงและสงเสริม
คุณภาพงานสอบบัญชี โดยสํานักงานสอบบัญชีจะตองประเมิน
ความเส่ียงและความซับซอนของงานสอบบัญชี ควบคูไปกับ
การพิจารณาความรูความสามารถและความเพียงพอของทรัพยากร
ในสํานักงานสอบบัญชี รวมถึงความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน
เพ่ือใหม่ันใจไดวา ผูสอบบัญชีและทีมตรวจสอบจะสามารถ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีไดอยางมีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานวิชาชีพ
กําหนด รวมท้ังสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ
ท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสม”

ขอสังเกตที่พบในรอบการตรวจที่ 4 ขอแนะนำในการปรับปรุงแกไข

การทบทวนการประเมินความเส่ียงในการรับงาน ไมมี
การทบทวนความเส่ียงของลูกคาเม่ือมีเหตุการณสําคัญ
เกิดข้ึนภายหลังจากการประเมินความเส่ียงในการรับงานข้ันตน
ซ่ึงอาจทําใหสํานักงานสอบบัญชีรับงานสอบบัญชีท่ีมี
ความเส่ียงเกินกวาท่ีจะสามารถบริหารจัดการได 

กําหนดใหทีมงานสอบบัญชีมีการพิจารณาเหตุการณ
สําคัญท่ีเกิดข้ึนภายหลังอยางครบถวน ซ่ึงจะชวยให
สํานักงานสอบบัญชีม่ันใจไดวาสํานักงานสอบบัญชีจะสามารถ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเส่ียง
และขอกําหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับเหตุการณ
ท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอยางเหมาะสม

4. ทรัพยากรบุคคล (Human Resource)

“การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิผล โดยคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม
ใหการอบรมอยางสม่ำเสมอเพื่อใหพนักงานมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน

มีการประเมินผลและการจายคาตอบแทนที่จูงใจใหพนักงานปฏิบัติงาน
อยางมีคุณภาพ ตลอดจนรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไวกับองคกรไดในระยะยาว

เปนปจจัยสำคัญที่ทำใหงานสอบบัญชีมีคุณภาพ”

 ก.ล.ต. ไดวิเคราะหความสัมพันธระหวางคะแนนในองคประกอบการปฏิบัติงาน (Engagement Performance “EP”)
และอัตราการหมุนเวียนพนักงาน (staff turnover rate) พบวา เม่ือสํานักงานสอบบัญชีมี staff turnover rate สูง คุณภาพงาน
สอบบัญชีจะลดลงและสงผลใหคะแนนในองคประกอบ EP แยลง สํานักงานสอบบัญชีจึงควรทบทวนกลยทุธในการบริหารทรัพยากร
บุคคลอยางสม่ําเสมอ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของพนักงานและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพและประสบการณไวกับสํานักงาน
สอบบัญชีไดยาวนาน 
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คะแนน EP Staff turnover rate

 บัดะร 1 ( กามีด )

 บัดะร 2 (ดี)

 บัดะร 3 ( ดไบัรมอย ) 

 บัดะร 4 ( ปรุงบัรปงอต )

16.63%

21.11%

25.94%

40.54%

คะแนน EP  บัก Staff turnover rate  ีชญบับอสนางกนัาํสงอข 32 ง่หแ

ขอสังเกตที่พบในรอบการตรวจที่ 4 ขอแนะนำในการปรับปรุงแกไข

staff turnover ในบางสํานักงานสอบบัญชีคอนขางสูง
โดยเฉพาะพนักงานในระดับ manager และ assistant
manager
 
การมีสวนรวมในบางงานสอบบัญชีของพนักงานในระดับ
manager ไมเพียงพอ

สํานักงานสอบบัญชีควรจัดหาพนักงานในระดับ manager
และ assistant manager อยางเพียงพอในการควบคุม
การปฏิบัติงานสอบบัญชีใหมีคุณภาพกอนท่ี partner
จะสอบทานงานข้ันสุดทาย ท้ังน้ี บทบาทและหนาท่ีของ
manager และ partner มีความแตกตางกัน การท่ี partner
ปฏิบัติหนาท่ีแทน manager  จึงอาจทําใหไมมีผูท่ีทําหนาท่ี
สอบทานงานข้ันสุดทาย

ความเพียงพอของอัตรากําลังคน
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5. การปฏิบัติงาน (Engagement Performance)

คะแนน EP  1 =  กามีด 4 = งรปบัรปงอต
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 คะแนนในองคประกอบการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับคะแนนคุณภาพเฉล่ียของงานสอบบัญชีแตละงาน กลาวคือ
สํานักงานสอบบัญชีท่ีมีระบบควบคุมคุณภาพท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีดี อาทิ มีคูมือการตรวจสอบ
แนวการตรวจสอบ แบบฟอรมท่ีใชในการตรวจสอบ การมอบหมายและควบคุมงาน รวมท้ังกระบวนการปรึกษาหารือ
ท่ีไดมาตรฐานจะชวยสนับสนุนใหผูสอบบัญชีในสังกัดสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีไดอยางมีคุณภาพ

คะแนน EP ในรอบการตรวจท่ี 4 ของสํานักงานสอบบัญชี 28 แหง
เปรียบเทียบกับคะแนนคุณภาพเฉล่ียของงานสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียน 

คะแนน EP 1 = ดีมาก  4 = ตองปรับปรุง

Professional Skepticism สูง

วางแผนและใหคําแนะนํา
ทีมงานไดดี 

ใช professional
judgement เหมาะสม 

จากการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ ก.ล.ต. พบวา
ประสบการณของ partner เปนปจจัยหน่ึงท่ีจะ
ชวยใหคะแนนในองคประกอบการปฏิบัติงาน
อยูในระดับดี ประสบการณเฉล่ียของหุนสวน (ป)

ประสบการณเฉล่ียของหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี
ท่ีไดคะแนน EP แตละระดับ

27.0

26.3

25.1

22.8

คะแนน EP

ระดับ 1 (ดีมาก)

ระดับ 2 (ดี)

ระดับ 3 (ยอมรับได)

ระดับ 4 (ตองปรับปรุง)

“การที่สำนักงานสอบบัญชีจัดใหมีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงคูมือการตรวจสอบ 
แนวการตรวจสอบ และแบบฟอรมที่ใชในการตรวจสอบ ที่ครบถวนชัดเจน ประกอบกับการมอบหมายงาน

ที่เหมาะสม ตลอดจนการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานโดยผูสอบบัญชีที่มีประสบการณสูงอยางใกลชิด
ในทุกขั้นตอนที่สำคัญ และการมีผูเชี่ยวชาญในการใหคำปรึกษาหารือในประเด็นที่ยากและซับซอน 

จะชวยสงเสริมใหงานสอบบัญชีทุกงานมีคุณภาพอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ”

- 49 -



 การมีสวนรวมในงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีท่ีมีประสบการณสูง
ไดแก ผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงาน EQCR และผูจัดการ เปนปจจัยสําคัญ
ท่ีทําใหงานสอบบัญชีมีคุณภาพ 

4-13%

1-4%

7-24%

59-88%

Partner
Involvement

EQCR
Involvement

Manager 
Involvement

Staff Involvement

ก.ล.ต. พบวา ในป 2564 สํานักงานสอบบัญชีใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในงานสอบบัญชีของพนักงาน
       ในระดับสูงมากข้ึนซ่ึงสงผลใหคุณภาพงานสอบบัญชีโดยรวมของตลาดทุนไทยดีข้ึนกวาเดิม

        ป 1-24 ชม.     25-48 ชม.     49-144 ชม.     >145 ชม.         <1 %         1-5 %        5-10%      >10%

2564 0 %            2 %              45%            53%              0 %          69%         31%            0 %

2563 4 %            4 %              48%            44%              0 %          48%         38%           14%

2562 2 %           13%             55%            30%              2 %          73%         21%             4 %

98%

สัดสวนช่ัวโมงการมีสวนรวมของผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงาน
ในงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน

สัดสวนรอยละการมีสวนรวมของผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงาน
ในงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนตอช่ัวโมง

การทํางานท้ังหมด

        ป 1-12 ชม.     13-24 ชม.     25-48 ชม.       >49 ชม.         <1%         1-3%        3-5%      >5%

2564 0%            4%             48%             48%              45%          43%          10%          2%

2563 15%           10%            37%             38%              38%          41%          19%          2%

2562 26%           40%            21%             13%              68%          30%           2%           0%

96%

สัดสวนช่ัวโมงการมีสวนรวมของ EQCR 
ในงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน

สัดสวนรอยละการมีสวนรวมของ EQCR 
ในงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนตอช่ัวโมง

การทํางานท้ังหมด

การมีสวนรวมในงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงาน

การมีสวนรวมในงานสอบบัญชีของ EQCR
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ขอสังเกตที่พบในรอบการตรวจที่ 4 ขอแนะนำในการปรับปรุงแกไข

ความเพียงพอของการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี
บางงานสอบบัญชีไมไดปฏิบัติตามคูมือและแนวการสอบบัญชี
ท่ีปรับปรุงใหมอยางครบถวน รวมท้ังไมไดรวบรวมหลักฐาน
การสอบบัญชีอยางเพียงพอ

การปรึกษาหารือ ขอเท็จจริงประกอบการปรึกษาหารือ
บางกรณีไมครบถวน และการอางอิงมาตรฐานการบัญชี
ท่ีนําไปสูการสรุปผลการปรึกษาหารือไมชัดเจนเพียงพอ

การกําหนดหัวขอเร่ืองท่ีควรมีการปรึกษาหารือในคูมือ
การสอบบัญชียังไมชัดเจนเพียงพอ ทําใหผู ปฏิบัติงาน
มีมาตรฐานในการพิจารณาเร่ืองท่ีตองยกข้ึนมาปรึกษา
หารือแตกตางกัน

สํานักงานสอบบัญชีควรส่ือสารและอบรมใหพนักงานเขาใจ
คูมือและแนวการสอบบัญชีท่ีปรับปรุงใหม เพ่ือนําไปใช
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ตลอดจนดูแลใหพนักงานปฏิบัติ
ตามคูมือดังกลาวอยางเครงครัด และดูแลใหผูสอบบัญชี
ท่ีมีประสบการณสูงมีสวนรวมในงานสอบบัญชีอยางเพียงพอ

สํานักงานสอบบัญชีควรกําหนดหัวขอเร่ืองท่ีจําเปนตอง
มีการปรึกษาหารือใหละเอียดและชัดเจนตลอดจน จัดทํา
แบบฟอรมกระดาษทําการปรึกษาหารือท่ีเปนมาตรฐาน
และส่ือสารใหพนักงานทราบอยางท่ัวถึง โดยกําหนดใหมี
การบันทึกรายละเอียดของขอเท็จจริง ความคิดเห็น มาตรฐาน
วิชาชีพท่ีเก่ียวของ รวมท้ังขอสรุปอยางชัดเจนเพียงพอ
ในกระดาษทําการปรึกษาหารือ และมอบหมายใหทีมงาน
ติดตามผลตรวจทานการปฏิบัติตามนโยบายในเร่ืองน้ี
เปนพิเศษ

        ป 1-48 ชม.     49-144 ชม.    145-360 ชม.    >360 ชม.       <5%         5-10%       10-20%     > 20%

2564 0 %            5 %             31%             64%              10 %          33 %          43%          14 %

2563 4 %           16 %            37%             43 %              12 %          29 %          49%          10 %

2562 4 %           15 %            43%             38 %              13 %          32 %           55%           0 %

95%

สัดสวนช่ัวโมงการมีสวนรวมของผูจัดการ
ในงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน

สัดสวนรอยละการมีสวนรวมของผูจัดการ
ในงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนตอช่ัวโมง

การทํางานท้ังหมด

การมีสวนรวมในงานสอบบัญชีของผูจัดการ
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6. การติดตามผล (Monitoring)

“การจัดใหมีกระบวนการติดตามผลที่มีประสิทธิผลและละเอียดเพียงพอ จะชวยสนับสนุนใหผูทำหนาที่
ติดตามผลสามารถตรวจพบขอบกพรองที่สำคัญไดอยางครบถวนและทันเวลา รวมทั้งสำนักงานสอบบัญชี

สามารถนำขอบกพรองไปวิเคราะหถึงสาเหตุและกำหนดแนวทางแกไขไดอยางเหมาะสม”

ขอสังเกตที่พบในรอบการตรวจที่ 4 ขอแนะนำในการปรับปรุงแกไข

ความละเอียดและครบถวนในการบันทึกผลการติดตามผล
ผูทําหนาท่ีติดตามผลจดบันทึกขอสังเกตท่ีพบไมละเอียด
และครบถวนเพียงพอ 

ความเปนอิสระของผูทําหนาท่ีติดตามผล ผูรับผิดชอบใน
การกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ ในแตละองคประกอบ
ของระบบควบคุมคุณภาพ ทําหนาท่ีเปนผูทําหนาท่ีติดตามผลดวย
ซ่ึงถือเปนการสอบทานงานตนเอง

การกําหนดขอบเขตของการติดตามผล สํานักงานสอบบัญชี
ยังไมมีการกําหนดเกณฑในการเลือกบัญชีท่ีสําคัญในแตละ
งานสอบบัญชีข้ึนมาทํา hot review

กําหนดใหผูมีหนาท่ีติดตามผลปรับปรุงการบันทึกขอสังเกต
ท่ีพบ และขอสรุปใหละเอียดและครบถวนมากข้ึนในกระดาษ
ทําการติดตามผล โดยบันทึกเหตุผลประกอบในกรณีท่ี
ผูติดตามผลตัดสินใจ ไมยกประเด็นท่ีตรวจพบข้ึนเปนขอสังเกต
เพ่ือเปนหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาผูติดตามผลไดทําหนาท่ี
อยางมีคุณภาพโดยสมบูรณแลว

สํานักงานสอบบัญชีควรกําหนดมาตรการท่ีทําใหม่ันใจไดวา
กระบวนการติดตามผลเปนไปอยางอิสระและเปนธรรม
โดยมอบหมายงานใหบุคคลซ่ึงไมไดรับผิดชอบในการกําหนด
นโยบายและวิธีปฏิบัติของแตละองคประกอบของระบบ
ควบคุมคุณภาพงานเปนผูทําหนาท่ีติดตามผล

สํานักงานสอบบัญชีท่ีมีขอจํากัดเร่ืองทรัพยากรบุคคล
อาจใชวิธีการวาจางบุคลากรภายนอกซ่ึงมีความรูความสามารถ
และประสบการณ ตลอดจนมีความเปนอิสระมาทําหนาท่ี
ดังกลาว อยางไรก็ดี สํานักงานสอบบัญชีควรไดรับหลักฐาน
ของการติดตามผลจากบุคลากรภายนอก ซ่ึงอยางนอย
ตองประกอบดวยแนวการติดตามผล ขอบเขต และวิธี
การติดตามผล ตลอดจนขอสรุปของการติดตามผล เพ่ือให
สํานักงานสอบบัญชี และ ก.ล.ต. สามารถประเมิน
ความครบถวน และคุณภาพของการติดตามผลโดยบุคลากร
ภายนอกได

สํานักงานสอบบัญชีควรระบุเกณฑในการเลือกบัญชีท่ีจะใช
ในการติดตามผลในแตละงานสอบบัญชีใหครอบคลุมประเด็น
ความเส่ียงท่ีสําคัญของงานสอบบัญชีแตละงาน เพ่ือท่ี
ผูทําหนาท่ีติดตามผลจะไดปฏิบัติงานอยางครบถวนและ
บรรลุวัตถุประสงคในการทํา hot review
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จํานวนผูสอบบัญชีในตลาดทุน
ณ 31 ธันวาคม 2564

เพ่ิมข้ึนจากรอบการตรวจท่ีสาม
(31 ธันวาคม 2561)

313 คน 32 แหง

จากสํานักงาน
สอบบัญชี

74 คน หรือ 31%

อัตราการเพ่ิมข้ึนเฉล่ียของผูสอบบัญชี
ในตลาดทุนในชวง 3 ปท่ีผานมา

(2562–2564)

9% ตอป

จํานวนงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน
ท่ีเลือกมาตรวจสอบในรอบการตรวจท่ี 4

249 งาน 72 งาน

ประกอบดวย
งานสอบบัญชี
ของป 2564

คิดเปนสัดสวนตอ
มูลคาตลาดรวม

จากผูสอบบัญชี
ในตลาดทุน

69 คน 

หรือ 22% 

30% 

ผลการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี :
       ข. ระดับงานสอบบัญชี

ภาพรวมของการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชีในรอบการตรวจที่ 4 (ป 2562 - 2564)

ผูสอบบัญชีที่ยื่นขอความเห็นชอบ
เปนผูสอบบัญชีในตลาดทุนตองผาน

กระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติ
และคุณภาพงานสอบบัญชี

ผูสอบบัญชีในตลาดทุนตองมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑที่กำหนด และสังกัด

สำนักงานสอบบัญชีที่มีระบบการควบคุม
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

ก.ล.ต. ติดตามดูแลคุณภาพ
การปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี
ในตลาดทุนอยางสม่ำเสมอ 

ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานสากล
ในการกำกับดูแลผูสอบบัญชี

ก.ล.ต. จะเลือกตรวจกระดาษทำการเพื่อคัดกรองคุณภาพงานกอนใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีในตลาดทุน
ดังนั้น ผูสอบบัญชีในตลาดทุนจึงมีมาตรฐานการทำงานในระดับสูง โอกาสที่ผูสอบบัญชีจะปฏิบัติงานบกพรอง
จึงต่ำกวาระบบที่อนุญาตใหผูสอบบัญชีใด ๆ เขามาทำงานในตลาดทุนโดยไมมีการคัดกรองกอน

ระดับ/ป

ผานระดับ1
ผานระดับ2
ผานระดับ3

2564

75%
21%
4%

2563

77%
16%
7%

2562

79%
11%
10%

ขอใหม

31 คน

ตออายุ

48 คน

จํานวนผูสอบบัญชีท่ีไดรับ
ความเห็นชอบในป 2564 

79 คน

ผลการตรวจการปฏิบัติงานสอบบัญชีรายบุคคลยอนหลัง 3 ป
แยกตามคะแนนการใหความเห็นชอบ

หมายเหตุ: 
ผานระดับ 1 = ผานโดยไมมีขอสังเกต
ผานระดับ 2 = ผานโดยมีขอสังเกตใหผูสอบบัญชีปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ผานระดับ 3 = ผานโดยมีขอบกพรองท่ีผูสอบบัญชีตองปรับปรุงอยางเรงดวนโดย ก.ล.ต. จะติดตามผลในงวดถัดไป
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 ผลการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชีในป 2564 เปรียบเทียบกับผลการตรวจท่ีผานมา พบวา สัดสวนของผูสอบบัญชี
ท่ีไดรับความเห็นชอบ โดยมีขอสังเกตใหปรับปรุงขอบกพรองและมีเง่ือนไขการติดตามผลในงวดถัดไป (ผานระดับ 3) มีสัดสวน
ท่ีลดลง แสดงใหเห็นถึงความมุงม่ันของสํานักงานสอบบัญชีในการดูแลมิใหเกิดขอบกพรองในการปฏิบัติงานท่ีสําคัญของ
ผูสอบบัญชีในสังกัด

ก.ล.ต. ไดดําเนินโครงการตาง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีอยางตอเน่ือง เชน การจัดอบรม
และสัมมนาออนไลนใหความรูแกผูสอบบัญชีในตลาดทุน การใหคําปรึกษาหารือประเด็นปญหา
ดานการบัญชี การสอบบัญชี และการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีแกผูสอบบัญชีในตลาดทุน
(โครงการ hotline) เปนตน เพ่ือสนับสนุนใหผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุนไทย
พัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีอยางตอเน่ือง และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพเทียบเทาสากล

Planning
การวางแผนการตรวจสอบ

Substantive test
การตรวจสอบเน้ือหาสาระ 

6%

34% 13%

47%

Test of control
การทดสอบการควบคุม

Conclusion & Opinion
การสรุปผลการตรวจสอบและ

การแสดงความเห็นตองบการเงิน

-   การประเมินความเส่ียงจาก
    การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง
    อันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดข้ึน
    จากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
-   การกําหนดความมีสาระสําคัญในการตรวจสอบ

-   การทําความเขาใจและ
    การทดสอบการควบคุม
    ภายใน
-   การเลือกตัวอยางในการทดสอบ
    การควบคุมภายใน

-   การตรวจสอบบัญชีหลักของธุรกิจ 
    เชน บัญชีรายได บัญชีสินคาคงเหลือ
    และบัญชีตนทุนขาย  
-   การเลือกตัวอยางในการทดสอบ
    รายละเอียด

-   การส่ือสารเก่ียวกับการแสดงขอมูล
    ท่ีขัดตอขอเท็จจริงซ่ึงยังไมไดรับ
    การแกไขกับผูบริหารและผูมีหนาท่ีกํากับดูแลกิจการ
-   การตรวจสอบเก่ียวกับความสามารถ
    ในการดําเนินงานตอเน่ือง

หมายเหตุ:           สัดสวนขอสังเกตท่ีพบในแตละข้ันตอนการปฏิบัติงาน คิดเปน % ของงานสอบบัญชีท่ีมีขอสังเกตในป 2564

สัดสวนขอสังเกตที่พบในแตละขั้นตอนการปฏิบัติงานสอบบัญชีจากการตรวจทานกระดาษทำการในป 2564
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ประเด็นขอสังเกตหลักท่ีพบจากการตรวจงานสอบบัญชีสำหรับป 2564

•   ไมพบการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการต้ังคาเผ่ือการลดมูลคา
    ของสินคาคงเหลือ
•   การตรวจสอบหรือพิจารณามูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับของวัตถุดิบและ
    งานระหวางทําไมเพียงพอเหมาะสม
•   ไมพบการพิจารณาประมาณการตนทุนในการผลิตสินคาใหเสร็จและตนทุน
    ท่ีจําเปนตองจายไปเพ่ือใหขายสินคาไดในการพิจารณามูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ
•   การสังเกตการณการตรวจนับสินคาคงเหลือไมเพียงพอเหมาะสม 
    -   ไมพบการตรวจสอบหลักฐานการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสําคัญในบัญชี
        สินคาคงเหลือนับจากวันท่ีเขาสังเกตการณการตรวจนับไปจนถึงวันส้ินงวด
    -   ไมพบท่ีมาของการกําหนดจํานวนสาขาและการเลือกสาขา เพ่ือสังเกตการณ
        การตรวจนับสินคาคงเหลือ
    -   ไมพบการบันทึกขอมูลการติดตามหาสาเหตุ
        ของผลตางท่ีตรวจพบจากการสังเกตการณ
        การตรวจนับสินคาคงเหลือ
•   ไมพบการตรวจสอบความเหมาะสมของ
    การคํานวณตนทุนมาตรฐาน

•   ประเมินความเส่ียงสืบเน่ืองในภาพรวมของแตละบัญชีเทาน้ัน แตไมพบ
    การประเมินความเส่ียงสืบเน่ืองในระดับ assertion ของแตละบัญชี           
•   ไมพบการจดบันทึกท่ีมาของผลการประเมินความเส่ียงสืบเน่ืองวา ไดพิจารณา
    ถึงโอกาสและผลกระทบอยางไร
•   การประเมินความเส่ียงไมเหมาะสม เชน กําหนดใหความเส่ียงจากการควบคุม
    อยูในระดับต่ําท้ังท่ีไมไดทดสอบการควบคุม หรือไมไดกําหนดใหความเส่ียง
    สืบเน่ืองอยูในระดับสูงท้ังท่ีบัญชีน้ันมีความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญ
•   ในการประเมินความเส่ียงจากการทุจริต ไมพบการระบุส่ิงท่ีสามารถผิดพลาดได
    (what can go wrong) อยางชัดเจนและเพียงพอวา กิจการอาจทําการทุจริต
    ในรายการประเภทใด ในลักษณะใด ดวยวิธีใด
    สงผลใหวิธีการตอบสนองความเส่ียงจากการ
    ทุจริตเปนวิธีการตรวจสอบท่ัวไปท่ีไมไดออกแบบ
    วิธีการเฉพาะเพ่ือตรวจสอบรายการผิดปกติ

การตรวจสอบ
บัญชีสินคาคงเหลือ

และตนทุนขาย 
19%

การประเมิน
ความเสี่ยง 

18%
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•   ไมพบการพิจารณาเน้ือหาสาระทางเศรษฐกิจ
    ท่ีแทจริงตามสัญญาท่ีทํากับลูกคาเก่ียวกับภาระ
    ท่ีตองปฏิบัติในสัญญาและการเสร็จส้ินของภาระ
    ท่ีตองปฏิบัติโดยเฉพาะรายการท่ีซับซอน
•   ไมพบการตรวจสอบความเหมาะสมของการรับรู
    รายไดตามสัญญาดวยวิธีอัตราข้ันความสําเร็จ
    ของงาน รวมท้ังการทดสอบรายละเอียดของ
    ประมาณการตนทุน (budget cost)
•   ไมพบการพิจารณาถึงผลกระทบของการใชอัตรา
    แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศท่ีไมเหมาะสม
    ในการรับรูรายได

         • ไมพบการทําความเขาใจจุดควบคุมท่ีสําคัญ เชน การรับรูรายไดตามสัญญา
   การคํานวณตนทุนมาตรฐาน เปนตน
         • ทดสอบการควบคุมภายในรวมกันโดยไมไดแบงประชากรท่ีมีลักษณะแตกตางกัน
   ออกเปนกลุมยอยตามการควบคุมภายในท่ีตางกัน
         • ไมพบท่ีมาหรือเกณฑท่ีใชในการกําหนดขนาดตัวอยาง รวมท้ังวิธีการเลือกตัวอยาง
   ในการทดสอบการควบคุมภายในไมเหมาะสม เชน ไมไดคํานึงถึงความถ่ีของ
   การเกิดข้ึนของรายการ หรือใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง เปนตน
         • ไมไดบันทึกวิธีการทดสอบเพ่ือประเมินความมีประสิทธิผลของการควบคุมในชวงเวลา
   ท่ีเหลือภายหลังการทดสอบการควบคุมในระหวางป (roll-forward period) 
         • ไมพบการทดสอบการควบคุมภายในเก่ียวกับระบบสารสนเทศ กรณีท่ีกิจการพ่ึงพิง
   ระบบสารสนเทศและมีจํานวนธุรกรรมคอนขางมาก

•   ไมพบการจดบันทึกท่ีมาและเหตุผลของการเลือกใช
    ขอมูลอางอิงท่ีใชในการคํานวณระดับความมีสาระ
    สําคัญ เชน เปนขอมูลท่ีสะทอนผลประกอบการของ
    กิจการ หรือรายการท่ีผูใชงบการเงินใหความสนใจ
    เปนพิเศษ เปนตน
•   การคํานวณระดับความมีสาระสําคัญสําหรับงบการเงิน
    โดยรวมไมเหมาะสม เชน ขอมูลอางอิงท่ีใชใน
    การคํานวณระดับความมีสาระสําคัญ หรืออัตรารอยละ
    ในการคํานวนไมสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของ
    สมาพันธนักบัญชีระหวางประเทศ (International
    Federation of Accountants (“IFAC”)) เปนตน

การตรวจสอบ
การรับรูรายได 8%

การกำหนดความมีสาระสำคัญ
ในการตรวจสอบ 7%

การทดสอบ
การควบคุมภายใน

7%

หมายเหตุ: สัดสวน (%) ของประเด็นขอสังเกตหลักที่พบจากการตรวจงานสอบบัญชี คิดเปนอัตรารอยละ
              ของงานสอบบัญชีที่มีขอสังเกตในป 2564
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 แตละอุตสาหกรรมมีลักษณะเฉพาะและความเส่ียงท่ีแตกตางกัน เม่ือจําแนกขอสังเกตท่ีพบจากการตรวจงาน
สอบบัญชีในป 2564 ตามประเภทอุตสาหกรรม ก.ล.ต. พบวา หลายอุตสาหกรรมมีขอสังเกตท่ีมีลักษณะเฉพาะ อาทิ
ขอสังเกตในการตรวจสอบคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนสวนมากพบในธุรกิจการเงิน ขอสังเกตใน
การตรวจสอบบัญชีสินคาคงเหลือมักพบในอุตสาหกรรมท่ีมีรายการสินคาคงเหลือเปนรายการหลักและมีความเส่ียงเก่ียวกับ
มูลคาของสินคาคงเหลือ ขอสังเกตในการตรวจสอบบัญชีรายไดมักพบในอุตสาหกรรมท่ีมีวิธีการรับรูรายไดท่ีซับซอน เชน
อสังหาริมทรัพยและกอสรางหรือบริการ เปนตน อยางไรก็ดี ขอสังเกตบางเร่ืองอาจพบไดในหลายอุตสาหกรรม ข้ึนอยูกับ
ลักษณะการทํารายการทางธุรกิจของแตละบริษัท เชน การตรวจสอบการดอยคาของคาความนิยมและการดอยคาของ
เงินลงทุนในบริษัทยอยในบริษัทท่ีมีการรวมธุรกิจท่ีมีสาระสําคัญ หรือการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือความเส่ียงจากการทุจริตท่ีมักพบในทุกอุตสาหกรรม ซ่ึงผูสอบบัญชีควรทําความเขาใจ
ลักษณะธุรกิจและสภาพแวดลอมของกิจการท่ีตรวจสอบ เพ่ือใหม่ันใจไดวา การประเมินความเส่ียง ตลอดจนการวางแผน
และการกําหนดขอบเขตการตรวจสอบมีความเพียงพอและเหมาะสมตามมาตรฐาน

      ขอมูลขางตนช้ีใหเห็นวา ในการรับงานสอบบัญชีสําหรับแตละอุตสาหกรรมน้ัน ผูสอบบัญชี
      ควรพิจารณาถึงความจําเปนในการมีทีมตรวจสอบท่ีมีความรูและประสบการณในดานน้ัน ๆ
      อยางเพียงพอเพ่ือใหสามารถประเมินความเส่ียง รวมท้ังวางแผนและการกําหนดขอบเขต
      การตรวจสอบ ตลอดจนรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีและแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี
      ไดอยางเหมาะสม

ธุรกิจการเงิน
การตรวจสอบคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน

การกําหนดความมีสาระสําคัญในการตรวจสอบ

ทรัพยากร
การตรวจสอบบัญชีสินคาคงเหลือและตนทุนขาย 
การตรวจสอบการบันทึกสินทรัพยตามขอตกลงสัมปทานบริการ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
การตรวจสอบบัญชีสินคาคงเหลือและตนทุนขาย

การเลือกตัวอยาง

เทคโนโลยี
การตรวจสอบการดอยคาของคาความนิยม
การประเมินความเส่ียง

บริการ
การตรวจสอบบัญชีรายได

การตรวจสอบการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย
การประเมินความเส่ียงจากการทุจริต

อสังหาริมทรัพยและกอสราง
การตรวจสอบบัญชีสินคาคงเหลือและตนทุนขาย

การตรวจสอบประมาณการตนทุนงานกอสราง
การตรวจสอบการรับรูรายไดตามข้ันความสําเร็จของงาน

สินคาอุตสาหกรรม
การตรวจสอบบัญชีสินคาคงเหลือและตนทุนขาย
การตรวจสอบการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย
การตรวจสอบบัญชีรายได

สินคาอุปโภคบริโภค
การตรวจสอบบัญชีสินคาคงเหลือและตนทุนขาย 
การประเมินความเส่ียง

ขอสังเกตสำคัญท่ีพบจากการตรวจงานสอบบัญชีในป 2564 จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
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สาเหตุของขอบกพรองท่ีพบจากการตรวจงานสอบบัญชีในป 2564

23%

69%

8% Audit Manual และแนวการสอบบัญชียังไมครบถวน
และชัดเจนเพียงพอ 

การไมปฏิบัติงานตาม Audit Manual และแนว
การสอบบัญชี        

ความเพียงพอของการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี

ความเพียงพอของการรวบรวมหลักฐาน
การสอบบัญชี เชน 
    -  ไมไดทําความเขาใจธุรกิจและ
       พิจารณาเน้ือหาสาระท่ีแทจริง
       ของรายการบัญชี
    -  ไมไดบันทึกผลการตรวจสอบขอมูล
       หรือเอกสารสําคัญท่ีเก่ียวของกับรายการบัญชี 
    -  ไมไดรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีจากแหลง
       ขอมูลภายนอกท่ีนาเช่ือถือกวาการใชวิธีการ
       สอบถามผูบริหารของบริษัท
    -  การรวบรวมหลักฐานจากการตรวจสอบระบบ
       ควบคุมภายในไมเหมาะสม เชน ขนาดตัวอยาง
       ไมเพียงพอ ไมไดทดสอบจุดควบคุมท่ีสําคัญ
       เปนตน 
    -  ขนาดตัวอยางในการตรวจสอบเน้ือหาสาระ
       ไมเพียงพอ เชน ไมไดคํานึงถึงความเส่ียงหรือ
       ระดับความมีสาระสําคัญ เปนตน
    -  ไมไดรวบรวมหลักฐานหรือขอมูลแวดลอม
       ท่ีเก่ียวของเพ่ือประเมินความสมเหตุสมผล
       และสอบทานท่ีมาของขอสมมติตาง ๆ
       ท่ีผูบริหารใชในการประมาณการ

การไมปฏิบัติงานตาม Audit Manual และ
แนวการสอบบัญชี เชน
    -  การกําหนดขนาดตัวอยางไมเปนไปตาม
       Audit Manual 
    -  วิธีการตรวจสอบไมเปนไปตามแนวการสอบบัญชี
       ท่ีสํานักงานสอบบัญชีกําหนด

Audit Manual และแนวการสอบบัญชี
ยังไมครบถวนและชัดเจนเพียงพอ เชน 
    -  ไมมีแนวการสอบบัญชี (audit program) สําหรับ
       การตรวจสอบในเร่ืองท่ีมีความยากและซับซอน 
       เชน การตรวจสอบประมาณการตนทุนงานกอสราง 
       การตรวจสอบข้ันความสําเร็จของงาน  การตรวจสอบ
       ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ  การตรวจสอบ
       งบการเงินของกลุ มกิจการ  การตรวจสอบ
       การรวมธุรกิจ และคาความนิยม เปนตน
    -  ไมมีการยกตัวอยางในเร่ืองท่ีตองใชดุลยพินิจ และ
       professional skepticism 
    -  ไมไดกําหนดใหนําเร่ืองท่ีซับซอนหรือตองใชดุลยพินิจ
       มาปรึกษาหารือกับ technical teams 
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  ประเด็นขอสังเกตสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
  ทางการเงินฉบับใหมที่มีผลบังคับใชในรอบที่ผานมา

 ในรอบการตรวจท่ี 4 ก.ล.ต. ยังคงมุงเนนสอบทานคุณภาพงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูในอุตสาหกรรม
ท่ีมีความเส่ียงสูง โดยเนนสอบทานรายการบัญชีท่ีสําคัญและมีความซับซอนหรือมีประเด็นท่ีตองใชดุลยพินิจอยางมาก รวมท้ัง
รายการบัญชีท่ีไดรับผลกระทบจากการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม โดยในชวง 2 - 3 ปท่ีผานมามีมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเชา ซ่ึงจากการสอบทานงานสอบบัญชี ก.ล.ต. พบประเด็นขอสังเกต
ท่ีสําคัญท่ีผูสอบบัญชีควรใหความสนใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงานสอบบัญชี ดังน้ี

       TFRS 15 มีผลบังคับใชต้ังแตป 2562 (งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 เปนตนไป) 
      ซ่ึงมาตรฐานดังกลาวมีขอกําหนดท่ีซับซอนมากข้ึนกวามาตรฐานฉบับเดิม และสงผลกระทบเปนอยางมากตอวิธีการพิจารณา
      การรับรูรายไดของกิจการ โดยกิจการจําเปนตองพิจารณาขอมูลตาม 5 ข้ันตอนท่ีสําคัญ (“5-steps model”) ตามท่ี
      TFRS 15 กําหนด ท้ังน้ี จากการตรวจทานกระดาษทําการของผูสอบบัญชีในรอบท่ีผานมา ก.ล.ต. พบวาประเด็นขอสังเกต
      ท่ีพบสวนใหญในการพิจารณาการรับรูรายไดตาม 5-steps model ไดแก 

       •   ข้ันตอนท่ีสอง: ระบุภาระท่ีตองปฏิบัติในสัญญา 
       •   และข้ันตอนท่ีหา: รับรูรายไดเม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจการปฏิบัติตามภาระท่ีตองปฏิบัติเสร็จส้ิน ดังน้ี

สัดสวนขอสังเกตท่ีพบจําแนกตาม 5-steps model ตาม TFRS 15

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา (“TFRS 15”)

 

15%

39%

24%

12%10%

Step 1:
ระบุสัญญาท่ีทํากับลูกคา

Step 2: ระบุภาระท่ี
ตองปฏิบัติในสัญญา

Step 3: กําหนด
ราคาของรายการ

Step 5: รับรูรายไดเม่ือ/
ขณะท่ีกิจการปฏิบัติตาม
ภาระท่ีตองปฏิบัติเสร็จส้ิน

Step 4: ปนสวนราคาของรายการ
ใหกับแตละภาระท่ีตองปฏิบัติ
ท่ีรวมอยูในสัญญา
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ข้ันตอนท่ีสอง: ระบุภาระท่ีตองปฏิบัติในสัญญา

 การระบุภาระท่ีตองปฏิบัติในสัญญาถือเปนข้ันตอนท่ีสําคัญสําหรับการพิจารณารับรูรายได
เน่ืองจากเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะทําใหกิจการสามารถปนสวนราคาของรายการใหแตละภาระ
ไดอยางถูกตอง รวมท้ังทําใหกิจการสามารถระบุไดวา ภาระท่ีตองปฏิบัติน้ันเปนภาระท่ีตองปฏิบัติ
ใหเสร็จส้ินตลอดชวงเวลาหน่ึง หรือ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง เพ่ือใหกิจการสามารถรับรูรายไดไดอยางถูกตอง 
ซ่ึงตาม TFRS 15 กําหนดวา ณ วันเร่ิมตนของสัญญา กิจการตองประเมินลักษณะสินคาหรือบริการ
ท่ีสัญญาวาจะใหในสัญญาท่ีทํากับลูกคาและตองระบุเปนภาระท่ีตองปฏิบัติตามขอตกลงแตละขอท่ีกิจการจะสงมอบใหแก
ลูกคาดวยลักษณะอยางใดอยางหน่ึง ดังน้ี (1) สินคาหรือบริการท่ีแตกตางกัน (หรือสินคาหรือบริการท่ีขายแบบรวมกันไป)
หรือ (2) ชุดของสินคาหรือบริการท่ีแตกตางกันแตมีลักษณะเชิงเน้ือหาโดยสวนใหญเหมือนกัน และมีรูปแบบการสงมอบ
ใหลูกคาเหมือนกัน

 ในปจจุบันกิจการมีรูปแบบสัญญาท่ีทํากับลูกคาหลากหลาย ซ่ึงในแตละสัญญาอาจมีเง่ือนไขและขอตกลง (promises)
ท่ีมีความซับซอนซ่ึงตองใชความระมัดระวังในการระบุวา กิจการมีภาระท่ีตองปฏิบัติท้ังหมดก่ีภาระ เชน สัญญาจางผลิต
แมพิมพและฉีดช้ินงาน สัญญาขายอสังหาริมทรัพยพรอมของแถม สัญญาจางวิจัยและพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑยา/อาหารเสริม
เปนตน 

   สัญญาจางผลิตแมพิมพและฉีดช้ินงาน – สัญญาท่ีทํากับลูกคาอาจระบุเง่ือนไขการผลิตและ
   กําหนดราคาของแมพิมพและช้ินงานแยกจากกันอยางชัดเจน หรือบางกรณีอาจไมมีการทํา
   สัญญาจางผลิตแมพิมพท่ีชัดเจน แตมีเง่ือนไขท่ีแสดงใหเห็นวา ลูกคามีอํานาจควบคุมในแมพิมพ
   ท่ีกิจการตองสรางข้ึนเพ่ือใชฉีดช้ินงาน เชน แมพิมพดังกลาวใชสําหรับฉีดช้ินงานตามคําส่ัง
   ของลูกคาเทาน้ัน และไมสามารถนําแมพิมพดังกลาวไปใชฉีดช้ินงานเพ่ือขายใหลูกคารายอ่ืนได
   เปนตน กรณีเชนน้ีพิจารณาไดวา กิจการมีภาระท่ีตองปฏิบัติตามสัญญา 2 ภาระ ไดแก
   (1) การผลิตแมพิมพ และ (2) การฉีดช้ินงาน

สัญญาขายอสังหาริมทรัพยพรอมของแถม – การขายอสังหาริมทรัพยโดยใหของแถมแกลูกคา
หากเปนของแถมท่ีเก่ียวของกับอสังหาริมทรัพยและสงมอบใหลูกคาไมพรอมกันกับอสังหาริมทรัพย
เชน บริการตกแตงตอเติมบาน เคร่ืองใชไฟฟา สิทธิในการใชส่ิงอํานวยความสะดวกสวนกลาง
หรือเปนของแถมท่ีไมมีความเก่ียวของกับอสังหาริมทรัพยดังกลาว เชน ทองคําแทง อาจพิจารณา
ไดวาของแถมถือเปนอีกหน่ึงภาระท่ีกิจการตองปฏิบัติตามสัญญา โดยกิจการมีภาระท่ีตองปฏิบัติ
ตามสัญญานอกเหนือจากการขายอสังหาริมทรัพย ไดแก การขายของแถม และการใหบริการ

   สัญญาจางวิจัยและพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑยา/อาหารเสริม – การทําสัญญารับจางวิจัย
   และพัฒนาสูตรการผลิตและรับจางผลิตยา/อาหารเสริมตามสูตรดังกลาวน้ัน หากลูกคามีอํานาจ
   ควบคุมสูตรการผลิตยา/อาหารเสริม และไดรับประโยชนจากสูตรการผลิตดังกลาวแยกตางหาก
   จากการผลิตผลิตภัณฑยา/อาหารเสริม ลูกคาสามารถนําสูตรการผลิตดังกลาวไปจางโรงงานอ่ืน
   ผลิตใหได พิจารณาไดวา การวิจัยและพัฒนาสูตรการผลิตยา/อาหารเสริมน้ัน แยกตางหาก
   จากสัญญารับจางผลิต กิจการจึงมีภาระท่ีตองปฏิบัติตามสัญญา 2 ภาระ ไดแก (1) การวิจัยและ
   พัฒนาสูตรการผลิตยา/อาหารเสริม และ (2) การรับจางผลิตยา/อาหารเสริม

  ผูสอบบัญชีจึงจําเปนตองใชดุลยพินิจประกอบการพิจารณาเน้ือหาสาระท่ีแทจริงของรายการอยาง
  ครบถวน และพิจารณาวา กิจการไดระบุภาระท่ีตองปฏิบัติในสัญญาอยางเหมาะสมและเปนไปตาม
  TFRS 15 กําหนดแลวหรือไม
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 อยางไรก็ดี จากการตรวจทานกระดาษทําการของผูสอบบัญชี ก.ล.ต. พบวา ในบางกรณีผูสอบบัญชียงัไมไดรวบรวม
ขอมูลแวดลอมท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมในเร่ืองดังกลาวอยางเพียงพอ เชน ไมพบการพิจารณาถึงเน้ือหาสาระ
ท่ีแทจริงของรายการวา กิจการมีภาระท่ีตองปฏิบัติตามขอตกลงใดบาง และสินคาหรือบริการท่ีสัญญาวา จะใหกับลูกคาน้ัน
ถือวา มีความแตกตางกัน (distinct) หรือไม เปนตน 

 สินคาหรือบริการ ถือวา แตกตางกัน (distinct) หากเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้ 
 1)   ลูกคาไดรับประโยชนจากสินคาหรือบริการน้ัน ๆ โดยตรง หรือไดรับประโยชนเม่ือนําไปใชควบคูกับ
                 ทรัพยากรอ่ืนท่ีมีพรอมตอลูกคาน้ัน และ 
 2)   ขอตกลงของกิจการท่ีจะสงมอบสินคาหรือบริการใหลูกคาสามารถระบุไดวาแยกจากขอตกลงอ่ืน
                 ในสัญญาน้ันได (กลาวคือ ขอตกลงท่ีจะสงมอบสินคาหรือบริการน้ัน มีความแตกตางกันตามเน้ือหา
                 ของสัญญา)

 TFRS 15 กําหนดใหกิจการตองรับรูรายไดเม่ือกิจการปฏิบัติตามภาระท่ีตองปฏิบัติเสร็จส้ิน 
โดยการโอนอํานาจควบคุมในสินคาหรือบริการน้ันไปยังลูกคา ซ่ึงอํานาจควบคุมสินทรัพย หมายถึง
ความสามารถในการส่ังการการใชงานและการไดรับประโยชนท่ีเหลืออยูจากสินทรัพยน้ัน รวมถึง
ความสามารถในการกีดกันไมใหกิจการอ่ืนส่ังการการใชงานและไดรับประโยชนจากสินทรัพยน้ัน
โดย ณ วันเร่ิมตนของสัญญา กิจการตองกําหนดวา ภาระท่ีตองปฏิบัติท่ีกิจการมีตอลูกคาเปนภาระ
ท่ีตองปฏิบัติใหเสร็จส้ินตลอดชวงเวลาหน่ึง (“over time”) ซ่ึงตองรับรูรายไดแบบ over time หรือไม ถาไมใช จะถือวา
เปนภาระท่ีตองปฏิบัติใหเสร็จส้ิน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง (“point in time”) ซ่ึงตองรับรูรายไดแบบ point in time

 ในบางอุตสาหกรรมอาจมีเง่ือนไขและภาระท่ีตองปฏิบัติตามสัญญาท่ีซับซอน ทําใหแตละกิจการอาจมีวิธีการรับรู
รายไดท่ีแตกตางกันได เชน ธุรกิจรับจางผลิตแมพิมพและฉีดช้ินงาน ธุรกิจรับเหมากอสราง ธุรกิจผลิตส่ือและรายการ เปนตน

   ธุรกิจรับจางผลิตแมพิมพและฉีดช้ินงาน – การผลิตแมพิมพท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงตามรูปแบบ
   ท่ีลูกคากําหนดในสัญญา โดยท่ีกิจการตองใชแมพิมพดังกลาวผลิตสินคาใหลูกคาแตเพียงผูเดียว
   ตลอดระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญา กลาวคือ ไมสามารถนําแมพิมพไปผลิตสินคาใหลูกคารายอ่ืนได
   พิจารณาไดวา สัญญารับจางผลิตแมพิมพดังกลาว เขาเง่ือนไขการรับรูรายไดแบบ over time

ธุรกิจรับเหมากอสราง – ในการดําเนินการกอสรางส่ิงปลูกสรางบนท่ีดินของลูกคา โดยลูกคามี
การตรวจรับงานระหวางกอสรางเปนระยะและมีการจายชําระเงินเปนงวด รวมท้ังกิจการมีสิทธิได
รับชําระเงินจากลูกคาในสวนงานท่ีกิจการไดทําไปแลว หากลูกคายกเลิกสัญญาดวยเหตุผลอ่ืน
ท่ีนอกเหนือจากความผิดของกิจการท่ีไมปฏิบัติตามสัญญา (enforceable right to payment)
พิจารณาไดวา สัญญากอสรางดังกลาวเขาเง่ือนไขการรับรูรายไดแบบ over time

ข้ันตอนท่ีหา: รับรูรายไดเม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจการปฏิบัติตามภาระท่ีตองปฏิบัติ
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   ธุรกิจผลิตส่ือและรายการ – สัญญารับจางผลิตรายการบางสัญญาอาจเขาเง่ือนไขการรับรูรายได
   แบบ over time หากลูกคามีสวนเก่ียวของในข้ันตอนการผลิตรายการ เชน การใหขอเสนอแนะ
   หรือการส่ังใหกิจการแกไขปรับปรุงในระหวางการผลิต เปนตน รวมท้ังกรรมสิทธ์ิ ลิขสิทธ์ิ และ
   สิทธิในทรัพยสินทางปญญาทุกประเภทท่ีเกิดจากการสรางสรรคงานตามสัญญาจะตกเปน
   ของลูกคาแตเพียงผูเดียวนับต้ังแตวันท่ีงานไดถูกสรางสรรคข้ึน และลูกคามีสิทธิแตเพียงผูเดียว
   ท่ีจะนําเอางานดังกลาวไมวาท้ังหมดหรือบางสวนไปดัดแปลง เผยแพร โอน ขาย จําหนาย ใหเชา
   หรือใชประโยชนอ่ืนใด และกิจการมีสิทธิไดรับชําระเงินจากลูกคาตามสวนงาน

  ผูสอบบัญชีจําเปนตองพิจารณาวา ภาระท่ีตองปฏิบัติท่ีกิจการมีตอลูกคาเขาเง่ือนไขของภาระท่ีตอง
  ปฏิบัติใหเสร็จส้ินแบบใด และการรับรูรายไดของกิจการเปนไปตามท่ี TFRS 15 กําหนดแลวหรือไม

 จากการตรวจทานกระดาษทําการของผูสอบบัญชี ก.ล.ต. พบวา ในบางกรณีผูสอบบัญชียงัไมไดพิจารณาเน้ือหาสาระ
และขอตกลงตามสัญญาเก่ียวกับภาระท่ีตองปฏิบัติท่ีกิจการมีตอลูกคาวา เขาเง่ือนไขการรับรูรายไดแบบ over time ตามท่ี
TFRS 15 กําหนดหรือไม กอนท่ีจะสรุปผลวา การรับรูรายไดแบบ point in time ท่ีกิจการบันทึกบัญชีอยูน้ันถูกตองเหมาะสมแลว

 เงื่อนไขการรับรูรายไดแบบ over time  
 1)   ลูกคาไดรับและใชประโยชนจากการปฏิบัติงานพรอมกันของกิจการทันทีท่ีกิจการไดปฏิบัติงาน หรือ
 2)   การปฏิบัติงานของกิจการสรางหรือทําใหสินทรัพยของลูกคาเพ่ิมข้ึนซ่ึงลูกคามีอํานาจควบคุมเม่ือ
       สินทรัพยเกิดข้ึนหรือเพ่ิมข้ึน เชน การกอสรางอาคารบนท่ีดินของลูกคา เปนตน หรือ
 3)   กิจการไมมีทางเลือกอ่ืนในการนําไปใช (ไมวาจะโดยขอจํากัดของสัญญาหรือลักษณะของสินทรัพยเอง)
        และกิจการมีสิทธิท่ีสามารถบังคับใหจายชําระสําหรับการปฏิบัติงานท่ีเสร็จส้ินถึงปจจุบัน (หากมี
       การยกเลิกสัญญา) เชน สินคาท่ีมีีลักษณะเฉพาะไมสามารถเอาไปขายใหกับลูกคารายอ่ืนได
       หากลูกคายกเลิกสัญญากิจการมีสิทธิบังคับใหจายชําระสําหรับงานท่ีแลวเสร็จ เปนตน
 หากภาระท่ีตองปฏิบัติดังกลาว ไมเขาเง่ือนไขการรับรูรายไดแบบ over time จะถือวาเปนภาระท่ีตอง
 ปฏิบัติใหเสร็จส้ิน ณ เวลาใด เวลาหน่ึง และรับรูรายไดแบบ point in time

 นอกจากขอสังเกตในข้ันตอนท่ีสองและข้ันตอนท่ีหาแลว ก.ล.ต. ยงัพบขอสังเกตสําคัญท่ีผูสอบบัญชีควรระมัดระวัง
ในการพิจารณารับรูรายไดตาม TFRS 15 เชน การพิจารณาวา บริษัทเปนตัวการหรือตัวแทน (principal/agent) การรับรู
ตนทุนสวนเพ่ิมในการไดมาซ่ึงสัญญา (incremental costs of obtaining a contract) การเปดเผยขอมูลรายการสินทรัพย
ท่ีเกิดจากสัญญา (contract asset) เปนตน  
 ท้ังน้ี ในการตรวจสอบการรับรูรายไดของแตละกิจการ ผูสอบบัญชีจําเปนตองทําความเขาใจวิธีการรับรูรายไดของ
กิจการตามหลักการท่ี TFRS 15 กําหนด โดยรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีท่ีแสดงใหเห็นวา วิธีการรับรูรายไดของกิจการ
มีความถูกตองและเหมาะสมแลว
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเชา (“TFRS 16”)

 TFRS 16 มีผลบังคับใชต้ังแตป 2563 (งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 เปนตนไป)
ซ่ึงมาตรฐานดังกลาวถือวา มีการเปล่ียนแปลงไปจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิมคอนขางมาก และสงผลกระทบ
ใหงบการเงินของกิจการท่ีเปนผูเชาตองรับรูสินทรัพยและหน้ีสินสําหรับสัญญาเชา กลาวคือ รับรูสิทธิในการใชสินทรัพยอางอิง
ท่ีเชา (“right-of-use asset”) และหน้ีสินตามสัญญาเชา (“lease liability”) ท่ีแสดงถึงภาระผูกพันท่ีตองจายชําระตาม
สัญญาเชา ขณะท่ีการบันทึกบัญชีสําหรับดานผูใหเชาน้ันไมมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ โดยจากการ
ตรวจทานกระดาษทําการในรอบท่ีผานมา ก.ล.ต. พบประเด็นขอสังเกตท่ีสําคัญเก่ียวกับการตรวจสอบเร่ือง
สัญญาเชาตาม TFRS 16 ดังน้ี

 TFRS 16 กําหนดวา ณ วันเร่ิมตนของสัญญา กิจการตองประเมินวา สัญญาเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชา
หรือไม กลาวคือ สัญญาน้ันเปนการใหสิทธิในการควบคุมการใชสินทรัพยท่ีระบุสําหรับชวงเวลาหน่ึงเพ่ือการแลกเปล่ียนกับ
ส่ิงตอบแทน ท้ังน้ี ผูเชาตองรับรู right-of-use asset และ lease liability สําหรับสัญญาเชาทุกสัญญา ยกเวนสัญญาเชา
ท่ีมีระยะส้ัน หรือสัญญาเชาซ่ึงสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ํา

 การพิจารณาวา สัญญานั้นเปนการใหสิทธิในการควบคุมการใชสินทรัพยที่ระบุ หรือไม 
 (right to control)
 1)   ลูกคามีสิทธิไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจเกือบท้ังหมดจากการใชสินทรัพยตลอดระยะเวลาการใช
       สินทรัพย เชน จากการใช จากการครอบครอง หรือจากการใหเชาชวงสินทรัพย และ
 2)   ลูกคามีสิทธิในการกํากับการใชสินทรัพยท่ีระบุ เชน สิทธิในการส่ังการวา สินทรัพยจะถูกใชอยางไร
       และถูกใชเพ่ือวัตถุประสงคใดตลอดระยะเวลาการใชสินทรัพย

 ในปจจุบัน กิจการอาจมีการทําสัญญาหรือรายการทางธุรกิจท่ีซับซอน เชน การติดต้ังอุปกรณและใหบริการสัญญาณ
อินเตอรเน็ต การรับจางผลิตและฉีดชิ้นงาน เปนตน ซึ่งผูสอบบัญชีจำเปนตองพิจารณาวา สัญญาหรือรายการทางธุรกิจ
ดังกลาวเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม

 อยางไรก็ดี จากการตรวจทานกระดาษทําการของผูสอบบัญชี ก.ล.ต. พบวา ในบางกรณีผูสอบบัญชียงัไมไดพิจารณา
เง่ือนไขและเน้ือหาสาระท่ีแทจริงของสัญญาท่ีกิจการทํากับลูกคาวา มีองคประกอบของสัญญาเชา ตามท่ี TFRS 16 กําหนดไว
หรือไม รวมท้ังไมพบการพิจารณาเง่ือนไขของสัญญาเชาวา เขาเง่ือนไขท่ีจะสามารถใชขอยกเวนในการรับรูรายการตาม
TFRS 16 ไดหรือไม

  การรับจางผลิตและฉีดช้ินงาน – กิจการรับจางผลิตและฉีดช้ินงานโดยใชแมพิมพท่ีมีลักษณะท่ัวไป ซ่ึงเปน
  สินทรัพยของกิจการ  อยางไรก็ดี ในระหวางระยะเวลาของสัญญา กิจการมีขอตกลงกับลูกคาท่ีทําให
  ไมสามารถนําแมพิมพไปผลิตสินคาใหลูกคารายอ่ืนได และลูกคามีสิทธิในการส่ังใหกิจการผลิตสินคา
  จากแมพิมพดังกลาวไดตามท่ีตองการ เม่ือส้ินสุดสัญญากิจการจึงจะสามารถนําแมพิมพดังกลาวไปใชผลิต
  และฉีดช้ินงานใหลูกคารายอ่ืนได จึงถือไดวา สัญญาดังกลาวมีองคประกอบของสัญญาเชาตามท่ี TFRS 16
  กําหนดไว เน่ืองจากสัญญาใหสิทธิลูกคาในการควบคุมการใชแมพิมพ ซ่ึงกิจการตองพิจารณาปนสวนรายได
  จากการขายสินคามารับรูเปนรายไดคาเชาดวย

การระบุสัญญาเชา
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อายุสัญญาเชา

 TFRS 16 กําหนดวา กิจการตองกําหนดอายสัุญญาเชา (lease term) ตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไมไดของสัญญาเชา
(non-cancellable period) โดยใหรวมระยะเวลาตอไปน้ีดวย

   1)  ระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเชา (option to extend the lease)
        หากมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลท่ีผูเชาจะใชสิทธิเลือกน้ัน และ 
   2)  ระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเชา (option to terminate the lease)
        หากมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลท่ีผูเชาจะไมใชสิทธิเลือกน้ัน

 ในการประเมินวา ผูเชามีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลหรือไมท่ีจะใชสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเชาหรือ
ท่ีจะไมใชสิทธิในการยกเลิกสัญญาเชา กิจการตองพิจารณาขอเท็จจริงและสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของท้ังหมดท่ีทําใหเกิด
ส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับผูเชาในการใชสิทธิเลือกหรือไมใชสิทธิเลือกน้ัน รวมถึงการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีคาดไวเก่ียวกับ
ขอเท็จจริงและสถานการณต้ังแตวันท่ีสัญญาเชาเร่ิมมีผลจนถึงวันท่ีใชสิทธิเลือก

 ท้ังน้ี ในการพิจารณาอายุสัญญาเชาจําเปนตองพิจารณาขอมูลแวดลอมเพ่ือประเมินระยะเวลาท่ีผูเชามีสิทธิ
ท่ีจะเลือกตออายุสัญญาเชา และตองใชดุลยพินิจพิจารณาสมมติฐานวา เปนไปอยางสมเหตุสมผลแลววา ผูเชาจะใชสิทธิ
อยางไร ผูสอบบัญชีจึงควรรวบรวมหลักฐานประกอบการพิจารณาท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอ

 อยางไรก็ดี จากการตรวจทานกระดาษทําการของผูสอบบัญชี ก.ล.ต. พบวา ในบางกรณีผูสอบบัญชียงัไมไดพิจารณา
ความสมเหตุสมผลของการประมาณการอายุสัญญาเชาท่ีกิจการใชในการบันทึกรายการสินทรัพยสิทธิการใชและหน้ีสิน
ตามสัญญาเชา และไมพบการพิจารณาวา การขยายอายสัุญญาเชาน้ัน เปนไปตามท่ี TFRS 16 กําหนดไวหรือไม ยกตัวอยางเชน

 สัญญาเชาท่ีดินและเชาสินทรัพยบนท่ีดินดังกลาว ในบางกรณีกิจการอาจกําหนด lease term สําหรับการเชา
 ท่ีดินกับการเชาสินทรัพยบนท่ีดินดังกลาวไมสอดคลองกัน เชน กิจการคาดวา จะใชสิทธิขยายอายุสัญญาเชาท่ีดิน
 แตจะไมใชสิทธิขยายอายุสัญญาเชาสินทรัพยบนท่ีดินดังกลาว ท้ังท่ี โดยปกติกิจการจะใชท่ีดินและสินทรัพย
 บนท่ีดินรวมกัน เปนตน การกําหนด lease term สําหรับการเชาท่ีดินยาวนานกวาอายุสัญญาเชาสินทรัพย
 จึงทําใหเกิดขอสงสัยไดวา กิจการจะใชประโยชนจากท่ีดินโดยไมมีสิทธิใชประโยชนจากสินทรัพยบนท่ีดินดังกลาว
 ไดอยางไร ผูสอบบัญชีจึงควรพิจารณาวา การประเมินอายุสัญญาเชา รวมท้ังการพิจารณา
 เก่ียวกับการใชสิทธิขยายอายุสัญญาเชาน้ันสมเหตุสมผล หรือไม โดยรวบรวมขอมูลประกอบ
 การพิจารณา เชน แผนธุรกิจของกิจการ วัตถุประสงคและความจําเปนท่ีจะตองใชสินทรัพย
 บนท่ีดินดังกลาว เง่ือนไขของสัญญาวาใหสิทธิผูเชาตออายุหรือไม เปนตน

 การประเมินความแนนอนอยางสมเหตุสมผลที่จะใชสิทธิเลือกหรือที่จะไมใชสิทธิเลือก พิจารณาจาก
 -  เง่ือนไขและขอกําหนดตามสัญญาสําหรับระยะเวลาท่ีเปนทางเลือกเปรียบเทียบกับอัตราตลาด
 -  สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาท่ีสําคัญท่ีตองรับผิดชอบ (หรือคาดวาจะตองรับผิดชอบ)
 -  ตนทุนท่ีเก่ียวของกับการยกเลิกสัญญาเชา
 -  ความสําคัญของสินทรัพยอางอิงตอการดําเนินงานของผูเชา เชน สินทรัพยอางอิงเปนสินทรัพยเฉพาะ
     หรือไม และความสามารถในการหาทางเลือกท่ีเหมาะสม
 -  เง่ือนไขท่ีเก่ียวของกับการใชสิทธิเลือก (เชน สิทธิเลือกจะสามารถใชไดเฉพาะเม่ือไดบรรลุเง่ือนไข
     หน่ึงเง่ือนไขหรือหลายเง่ือนไข) และมีความเปนไปได
     ท่ีเง่ือนไขเหลาน้ันจะมีอยู
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กรณีศึกษา – การตรวจสอบบัญชีหน้ีสิน

ในรอบการตรวจท่ี 4 ก.ล.ต. ไดสอบทานคุณภาพงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีความเส่ียงสูง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
งานสอบบัญชีท่ีอาจพบความเส่ียงจากการทุจริต ซ่ึง ก.ล.ต. พบประเด็นขอสังเกตในเร่ืองการตรวจสอบบัญชีหน้ีสิน ดังน้ี

  ในป 2563 คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนแหงหน่ึง (“บริษัทฯ”) พบวา กองทุนในตางประเทศแหงหน่ึง
  (“hedge fund”) ไดมีหนังสือทวงถามหน้ีมายงับริษัทฯ จึงทําใหทราบวาในระหวางป 2562 บริษัทฯ ไดมีการ
  กูยมืเงินจาก hedge fund ดังกลาวจํานวน 600 ลานบาท  อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมไดบันทึกรายการเงินกูยมื
  ดังกลาวในงบการเงินประจําป 2562 ซ่ึงภายหลังพบวาสาเหตุเกิดจากการทุจริตและการจงใจปกปดขอมูล
  ของผูบริหาร เหตุการณในลักษณะน้ีอาจทําใหมีขอสงสัยวา เหตุใดผูสอบบัญชีจึงตรวจสอบไมพบรายการ
  หน้ีสินดังกลาว

แมวาเหตุการณดังกลาวอาจจะเกิดจากการทุจริตและจงใจปกปดขอมูล ซ่ึงอาจพิจารณาไดวา
เปนการยากท่ีผูสอบบัญชีจะตรวจพบรายการในลักษณะดังกลาว อยางไรก็ดี ผูสอบบัญชีสามารถใช
professional skepticism เขามาชวยในการตรวจสอบเร่ืองความครบถวน (completeness)
ของบัญชีหน้ีสินได ซ่ึงโดยปกติแลวเงินท่ีไดรับจากการกูยมืยอมตองผานเขามายงับัญชีธนาคารของบริษัทฯ
กอน เพราะฉะน้ันบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารจึงถือเปนอีกบัญชีหน่ึงท่ีผูสอบบัญชีควรใหความสนใจ
โดยเฉพาะหากขอมูลท่ีผูสอบบัญชีรวบรวมมาน้ัน ไดมาจากการตรวจสอบและแสดงใหเห็นถึงความไมสอดคลองกันของขอมูล
ท่ีไดรับกับส่ิงท่ีผูสอบบัญชีคาดหวังไว  หรือไมเปนไปตามกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทฯ  ดังน้ัน ผูสอบบัญชีจึงควร
ใหความสําคัญเปนพิเศษ สําหรับกรณีศึกษาน้ี ผูสอบบัญชีไดสงหนังสือขอยนืยนัยอดไปยงัธนาคารทุกแหงท่ีบริษัทฯ มีบัญชีอยู
และไดรับการตอบกลับจากธนาคารแหงหน่ึง ซ่ึงระบุในหนังสือขอยืนยันยอดตอบกลับวา บริษัทฯ มีบัญชีเงินฝากบัญชีหน่ึง
ท่ีแสดงยอดคงเหลือเปนศูนย ซ่ึงบัญชีธนาคารน้ีไมปรากฏอยูในผังบัญชีของบริษัทฯ โดยฝายบริหารช้ีแจงวา  บัญชีดังกลาว
เปนบัญชีของผูบริหารชุดเดิมจึงไมมีสมุดเงินฝากเก็บไวท่ีบริษัทฯ และปจจุบันอยูระหวางดําเนินการปดบัญชี  อยางไรก็ดี
ผูสอบบัญชีไมไดสอบทานเพ่ือหาสาเหตุเพ่ิมเติมวาเหตุใดจึงมีบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีไมปรากฏอยูในผังบัญชีของบริษัทฯ
และไมไดตรวจสอบกับเอกสารหลักฐานอ่ืนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากคําช้ีแจงของผูบริหาร ซ่ึงหากผูสอบบัญชีไดตรวจสอบ
รายการเคล่ือนไหว (bank statement) ของบัญชีน้ี จะพบวา มีการโอนเงินเขามา 600 ลานบาท และโอนออกไปท้ังจํานวน
ในวันเดียวกัน ดังน้ัน หากผูสอบบัญชีไดประเมินความเส่ียงในบัญชีดังกลาวและพิจารณาขอบกพรองท่ีพบจากการทดสอบ
ระบบควบคุมภายใน และไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานอ่ืนเพ่ิมเติม เชน หลักฐานการขอเปดบัญชีธนาคาร และ bank statement
เปนตน ก็อาจตรวจพบความเส่ียงหรือเหตุอันควรสงสัยท่ีจะนําไปสูการขยายขอบเขตการตรวจสอบ ท่ีจะชวยใหผูสอบบัญชี
สามารถตรวจพบรายการผิดปกติดังกลาวได

จากการสอบทานงานสอบบัญชีพบวา โดยสวนใหญบัญชีท่ีผูสอบบัญชีมักจะมอบหมายใหผูชวยผูสอบบัญชีระดับ junior
เปนผูรับผิดชอบปฏิบัติงานสอบบัญชี เชน บัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร และบัญชีหน้ีสิน เปนตน ซ่ึงอาจเปนบัญชีท่ีมี
ความเส่ียงและมีความสําคัญ ดังน้ัน ผูสอบบัญชีจึงจําเปนตองมีการส่ือสารระหวางกันในทีมตรวจสอบอยางสม่ําเสมอตลอด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานสอบบัญชี รวมถึงควรใช professional skepticism เพ่ือประเมินความนาเช่ือถือ
ของหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับ และปรับเปล่ียนแผนการตรวจสอบใหสอดคลองกับขอมูลท่ีตรวจพบ
ในขณะท่ีปฏิบัติงานสอบบัญชีซ่ึงจะชวยใหทีมงานตรวจสอบของผูสอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชี
ท่ีมีความทาทายเชนน้ีไดอยางมีประสิทธิผล

- 65 -



การวิเคราะห์เชิงลึกถึงสาเหตุของข้อสังเกต
ที�ควรปรับปรุง

   “root cause analysis ถือเปนกระบวนการสําคัญท่ีจะชวยใหสํานักงาน
  สอบบัญชีเขาใจตนเหตุของปญหาท่ีแทจริง และสามารถกําหนด remediation plan
  ไดอยางตรงจุด รวมท้ังปองกันไมใหเกิดขอบกพรองในลักษณะเดิมซ้ําอีกในอนาคต”

    “อยางไรก็ดี สํานักงานสอบบัญชีบางแหงยังแกไขขอบกพรองสําคัญท่ี ก.ล.ต. ตรวจพบได
   ไมครบถวน ซ่ึงจากการวิเคราะหเชิงลึก ก.ล.ต. พบวา การท่ีสํานักงานสอบบัญชีดังกลาวยงัไมสามารถ
   แกไขขอบกพรองไดน้ันเกิดจากหลายสาเหตุประกอบกัน ดังภาพตอไปน้ี”

ผลการตรวจรอบท่ี 4 แสดงใหเห็นวา คุณภาพ
ของสํานักงานสอบบัญชีดีข้ึนกวาเดิม ซ่ึงเปนผล
มาจากความมุงม่ันของสํานักงานสอบบัญชีในการทํา 
root cause analysis และ remediation plan
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชีใหดีข้ึนอยางตอเน่ือง

                   สํานักงานสอบบัญชี 

            หัวหนาสํานักงานสอบบัญชีสวนใหญใหความสําคัญ
            กับกระบวนการจัดทํา root cause analysis และ
            remediation plan โดย
   •  วิเคราะหสาเหตุไดครบถวน ลึกซ้ึง และตรงประเด็น 
   •  จัดทําแผนการแกไขอยางเหมาะสมทุกขอสังเกต
   •  จัดลําดับความสําคัญของการแกไขขอบกพรอง
   •  จัดสรรบุคลากรท่ีมีคุณภาพและใหเวลาอยางเพียงพอ
       ในการดําเนินการตามแผน 
   •  ติดตามดูแลใหมีการแกไขขอบกพรองท่ีสําคัญอยางเหมาะสม
       และทันเวลา
สงผลใหคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชีสวนใหญในองคประกอบ
ตาง ๆ ดีข้ึนอยางเห็นไดชัด 

fast track1 คุณภาพดีข้ึน

9 18

1 สํานักงานสอบบัญชีในระบบ fast track จะตองมีผลคะแนนรวม คะแนนหัวขอ engagement performance
และคะแนนหัวขอ monitoring คร้ังลาสุดในระดับดีถึงดีมาก และมีกระบวนการกล่ันกรองคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของผูสอบบัญชีในสังกัดกอนท่ีจะยื่นคําขอความเห็นชอบตอ ก.ล.ต. โดยผูสอบบัญชีในสังกัดสํานักงานสอบบัญชี
ในระบบ fast track จะไดรับยกเวนข้ันตอนการตรวจกระดาษทําการกอนใหความเห็นชอบ
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นทแบอตาคยาจราก
ีชญบับอสผ

งารสงรคโงอขมสะามหเมาวค

ชีญับบอสนางกันาํสงอขนหอืถราก

นอซบัซมาวคะลแณามิรป
ชีญบับอสนางงอข

รกาลคบงอขอพงยพีเมาวค

ที่ รมาวคมี ู ้ความสามารถ

และประสบการณ์

รากานฒพับักนทัหใวัตบัรปราก

งลปแนยีลปเรากะลแยีลโนโคทเงาท

พชีาชวินาฐรตามงอข

Stakeholders าค่ณคุน็หเม่ไ

ชีญับบอสนางงอข

นางกนัาํสงอขวัตบัรปราก
คยชีญบับอส new normal
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1. การประเมินผลและการจายคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี

การจายคาตอบแทนแกผูสอบบัญชียังคงใหความสําคัญ
กับเร่ือง “ธุรกิจ” มากกวาเร่ือง “คุณภาพ”

 รอบการตรวจท่ี 4 (ป 2562 - 2564) ก.ล.ต. พบวา สํานักงานสอบบัญชีบางแหงยังคงใชปริมาณงานสอบบัญชีและ
คาสอบบัญชีของกิจการท่ีผูสอบบัญชีแตละทานลงนามแสดงความเห็นตองบการเงินเปนเกณฑในการจายคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี
โดยไมไดนําผลการประเมินคุณภาพงานสอบบัญชีและผลการปฏิบัติงานในสวนของการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพของสํานักงาน
สอบบัญชีมาเปนปจจัยสําคัญในการพิจารณาจายคาตอบแทน

    •  ผูสอบบัญชีมีแนวโนมท่ีจะรับงานสอบบัญชีในปริมาณมากเกินกวาท่ีจะปฏิบัติงานได
       อยางมีคุณภาพ เพ่ือสรางรายไดแกสํานักงานสอบบัญชีและตัวผูสอบบัญชีเอง 
    •  ผูสอบบัญชีขาดแรงจูงใจท่ีจะใหเวลาและความสําคัญกับงานพัฒนาระบบควบคุม
       คุณภาพ และการติดตามผลอยางเพียงพอ
   

 สํานักงานสอบบัญชีบางแหงยังไมไดกําหนดให “การพัฒนาคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชี” เปนหน่ึงในเกณฑการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานและการจายคาตอบแทนของหัวหนาสํานักงานสอบบัญชี ทําใหหัวหนาสํานักงานสอบบัญชีไมไดทําหนาท่ีผลักดัน
ใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชีอยางจริงจัง

ผูสอบบัญชีท่ีปฏิบัติงานสวนกลางดานการพัฒนา
และติดตามผลระบบควบคุมคุณภาพควรไดรับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานและจายคาตอบแทน
ในระดับท่ีจูงใจใหทําหนาท่ีดังกลาวอยางมีคุณภาพ
ดวย เน่ืองจากงานสวนกลางดานการพัฒนา
และติดตามผลระบบควบคุมคุณภาพของสํานักงาน
สอบบัญชีเปนงานท่ีมีความสําคัญในการผลักดัน
ใหเกิดคุณภาพท่ีดี ท้ังในระดับงานสอบบัญชีและ
ในระดับสํานักงานสอบบัญชี  

สํานักงานสอบบัญชีจึงควรนําปจจัยเชิงคุณภาพท้ัง
ในระดับสํานักงานสอบบัญชีและระดับงานสอบบัญชี
มาเปนสวนหน่ึงของเกณฑการประเมินผลและการจาย
คาตอบแทน เพ่ือผลักดันใหผูสอบบัญชีและหัวหนา
สํานักงานสอบบัญชีเห็นถึงความสําคัญของคุณภาพ
งานสอบบัญชีและมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาคุณภาพ
งานสอบบัญชีและคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชี
ตอไป
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“โครงสรางการถือหุนของสํานักงานสอบบัญชีท่ีเปดโอกาสใหผูสอบบัญชีมีสวนรวมเปนเจาของ
จะชวยสงเสริมความผูกพันกับสํานักงานสอบบัญชี และมุงม่ันปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี

เพ่ือรักษาช่ือเสียงของสํานักงานสอบบัญชี รวมท้ังทุมเทความรูความสามารถเพ่ือพัฒนา
ใหสํานักงานสอบบัญชีเติบโตอยางมีคุณภาพ ม่ันคงและย่ังยืน”

2. ความเหมาะสมของโครงสรางการถือหุนของสํานักงานสอบบัญชี 

 ก.ล.ต. พบวา สํานักงานสอบบัญชีบางแหงมีผูถือหุนใหญท่ีไมไดเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี เชน เปนธุรกิจครอบครัว
ท่ีผูถือหุนรุนตอมาไมไดเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี ในขณะท่ีบางแหงถือหุนโดยผูสอบบัญชีอาวุโสผูกอต้ังสํานักงานสอบบัญชี
(founding partner) โดยไมเปดโอกาสใหผูสอบบัญชีรุนใหมท่ีไดรับมอบหมายใหลงนามแสดงความเห็นตองบการเงินในนาม
ของสํานักงานสอบบัญชี มีสวนรวมในการเปนเจาของสํานักงานสอบบัญชี (equity partner) 

 ผูถือหุนท่ีไมไดเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจไมเขาใจหรือไมเห็นความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีอยางเพียงพอ
จนนําไปสูประเด็นขอบกพรองในเชิงคุณภาพ อาทิ การรายงานการถือครองหลักทรัพยและการดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนไมครบถวน
ซ่ึงอาจกอใหเกิดปญหาความเปนอิสระและความขัดแยงทางผลประโยชนกับลูกคางานสอบบัญชี หรือการบริหารจัดการสํานักงาน
สอบบัญชีในลักษณะเดียวกับการบริหารธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ ท่ีมุงเนนเร่ืองกําไรเปนสําคัญ จนสงผลกระทบตอคุณภาพงานสอบบัญชี  

  ผูสอบบัญชีรุนใหมมีฐานะเปนเพียงลูกจางของสํานักงานสอบบัญชี ไมมีสิทธิในการแสดงความเห็นหรือมีอํานาจในการบริหาร
งานในสํานักงานสอบบัญชีอยางเพียงพอ ไมเห็นโอกาสท่ีจะกาวข้ึนมามีสวนเปนเจาของสํานักงานสอบบัญชี จึงไมมีความผูกพันกับ
สํานักงานสอบบัญชี ทําใหมองเพียงผลตอบแทนระยะส้ันท่ีตนจะไดรับจากสํานักงานสอบบัญชีเทาน้ัน และขาดแรงจูงใจท่ีจะพัฒนา
ระบบควบคุมคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชีใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือเปนรากฐานใหสํานักงานสอบบัญชีเติบโตอยางยั่งยืน
ในระยะยาว

     สํานักงานสอบบัญชีจึงควรจัดโครงสรางผูถือหุนในลักษณะท่ีเปดโอกาสใหพนักงาน
    สอบบัญชีท่ีมีศักยภาพมีโอกาสกาวข้ึนมาเปนหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี (equity partner)
    เพ่ือสงเสริมใหเกิดความผูกพันตอองคกร และจูงใจใหพนักงานสอบบัญชีมีความต้ังใจในการ
    ปฏิบัติงานและเห็นถึงความสําคัญของการรักษาคุณภาพงานสอบบัญชี  ท้ังน้ี การจัดทํา
    partnership agreement เพ่ือใหผูสอบบัญชีท่ีเกษียณอายหุรือลาออกจากสํานักงานสอบบัญชี
    ขายหุนใหกับผูสอบบัญชีท่ียังปฏิบัติงานอยูจะชวยรักษาโครงสรางการถือหุนใหเหมาะสม
    และจูงใจใหผูสอบบัญชียังคงปฏิบัติงานอยูกับสํานักงานสอบบัญชีตอไปในระยะยาว
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3. ความเหมาะสมของปริมาณและความซับซอนของงานสอบบัญชี

4. การปรับตัวของสํานักงานสอบบัญชียุค new normal

คุณภาพงานสอบบัญชีลดลง

สํานักงานสอบบัญชียังไมไดทําความเขาใจความตองการของบุคลากร
รุนใหมอยางเพียงพอ ส่ิงตอบแทนท่ีใหไมตอบสนองความตองการ
งานท่ีมอบหมายไมทาทายเพียงพอ รวมถึง ไมมี career path
ท่ีชัดเจน จึงไมสามารถดึงดูดบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ
ไวกับองคกรได

สํานักงานสอบบัญชียังไมไดนําเทคโนโลยีมาชวย
ใหงานสอบบัญชีมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
ทําใหไมสามารถดึงดูดคนรุนใหมไวกับองคกร

บุคลากรไมมี work life harmony ท่ีดีในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
สงผลใหมีอัตราการลาออกคอนขางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง
สถานการณการแพรระบาดของ covid-19 ท่ีมีความยากลําบาก
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี

อัต
ราก

ารล
าอ

อก
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5. ความเพียงพอของบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณ
ในสํานักงานสอบบัญชี

6. การปรับตัวใหทันกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลง
ของมาตรฐานวิชาชีพ

วสีมสโวาอีชญับบอสผ นรวม
อพงยีพเมไีชญับบอสนางนใ

audit quality

up

down

พนักงานขาด professional skepticism 
ีชญับบอสนางนใณรากบสะรปะลแ

นป็เท่ีานหาํทผ technical committee 
หรือ monitoring team มีความรความสามารถ

ประสบการณ อพงยีพเมไท่ีาลวเะลแ

ญิชผเก็ลเดานขีชญับบอสนางกันาํส บัก
ความทาทายในการดึงดดและ         

งสพาภยกัศีมท่ีรกาลคบาษกัร

“ไมสามารถตรวจพบรายการท่ีผิดปกติ
และขอผิดพลาดท่ีมีสาระสําคัญในงบการเงิน”

“การลงทุนในเทคโนโลยีและบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเพ่ือทําหนาท่ีปรับปรุงคูมือใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีออกใหมมีตนทุนท่ีคอนขางสูง สํานักงานสอบบัญชีขนาดเล็กจึงไมสามารถปรับตัวใหทันกับพัฒนาการดังกลาวได”

หัวหนาสํานักงานสอบบัญชีไมไดใหความสําคัญ
กับการนําเทคโนโลยีและการวาจางบุคลากร
ผูเช่ียวชาญมาชวยในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน

ขาดผูเช่ียวชาญและงบประมาณลงทุนในการนํา
เทคโนโลยี เชน audit software และ data
analytics tools มาใชในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน

สํานักงานสอบบัญชีขนาดเล็กขาด economy
of scale ในการลงทุนในเทคโนโลยีและ
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือใหงานสอบบัญชีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน

ขาดทรัพยากรบุคคลท่ีทําหนาท่ีติดตามและผลักดันใหเกิด
การนํามาตรฐานวิชาชีพท่ีปรับปรุงใหมมาถือปฏิบัติ
อยางถูกตองและทันเวลา เชน การนํามาตรฐานการบริหาร
คุณภาพงานสอบบัญชี 1 (TSQM1) มาใชในการบริหาร
คุณภาพสํานักงานสอบบัญชีแทนมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพ ฉบับท่ี 1 (TSQC1)

Tone at the top

Low efficiency and quality

Increase efficiency and qualityPool resource

Small audit firms
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7. Stakeholders ไมเห็นคุณคาของงานสอบบัญชี 

 จาก root cause analysis ท่ีสํานักงานสอบบัญชีบางแหงยังไมสามารถปรับปรุงระบบควบคุม
คุณภาพงานสอบบัญชีใหดีข้ึนไดน้ัน มีสาเหตุสําคัญจากการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลและเงินทุนท่ีจะนํามา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีใหดีข้ึน ซ่ึงเม่ือวิเคราะหปญหาในอุตสาหกรรม
งานสอบบัญชีของไทยแลวพบวา stakeholders ท่ีเก่ียวของกับระบบรายงานทางการเงินยงัไมเห็นถึงคุณคาของงานสอบบัญชีเทาท่ีควร
ทําใหคาสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีไดรับไมเพียงพอสําหรับการดูแลระบบควบคุมคุณภาพใหมีมาตรฐานอยางตอเน่ือง รวมถึงดึงดูด
ผูท่ีมีศักยภาพสูงมารวมงาน

 ก.ล.ต. จึงไดรวมมือกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ ดําเนินโครงการ value of audit โดย ก.ล.ต. ไดใหทุนสนับสนุนแกสภาวิชาชีพบัญชีฯ
ในการวาจางทีมวิจัยเพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีทําให stakeholders ท่ีเก่ียวของยังไมเห็นถึงคุณคาของงานสอบบัญชีเทาท่ีควร และทําการศึกษา
แนวทางการแกไขปญหาดังกลาวในตางประเทศ รวมถึงใหขอเสนอแนะเก่ียวกับแผนการดําเนินการแกไขปญหาสําหรับประเทศไทย
ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว เพ่ือใหสภาวิชาชีพบัญชีฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนําแผนงานดังกลาวไปดําเนินการผลักดัน
ให stakeholders ท่ีเก่ียวของเห็นถึงคุณคาของงานสอบบัญชีซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีอยางยั่งยืนตอไป

คุณภาพงานสอบบัญชีเพ่ิมข้ึน

ตลาดทุนไทยเติบโต
อยางม่ันคงและย่ังยืน

ระบบรายงานทางการเงินนาเช่ือถือ

คาสอบบัญชีท่ีสมเหตุสมผลชวยใหสํานักงาน
สอบบัญชีดึงดูดบุคลากรท่ีมีศักยภาพและ

พัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีไดอยางตอเน่ือง

ผูถือหุน

กรรมการตรวจสอบ

ผูบริหารบริษัท

ผูใชงบการเงิน

บริษัทจดทะเบียนบางแหงยังคงคัดเลือกผูสอบบัญชี
จากการเปรียบเทียบคาสอบบัญชีเปนหลัก
สงผลใหเกิดปญหา ดังน้ี
  -  ความกดดันดานราคา (audit fee pressure)
     ทําใหงานสอบบัญชีไมมีคุณภาพ 
  -  การขาดแคลนผูสอบบัญชี เน่ืองจากคาตอบแทน
     ไมเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณงานและ
     ความเส่ียงท่ีผูสอบบัญชีตองเผชิญ คัดเลือกผูสอบบัญชีจากคุณภาพ

งานสอบบัญชีเปนหลัก
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แผนงานและเรื�องสําคัญที�จะมุ่งเน้นในป� 2565

“ก.ล.ต. กําหนดแผนงานเพ่ือสงเสริมให stakeholders ท่ีสําคัญในระบบนิเวศ
ของการจัดทํารายงานทางการเงิน (“financial reporting ecosystem”) ทําหนาท่ีของตนเอง

ไดอยางสมบูรณ เพ่ือสนับสนุนให financial reporting ecosystem มีความสมดุล 
และยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงิน (“F/S”) ของกิจการในตลาดทุนไทยใหย่ังยืน”

แผนงานในการยกระดับคุณภาพระบบรายงานทางการเงิน

ปลุกจิตสํานึกในการปฏิบัติ (Self-Discipline)
     1. การใหความรูแก preparers
          และกรรมการตรวจสอบ
      2. การยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีสรางแรงผลักดันจากสังคม 

(Market Force)
3. การสรางแรงผลักดันจากสังคมเพ่ือเปน
   กลไกสงเสริมใหผูสอบบัญชีมีคุณภาพ

        4. การสงเสริมให stakeholder
            ท่ีเก่ียวของเห็นคุณคาของงานสอบบัญชี

กําหนดกฎระเบียบข้ันพ้ืนฐาน
(Regulatory Discipline)

 5. การปรับปรุงกฎเกณฑและระบบงาน
     ท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลผูสอบบัญชี
     ใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากข้ึน
 6. การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
     ภายในโดยใชเทคโนโลยีเปนตัวขับเคล่ือน

1. การใหความรูแก preparers และกรรมการตรวจสอบ

      รวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของใหความรูแก preparers และกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหตระหนักถึง
     บทบาทหนาท่ีในการจัดทํางบการเงินใหถูกตองต้ังแตตนทาง และการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และช้ีใหเห็นถึงความสําคัญ
     ในการดูแลคุณภาพการจัดทํารายงานทางการเงิน เพ่ือยกระดับความนาเช่ือถือของระบบรายงานทางการเงินใหดีย่ิงข้ึน
     ซ่ึงจะชวยพัฒนาตลาดทุนไทยใหนาเช่ือถือและเติบโตอยางย่ังยืนตอไป 
     โดยการจัดอบรม/ สัมมนาในเร่ืองตาง ๆ เชน
      -  การดูแลคุณภาพ F/S และการวิเคราะหความผิดปกติของขอมูลใน F/S ผานกรณีศึกษา 
      -  กรณีศึกษาการทุจริตและการตกแตงงบการเงิน
      -  ขอมูลและเคร่ืองมือในการสนับสนุนการทําหนาท่ีกรรมการตรวจสอบ
      -  การเตรียมความพรอมในการเขาระดมทุน และเร่ืองสําคัญท่ีเก่ียวของกับการจัดทํา F/S การมีระบบบัญชี
                  และระบบความคุมภายในท่ีเหมาะสม ใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (“SMEs”)

 พาภณคบัดะรกย
 งาทนตตแต้ังนงิเรากบง
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2. การยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชี

 นใยาภ้ชใ (Internal) 

โครงการ bank confirmation on blockchain

Q4  ป 2565Q3  ป 2565

ใหความรูแกผูสอบบัญชี
ในตลาดทุน และ
potential auditors

เตรียมความพรอมใหผูสอบบัญชีสามารถดําเนินการ
ตามมาตรฐานสากลดาน AML/CFT

ประชุมรวมกับสํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุน

สนับสนุนใหสํานักงานสอบบัญชีขนาดกลาง
และขนาดเล็กเติบโตอยางย่ังยืน

บูรณาการความรวมมือกับ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ

เพ่ิมจํานวนผูสอบบัญชี
ท่ีมีคุณภาพ

ก.ล.ต. มีแผนงานสงเสริมใหผูสอบบัญชีเห็นถึงความสําคัญของบทบาทหนาท่ีของตนเองในการยกระดับความนาเช่ือถือ
ของระบบรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะเปนกลไกในการคุมครองผูลงทุน รวมท้ังเสริมสรางความรูและเตรียมความพรอม
ในเร่ืองตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสนับสนุนใหผูสอบบัญชีสามารถทําหนาท่ีของตนเองไดอยางเต็มศักยภาพมากย่ิงข้ึน ดังน้ี

จัดอบรมและสัมมนาใหความรูแกผูสอบบัญชีในตลาดทุนและผูสอบบัญชี
ท่ีอยูระหวางการเตรียมความพรอมในการขอความเห็นชอบอยางตอเน่ือง
หัวขอท่ีคาดวาจะจัดสัมมนา เชน
      •  มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับท่ี 1 และ 2 (ISQM 1 และ ISQM 2)
      •  ปญหาในการปฏิบัติงานและขอบกพรองท่ีพบบอยในการสอบบัญชี
      •  ขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับ Non-Compliance with Laws and
          Regulations (NOCLAR) ซ่ึงครอบคลุมถึงเร่ือง anti-money laundering
      •  emerging issues เชน การบัญชีและการสอบบัญชีสําหรับ digital assets
      •  หลักเกณฑการระดมทุน เกณฑการจัดทําและนําสงงบการเงินของ SMEs
          เพ่ือรองรับการระดมทุนของ SMEs

LiVE Exchange
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     จัดการประชุมรวมกับสํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุนทุกแหงอยางสม่ําเสมอ 
     เพ่ือหารือแนวทางการยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีในภาพรวม และแนวทาง
     สนับสนุนการทํางานของสํานักงานสอบบัญชีอยางตอเน่ือง เชน การใหคําปรึกษา
     เก่ียวกับมาตรฐานวิชาชีพบัญชีผานโครงการฮอตไลนใหคําปรึกษารวมท้ังการส่ือสาร
     common findings ท่ีพบจากการตรวจทานกระดาษทําการและงบการเงิน
     รวมถึง theme inspection และเร่ืองท่ีควรใหความสําคัญในการตรวจสอบงบการเงิน

    สนับสนุนใหสํานักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตอยางย่ังยืน
    โดยการสงเสริมใหสํานักงานสอบบัญชีมีระบบงานสําคัญท่ีจะสามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน
    วิชาชีพท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงมีจํานวนทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ
    ในแตละดานท่ีเก่ียวของอยางเพียงพอในการใหบริการงานสอบบัญชีแกกิจการในตลาดทุน
    ท่ีมีการขยายตัวและมีความซับซอนมากข้ึน อาทิ การสนับสนุนใหมีการรวมตัวกันของ
    สํานักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็ก ซ่ึงจะชวยใหเกิดการประหยัดตอขนาด
    ในการลงทุนในระบบงานตาง ๆ รวมถึงสามารถดึงดูดผูท่ีมีความเช่ียวชาญในแตละดาน
    เขามารวมงานกับสํานักงานสอบบัญชี

บูรณาการความรวมมือกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดย
      • สานตอความรวมมือสําหรับโครงการจัดทําคูมือการบริหารคุณภาพ 
         (ISQM) และโครงการพัฒนา IT audit software & tools ใหแก
         สํานักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็ก 
      • หารือแนวทางในการยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีอยางตอเน่ือง 
        เชน การจัดทํา manual/methodologies ในเร่ืองตาง ๆ ท่ีสําคัญ

    สนับสนุนแผนยุทธศาสตรชาติดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตาน
    การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (“AML/CFT”) โดยออกแนวปฏิบัติสําหรับ
    ผูสอบบัญชีในตลาดทุนท่ีอางอิงจากมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของผูประกอบ
    วิชาชีพบัญชีเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามมาตรฐาน AML/CFT

สนับสนุนการพัฒนาระบบการขอยืนยันยอดเงินฝากธนาคารผานระบบ blockchain
เพ่ือแกปญหาเร่ืองความถูกตองครบถวนของขอมูลการยืนยันยอดเงินฝากธนาคารท่ีไดรับ
จากธนาคารและปองกันการทุจริต  อีกท้ังยังชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วของ
กระบวนการไดรับขอมูลการยืนยันยอดเงินฝากธนาคารอีกดวย 

Audit Software 
& Tools Manual

Audit 
Quality

Q3  ป 2565

Q4  ป 2565
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พาภณคมคบวคบบะรจวรตรากนางยารยผเดปเนทดาลตนใชีญับบอสนางกันาํสหในนสบันส

 หใราสอืส “กรรมการตรวจสอบ” พาภณคีมีทชีญับบอสผกอืลเดคั

 หใมริสเงส “ นทงลผ ” พาภณคีมีทชีญับบอสผกอืลเดคัรากงอขญคัาํสมาวคน็หเ

 ลดคาธรรมเนียมคําขอความเห็นชอบผูสอบบัญชีรายใหมท่ีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุน 
 ท่ียื่นคําขอความเห็นชอบในชวง 1 กุมภาพันธ -  30 มิถุนายน 2565 จาก 50,000 บาท เหลือ 10,000 บาท 

 รวมมือกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ ใหความชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกสํานักงานสอบบัญชีนอกตลาดทุน
 ท่ีสนใจเขาสูตลาดทุน เพ่ือเตรียมความพรอมเขามาเปนผูสอบบัญชีในตลาดทุน

 ผลักดันใหมีผูสอบบัญชีรองรับกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ท่ีเตรียมเขาจดทะเบียน
 จัดกิจกรรมใหผูสอบบัญชีในตลาดทุนและ SMEs ท่ีมี potential ไดมีโอกาสพบและรับคําปรึกษาจากผูสอบบัญชี
 ในตลาดทุน

 จัดกิจกรรมใหความรูเก่ียวกับตลาดทุนและวิชาชีพบัญชีแกนักศึกษามหาวิทยาลัยในภูมิภาคตาง ๆ 
 เพ่ือจูงใจใหนักศึกษามีความสนใจในการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีมากข้ึนซ่ึงจะชวยบรรเทาปญหา
 การขาดแคลนบุคลากรในวิชาชีพสอบบัญชี และสนับสนุนการเพ่ิมจํานวนผูสอบบัญชีในตลาดทุน

   สนับสนุนใหสํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุนเปดเผยรายงานการตรวจระบบควบคุมคุณภาพ
   งานสอบบัญชี (“firm inspection report”) บนเว็บไซตของ ก.ล.ต. เพ่ือให stakeholders
   ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงรวมถึงบริษัทจดทะเบียนและกรรมการตรวจสอบ มีขอมูลเชิงคุณภาพของสํานักงาน
   สอบบัญชีท่ีเพียงพอในการพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีใหเหมาะสมกับขนาดและความซับซอน
   ของกิจการ รวมท้ังยังชวยผลักดันใหสํานักงานสอบบัญชีมีแรงจูงใจในการเรงแกไขขอบกพรอง
   ท่ีเก่ียวของกับระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีและยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีใหดียิง่ข้ึน
   เพ่ือใหสามารถเปนตัวเลือกท่ีเหมาะสมในการใหบริการงานสอบบัญชีแกกิจการในตลาดทุน

3. การสรางแรงผลักดันจากสังคมเพ่ือเปนกลไกสงเสริมใหผูสอบบัญชีมีคุณภาพ  

ExchangeLiVE

400 คน
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ราคา 
คุณภาพ 
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ส่ือสารให “กรรมการตรวจสอบ” คัดเลือกผูสอบบัญชีท่ีมีคุณภาพ โดยการจัดอบรม สัมมนา
รวมท้ังเผยแพรบทความเร่ือง “การคัดเลือกผูสอบบัญชีท่ีมีคุณภาพจากขอมูล firm inspection
report” เพ่ือให stakeholders ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงรวมถึงกรรมการตรวจสอบ มีความเขาใจในการนํา
ขอมูลเชิงคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชีท่ีระบุไวใน firm inspection report ไปใชในการ
พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจะเปนกลไกในการผลักดันใหสํานักงานสอบบัญชี
มุงเนนท่ีจะยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีมากกวาการแขงขันดานราคา

  สงเสริมให “ผูลงทุน” เห็นความสําคัญของการคัดเลือกผูสอบบัญชีท่ีมีคุณภาพ โดยใหความรู
  เก่ียวกับการวิเคราะหงบการเงินและกรณีศึกษาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับความถูกตองและนาเช่ือถือ
  ของรายงานทางการเงิน เพ่ือสงเสริมใหผูลงทุนตระหนักถึงความสําคัญของการมีผูสอบบัญชีท่ีมี
  คุณภาพ ซ่ึงจะทําใหเกิดความม่ันใจในการนําขอมูลในรายงานทางการเงินไปใชในการตัดสินใจลงทุน
  ประกอบกับใหความรูเก่ียวกับการสอบถามขอมูลเชิงคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชี
  จากกรรมการตรวจสอบและบริษัทจดทะเบียน เพ่ือใหเกิดแรงผลักดันจากผูลงทุนใหกิจการในตลาดทุน
  มีการคัดเลือกผูสอบบัญชีท่ีเหมาะสมกับขนาดและความซับซอนของกิจการมากกวาพิจารณาจาก
  ปจจัยดานราคาเปนหลัก

 รวมกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในการริเร่ิมโครงการสงเสริมให stakeholders ท่ีเก่ียวของเห็นคุณคา
 ของงานสอบบัญชี (“โครงการ value of audit”) โดยทําการศึกษาสาเหตุท่ีทําให stakeholders
 ท่ีเก่ียวของไมเห็นคุณคาของงานสอบบัญชีเทาท่ีควร รวมท้ังใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินการ
 แกไขปญหาดังกลาว เพ่ือกําหนดแผนการดําเนินการในระยะส้ันและระยะยาวรวมกัน โดยมีเปาประสงค
 ให stakeholders ท่ีเก่ียวของเห็นถึงคุณคาของงานสอบบัญชี ซ่ึงจะชวยลดปญหาความกดดันดานราคา
 (audit fee pressure) และเปนแรงกระตุนใหเกิดการแขงขันดานคุณภาพในวิชาชีพสอบบัญชี ซ่ึงจะ
 ผลักดันใหสํานักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีมุงม่ันในการพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีตอไป 
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4. การสงเสริมให stakeholder ท่ีเก่ียวของเห็นคุณคาของงานสอบบัญชี
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  5. การปรับปรุงกฎเกณฑและระบบงานท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลผูสอบบัญชี
     ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน

ฑณกเปรุงบัรป การลงโทษ

ผู ีชญับบอส

นืยรากบบะรานฒพั
บอชน็หเมาวคอขาํค

 ีชญับบอสผู online

1

2

ปรับปรุงเกณฑการลงโทษผูสอบบัญชีใหมี
ความเหมาะสมและไดสัดสวนกับความรุนแรง

ของความผิด (proportionality) รวมท้ัง
กําหนดปจจัยเพ่ิมโทษและลดโทษ

ใหชัดเจนยิ่งข้ึน

พัฒนาระบบการยื่นคําขอความเห็นชอบ
เปนผูสอบบัญชีในตลาดทุน “e-submission” 

เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูสอบบัญชี
และสํานักงานสอบบัญชี

Ne
w

6. การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานภายในโดยใชเทคโนโลยีเปนตัวขับเคล่ือน  

นัทวากหในางกันพงอขพาภยกัศานฒพั

ลัทิจิดยุคกลโนใงลปแนยีลปเรากอต

คุมบวคบบะรจวรตยวชามยีลโนโคทเาํน

นาทบอสะลแีชญับบอสนางกันาํสงอขคุณภาพ

ีชญับบอสผูงอขีชญับบอสนางคุณภาพ

ลัทิจิดยุคนในางาํทรากอตอือเีทมอลดวแพาภสงารส

               -  ใหทุนการศึกษาแกพนักงาน ก.ล.ต. ท่ีมี
                ศักยภาพไปศึกษาตอในระดับปริญญาโท
               ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยี 
              ทางการเงิน ณ สถาบันการศึกษาช้ันนํา
             ท้ังในประเทศและตางประเทศ
 
         -  ฝกงานในสวนท่ีเก่ียวของกับการนําเทคโนโลยี
          สารสนเทศมาใชในการกํากับดูแลผูสอบบัญชี

     -  จัดอบรมความรูท่ีเก่ียวของกับ digital assets 
       และ blockchain ใหแกพนักงาน

       -  จัดทําฐานขอมูลของสํานักงานสอบบัญชีและ
         ผูสอบบัญชีแบบ machine readable
  
     -  ใช data analytic ในการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ
       ท่ีเปนตัวช้ีวัดคุณภาพงานสอบบัญชี (AQIs) เพ่ือใช
      ในการพิจารณาความเส่ียงและวางแผนการตรวจ

 -  สานตอการทํา knowledge sharing platform 
   ซ่ึงในอนาคตจะพัฒนาตอยอดเพ่ือใหสามารถ
 แบงปนขอมูลความรูตอบุคคลภายนอก
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ข้อมูลสถิติที�สําคัญ

สถิติการเขาตรวจระบบควบคุมคุณภาพสํานักงานสอบบัญชีและการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีในตลาดทุน

ป
จํานวนสํานักงาน
สอบบัญชีท่ีไดรับ
การตรวจระบบ
ควบคุมคุณภาพ

จํานวนผูย่ืนขอ
ความเห็นชอบท้ังส้ิน

(ไมรวมผูท่ีถอน
คําขอความเห็นชอบ)

จํานวนผูท่ีไดรับ
ความเห็นชอบ จํานวน

ผูท่ีไมไดรับ
ความเห็นชอบ

จํานวน
ผูท่ีถอนคําขอ
ความเห็นชอบ

ย่ืนคร้ังแรก ตออายุ

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

16

13

8

16

13

12

15

34

65

62

53

62

62

79

21

26

26

28

22

40

31

11

39

36

25

40

22

48

2

-

-

-

-

-

-

3

-

2

4

1

-

1

สัดสวนลูกคาบริษัทจดทะเบียนของแตละสํานักงานสอบบัญชีวัด market capitalization ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564
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สัดสวนลูกคาบริษัทจดทะเบียนของแตละสํานักงานสอบบัญชีวัดตามจํานวนบริษัทจดทะเบียน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

สถิติการดําเนินการกับงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน

2560 2561 2562 2563 2564

หนวย : บริษัท

(1) การส่ังใหบริษัทจดทะเบียน
 แกไขงบการเงิน

(2) การส่ังใหตรวจสอบ
เปนกรณีพิเศษ (special audit)

2

1

1

-

-

-

-

-

-

-

การดําเนินการ
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2560 2561 2562 2563 2564
2560 2561 2562 2563 2564

หนวย : บริษัท

(1) การจัดทํารายงานทางการเงิน
และการเปดเผยขอมูลไมเปนไปตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน

(2) ผูสอบบัญชีแสดงความเห็น
อยางมีเง่ือนไข หรือไมแสดง
ความเห็นเน่ืองจากถูกจํากัด
ขอบเขตโดยผูบริหาร

2

-

-

1

-

-

-

-

-

-

สาเหตุการส่ังแกไข

2560 2561 2562 2563 2564

หนวย : ราย

บกพรองในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
ตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีกําหนด

กําชับ
2 ราย

ส่ังพัก
1 ราย

กําชับและเปดเผย
ขอมูลในเว็บไซต 

1 ราย

- -

พฤติกรรม

2560 2561 2562 2563 2564

หนวย : ราย

นําขอมูลรางงบการเงินของบริษัท
จดทะเบียนท่ีเปนลูกคาซ่ึงผาน
การสอบบัญชีแลวแตยังไมเปดเผย
ไปใชซ้ือขายหลักทรัพย
และสัญญาซ้ือขายลวงหนา

-- -3 -

พฤติกรรม

สถิติการใหบริษัทจดทะเบียนแกไขงบการเงิน

สถิติการดําเนินการกับผูสอบบัญชี

สถิติการดําเนินการมาตรการลงโทษทางแพงกับอดีตผูชวยผูสอบบัญชีท่ีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุน

หมายเหตุ : 
ณ 31 ธันวาคม 2564 ก.ล.ต. มีกรณีท่ีอยูระหวางการพิจารณาขอบกพรองในการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีจํานวน 1 ราย
ซ่ึงในเดือนมกราคม 2565 ก.ล.ต. ไดส่ังพักการใหความเห็นชอบการเปนผูสอบบัญชีในตลาดทุนของผูสอบบัญชีรายดังกลาว
เปนระยะเวลา 6 เดือนนับแตวันท่ี 19 มกราคม 2565  ท้ังน้ี สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 
https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9292&NewsNo=11&NewsYear=2565&Lang=TH
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