รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี
1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

สารบัญ

01
04
08
19
37
66
73
79

บทนํา

คณะที�ปรึกษา
ด้านการสอบบัญชี
กิจกรรมที�เกี�ยวข้อง
กับการยกระดับคุณภาพ
รายงานทางการเงิน
ภาพรวมของวิชาชีพ
สอบบัญชีในประเทศไทย
ผลการตรวจคุณภาพ
งานสอบบัญชี
ก. ระดับสํานักงานสอบบัญชี
ข. ระดับงานสอบบัญชี

การวิเคราะห์เชิงลึก
ถึงสาเหตุของข้อสังเกต
ที�ควรปรับปรุง
� งสําคัญ
แผนงานและเรือ
� ะมุง
ทีจ
่ เน้นในป� 2565
ข้อมูลสถิติที�สําคัญ

บทนํา
ตลาดทุนไทยมีบทบาทสําคัญตอการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน
ในปทผี่ า นมาตลาดทุนไทยเผชิญกับความทาทายในหลายดาน ไมวา จะเปนเรือ่ งการพัฒนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี ความเหลือ่ มลํา้
ทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) จึงไดใหความสําคัญในการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานเพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการ
ของผูม สี ว นไดเสียในตลาดทุนไดอยางเหมาะสม รวมทัง้ พัฒนาตลาดทุนไทยใหเติบโตอยางยัง่ ยืน โดยปจจัยสําคัญหนึง่ ทีจ่ ะสนับสนุน
ใหตลาดทุนไทยเติบโตไดอยางมั่นคงและยั่งยืน คือ การมีระบบการจัดทําและเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ
เพื่อใหผูลงทุนมีขอมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจไดอยางถูกตองและเหมาะสม ซึ่งจะชวยเพิ่มความโปรงใสและนาเชื่อถือของ
ตลาดทุนไทย รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหทัดเทียมกับตางประเทศ ที่ผานมา ก.ล.ต. จึงไดใหความสําคัญใน
การดําเนินการดานตาง ๆ เพือ่ สนับสนุนใหผทู ม่ี สี ว นเกีย่ วของ (“stakeholders”) ทีส่ าํ คัญในระบบนิเวศของการจัดทํารายงานทางการเงิน
(“ﬁnancial reporting ecosystem”) สามารถทําหนาที่ของตนเองไดอยางเหมาะสม เพื่อยกระดับความนาเชื่อถือของรายงาน
ทางการเงินและการคุมครองผูลงทุน
ในป 2564 ก.ล.ต. ไดสานตอโครงการเดิม และริเริ่มโครงการใหม ๆ เพื่อสงเสริมใหเกิดสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ
ที่เอื้อใหตลาดทุนไทยสามารถพัฒนาและเติบโตไดอยางยั่งยืน และยังคงใหความคุมครองผูลงทุนในระดับที่เหมาะสม โดย ก.ล.ต.
ยังคงจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วของกับการยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินผานชองทางออนไลนอยางเขมขนและสมํา่ เสมอ ทัง้ ในรูปแบบ
การประชุม การอบรม และสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร โดยสามารถจัดกิจกรรมกับ stakeholders ทีเ่ กีย่ วของไดมากยิง่ ขึน้ รวมถึงรองรับ
ผูเ ขารวมงานไดเปนจํานวนมาก และจากการจัดกิจกรรมดังกลาว ก.ล.ต. พบวา ปจจุบนั stakeholders ทีเ่ กีย่ วของ โดยเฉพาะอยางยิง่
กรรมการตรวจสอบไดใหความสําคัญกับการยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินมากขึน้ ซึง่ เปนผลจากความรวมมือระหวาง ก.ล.ต.
และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการสือ่ สารและออกแนวปฏิบตั ติ า ง ๆ อยางตอเนือ่ งในชวงหลายปทผี่ า นมา นอกจากนี้ ก.ล.ต. ไดดาํ เนิน
โครงการสําคัญตาง ๆ เชน การสนับสนุนใหสํานักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตอยางยั่งยืนและมีความพรอมใน
การใหบริการงานสอบบัญชีแกกจิ การในตลาดทุน ซึง่ รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (“SMEs”) ทีต่ อ งการระดมทุนในตลาดทุน
การรวมดําเนินโครงการพัฒนาวิชาชีพบัญชีไทยกับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ (“สภาวิชาชีพบัญชีฯ”) การรวมมือ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ (เชน สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) ใหความรู
แกผูมีหนาที่จัดทํารายงานทางการเงินของกิจการ (“preparers”) และกรรมการตรวจสอบ การบูรณาการแผนงานในการสงเสริม
ให stakeholders ที่เกี่ยวของเห็นคุณคาของงานสอบบัญชี (“โครงการ value of audit”) รวมทั้งการเตรียมความพรอมใน
การดําเนินการตามมาตรฐานสากลเกีย่ วกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน อีกทัง้ ก.ล.ต. ยังไดพจิ ารณาปรับปรุงกฎเกณฑ
ในดานตาง ๆ ใหเหมาะสมกับบริบทของวิชาชีพบัญชีในปจจุบัน และยกระดับการคุมครองผูลงทุนใหทัดเทียมสากล
ภายใตสถานการณที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ประกอบกับสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19
ในชวง 2-3 ป ที่ผานมา ทําใหสํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุนหลายแหงนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานสอบบัญชี เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน โดยปรับเปลีย่ นรูปแบบการปฏิบตั งิ านสอบบัญชีบางสวนเปนวิธกี ารตรวจสอบทางไกล
(remote audit) โดยนําเครื่องมือการตรวจสอบที่ชวยตรวจจับความผิดปกติมาสนับสนุนใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพมากขึ้น
และใชวิธีการสื่อสารและการรับสงขอมูลภายในทีมตรวจสอบและลูกคางานสอบบัญชีผานชองทางออนไลน เพื่อใหสอดคลอง
กับวิถีชีวิตแบบ new normal ในสวนของ ก.ล.ต. สําหรับป 2564 เปนปที่ครบรอบ 12 ป นับตั้งแต ก.ล.ต. เริ่มเขาตรวจระบบ
ควบคุมคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชี โดย ก.ล.ต. ยังคงดําเนินการตรวจระบบควบคุมคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชีและคุณภาพ
งานสอบบัญชีของผูส อบบัญชีอยางเขมขนทัง้ กอนและหลังการใหความเห็นชอบเปนผูส อบบัญชีในตลาดทุนอยางสมํา่ เสมอ โดยมุง เนน
การตรวจในเรือ่ งทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ซึง่ ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ก.ล.ต. ไดนาํ เทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบตั งิ าน
ในรูปแบบ remote inspection ตามเกณฑ risk based approach สงผลให ก.ล.ต. ยังคงรักษาคุณภาพการกํากับดูแลผูส อบบัญชี
ไดตามมาตรฐานสากลอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังจัดใหมีการสื่อสารเรื่องตาง ๆ ที่สําคัญ (เชน พัฒนาการที่เกี่ยวของกับ
การสอบบัญชี และขอสังเกตทีพ่ บบอยจากการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี) ใหสาํ นักงานสอบบัญชีและผูส อบบัญชีในตลาดทุนรับทราบ
ผานชองทางออนไลนอยางสมํ่าเสมออีกดวย
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สําหรับการตรวจระบบควบคุมคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชีในรอบนี้ ก.ล.ต. ไดยกระดับความเขมขนในการตรวจสอบ
เรื่องที่สําคัญมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการวิเคราะหเชิงลึกถึงสาเหตุของของบกพรอง (“root cause analysis”)
และการจัดทําแผนการแกไขขอบกพรอง (“remediation plan”) ทีช่ ดั เจนและตรงประเด็น รวมทัง้ การติดตามแกไขขอสังเกตทีไ่ ดรบั
จาก ก.ล.ต. อยางตรงจุดและทันเวลา ซึ่งผลการตรวจระบบควบคุมคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชีแสดงใหเห็นวา สํานักงาน
สอบบัญชีในตลาดทุนไดพฒ
ั นาระบบควบคุมคุณภาพใหดยี งิ่ ขึน้ กวาเดิม โดยสํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุนรอยละ 53 มีผลการประเมิน
ระบบควบคุมคุณภาพในระดับดีถึงดีมาก และมีสํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุนที่ไดรับผลการประเมินในระดับดีมากถึง 7 แหง
โดย 3 แหงเปนสํานักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก ซึง่ ถือเปนพัฒนาการทีส่ าํ คัญในอุตสาหกรรมสอบบัญชีทสี่ าํ นักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก
สามารถพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีใหทดั เทียมสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญได และแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของแผนงานที่ ก.ล.ต.
ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องในการสนับสนุนและยกระดับคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็ก นอกจากนี้
สํานักงานสอบบัญชีสวนใหญยังสามารถแกไขประเด็นที่สําคัญตาง ๆ ไดเปนผลสําเร็จ เชน การเพิ่มจํานวนผูสอบบัญชีในตลาดทุน
ใหเพียงพอเพือ่ จัดสรรปริมาณงานใหแกหนุ สวน (“portfolio allocation”) อยางเหมาะสม การปรับปรุงวิธกี ารพิจารณาและตอบสนอง
ความเสี่ยงใหครอบคลุมและรอบดาน รวมถึงการจัดอบรมใหแกพนักงานในเรื่องที่ ก.ล.ต. มีขอสังเกต เปนตน
ในสวนของการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชีของผูส อบบัญชีในตลาดทุน ก.ล.ต. พบวา คุณภาพงานสอบบัญชีในรอบปจจุบนั
ดีขนึ้ อยางตอเนือ่ งเมือ่ เปรียบเทียบกับผลการตรวจในรอบหลายปท ผี่ า นมา โดยจะเห็นไดจากจํานวนผูส อบบัญชีทไ่ี ดรบั ความเห็นชอบ
จาก ก.ล.ต. ซึ่งไดรับผลการประเมินในระดับดีถึงระดับดีมากมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 96 ในขณะที่สัดสวนของผูสอบบัญชีที่ไดรับ
ความเห็นชอบ โดยมีขอสังเกตใหปรับปรุงขอบกพรองและมีเงื่อนไขการติดตามผลในงวดถัดไปมีสัดสวนลดลงเหลือเพียงรอยละ 4
ความสําเร็จดังกลาวเกิดจากความมุง มัน่ ของหัวหนาสํานักงานสอบบัญชีในการยกระดับคุณภาพการปฏิบตั งิ านของผูส อบบัญชีในสังกัด
อยางตอเนื่องประกอบกับที่ผานมา ก.ล.ต. ไดดําเนินโครงการตาง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีอยางสมํ่าเสมอ เชน การจัด
อบรมและสัมมนาออนไลนใหความรูแกผูสอบบัญชีในตลาดทุน รวมทั้งการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ
ผานโครงการฮอตไลนใหคาํ ปรึกษา ทัง้ นี้ ในรอบการตรวจที่ 4 ซึง่ เปนชวงทีเ่ กิดสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ก.ล.ต.
พบขอสังเกตจากการตรวจทานกระดาษทําการของผูสอบบัญชีในเรื่องการตรวจสอบการดอยคาของสินทรัพย และการตรวจสอบ
เกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องมากขึ้น เนื่องจากสถานการณดังกลาวกอใหเกิดความไมแนนอนเกี่ยวกับเหตุการณ
หรือสถานการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสงผลใหผูสอบบัญชีพบความทาทายเกี่ยวกับการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของขอสมมติ
และที่มาของขอมูลตาง ๆ ที่กิจการนํามาใชในการจัดทําประมาณการตัวเลขทางการเงิน
จากการวิเคราะหเชิงลึกถึงสาเหตุของขอสังเกตที่พบจากการตรวจระบบควบคุมคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชีใน
รอบการตรวจที่ 4 ก.ล.ต. พบวา สํานักงานสอบบัญชีบางแหงยังสามารถปรับปรุงและพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
ใหดียิ่งขึ้นไดอีก โดยการแกไขสาเหตุที่แทจริงของขอสังเกตที่สําคัญ เชน การปรับปรุงวิธีการประเมินผลและการจายคาตอบแทน
แกผสู อบบัญชีใหเชือ่ มโยงกับคุณภาพงานสอบบัญชีมากยิง่ ขึน้ การพิจารณาความเหมาะสมของโครงสรางการถือหุน ของสํานักงานสอบบัญชี
ใหสามารถดึงดูดผูท มี่ ศี กั ยภาพไวกบั สํานักงานสอบบัญชี และการปรับตัวของสํานักงานสอบบัญชีเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญ
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
ทีเ่ กีย่ วของเห็นคุณคาของงานสอบบัญชี ซึง่ จะชวยยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชี รวมทัง้ แกปญ
 หาความกดดันดานราคา (audit fee
pressure) และการขาดแคลนผูสอบบัญชี ประกอบกับสนับสนุนใหสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนเปดเผยรายงานการตรวจ
ระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (“ﬁrm inspection report”) บนเว็บไซตของ ก.ล.ต. และสือ่ สารใหกรรมการตรวจสอบคัดเลือก
ผูสอบบัญชีที่มีคุณภาพโดยวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจาก ﬁrm inspection report รวมทั้งสนับสนุนใหผูลงทุนเห็นความสำคัญ
ของการคัดเลือกผูส อบบัญชีทม่ี คี ณ
ุ ภาพ ซึง่ จะเปนกลไกในการผลักดันใหบริษทั จดทะเบียนคัดเลือกผูส อบบัญชีทเ่ี หมาะสมกับกิจการ
นอกจากนี้ ก.ล.ต. จะยังคงสนับสนุนใหสำนักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตอยางยัง่ ยืน ควบคูไ ปกับการปลุกจิตสำนึก
ในการปฏิบตั แิ ละสงเสริมใหผสู อบบัญชีสามารถปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบขัน้ พืน้ ฐานไดอยางเหมาะสม โดยจัดอบรมและสือ่ สารเกีย่ วกับ
พัฒนาการที่สำคัญในวิชาชีพสอบบัญชี รวมทั้งสนับสนุนเครื่องมือที่ชวยยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีอยางตอเนื่อง ประกอบกับ
สงเสริมใหมกี ารรวมตัวกันของสำนักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึง่ จะชวยเพิม่ ศักยภาพในการลงทุนในระบบงานสำคัญ
เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว รวมถึงสามารถดึงดูดผูที่มีความเชี่ยวชาญ
ในแตละดานเขามารวมงานกับสำนักงานสอบบัญชี เพื่อรองรับกิจการในตลาดทุนที่มีการขยายตัวและมีความซับซอนมากขึ้น
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คณะที�ปรึกษาด้านการสอบบัญชี
ประวัติการทํางาน:
• ประธานกรรมการ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• ประธานกรรมการ คณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการตอตานการทุจริต สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• กรรมการผูท รงคุณวุฒดิ า นบัญชี สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที
โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
คณะทํางานพัฒนาสูความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ อินโฟร
นายประสัณห เชื้อพานิช
เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษทั ไทย โซลาร เอ็นเนอรยี่
จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
ตําแหนง:
บริษัทไทย (IOD)
• คณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี
• ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาคณะกรรมการ • กรรมการทีป่ รึกษาดานการกํากับดูแลกิจการและนโยบายสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาและสงเสริม • กรรมการ IFRS Advisory Council , IFRS Foundation,
London, United Kingdom
องคการมหาชน
• กรรมการผู  ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกํากับการประเมิ น • นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
ประสิทธิภาพและผลการปฏิบตั ริ าชการสํานักงานการวิจยั แหงชาติ • อุปนายกและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดา นการสอบบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กองทุนประกันชีวิต
• ผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี คณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาด • กรรมการอิสระ บริษัท นํ่าเฮงคอนกรีต (1992) จํากัด
• กรรมการบริหาร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
และการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย
มหาวิทยาลัย
• กรรมการ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
• นายกสมาคมนิสิตเกา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
(ก.ล.ต.)
• กรรมการผูท รงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ไพรซวอเตอรเฮาสคเู ปอรส จํากัด
ภาคราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
• กรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ สํานักงาน การศึกษา:
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบัญชี
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
• กรรมการกลัน่ กรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ สํานักงานคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
• ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
มหาวิทยาลัย
• กรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจํา มหาวิทยาลัยมหิดล
• กรรมการบริหารการเงินและทรัพยสนิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี • ประกาศนียบัตรขัน้ สูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• Ivey School of Business, University of Western Ontario,
พระจอมเกลาธนบุรี
Canada Executive Management Program
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร
• Harvard Business School, Boston, USA - Leading
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
Professional Services Firms
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษัท เคอรี่ • ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
• ASEAN Chartered Professional Accountant
เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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นางสาวจงจิตต หลีกภัย

นายณัฐเสกข เทพหัสดิน

ตําแหนง:
• อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ คณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
• กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบ
วิชาชีพบัญชี
ประวัติการทํางาน:
• หุนสวน สํานักงานดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ
• อาจารย ค ณะพาณิ ช ยศาสตร แ ละการบั ญ ชี จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย
• โปรแกรมเมอร University Computing Company,
Birmingham, England
การศึกษา:
• ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรขั้นสูงการทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ตําแหนง:
• อนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ
• ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการวิ ช าชี พ บั ญ ชี ด  า นการสอบบั ญ ชี
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
ประวัติการทํางาน:
• หุน สวนและประธาน ไพรซวอเตอรเฮาสคเู ปอรส ประเทศไทย
• อาจารย ค ณะพาณิ ช ยศาสตร แ ละการบั ญ ชี จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย
การศึกษา:
• บัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• Fellow of the Institute of Chartered Accountants in
England and Wales
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• กรรมการผูท รงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทย
• ผูเ ชีย่ วชาญภายนอก เพือ่ ใหคาํ ปรึกษาแนะนําเกีย่ วกับมาตรฐาน
การบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินและบริษัทในกลุม
ธนาคารแหงประเทศไทย
• อุปนายก สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแหงประเทศไทย

นายอายุสม กฤษณามระ
ตําแหนง:
• ประธานคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาหลั ก เกณฑ เ กี่ ย วกั บ
การขายผลิตภัณฑการลงทุนและการใหคําแนะนําการลงทุน
สํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ก.ล.ต.)
• ประธานคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาหลั ก เกณฑ เ กี่ย วกั บ
การประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย กองทุนรวมโครงสรางพืน้ ฐาน และกองทรัสต
เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
• อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑเกีย่ วกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย ประเภทตราสารหนี้ ตราสาร
อนุพันธ และตราสารซับซอน สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
• กรรมการผูท รงคุณวุฒิ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)

ประวัติการทํางาน
• กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ ธนาคารกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน)
• ผูชวยผูจัดการใหญ รับผิดชอบสายการบัญชีและการเงิน
และผูจ ดั การบริหารความเสีย่ ง 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.)
รุนที่ 6
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นางสุวรรณี ภูริปญโญ

นายปยะพงศ แสงภัทราชัย

ประวัติการทํางาน:
• หุนสวน บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
• ผูอ าํ นวยการ บริษทั 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
• ประกาศนี ย บั ต รชั้ น สู ง ทางการสอบบั ญ ชี มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ตําแหนง:
• ผูบริหารงานผลิตภัณฑบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการและประชาสัมพันธ สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ
ประวัติการทํางาน:
• กรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
• ผู  จ ั ด การแผนก CFO Advisory ประจํ า เมื อ งเมลเบิ ร  น
ประเทศออสเตรเลีย
• ผูเ ชีย่ วชาญดานการบัญชีและการวัดมูลคาเครือ่ งมือทางการเงิน
(IAS39/IFRS9/IFRS13)
• วิทยากรอบรมเกี่ยวกับ IFRS แก บริษัท สถาบันการเงิน
หนวยงานราชการ และสถานศึกษา ทั้งในและตางประเทศ
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
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กิจกรรมที�เกี�ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพรายงาน
ทางการเงิน
สรางความแข็งแกรงใหกับ stakeholders
เสริมสรางและพัฒนาตลาดทุน
ใหเติบโตอยางยั่งยืน
เติบโตอยางมีคุณภาพ
เปนที่ยอมรับในระดับสากล

Tools &
Technologies

เพิ่มพูนความรูใหกับบุคลากรภายในองคกร
“ก.ล.ต. จัดกิจกรรมและสานตอโครงการตาง ๆ อยางตอเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพของ
ระบบรายงานทางการเงินและพัฒนาตลาดทุนไทยใหเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน”

สร้างความแข็งแกร่งให้กบ
ั Stakeholders
เขาใจบทบาทหนาที่เกี่ยวกับ
รายงานทางการเงิน
อยางเพียงพอ

ยกระดับคุณภาพ
งานสอบบัญชี

สงเสริมให stakeholders
ที่เกี่ยวของมีความรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ อยางตอเนื่อง

ปรับตัวเพื่อรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วในปจจุบัน

ใหความสําคัญกับกระบวนการ
จัดทํารายงานทางการเงิน
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ตลอดป 2564 ก.ล.ต. ไดจดั อบรมและสัมมนาในเรือ่ งสําคัญทีเ่ กีย่ วของกับรายงานทางการเงิน รวมถึงการเปลีย่ นแปลงใหม ๆ
เพื่อให stakeholders มีความรูเพียงพอและตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตน และสามารถปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ
ไดอยางมีประสิทธิผล รวมถึงรวมกับหนวยงานตาง ๆ จัดหลักสูตรอบรมที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของ stakeholders เชน

Auditor

CFO & AC

• ISQM: มุมมองและความคาดหวังของ regulator
• ISQM: Risk assessment workshop
• Focus Group คูมือ ISQM
• Capacity Strengthening on accounting
treatment of digital assets
• ประเด็นที่สําคัญในการปฏิบัติงานสอบบัญชี เชน
•

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

Technology Disruption in Audit and Assurance
กรณีศึกษาเรื่องการทุจริตในตางประเทศ การตรวจสอบ
สินทรัพยตามสัญญา (contract asset) เปนตน
ตรวจสอบความพรอมใหมั่นใจกอน PDPA มีผลบังคับใช

FA

• Practical issues and challenges in
TFRS implementation for IPO

“ก.ล.ต. ใหความสําคัญกับบทบาทหนาทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบในการสงเสริมใหบริษทั จดทะเบียนมีการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
จึงไดรว มกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) จัดงานเสวนาใหความรูแ ละแบงปนประสบการณผา นชองทางออนไลน”

งานเสวนาออนไลนผา น facebook live ในหัวขอ “Fraud : Prevention and Detection”

ผูท รงคุณวุฒใิ นวิชาชีพบัญชี CFO และกรรมการตรวจสอบของบริษทั จดทะเบียนรวมเสวนาเกีย่ วกับกรณีการทุจริตทีเ่ กิดขึน้
ในตางประเทศ โดยวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยของปญหาสภาพคลอง และการทุจริตภายในบริษัทจนนําไปสูการลมละลาย รวมถึง
ถอดบทเรียนและใหขอ เสนอแนะ โดยแบงปนมุมมองทีเ่ ปนประโยชนตอ ผูเ ขาฟงเพือ่ ใหสามารถนําไปใชในการปฏิบตั หิ นาทีข่ องกรรมการ
ตรวจสอบ CFO ผูสอบบัญชี และ stakeholder ที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
20 มกราคม 2564
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17,578 views

งานเสวนาออนไลนผา น zoom webinar ในหัวขอ
“กรรมการตรวจสอบและผูส อบบัญชี กลไกสําคัญในการยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงิน”
กรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชีรวมเสวนาและ
แลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อสงเสริมการนํากลไกและเครื่องมือที่มีอยู
ในปจจุบันมาใชเพื่อยกระดับการทํางานรวมกันใหมีประสิทธิผล
และชวยสนับสนุนใหงานสอบบัญชีและรายงานทางการเงิน
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยชี้ใหเห็นถึงประโยชนในการคัดเลือก
ผูสอบบัญชีที่มีคุณภาพ

13 กันยายน 2564

5,200 views

การประชุมรวมกับประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบของบริษทั จดทะเบียน ผาน MS teams
ก.ล.ต. สื่อสารความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
ของกรรมการตรวจสอบในการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการดูแลคุณภาพของการจัดทํารายงานทางการเงิน
การคัดเลือกผูส อบบัญชีทมี่ คี ณ
ุ ภาพและการสือ่ สารกับผูส อบบัญชี
อย า งเพี ย งพอ โดยให ข  อ มู ล และเทคนิ ค ที่ เ ป น ประโยชน ใ น
การพิจารณาคัดเลือกผูส อบบัญชีทมี่ คี ณ
ุ ภาพ และแนวทางการสือ่ สาร
กับผูสอบบัญชี รวมถึงกลไกและเครื่องมือในปจจุบันที่กรรมการ
ตรวจสอบสามารถนํ า ไปประยุ ก ต ใช ใ นการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด
อยางมีประสิทธิผลมากขึ้น
22 พฤศจิกายน 2564

497 participants

เสริมสรางและพัฒนาตลาดทุนใหเติบโตอยางยั่งยืน
“ก.ล.ต. สานตอโครงการเดิม และริเริ่มโครงการใหม ๆ
เพื่อสงเสริมใหเกิดสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ
ที่เอื้อใหตลาดทุนไทยสามารถพัฒนาและเติบโต
ไดอยางยั่งยืน และยังคงใหความคุมครองผูลงทุน
ในระดับที่เหมาะสม”
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1. ยกระดับคุณภาพสํานักงานสอบบัญชีไทยในตลาดทุน
ก.ล.ต. ประชุมหารือกับสํานักงานสอบบัญชี
ขนาดกลางและขนาดเล็กอยางสมํา่ เสมอ เพือ่ แลกเปลีย่ น
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ โอกาสและความท า ทายของ
การปฏิบตั งิ านสอบบัญชีในตลาดทุนไทยภายใตสภาพแวดลอม
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยไดหารือแนวทางสนับสนุนการทํางาน
รวมทัง้ แนวทางการพัฒนาคุณภาพและสงเสริมการเติบโต
ของสํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุนไทยอยางยั่งยืน
ทั้ ง นี้ ในป 2564 ก.ล.ต. ได ส านต อ โครงการสํ า คั ญ
และริเริม่ โครงการใหม เพือ่ ยกระดับคุณภาพของสํานักงาน
สอบบัญชีไทยในตลาดทุนอยางตอเนื่อง

โครงการเตรียมความพรอมในการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
การบริหารคุณภาพงานสอบบัญชี (ISQM 1)
เสวนาออนไลน
อบรมเชิงปฏิบัติการ
focus group เกี่ยวกับ
คูมือ ISQM 1
“ศูนยติดตามความกาวหนาและการพัฒนาคูมือ ISQM
และกิจการพิเศษ สภาวิชาชีพบัญชีฯ”

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

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

••• • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••• • • • • • •
โครงการ hotline ใหคาํ ปรึกษา
ดานการบัญชีและการสอบบัญชี
จํานวนผูสอบบัญชีที่ขอคําปรึกษา
ผาน hotline ป 2564

> 95 กรณี

โครงการสนับสนุนใหสาํ นักงานสอบบัญชีไทยในตลาดทุน
มี audit software และ audit tools
“ศูนยความรูดานการสอบบัญชี
ในธุรกิจที่มีระบบ IT ที่ซับซอน
สภาวิชาชีพบัญชีฯ”
Demo 2
audit software

สํานักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีไดรับการสาธิตและ
ทดลองการใช audit software สําเร็จรูปจํานวน 2 โปรแกรม

ปจจุบนั อยูร ะหวางพิจารณา audit software สําเร็จรูปรายอืน่
เพิม่ เติมเพือ่ ใหสาํ นักงานสอบบัญชีพจิ ารณาเลือก audit software
ที่เหมาะสมกับสํานักงานสอบบัญชีมากที่สุด

•• • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••
การบูรณาการแผนงานในการสงเสริมให stakeholders
ทีเ่ กีย่ วของเห็นคุณคาของงานสอบบัญชี

“คณะทํางานโครงการสงเสริมให stakeholders ที่เกี่ยวของ
เห็นคุณคาของงานสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ”

ศึกษาสาเหตุทที่ าํ ให stakeholders ทีเ่ กีย่ วของยังไมเห็นคุณคา
ของงานสอบบัญชีเทาทีค่ วร เพือ่ บูรณาการแผนงานและแนวทาง
ในการสงเสริมให stakeholders เห็นคุณคาของงานสอบบัญชี
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2. การเตรียมพรอมดานบัญชีและสอบบัญชีเพือ่ รองรับการระดมทุนของ SMEs
SMEs รวมทั้ ง วิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต น (“Startup”)
มี บ ทบาทสํ า คั ญ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจไทย โดยชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับระบบเศรษฐกิจ
แตอาจมีขอจํากัดในการเขาถึงแหลงเงินทุน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงไดสนับสนุนสงเสริมให
SMEs และ Startup สามารถระดมทุนจากผูล งทุนเปนวงกวาง
เปนครั้งแรก (“SME-PO”) และนําหุนเขาซื้อขายใน LiVE
Exchange (SME Board)
งาน เสวนาออนไลนในหัวขอ“SME-PO ทางเลือกใหม
ในการระดมทุนของ SMEs และ Startup” ไดใหความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับทางเลือกในการระดมทุนแบบ SME-PO
การเขาจดทะเบียน และหนาที่ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการเตรียมความพรอมของ SMEs และ Startup ในการระดมทุน
ผานหลักเกณฑ SME-PO และเขาจดทะเบียนใน LiVE Exchange

การเตรียมพรอมดานบัญชีและสอบบัญชี
เพือ่ รองรับการระดมทุนของ SMEs
เพือ่ สนับสนุนแผนการสงเสริมให SMEs และ Startup
สามารถระดมทุนในตลาดทุน ก.ล.ต. ไดดําเนินการหลายดาน
ซึ่งรวมถึงการแบงปนประสบการณในการเตรียมความพรอม
ดานระบบบัญชีแกผูประกอบการ SMEs และ Startup และ
การสื่อสารกฎเกณฑตาง ๆ กับผูสอบบัญชีเพื่อเตรียมพรอม
ใหสามารถรับงานสอบบัญชีของ SMEs และ Startup

ก.ล.ต จั ด งานสั ม มนา “หลั ก เกณฑ ร องรั บ
การระดมทุนในวงกวางและการจดทะเบียน
ในตลาดรองสําหรับ SME ซึง่ รวมถึงหลักเกณฑ
เกีย่ วกับงบการเงินและผูส อบบัญชี” โดยสือ่ สาร

ประสบการณแบบเจาะลึกในการเตรียมความพรอม
ดานระบบบัญชีใหกับผูสอบบัญชี
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3. รวมพัฒนาวิชาชีพบัญชีไทยกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ก.ล.ต. มีการประชุมรวมกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ และสงผูแทนเขารวมเปนคณะทํางานตาง ๆ เพื่อสานตอความรวมมือ
รวมทั้งผลักดันแผนงานในการพัฒนาคุณภาพการรายงานทางการเงินและคุณภาพงานสอบบัญชีอยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมใหระบบ
รายงานทางการเงินของไทยมีความเขมแข็ง ซึ่งจะชวยเพิ่มความเชื่อมั่นของผูลงทุนที่มีตอตลาดทุนไทย อันจะสงผลใหตลาดทุนไทย
และเศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอยางยั่งยืน

4. การประชุมรวมกับตัวแทนของสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ (“Big 4 ﬁrms”)
ก.ล.ต. จั ด ประชุ ม ร ว มกั บ ผู  แ ทนของ Big 4 ﬁrms
เพื่ อ สื่ อ สารและหารื อ เกี่ ย วกั บ แนวทางการยกระดั บ
คุณภาพงานสอบบัญชีอยางสมํ่าเสมอ เชน การนําเทคโนโลยี
เขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบบัญชี การสื่อสาร
ประเด็นขอบกพรองที่พบบอยในการตรวจทานกระดาษทําการ
และงบการเงินในรอบปที่ผานมา รวมทั้ง theme inspection
และเรือ่ งทีค่ วรใหความสําคัญในการตรวจสอบงบการเงิน เปนตน

Big 4 firms

5. ปรับปรุงกฎเกณฑในดานตาง ๆ ใหเหมาะกับบริบทของวิชาชีพบัญชีในปจจุบนั
ก.ล.ต. ทบทวนหลั ก เกณฑ ใ นด า นต า ง ๆ อย า งสมํ่ า เสมอ เพื่ อ ให มั่ น ใจว า ข อ กํ า หนดมี
ความเหมาะสมกับสถานการณและบริบทของวิชาชีพบัญชีในยุคปจจุบนั รวมทัง้ เพิม่ ความยืดหยุน เพือ่ รองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหตลาดทุนไดเติบโตอยางมีคุณภาพ
และยั่งยืน โดยในป 2564 ที่ผานมา ก.ล.ต. ไดแกไขหลักเกณฑและแบบฟอรมตาง ๆ ดังนี้
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5.1 เสนอปรับปรุงพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ)
เกีย่ วกับการจัดทําและนําสงงบการเงินของบริษทั จดทะเบียน รวมทัง้ การกํากับดูแลผูส อบบัญชี

โดยเสนอแกไข พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ เพื่อใหเกิดความยืดหยุนและรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนไทยในอนาคต
เกี่ยวกับหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลทางการเงินระหวางกาล เชน รูปแบบ ความถี่ และระยะเวลาในการจัดทําและ
นําสงขอมูลทางการเงินระหวางกาล รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการกํากับดูแลผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี
ในตลาดทุนไทยและยกระดับการคุมครองผูลงทุนใหทัดเทียมสากล
การจัดทําและนําสงงบการเงิน
เห็นดวย 86%

ผลการเปดรับฟงความคิดเห็น

การกํากับดูแลผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี
เห็นดวย 80 - 100%

5.2 ผอนปรนหลักเกณฑเรือ่ งคุณสมบัตขิ องผูส อบบัญชีในตลาดทุนใหเหมาะสมกับบริบทปจจุบนั
1) ประสบการณในการปฏิบัติงานสอบบัญชีจากเดิม 10 ป เหลือ 7 ป
2) จํานวนและลักษณะของกิจการที่จะตองปฏิบัติงานสอบบัญชีจากเดิม 3 กิจการเปน 2 กิจการ
3) เปดโอกาสใหผสู อบบัญชีทรี่ บั ผิดชอบงานของธนาคารพาณิชยแตไมมปี ระสบการณลงลายมือชือ่
เพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินดวยตนเอง สามารถยื่นคําขอความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชี
ในตลาดทุนได
4) ผอนผันใหผสู อบบัญชีทไี่ มสามารถรักษาคุณสมบัตใิ นเรือ่ งการดํารงตําแหนงในสํานักงานสอบบัญชี
มีระยะเวลาในการแกไขคุณสมบัตเิ พือ่ อํานวยความสะดวกและลดภาระของผูส อบบัญชีในตลาดทุน
การแกไขเกณฑดังกลาวไมเปนการลดคุณภาพของผูสอบบัญชีในตลาดทุน เนื่องจาก
ยังคงมีกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติและคุณภาพงานสอบบัญชีของผูยื่นคําขอ
ในระดับเดียวกับมาตรฐานสากลเชนเดิม
บังคับใชตงั้ แต 1 พฤษภาคม 2564

5.3 ปรับปรุงแบบฟอรมการขอความเห็นชอบและรักษาสถานภาพการเปนผูส อบบัญชีในตลาดทุนเพือ่ ลดภาระ
และตนทุนการดําเนินการของผูส อบบัญชี

regulatory guillotine

กระชับ
ทันสมัย
ลดภาระ ลดการขอขอมูลทีม่ ากเกินความจําเปน
ขอมูลยังเพียงพอตอการกํากับดูแลการสอบบัญชีในตลาดทุนใหมคี ณ
ุ ภาพ
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6. กิจกรรมดึงดูดนักศึกษาใหสนใจในวิชาชีพบัญชี

มหาลัยสงขลานครินทร มหาลัยขอนแกน

143 คน

80 คน

นักศึกษา

เพื่อเผยแพรความรูและประสบการณ
การทํางานในวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวของ
กับตลาดทุน และจูงใจใหนักศึกษามี
ความสนใจในการประกอบวิ ช าชี พ
สอบบัญชีมากขึ้น ซึ่งจะชวยปองกัน
ปญหาการขาดแคลนบุคลากรในวิชาชีพ
สอบบัญชีในอนาคต

7. เตรียมความพรอมในการดําเนินการตามมาตรฐานสากลเกีย่ วกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เพื่อยกระดับภาพลักษณของประเทศไทย
และเสริมสรางความเชื่อมั่นในการลงทุนระหวาง
ประเทศ ก.ล.ต. ไดจัดการประชุมรวมกันระหวาง
สํานักงาน ปปง. สภาวิชาชีพบัญชีฯ และผูส อบบัญชี
ในตลาดทุน เพื่อรวมแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับ
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินฉบับใหมในสวนทีเ่ กีย่ วของ
กับผูส อบบัญชีและวิชาชีพบัญชี และรับฟงขอคิดเห็น
จากผูส อบบัญชีเพือ่ นําไปพิจารณากําหนดแนวปฏิบตั ิ
ใหเหมาะสมตอไป
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เติบโตอยางมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับสากล
ก.ล.ต. เปนสมาชิก International Forum of Independent
Audit Regulators (“IFIAR”) และ ASEAN Audit Regulators Group
(“AARG”) ซึ่งเปนองคกรความรวมมือระหวางประเทศที่มีสมาชิกเปน
หนวยงานอิสระที่ทําหนาที่กํากับดูแลผูสอบบัญชี โดยเขารวมประชุม
อยางสมํา่ เสมอ เพือ่ แลกเปลีย่ นขอมูล ความรู และประสบการณเกีย่ วกับ
การกํากับดูแลผูส อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี ทําใหมนั่ ใจไดวา ก.ล.ต.
มีระบบการกํากับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชีที่มีมาตรฐานทัดเทียมสากล

• การนําเทคโนโลยีมาใชในการกํากับดูแลผูสอบบัญชี
• ความทาทายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานวิชาชีพ
• การพัฒนาทักษะใหพนักงานกาวทันโลกยุคดิจิทัล
• ความทาทายในการสอบบัญชีและการกํากับดูแลผูสอบบัญชีในสถานการณโควิด-19
• บทบาทของกรรมการตรวจสอบตอการยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชี

ก.ล.ต. เปนเจาภาพจัดประชุม AARG Annual Meeting with Audit Firms และ AARG Inspection Workshop ครั้งที่ 8
ในวันที่ 15 และ 17 - 18 มิถุนายน 2564 เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับการกํากับดูแลการสอบบัญชี
รวมทั้งแนวทางการยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีในภูมิภาคอาเซียน

นอกจากนี้ ผูแทน ก.ล.ต. ยังเขารวมใน International Organization of Securities Commissions Committee 1
Accounting, Auditing, and Disclosure (“IOSCO C1”) เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับรางมาตรฐานการบัญชี
รางมาตรฐานการสอบบัญชีระหวางประเทศ และรางจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีระหวางประเทศ อยางสมํ่าเสมอ
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การประชุมและสัมมนาระดับนานาชาติตา ง ๆ ผานชองทางออนไลน
EU-Asia Pacific Forum
The 5th EU-Asia Paciﬁc Forum
on Financial Regulation

IOSCO C1

IFIAR

IOSCO Committee 1
meeting with GPPC and
IESBA

Virtual Inspection
Workshop

IOSCO C1

FSSG

- IOSCO Committee 1 meeting
- APRC Plenary meeting

2021

Mar

7th Financial Statements
Surveillance Group 2021 Workshop

Apr

May

AARG

IFIAR

2021 Annual General Assembly
Meeting

IFIAR

IFIAR

2021 Extraordinary General
Assembly Meeting (“EGAM”)

Virtual CEO Plenary
Session with GT and PWC

IFIAR

IOSCO 1

2021 Plenary: Management of
Audit Quality in the COVID
Environment and Beyond

IOSCO Committee 1 meeting

IFRS AC

IOSCO C1

Dialogue of APRC and
IFRS Foundation

Aug

IOSCO C1

Sep

IOSCO Committee 1 meeting
with IFIAR

IOSCO Committee1 meeting

Oct

Nov

IFIAR

5th IFIAR Virtual Enforcement
Workshop

IOSCO C1

IOSCO Committee 1 meeting
with IESBA

IFIAR

Virtual CEO Plenary Session
with EY, KPMG, BDO and
Deloitte
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Jun

Dec

IOSCO C1
IOSCO Committee 1 meeting

8th Asean Audit Regulators
Group (AARG) Inspection
Workshop

IFIAR

Virtual Training Session: the
audit of banks by ERG

เพิ่มพูนความรูใหกับบุคลากรภายในองคกร
ก.ล.ต. พัฒนาศักยภาพและความรูค วามสามารถของบุคลากรภายในองคกรอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหเจาหนาที่ ก.ล.ต. มีความรู
เทาทันพัฒนาการที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีและนําความรูดังกลาวมาประยุกตใชในการพัฒนาและกํากับดูแลการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของบริษัทในตลาดทุนและการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในป 2564 ก.ล.ต. ไดจัดอบรมพนักงานในหลายๆ ดาน
ตัวอยางเชน
กรณีศึกษาเกี่ยวกับ ประเด็นทางบัญชี เชน revenue
recognition (การขายและการฝากขาย ตนทุนเพือ่ ให
ได ม าซึ่ ง สั ญ ญา การรั บ รู  ร ายได over time และ
at a point in time) Business combination (under
common control Reverse acquisition) ทรัสต
เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพยทมี่ ขี อ กําหนดขายคืน
การเปดเผยขอมูลสินทรัพยทเี่ กิดจากสัญญา (contract
asset) เปนตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เชน TFRS 15 TFRS 9
กฎเกณฑที่ออกใหม เชน ISQM1 หลักเกณฑรองรับ
การระดมทุนในวงกวางและการจดทะเบียนในตลาดรอง
สําหรับ SMEs ซึง่ รวมถึงหลักเกณฑเกีย่ วกับงบการเงิน
และผูสอบบัญชี
วิธีการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวของกับ digital assets และ
การตรวจสอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช น Governance Risk
Compliance วิธีการพัฒนาซอฟตแวรในรูปแบบ
DevOps และ Cloud Computing เปนตน
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ภาพรวมของวิชาชีพสอบบัญชีในประเทศไทย

ON

77%

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ที่ปฏิบัติงานอยู
(10,947 คน
จากทั้งหมด 14,295 คน)

809,111 ราย
นิติบุคคลที่จดทะเบียน
กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา
( 40,111 ราย)

776
บริษัทจดทะเบียน
( 33 บริษัท)

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

19.27 ลานลานบาท

คิดเปนรอยละ 119 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)

313 คน

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

จํานวนผูสอบบัญชีในตลาดทุน
( 10 % หรือ 28 คน จากป 2563)
- 19 -

“ในป 2564 แมวาสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ยังคงสงผลใหกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของประเทศตองอยูภ ายใตมาตรการการควบคุมโรคระบาด และมีผลกระทบตอแผนการดําเนินงานในหลายธุรกิจ
อยางไรก็ดี จํานวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยังมีอัตราการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2564
บริษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ้นถึง 33 ราย หรือ คิดเปนรอยละ 4.4 ของจํานวนบริษัทจดทะเบียนในป 2563 ซึ่งตลอดระยะเวลา
ที่ผานมา ก.ล.ต. ไดออกมาตรการและนโยบายตาง ๆ เพื่อกระตุนการเพิ่มจํานวนของผูสอบบัญชีในตลาดทุนใหเพียงพอ
ตอความตองการของบริษทั จดทะเบียนในอนาคต โดยทีย่ งั คงรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานสอบบัญชีเปนสําคัญ”

ความเพียงพอของผูสอบบัญชีในตลาดทุน
ก.ล.ต. ทบทวนความเพียงพอของจํานวนผูส อบบัญชีในตลาดทุนอยางสมํา่ เสมอ รวมถึงออกมาตรการสงเสริมใหมผี สู อบบัญชี
ในตลาดทุนรายใหมเพิม่ ขึน้ อาทิ การปรับปรุงหลักเกณฑเรือ่ งคุณสมบัตขิ องผูส อบบัญชีในตลาดทุนใหเหมาะสมกับสถานการณปจ จุบนั
เพื่อสนับสนุนใหผูสอบบัญชีในตลาดทุนที่มีคุณภาพมีจํานวนเพียงพอเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดทุน รวมทั้งเปดโอกาส
ใหผสู อบบัญชีรนุ ใหมทมี่ ศี กั ยภาพสามารถเขามาเปนผูส อบบัญชีในตลาดทุนไดอยางสะดวกมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ใหมผี สู อบบัญชีในตลาดทุน
ที่มีคุณภาพในจํานวนที่มากพอที่จะรองรับการเติบโตของตลาดทุนไดในอนาคต โดยขอมูลของผูสอบบัญชีในตลาดทุนและ
บริษัทจดทะเบียนสรุปได ดังนี้

อัตราการเพิ่มขึ้นของผูสอบบัญชีในตลาดทุน

ในป 2564 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของผูสอบบัญชีในตลาดทุน 29 คน คิดเปนรอยละ 10 ซึ่งสูงกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของ
บริษทั จดทะเบียน (จํานวน 33 บริษทั คิดเปนรอยละ 4.4) โดยในป 2564 ผูส อบบัญชีแตละรายสามารถรับผิดชอบในการตรวจสอบ
งบการเงินโดยเฉลี่ยประมาณ 2 - 3 งบการเงิน จึงคาดวาอัตราการเพิ่มขึ้นของผูสอบบัญชีดังกลาวจะสามารถรองรับการเพิ่มขึ้น
ของบริษทั จดทะเบียนในอนาคตไดเพียงพอ ทัง้ นี้ ผูส อบบัญชีทเี่ พิม่ ขึน้ สวนใหญมาจากสํานักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่ไมมีสํานักงานสอบบัญชีเครือขาย (“local ﬁrms”) ซึ่งคิดเปนรอยละ 62 ของผูสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดในป 2564
จํานวนผูส อบบัญชีในตลาดทุนแบงตามประเภทสํานักงานสอบบัญชีทสี่ งั กัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 (คน)

ผูส อบบญ
ั ชใีนตลาดทุน

10% บรษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดทุน
4.4%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

159

122

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

154

104

Big 4 ﬁrms
21 Local ﬁrms

32 4
27 3

7 International ﬁrms
ผูสอบบญ
ั ชตีางประเทศ (1 สาํนกังานสอบบญ
ั ช)ี

หมายเหตุ: International ﬁrms หมายถึง สํานักงานสอบบัญชีที่เปนสมาชิกของสํานักงานสอบบัญชีตางประเทศและใชชื่อสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับ
สํานักงานสอบบัญชีตางประเทศ รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสํานักงานสอบบัญชีตางประเทศอยางสมํ่าเสมอแตไมรวมถึง Big 4 ﬁrms
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ผูสอบบัญชีในตลาดทุนแบงตามชวงอายุ
สัดสวนผูสอบบัญชีในตลาดทุน (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

6 3 10

หากพิ จ ารณาสั ด ส ว นอายุ ผู  ส อบบั ญ ชี
ในตลาดทุนในปจจุบนั พบวาผูส อบบัญชีในตลาดทุน
ที่จะเกษียณอายุในอนาคตมีแนวโนมคอนขางสูง
(ชวงอายุ 50-70 ปขึ้นไป)

30-39 ปี
40-49 ปี

43% หรือ 133 คน

50-59 ปี

34

47

��� คน

60-69 ปี

รอยละ/จํานวนผูสอบบัญชีในตลาดทุนที่มีแนวโนมจะเกษียณอายุ

70 ปีขนึ � ไป

จํานวนผูสอบบัญชีในตลาดทุนทั้งหมด
แบงตามชวงอายุ (คน)
ป 2563 และ 2564
105

146

ผูสอบบัญชีใหมในตลาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (คน)

132

ขอใหม

90

31 ธ.ค. 63

เกษยีณอายุ

36
20

28

34

20

8

1

ผูสอบบญ
ั ชตีางประเทศ

54%

70 ปขึ้นไป

-3

ผูสอบบัญชีไทยเพิ่มขึ้น

31 ธ.ค. 64

7

+31

60- 69 ป

50-59 ป

40- 49 ป

อายุ 50-59 ป

30-39 ป

ในป 2564 ผูสอบบัญชีมีจํานวนเพิ่มขึ้นสุทธิ 28 ราย โดยสวนใหญ (รอยละ 54 ของผูสอบบัญชีที่ขอความเห็นชอบใหม)
อยูในชวงอายุ 50-59 ป อยางไรก็ดี ก.ล.ต. เชื่อมั่นวา การแกไขหลักเกณฑเรื่องคุณสมบัติของผูสอบบัญชีในตลาดทุนจะชวย
เพิ่มโอกาสใหผูสอบบัญชีรุนใหมที่มีศักยภาพเขามาเปนผูสอบบัญชีในตลาดทุนมากขึ้น และยังคงสามารถรักษาระดับสัดสวนของ
บริษัทจดทะเบียนตอผูสอบบัญชีในตลาดทุนใหมีความเหมาะสม รวมถึงรองรับการเพิ่มขึ้นของบริษัทจดทะเบียนและการขยายตัว
ของตลาดทุนในอนาคต

อัตราสวนบริษัทจดทะเบียนตอผูสอบบัญชีในตลาดทุนป 2559 ถึงป 2564
900

3.29

800
700

687

649

3.50

3.18
700

2.93

2.89
725

600

776

743

3.00

2.61

2.48

2.00

500
400
300
200

197

216

251

239

285

313

1.50
1.00
0.50

100
0

2.50

2559

2560

จาํนวนบรษิัทจดทะเบยีน (บริษัท)

2561

2562

จาํนวนผสู้ อบบญ
ั ชใีนตลาดทนุ (คน)

2563

2564

0.00

อตัราสว่นบรษิัทจดทะเบยีนตอ่ผสู้ อบบญ
ั ชใีนตลาดทนุ

จากขอมูลขางตน พบวา อัตราสวนบริษทั จดทะเบียนตอผูส อบบัญชีในตลาดทุนมีแนวโนมลดลงอยางตอเนือ่ งนับตัง้ แตป 2559
จนถึงป 2564 สะทอนใหเห็นวา ปจจุบนั มีจาํ นวนผูส อบบัญชีในตลาดทุนเพียงพอทีจ่ ะสามารถรองรับการปฏิบตั งิ านสอบบัญชีใหแก
บริษัทจดทะเบียนไดอยางมีคุณภาพ
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อัตราสวนบริษัทจดทะเบียนตอผูสอบบัญชีในตลาดทุนสําหรับป 2564
ดูแลบริษัทจดทะเบียน

1 คน

ผูสอบบัญชี
ในตลาดทุน

2.48 บริษัท

ทั้งนี้ หากอัตราสวนบริษัทจดทะเบียนตอผู สอบบัญชีในตลาดทุนนี้สูงเกินไป อาจทําใหบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท
ทีต่ อ งการเสนอขายหลักทรัพยตอ ประชาชน (IPO) บางแหงไมสามารถหาผูส อบบัญชีมาตรวจสอบงบการเงินได และอาจเปนขอบงชี้
ของความไมเพียงพอของผูส อบบัญชีในตลาดทุน รวมถึงอาจสงผลกระทบทางลบตอคุณภาพของงานสอบบัญชีจากการทีผ่ สู อบบัญชี
มีปริมาณงานทีต่ อ งรับผิดชอบมากเกินไป เนือ่ งจากบริษทั จดทะเบียนสวนใหญมวี นั สิน้ งวดบัญชีในชวงเวลาเดียวกันทําใหผสู อบบัญชี
มีเวลาในการตรวจสอบงบการเงินคอนขางจํากัดและอาจไมเพียงพอที่จะสามารถรักษาคุณภาพงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได

อัตราสวนบริษัทจดทะเบียนตอผูสอบบัญชีในตลาดทุนและมูลคาตามราคาตลาดรวมของบริษัทจดทะเบียน
(“market capitalization”) เฉลี่ยตอบริษัทจดทะเบียนของไทย สิงคโปร และมาเลเซีย ณ สิ้นป 2564
3

2.48

1.79

2
1
0

0.74

1.33

2.75

0.43

ไทย
สิงคโปร
มาเลเซีย
อัตราสวนบริษทั จดทะเบียนตอผูส อบบัญชีในตลาดทุน (บริษทั :คน)
มูลคาตามราคาตลาดตอบริษทั จดทะเบียน (พันลานดอลลารสหรัฐ:บริษทั )

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณงานสอบบัญชีตอหุนสวนกับประเทศเพื่อนบาน เชน สิงคโปร (1.79) และ มาเลเซีย (2.75) พบวา
มาเลเซียมีสดั สวนบริษทั จดทะเบียนตอผูส อบบัญชีในตลาดทุนสูงทีส่ ดุ คือ ผูส อบบัญชีในตลาดทุนหนึง่ คน ดูแลบริษทั จดทะเบียนถึง
2.75 บริษัท อยางไรก็ดี หากพิจารณาปจจัยแวดลอมอื่นรวมดวย เชน ขนาดของบริษัทจดทะเบียนตามmarket capitalization
พบวา บริษทั จดทะเบียนในมาเลเซียมีขนาดโดยเฉลีย่ 0.43 พันลานดอลลารสหรัฐซึง่ มีขนาดเล็กกวาไทย (0.74 พันลานดอลลารสหรัฐ)
และ สิงคโปร (1.33 พันลานดอลลารสหรัฐ) ถึงรอยละ 42 และ 68 ตามลําดับ ผูสอบบัญชีในตลาดทุนของมาเลเซียจึงมีแนวโนม
ที่จะใชเวลาในการตรวจสอบโดยเฉลี่ยตอบริษัทจดทะเบียนนอยกวาผูสอบบัญชีในตลาดทุนของไทยและสิงคโปร จึงอาจสงผลให
ผูสอบบัญชีในตลาดทุนของมาเลเซียรับงานสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนไดในอัตราสวนเฉลี่ยสูงกวาไทยและสิงคโปร
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จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ตรวจโดยผูสอบบัญชีในตลาดทุนที่สังกัด Big 4 ﬁrms เทียบกับผูสอบบัญชี
ที่สังกัด Non-Big 4 ﬁrms ในป 2561 ถึง 2564
500
450

420

4%

435

451

4%

7%

482

Big 4 firms

400

Non-Big 4 firms

350
300

280

4%

290

1%

292

1%

294

250
200

2561

2562

2563

2564

ขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวา ชวง 4 ปทผี่ า นมา Big 4 ﬁrms มีการรับงานบริษทั จดทะเบียนในจํานวนทีม่ ากขึน้ โดยมีอตั รา
การเติบโตประมาณปละ 4 - 7% ในขณะที่สํานักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็ก (Non-Big 4 ﬁrms) มีแนวโนมในการรับ
งานสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่คงที่ โดยในป 2564 อยูที่ประมาณ 1%

ปจจัยหนึ่งในการพิจารณารับงานสอบบัญชี คือ ความพรอมของทรัพยากรดานตาง ๆ ที่รองรับ
ปริมาณงานสอบบัญชีและความซับซอนของงานสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีจึงควรเตรียมความพรอม
ทั้งดานจํานวนทรัพยากรบุคคลที่มีความรู ความสามารถและประสบการณที่เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนา
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใชในการสอบบัญชี ซึ่งจะชวยลดระยะเวลาในการตรวจสอบและความเสี่ยง
ในการสอบบัญชีลงได และทําใหงานสอบบัญชีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกวาวิธีการตรวจสอบ
แบบดั้งเดิม
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เทคโนโลยีที่สํานักงานสอบบัญชีนํามาใชในงานสอบบัญชี
การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว (technology
disruption) รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 ในชวง
ทีผ่ า นมา เปนแรงผลักดันสําคัญทีท่ าํ ใหองคกรตองปรับเปลีย่ นแนวคิด
การดําเนินธุรกิจเพือ่ ตอบโจทยความตองการของลูกคา ทุกอุตสาหกรรม
จึงวางแผนปรับเปลี่ยนกลยุทธเพื่อรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ เชนเดียวกับสํานักงานสอบบัญชีทไี่ ดนาํ เทคโนโลยีมาชวยให
งานสอบบัญชีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาวิธีการตรวจสอบ
ใหรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในดานธุรกรรมใหม ๆ และ
ความซับซอนของรายการที่เพิ่มมากขึ้น

การพัฒนาแผนงานและวิธกี ารตรวจสอบของสํานักงาน
สอบบัญชีหลายแหงในรอบการตรวจที่ผานมา คือ
การนําเทคโนโลยีและเครื่องมือใหม ๆ มาปรับใช
ในขั้นตอนการตรวจสอบ

ชวยเพิ่มโอกาสในการตรวจพบรายการ
ที่ผิดปกติ และขอผิดพลาดที่มีสาระสําคัญ
ในงบการเงิน

สอดคลองกับวิถชี วี ติ แบบ new normal
โดยปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการสื่ อ สาร
และการรับสงขอมูลผานชองทางออนไลน
มากขึ้น
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รอยละ 53 ของ Non-Big 4 ﬁrms มีการนําเครื่องมือและเทคโนโลยีมาทดแทน
การทํางานแบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของงานตรวจสอบบัญชี

53%

ใช audit automation software/platform ทั้งแบบที่พัฒนาขึ้นเอง หรือ
ซื้อโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการสอบบัญชี เพื่อใชในการวางแผน การประเมิน
ความเสี่ยง และการปฏิบัติงาน รวมถึงเชื่อมโยงวิธีการตรวจสอบใหตอบสนอง
ตอความเสี่ยงอยางเหมาะสม ประกอบกับชวยในการสอบทานงาน และ
การสื่อสารภายในทีมตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ใช data analytic program เพื่อตรวจจับความผิดปกติของรายการ
ซึ่งชวยใหการวางแผนการตรวจสอบเปนไปอยางตรงจุดมากขึ้น

ในป 2564 ก.ล.ต. สงผูแทนเขารวมในคณะทํางาน
ศูนยความรูดานการสอบบัญชีในธุรกิจที่มีระบบ IT ซับซอน
ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อสนับสนุนให Non-Big 4 ﬁrms
มี audit software และ audit tools ชวยในการปฏิบัติ
งานสอบบัญชี
Done
In progress

TFAC

SEC

Non-Big4

คณะทํางานฯ ไดพฒ
ั นาโปรแกรม automate lead sheet เพือ่ ใหผสู อบบัญชีไดนาํ ไปใชแลว

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

รวบรวมกระดาษทําการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไฟล
ไดอยางครบถวน
เชื่อมโยงกระบวนการทํางานตั้งแตขั้นตอน
การวางแผนการประเมินความเสี่ยง การทดสอบ
การควบคุมการตรวจสอบเนื้อหาสาระ และ
การปฏิบัติงานตรวจสอบอืน่ จนถึงการสรุปผล
การตรวจสอบ
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แสดงผลความคืบหนาของงานตรวจสอบ
เพื่ออํานวยความสะดวกผูส อบทานงาน
ในการติดตามงานและสามารถสอบทาน
งานสอบบัญชีระยะไกลไดอยางมีประสิทธิภาพ
และทันเวลา

นอกจากนี้ Non-Big 4 ﬁrms ยังตองการเครื่องมือและเทคโนโลยีอื่นที่ชวยเสริมคุณภาพการตรวจสอบมากขึ้น เชน
โปรแกรมคํานวณขนาดตัวอยางที่ใชใน
การทดสอบรายการ (sample size
calculation)

portal ที่สามารถใชรับสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส
กับลูกคาสอบบัญชีไดอยางนาเชื่อถือและ
ปลอดภัย

เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหและ
หาความสัมพันธของขอมูล
(data analytic tools)

platform ทีเ่ ปนเสมือนศูนยกลางความรู (library)
หรือแหลงคนควาขอมูลและคูมือการนํามาตรฐาน
บัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีไปใช รวมถึงกรณี
ตัวอยางในอดีต แบบฟอรมและ templates ตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานสอบบัญชี

สําหรับ Big 4 ﬁrms ทีม่ กี ารใช audit software และ audit tools มาระยะหนึง่ แลวนัน้ ปจจุบนั ไดพฒ
ั นาเทคโนโลยีดงั กลาว
ใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน

Link

เชื่อมโยงกระบวนการทํางานทุกขั้นตอนตั้งแตการวางแผนไปจนถึงการสรุปผลการตรวจสอบ
ทําใหการปฏิบัติงานตอบสนองความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม

Progress

Smart Audit
Platform

ประโยชนของการนํามาใช

Data trust

Center

Audit log

แสดงผลความคืบหนาของงานตรวจสอบ ทําใหการสอบทานงานเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและทันตอเวลา รวมถึงควบคุมใหทีมตรวจสอบปฏิบัติตามแผนงาน
และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดไวอยางครบถวน
เปนศูนยกลางการจัดเก็บไฟลและหลักฐานตาง ๆ ของงานตรวจสอบบัญชี
จัดเก็บขอมูลการเปลี่ยนแปลงและการแกไขขอมูลที่เกิดขึ้นในโปรแกรม (audit log)
เพื่อใหทีมตรวจสอบหรือบุคคลที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบขอมูลยอนหลังได

สามารถใชรับสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสกับลูกคาสอบบัญชีไดอยางนาเชื่อถือและปลอดภัย
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Data Visualization
ปจจุบัน Big 4 ﬁrms ไดนําเครื่องมือการวิเคราะหขอมูลมาชวยในการตรวจสอบบัญชี
ซึ่งสามารถเรียบเรียงและแยกประเภทขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะหเชิงลึกไดอยางมีประสิทธิภาพ
และแสดงผลขอมูลออกมาในรูปแบบที่เขาใจงาย เชน กราฟ แผนภูมิ หรือรูปภาพ และสามารถ
นําไปใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบตอไปได ตัวอยางของการนําเครื่องมือการวิเคราะหขอมูลมาใช มีดังนี้

Data Analytics

วิเคราะหความสัมพันธระหวางยอดขายกับขอมูลแวดลอมอื่น
การแยกประเภทขอมูล เชน ยอดขายแยกตาม
ประเภทสินคาหรือแยกตามสาขา จะชวยให
การวิเคราะหละเอียดและ แมนยํามากขึน้ สงผลให
ทีมตรวจสอบมีความเขาใจลักษณะของรายการ
และนํ า ผลลั พ ธ ที่ ไ ด ม าระบุ ค วามเสี่ ย งและ
วางแผนการตรวจสอบอยางมีประสิทธิผลมากขึน้
วิเคราะหยอดขายรายเดือนกับวัฏจักรธุรกิจ
(business cycle)
วิเคราะหคาที่ผิดปกติ (outliner) ของยอดขาย
ในแตละชวงเวลา

วิเคราะหแนวโนมการดอยคาของสินทรัพย (impairment)
โดยการประเมินขอบงชี้จากขอมูลแวดลอมตาง ๆ รวมถึง
นํ า ตั ว แปรและสมมติ ฐ านที่ เ กี่ ย วข อ งมาคาดการณ มู ล ค า
ที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยในหลายสถานการณ เชน
base case worst case และ best case
รวมทั้งสามารถวิเคราะหความออนไหว
(sensitivity analysis) เช น
หากอัตราคิดลดเพิม่ ขึน้ จะกระทบ
ตอผลลัพธในแตละสถานการณ
อยางไร

การวเิคราะหแนวโนมและ
ความสมัพนัธของบญ
ั ชตีาง ๆ
Dashboard ที่แสดงขอมูลของบริษัทจดทะเบียน
เชน ราคาหุน และอัตราสวนทางการเงิน โดยสามารถ
เลือกแสดงขอมูลไดหลายมิติทั้งรายบริษัทและราย
อุ ตสาหกรรมในแต ล ะช ว งเวลา เพื่ อใช ประกอบ
การตรวจสอบ เช น การวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บ
และการประเมินความเสี่ยง เปนตน
Dashboard การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาความสัมพันธระหวางบัญชี
การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาความสัมพันธในบัญชีตาง ๆ เชน บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจาหนี้ บัญชีรายได และ บัญชีสินคาคงเหลือ
โดยระบุการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญระหวางขอมูลปจจุบันกับขอมูลในอดีต หรือการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบัญชีวา
สอดคลองตามสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไม เชน
• การวิเคราะหความสัมพันธระหวางยอดขายและลูกหนี้วา ผันแปรตามกันหรือมีความสอดคลองกันหรือไม
• การวิเคราะหบัญชีตาง ๆ เปรียบเทียบเปนรายงวด หรือแยกตามแตละประเภทยอย และหาเหตุผลเบื้องตนจาก
การเพิ่มขึ้นหรือลดลง ของบัญชีดังกลาว เพื่อนําไปวางแผนการตรวจสอบตอไป เชน เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ดานปริมาณหรือดานราคาตอหนวย เปนตน
• การวิเคราะหความถูกตองของบัญชีคา เสือ่ มราคาสินทรัพย โดยนําขอมูลความเคลือ่ นไหวของบัญชีสนิ ทรัพยถาวรและ
อายุการใหประโยชนของสินทรัพยมาวิเคราะหเพือ่ ตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของการบันทึกคาเสือ่ มราคา
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Data Visualization
Data Analytics

ตรวจสอบขอมูลในเอกสารตาง ๆ วา ถูกตอง ตรงกัน
เชน การทํา 3-way matching เพื่อพิจารณา
ความสอดคลองกันระหวางขอมูลการขายจาก
แหลงเอกสารทีต่ า งกัน เชน ใบสัง่ ซือ้ ใบแจงหนี้
และใบเสร็จรับเงินวามีขอ มูลสินคา ปริมาณสินคา
และจํานวนเงินในแตละเอกสารถูกตองตรงกัน
รวมถึงระบุรายการซือ้ ทีผ่ ดิ ปกติ เชน การซือ้ โดย
ไมมีใบขอซื้อ กิจการไดรับใบกํากับภาษีมากอน
การจั ด ทํ า ใบสั่ ง ซื้ อ หรื อ
มีการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อ
เปนตน

สอบทานการแบงแยกหนาที่
การแบงแยกหนาทีเ่ หมาะสมหรือไม เชน ผูบ นั ทึก
บัญชีกบั ผูอ นุมตั ริ ายการเปนบุคคลเดียวกันหรือไม
ผูบันทึกบัญชีและผูอนุมัติรายการเปนบุคคลที่
สอดคลองกับนโยบายของกิจการ
หรือไม เปนตน

สอบทานการเรียงกันของเลขที่เอกสาร
เพื่อยืนยันความครบถวน
ของเอกสารทางบัญชี
หรือชวยใหตรวจพบ
เอกสารที่ไมไดนํามา
บั น ทึ ก บั ญ ชี
อยางครบถวน

วิเคราะหราคาขายวาเปนไปตาม
นโยบายของกิจการหรือไม

วิเคราะหความผิดปกติของ
ขั้นตอนการทํางาน
หรือรายการทางบัญชี

การวิเคราะหเพื่อหาความผิดปกติอื่น ๆ
• วิเคราะหหารายการบัญชี
ที่บันทึกในวันหยุด หรือ
บั น ทึ ก บั ญ ชี โ ดยบุ ค คล
ที่ไมไดรับอนุญาต
• วิ เ คราะห ห ารายการปรั บ ปรุ ง
ที่ไมไดเกิดขึ้นเปนปกติของธุรกิจ
• วิเคราะหหารายการบัญชีที่ผิดปกติไมเปนไป
ตามลักษณะของบัญชี เชน บันทึกเดบิตรายได
และเครดิตคาใชจาย เปนตน
• ตรวจจับรายการที่นาสงสัย เชน มียอดรวม
การบันทึกบัญชีดานเดบิตหรือเครดิต ลงทาย
ดวย 999 หลายรายการ เปนตน

ทีมตรวจสอบ
จะสามารถ
ตรวจสอบ
ในรายละเอี ย ด
ไดตรงจุดมากขึ้น
process mining

วิเคราะห business process
แตละขั้นตอนตั้งแตตนจนจบ
โดยประมวลผลผานโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพื่อชวยใหทีม
ตรวจสอบสามารถเขาใจในขั้นตอนการดําเนินงานของ
กิจการไดดียิ่งขึ้น และสามารถวางแผนการตรวจสอบ
และประเมินความเสี่ยไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน
การวิเคราะหวงจรรายไดของกิจการวา ประกอบดวย
กระบวนการใดบ าง กิ จกรรมใดบ าง และระบุ ว  า มี
กิจกรรมใดของกิจการที่เบี่ยงเบนไปจากขั้นตอนตาม
ปกติหรือไม
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Audit Innovation
Robotic Process Automation (“RPA”) ที่พัฒนาขึ้นสําหรับงานตรวจสอบ*
RPA จัดสงจดหมายยืนยันยอดลูกหนี้ เจาหนี้ และ
ออกรายงานสรุปผลใหทีมตรวจสอบอัตโนมัติ

RPA ชวยดึงขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวของกันของบริษัทที่ทําการตรวจสอบ
บัญชีใหอัตโนมัติ

Application ที่นํามาใชในการนับสินคา
คงเหลือ

สามารถติดตามผลการนับสินคาคงเหลือ
ไดแบบreal time ชวยกระทบยอดบัญชี
สินคาคงเหลือ และจัดทํารายงานการนับ
สินคาคงเหลือใหอัตโนมัติ

RPA ชวยตรวจสอบรายการภาษี หัก ณ ทีจ่ า ย วา
มีการคํานวณตรงตามประเภทที่กําหนดไวหรือไม
และออกรายงานสรุปผลใหทีมตรวจสอบ

นอกจากนี้ สํานักงานสอบบัญชีหลายแหงเริ่มมี
การปรับโครงสรางทีมตรวจสอบ เพือ่ รองรับการใชเทคโนโลยี
มากขึ้นในอนาคต โดยเพิ่มสัดสวนบุคลากรที่มีความรูเรื่อง
เทคโนโลยีในทีมสอบบัญชี เชน data & analytics และ
IT audit เปนตน รวมถึงจัดใหมีการรวมศูนยงาน หรือ
shared service center ทีจ่ ะชวยประมวลผลขอมูลสําหรับ
การตรวจสอบใหกับทีมตรวจสอบในสํานักงานสอบบัญชี

การนําเทคโนโลยีมาใช นอกจากจะชวยลดเวลาในการประมวลผลขอมูลที่มี
จํานวนมากแลวยังชวยใหการตรวจสอบเปนไปอยางตรงจุดและมีประสิทธิผล ซึ่งจะชวย
ลดความเสีย่ งในการสอบบัญชีลงไดในอนาคตจึงคาดหวังวา สํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุน
จะนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับงานตรวจสอบมากขึ้นกวาเดิม เชน
machine learning artiﬁcial intelligence และ blockchain เปนตน
* อางอิงจาก: บทความ เรื่อง การสอบบัญชีดวยวิทยาการวิเคราะหขอมูล (Audit Data Analytics) และคลิปวิดีโอ
เรื่อง Accounting Technology Transformation - Future Ready! โดย สภาวิชาชีพบัญชีฯ
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ขอมูลเชิงสถิตทิ เี่ ปนตัวชีว้ ดั คุณภาพงานสอบบัญชี (Audit Quality Indicators, “AQIs”)
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ผูสอบบัญชีในตลาดทุนลงลายมือชื่อ
แสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีในชวงป 2564

ลงลายมือชื่อ
4-6 งบการเงิน

237 คน จาก 313 คน

ลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษทั จดทะเบียน

ลงลายมอืชอืมากกวา 10 งบการเงนิ
0.3%
ลงลายมือชื่อ 7-10 งบการเงนิ
4.1%

ผูสอบบัญชีในตลาดทุนทั้งสิ้น

ผูส อบบญ
ั ชีที่ไมไดลงลายมือชื่อ
ในงบการเงนิ สาํหรบัป 2564

คิดเปน 75.7% ของจํานวนผูส อบบัญชีในตลาดทุน
ทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ณ 31 ธันวาคม 2564

47

คน
ปฏิบตัหินาที
้ �อ�ืนในสาํนกังาน

24.3%

24%

29

คน

ขอใหมใ่นปี

ลงลายมือชื่อแสดงความเห็น
ในรายงานการสอบบัญชี

ผูสอบบัญชี
ในตลาดทุน

148 คน

คิดเปน 47.3%
ของผูสอบบัญชี
ในตลาดทุน
ป 2564

47.3%
ลงลายมอืชื่อ 1-3 งบการเงนิ

1-3 งบการเงิน/ป

ใกลเคียงกับอัตราสวน
บริษัทจดทะเบียนตอ
ผูสอบบัญชีในตลาดทุน
ป 2564 (2.48)

อยางไรก็ดี ยังมีผสู อบบัญชีจาํ นวน 14 ราย หรือ คิดเปนรอยละ 4.4 ของจํานวนผูส อบบัญชีในตลาดทุนทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ณ 31 ธันวาคม 2564 ที่ลงลายมือชื่อแสดงความเห็นตองบการเงินตั้งแต 7 งบการเงินขึ้นไป ซึ่งมากกวาอัตราสวน
บริษัทจดทะเบียนตอผูสอบบัญชีในตลาดทุนป 2564 เปนอยางมาก สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวสังกัดจึงควรพิจารณา
ถึงความเหมาะสมของการจัดสรรงานใหแกผสู อบบัญชีในตลาดทุน เพือ่ ใหมนั่ ใจไดวา ผูส อบบัญชีมเี วลาเพียงพอในการเขามามีสว นรวม
ในการตรวจสอบ รวมถึงรักษาคุณภาพของการตรวจสอบใหอยูในระดับที่ยอมรับได
นอกจากนี้ จากขอมูลดังกลาว พบวา มีผสู อบบัญชีในตลาดทุนทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบแตไมไดลงลายมือชือ่ ในรอบระยะเวลา
ดังกลาว จํานวน 76 คน หรือ คิดเปนรอยละ 24.3 ของจํานวนผูสอบบัญชีในตลาดทุนที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ณ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวย ผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบรายใหมในป 2564 จํานวน 29 คนที่ยังไมไดลงลายมือชื่อ
ในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน และผูสอบบัญชีไดรับมอบหมายใหทําหนาที่อื่นในสํานักงานสอบบัญชี ทั้งสิ้น
47 คน เชน
ผูสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน
(“EQCR”) สําหรับการตรวจสอบ
งบการเงินของบริษัทจดทะเบียน

ผูสอบบัญชีที่ตรวจสอบงบการเงิน
ของกิจการที่ไมใชบริษทั จดทะเบียน
เชน บริษัทหลักทรัพย และ
กองทุนรวม
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ดํารงตําแหนงผูบ ริหาร หรือ รับผิดชอบ
ในการดู แ ลระบบควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ของสํานักงานสอบบัญชี
สําหรับองคประกอบตาง ๆ

อัตราสวนบริษัทจดทะเบียนตอผูสอบบัญชีในตลาดทุน
จํานวนงบการเงินบริษัทจดทะเบียนสูงสุดที่ผูสอบบัญชีในตลาดทุนหนึ่งรายรับงานสอบบัญชีในป 2564
แบงตามประเภทสํานักงานสอบบัญชี

Big 4 ﬁrms

9 งบการเงิน

Non-Big 4 ﬁrms

13 งบการเงิน

จากขอมูล พบวา จํานวนงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนสูงสุดที่ผูสอบบัญชีในตลาดทุนรับงานสูงกวาอัตราสวน
บริษัทจดทะเบียนตอผูสอบบัญชีในตลาดทุนป 2564 (2.48) หลายเทา
อยางไรก็ตาม การเทียบเพียงอัตราสวนบริษัทจดทะเบียนตอผูสอบบัญชีในตลาดทุน อาจจะยังไมสามารถพิจารณา
ความเหมาะสมของปริมาณงานของผูสอบบัญชีแตละสํานักงานไดดีพอ สํานักงานสอบบัญชีควรตองนําปจจัยอื่น ๆ มาใชประกอบ
การพิจารณาจัดสรรงาน เชน
ปริมาณงานอื่นที่หุนสวนรับผิดชอบ
นอกเหนือจากการสอบบัญชี
ขนาดและความซับซอน
ของลูกคาสอบบัญชี

การลงทุนในทรัพยากรดานตาง ๆ
เพื่อชวยในงานสอบบัญชี

ความรูและความเชี่ยวชาญของ
ผูสอบบัญชีและทีมตรวจสอบ
ความเพียงพอและคุณภาพของทรัพยากร
บุคคลของสํานักงานสอบบัญชี
ในตําแหนงอื่นที่นอกเหนือจากหุนสวน

รอบระยะเวลาการนําสงงบการเงิน
ของบริษัทลูกคางานสอบบัญชี

“การพิจารณาปจจัยแวดลอมอยางครบถวนเพือ่ ทํา portfolio allocation จะชวยใหสาํ นักงานสอบบัญชีจดั สรรปริมาณงาน
ใหแกผูสอบบัญชีไดอยางเหมาะสม สงผลใหผูสอบบัญชีมีเวลาเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ”
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ความทั่วถึงในการดูแลพนักงานดานการสอบบัญชี
สัดสวนจํานวนพนักงานตอหุนสวน และสัดสวนจํานวนพนักงานตอผูจัดการ โดยแบงตามประเภทสํานักงานสอบบัญชี
จํานวนพนักงานตอผูจัดการ (คน)
Big 4 ﬁrms

Non-Big 4 ﬁrms

8
6

6
8

ป 2559-2561

ป 2562-2564

สัดสวนพนักงานตอผูจัดการโดยภาพรวม
ในรอบการตรวจที่ 4 (ป 2562 -2564)
คอนขางไมเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบ
กับรอบกอน
ในรอบการตรวจที่ 4 (ป 2562 -2564) คาเฉลี่ยของ
อัตราสวนพนักงานตอหุน สวนลดลงเมือ่ เทียบกับรอบกอน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง Non-Big 4 ﬁrms ที่สัดสวนดังกลาว
ลดลงอยางมีนยั สําคัญ ซึง่ เปนขอมูลเบือ้ งตนทีแ่ สดงใหเห็นวา
หุนสวนจะสามารถดูแลพนักงานและควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชีไดอยางทั่วถึงมากขึ้น

จํานวนพนักงานตอหุนสวน (คน)

Big 4 ﬁrms

Non-Big 4 ﬁrms

31 26
26 10
ป 2559-2561

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

ป 2562-2564

ทัง้ นี้ สัดสวนพนักงานตอหุน สวนทีล่ ดลงในชวง 2 -3 ปทผ่ี า นมา อาจมีสาเหตุจากการที่ ก.ล.ต. สนับสนุนใหมกี ารเพิม่ จํานวน
ผูส อบบัญชีในตลาดทุนเพือ่ รองรับการเพิม่ ขึน้ ของบริษทั จดทะเบียนอยางตอเนือ่ ง ประกอบกับสํานักงานสอบบัญชีเห็นความจําเปน
ที่จะตองเพิ่มจํานวนผูสอบบัญชีในสังกัดเพื่อใหสามารถปฏิบัติตามขอกําหนด ดานจรรยาบรรณในเรื่องการหมุนเวียนผูสอบบัญชีได
รวมทัง้ ทีผ่ า นมา ก.ล.ต. ยังเสนอแนะใหสาํ นักงานสอบบัญชีในตลาดทุนดูแลใหหนุ สวนมีสว นรวมในงานสอบบัญชีอยางเพียงพออีกดวย
อยางไรก็ดี สาเหตุอีกสวนหนึ่งที่สัดสวนพนักงานตอหุนสวนลดลง มาจากการที่อัตราการลาออกของพนักงานมีแนวโนมที่สูงขึ้น
ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของความทัว่ ถึงในการดูแลพนักงานดานการสอบบัญชี อาจมีปจ จัยแวดลอมอืน่ ทีค่ วรนํามา
พิจารณารวมดวย เชน ประสบการณของพนักงานทีอ่ ยูภ ายใตการดูแลของหุน สวนหรือผูจ ดั การ หากโดยเฉลีย่ พนักงานมีประสบการณ
คอนขางสูง หุนสวนหรือผูจัดการอาจใชเวลาในการดูแลและควบคุมคุณภาพงานที่นอยลงกวาการดูแลพนักงานที่มีประสบการณ
ตํ่ากวา
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อัตราการลาออกของพนักงาน
อัตราการลาออกของพนักงานที่สังกัดสํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุนสําหรับรอบการตรวจที่ 3 และ 4
โดยแบงตามประเภทสํานักงานสอบบัญชี

Big4 Firms
รอบการตรวจที่ 4
(ป 2562 – 2564)
รอบการตรวจที่ 3
(ป 2559 – 2561)

อัตราการลาออกในรอบการ
ตรวจที่ 4 เมื่อเทียบกับรอบ
การตรวจที่ 3 มีแนวโนม
เพิ่มขึ้น ทั้ง Big 4 ﬁrms และ
Non-Big 4 ﬁrms
ทั้งนี้ อัตราการลาออกควร
พิจารณาควบคูไปกับปจจัย
ดานอื่น เชน คาเฉลี่ย
ประสบการณของพนักงาน
แตละตําแหนงในสํานักงาน
สอบบัญชีและความทั่วถึง
ในการดูแลพนักงานเปนตน

Non-Big4 Firms
23 %
8%
15 %

รอบการตรวจที่ 4
(ป 2562 – 2564)
รอบการตรวจที่ 3
(ป 2559 – 2561)

ในรอบการตรวจที่ 4

ระดับ Staff
อายุงานเฉลี่ย 3 ป

(Junior and Senior)
มีสัดสวนการลาออกมากทีส่ ุด
(ทั้ง Big 4 ﬁrms
และ Non-Big 4 ﬁrms)
ซึ่งอยูในวิสัยที่
สํานักงานสอบบัญชี
จะสามารถจัดหาบุคลากร
มาทดแทนได

28 %
5%
23 %

อยางไรก็ดี หากในอนาคต
สํานักงานสอบบัญชีมีอัตรา
การลาออกของพนักงาน
ที่มีประสบการณสูงเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญ อาจเปน
สัญญาณที่สํานักงาน
สอบบัญชีจะตองเรงแกไข

การรักษาบุคลากรที่มีประสบการณไวกับสํานักงานสอบบัญชีถือเปนความทาทายอยางมาก โดยสํานักงานสอบบัญชี
ควรจัดใหมีมาตรการที่ชวยในการดึงดูดพนักงาน และวางแผนลวงหนาในการสรรหาพนักงานทดแทนเพื่อรักษาสัดสวน
พนักงานในแตละระดับใหมีความเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพตอไป
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ประสบการณดานการสอบบัญชี
คาเฉลี่ยประสบการณของพนักงานในแตละตําแหนงเปนอีกตัวชี้วัดคุณภาพที่สําคัญ ที่บงบอกถึงศักยภาพและความพรอม
ในดานทรัพยากรบุคคลของสํานักงานสอบบัญชีนั้น ๆ เนื่องจาก

• พนักงานที่มีประสบการณสูงจะมีความเชี่ยวชาญและสามารถจัดการกับงานที่มีระดับความซับซอนที่สูงขึ้นได
• ความชางสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ (“professional skepticism”) มักจะเพิ่มมากขึ้น
ตามประสบการณในงานสอบบัญชี

ประสบการณเฉลี่ยของพนักงานแตละระดับสําหรับ
รอบการตรวจที่ 4 (ป 2562 - 2564)

ดังนั้น คุณภาพงานสอบบัญชีจึงมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น
เมือ่ พนักงานในทีมตรวจสอบมีประสบการณดา นการสอบบัญชีสงู
ซึ่ ง จะให ค วามเชื่ อ มั่ น ได ม ากขึ้ น ว า ผู  ส อบบั ญ ชี จ ะสามารถ
แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทไดอยางถูกตองตามควร
ในสาระสําคัญ
ทั้งนี้ จากการสํารวจในป 2564 คาเฉลี่ยประสบการณ
ของพนักงานในแตระดับของ Big 4 ﬁrms และ Non-Big 4 ﬁrms
ไมแตกตางกันอยางมีสาระสําคัญ

professional skepticism level
ห้ นุ ส่วน

25 ป

ผ้จู ดัการ

ประสบการณเฉ ลีย่
(ป)

13 ป

3.4 ป

การจัดอบรมพัฒนาความรูใหแกพนักงานในแตละระดับ

40

ชั่วโมง

พนักงานสอบบัญชีเปนทรัพยากรที่สําคัญอยางมากตอการใหบริการงาน
สอบบัญชีของสํานักงานสอบบัญชี โดยความรูความสามารถของบุคลากรสงผลโดยตรง
ตอคุณภาพงานสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุนทุกแหงจึงมีการกําหนด
นโยบายในการพัฒนาทักษะ ความรู และความสามารถดานวิชาชีพใหแกพนักงาน
ทุกระดับอยางเหมาะสม เพื่อใหมั่นใจไดวาพนักงานสอบบัญชีมีความรูเพียงพอที่จะ
นําไปใชในการปฏิบัติงานในตําแหนงของตนอยางมีคุณภาพ
ชั่วโมงอบรมของหุนสวน

ชัว่ โมงอบรมของผูจดัการ ชัว่ โมงอบรมของพนกังาน

114

ชั่วโมงการอบรมของผูสอบบัญชี
ในตลาดทุน มากกวา ขั้นตํ่าของ
จํานวนชั่วโมงพัฒนาความรูตอเนื่อง
ทางวิชาชีพของพนักงานทุกระดับ
โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กําหนดไว

พนักงาน

65

86

85

71

66

91

90

52

48

Big 4 ﬁrms
Non-Big 4 ﬁrms
74

40 ชม.

รอบการตรวจที่ 3
(ป 2559-2561)
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56

รอบการตรวจที่ 4
(ป 2562-2564)

การเขาอบรมพัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพอยางสมํ่าเสมอเปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในป 2564 ที่ผานมา
มีการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานวิชาชีพที่ผูประกอบวิชาชีพจําเปนตองทราบเพื่อที่จะสามารถนํามาประยุกตใชในปฏิบัติงาน เชน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
ที่ปรับปรุงใหม เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
(การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอางอิง)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
ที่ปรับปรุงใหม เรื่อง สัญญาเชา
(การยินยอมลดคาเชาที่เกี่ยวของกับ COVID-19)

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315
ที่ปรับปรุงใหม เรื่อง การระบุและประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ

มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4400
ที่เปลี่ยนแปลงไป เรื่อง งานที่ปฏิบัติ
ตามวิธีการที่ตกลงรวมกัน

ชั่วโมงการปฏิบัติงานสอบบัญชี
ชั่วโมงเฉลี่ยของการปฏิบัติงานสอบบัญชีของพนักงานแตละระดับรอบการตรวจ
ป 2562-2564 โดยแบงตามประเภทสํานักงานสอบบัญชี

partner

EQCR
manager

Big 4 ﬁrms
Non Big 4 ﬁrms

101-510 ชั่วโมง คดิเปน 3.74%-13.60% ของชั่วโมงสอบบัญชีทั้งหมด
คดิเปน 1.84%-7.5% ของชั่วโมงสอบบัญชีทั้งหมด

49-1,299 ชั่วโมง
45-124

ชั่วโมง คดิเปน 1.36%-4.15% ของชั่วโมงสอบบัญชีทั้งหมด

17-190 ชั่วโมง คดิเปน 0.39%-3.07% ของชั่วโมงสอบบัญชีทั้งหมด
คดิเปน 7.82%-24.27% ของชั่วโมงสอบบัญชีทั้งหมด

242-1,200 ชัว่ โมง
93-4,746 ชัว่ โมง
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คดิเปน 5.09%-25.48% ของชั่วโมงสอบบัญชีทั้งหมด

ชั่วโมงการปฏิบัติงานสอบบัญชีของสมาชิกอาวุโสในทีมตรวจสอบแสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมในงานสอบบัญชีเพื่อที่จะ
ใหคาํ แนะนําและดูแลทีมตรวจสอบตัง้ แตกระบวนการวางแผนและออกแบบวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองตอความเสีย่ งทีร่ ะบุไวได
อยางเหมาะสมและตรงจุด ใหคําปรึกษาแกทีมงานสอบบัญชีในระหวางการปฏิบัติงาน รวมถึงสอบทานงานของทีมตรวจสอบ
วามีการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีอยางเพียงพอที่จะสามารถสรุปผลการตรวจสอบไดอยางเหมาะสม
ทั้งนี้ หากสมาชิกอาวุโส ซึ่งมี professional skepticism ในระดับสูง มีสวนรวมในงานสอบบัญชีในระดับที่เพียงพอจะ
ชวยใหสังเกตเห็นถึงรายการที่ผิดปกติในขณะปฏิบัติงานตรวจสอบและสามารถใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแกทีมตรวจสอบได
อยางทันทวงที
ดังนั้น สัดสวนชั่วโมงการปฏิบัติงานสอบบัญชีของสมาชิกอาวุโสจึงเปนอีกหนึ่งตัวชี้วัดคุณภาพงานสอบบัญชี สํานักงาน
สอบบัญชีสวนใหญจึงไดกําหนดเกณฑขั้นตํ่าของการมีสวนรวมในงานสอบบัญชีโดยเฉลี่ยไว ดังนี้

Engagement Partner (EP) และ Signing
Partner (SP) ไมควรตํ่ากวา 40 ชม. หรือ
ไมตํ่ากวารอยละ 5 ของชั่วโมงการสอบบัญชี
ทั้งหมด

Engagement Quality Control Review (EQCR)
ไมควรตํ่ากวา 24 ชม. หรือ ไมตํ่ากวารอยละ 2
ของชั่วโมงการสอบบัญชีทั้งหมด

ในกรณีทพี่ บวา ชัว่ โมงการปฏิบตั งิ านสอบบัญชีของสมาชิกอาวุโสตํา่ กวาทีค่ วรจะเปน สํานักงานสอบบัญชี
หรือคณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงเหตุผล เพื่อพิจารณาวากรณีดังกลาวจะสงผลกระทบตอคุณภาพ
ของงานสอบบัญชีโดยรวมหรือไม โดยอาจพิจารณาควบคูกับปจจัยอื่น เชน
• ลักษณะการประกอบธุรกิจและความซับซอนของธุรกรรมทางบัญชีของกิจการ
• ความเสี่ยงในธุรกิจ เหตุการณหรือรายการที่ไมปกติในรอบการตรวจสอบ
• ประสบการณของผูสอบบัญชีและทีมตรวจสอบในการตรวจสอบลูกคาในอุตสาหกรรมนั้น
• ประสบการณและการมีสวนรวมในงานสอบบัญชีของผูที่ทําหนาที่สอบทานงานขั้นสุดทายในระดับ
รองลงมา
• การนําเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน
• การมีผูเชี่ยวชาญอื่นเขามามีสวนรวมในงานสอบบัญชี
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ผลการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี :
ก. ระดับสำนักงานสอบบัญชี
“การมีระบบควบคุมคุณภาพในระดับสำนักงานสอบบัญชีที่ดีนั้น เปนปจจัย

สำคัญยิ่งในการสงเสริมและสนับสนุนใหงานสอบบัญชีแตละงานมีคุณภาพ ซึ่งจะทำให
รายงานทางการเงินมีความถูกตอง นาเชื่อถือ และเปนประโยชนตอการตัดสินใจ
ของผูลงทุน

”

Audit Firm Inspection

อยางนอยทก

ตรวจระบบควบคุมคุณภาพ
สํานักงานสอบบัญชีกอน
การรับงานในตลาดทุน
และ ongoing ตามเกณฑ RBA*

3 ป

TSQC 1*

2553 - ปจจุบัน

*มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 (TSQC 1)

*Risk based approach (“RBA”)

ตรวจครบ 4th cycle

ตรวจทั้ง
engagement level
และ ﬁrm level
เพื่อใหมั่นใจในคุณภาพ
ของผูสอบบัญชี

12 ป

กรณี big 4 ﬁrms
“การทาํหนาทีป่ กปอง
คมครองผลงทนและ
ยกระดบัความเชื่อมั่น
ของตลาดทุนไทยตาม
พนัธกจิหลกัของ
ก.ล.ต.”
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เขาตรวจ

ทกป

“ก.ล.ต. ใหความสำคัญกับการตรวจกระดาษทำการของผูสอบบัญชีอยางเขมขนกอนการใหความเห็นชอบ

เปนผูสอบบัญชีในตลาดทุน รวมทั้งยังมีการตรวจระบบควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีและกระดาษทำการ
ของผูส อบบัญชีอยางสม่ำเสมอ ทำใหเชือ่ มัน่ ไดวา ผูส อบบัญชีทจ่ี ะเขามาปฏิบตั งิ านในตลาดทุนมีมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
ในระดับสูงและสามารถรักษาคุณภาพการปฏิบตั งิ านไวไดอยางตอเนือ่ ง

”

รอบการตรวจที่ 4 (ป 2562-2564)
ตรวจระบบควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีทั้งสิ้น 32 แหง

4 แหง
Non-Big 4 ﬁrms 25 แหง
Big 4 ﬁrms

New ﬁrms ผาน

53%

3 แหง

“ดี”

“ดีมาก”

4

3

ผลการตรวจระบบควบคุมคุณภาพรอบลาสุดของสํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุน 32 แหง

ของสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน
มีผลการประเมินระบบควบคุม
คุณภาพในระดับ
ถึงระดับ

ไดคะแนนดีมาก
Big 4 ﬁrms แหง
Non-Big 4 ﬁrms แหง

ดี
31%

ยอมรับได
34%
ตองปรับปรุง
13%
0

ดีมาก 22%
5

ทํางานภายใต
สถานการณ Covid - 19

10

15

20

Rem te
inspection
Audit planning
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25

30

35

Theme inspection

LD

• การจายผลตอบแทนแกหนุ สวนทีเ่ ชือ่ มโยงกับคุณภาพการปฏิบตั งิ านสอบบัญชี
• การวางแผนการวางตําแหนงทดแทนและการรักษาบุคลากร

ER

• การหมุนเวียนผูส อบบัญชีหลัก โดยพิจารณาในลักษณะ combination of role
• การรักษาความเปนอิสระและการรักษาความลับของผูถ อื หุน ซึง่ ไมใชผปู ระกอบวิชาชีพ
• การปฏิบตั ติ ามเกณฑ ก.ล.ต. เรือ่ งการหามผูส อบบัญชีในตลาดทุนสังกัดสํานักงาน
สอบบัญชีมากกวา 1 แหง
• การใหความรวมมือในการตอบหนังสือสอบถามมรรยาทจากผูส อบบัญชีรายใหม

AC

• การประเมินความเสีย่ งในการรับงานสอบบัญชี โดยเฉพาะในปจจัยเรือ่ งความพรอม
ของบุคลากรดานบัญชี ระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายในของกิจการ

HR

• การอบรมใหความรูกับบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรฐานวิชาชีพฉบับใหม
• การรักษาบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพใหอยูก บั สํานักงานสอบบัญชีไดยาวนาน

EP

• การปรับปรุงคูม อื การสอบบัญชี แนวการสอบบัญชีและแบบฟอรมทีใ่ ชในการตรวจสอบ
ใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพปจจุบนั และปรับปรุงแกไขการปฏิบตั งิ านตามขอสังเกต
ทีไ่ ดรบั จาก ก.ล.ต. เพือ่ ไมใหเกิดขอบกพรองซํา้

MO

• การทํา root cause analysis และการจัดทํา remediation plan ทีช่ ดั เจนและ
ตรงประเด็น
• มีการติดตามแกไขขอสังเกตทีไ่ ดรบั จาก ก.ล.ต. อยางตรงจุดและทันเวลา
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ผลคะแนนเฉลี่ยถวงนํ้าหนักตามมูลคาตลาดรวมของลูกคางานสอบบัญชีในแตละองคประกอบ
ของ TSQC 1 ในรอบการตรวจที่ 4 เปรียบเทียบกับรอบการตรวจที่ 3
ก.ล.ต. พบวา ผลการประเมินระบบ
ควบคุมคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชี
ในตลาดทุนในภาพรวมและในแตละ
องคประกอบของ TSQC 1 มีการพัฒนา
และรักษามาตรฐานระดับสูงไวไดอยาง
ตอเนื่องทุกองคประกอบ

รอบการตรวจที่ 4

1.12

1.13

1.06

1.07

1.90

1.12

รอบการตรวจที่ 3

1.38

1.40

1.60

1.06

2.36

1.41

คะแนนระดับ 1 = ดีมาก

คะแนนระดับ 5 = ไมผาน

ผลคะแนนการตรวจในรอบที่ 4 เมื่อพิจารณาแยกในแตละองคประกอบของ TSQC 1

ดมีาก

ดี

ยอมรบัได ตองปรบัปรง

3%
12%

44%

16%

28%

LD

18%

19%

31%

28%

22%

ER

28%

47%

HR สํานักงานสอบบัญชีสวนใหญ

72%

ดี - ดีมาก

15%

47%

56%
34%

AC

78%

16%

41%

19%

28%

AC สํานักงานสอบบัญชีสวนใหญ

HR

10%

ดี - ดีมาก

22%

16%

EP MO

สํานักงานสอบบัญชีมุงมั่นยกระดับระบบควบคุม
คุณภาพงานสอบบัญชีในทุกองคประกอบอยางตอเนื่อง
จึงชวยสงเสริมใหงานสอบบัญชีในตลาดทุนมีคุณภาพ
และมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
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ขอสังเกตที่แกไขไดเปนผลสําเร็จในรอบการตรวจที่ 4
การเพิ่มจํานวนผูสอบบัญชีในตลาดทุน
ใหเพียงพอและจัดสรรปริมาณงานใหแก
หุนสวนอยางเหมาะสม

การยืนยันการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและการเปดเผย
ขอมูลที่เกี่ยวของของพนักงาน

การปรับปรุงวิธีการพิจารณาและตอบสนอง
ความเสี่ยงใหครอบคลุมและรอบดาน

การจัดอบรมใหแกพนักงาน
ในเรื่องที่ ก.ล.ต. มีขอสังเกต

ปรับปรุงคูมือและแนวการสอบบัญชี
รวมทั้งแบบฟอรมที่ใชในการตรวจสอบ
ใหครบถวนและชัดเจนมากขึ้น

การปรับปรุง monitoring
program ใหครบถวน

ขอสังเกตที่เกิดซํ้าและขอสังเกตเพิ่มเติมในรอบการตรวจที่ 4

LD

ขอสังเกตที่เกิดซํ้า:
- การประเมินผลการปฏิบัติงานและการกําหนด
คาตอบแทนของหุนสวน
- การสื่อสารและสรางวัฒนธรรมในองคกรให
พนักงานตระหนักถึงคุณภาพ

HR

ขอสังเกตที่เกิดซํ้า:
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
- การฝกอบรมพนักงาน
ขอสังเกตที่พบเพิ่มเติม:
- ความเพียงพอของอัตรากําลังคน

EP

ER

ขอสังเกตที่เกิดซํ้า:
- การหมุนเวียนผูสอบบัญชีหลัก
- สัดสวนคาธรรมเนียมวิชาชีพของลูกคารายใด
รายหนึ่งที่สูงเมื่อเทียบกับคาสอบบัญชีทั้งหมด

ขอสังเกตที่พบเพิ่มเติม:
- นโยบายเกี่ยวกับการรายงานการถือหุนและดํารง
ตําแหนงในสํานักงานสอบบัญชีอื่นของหุนสวน

AC

ขอสังเกตที่เกิดซํ้า:
- การสงจดหมายสอบถามมรรยาทถึงผูสอบบัญชีรายเดิม
ขอสังเกตที่พบเพิ่มเติม:
- การทบทวนการประเมินความเสี่ยงในการรับงาน

MO

ขอสังเกตที่เกิดซํ้า:
- การมีสวนรวมในงานสอบบัญชีของ partner

ขอสังเกตที่เกิดซํ้า:
- การทํา root cause analysis

ขอสังเกตที่พบเพิ่มเติม:
- ความเพียงพอของการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี
- การปรึกษาหารือ

ขอสังเกตที่พบเพิ่มเติม:
- ความละเอียดและครบถวนในการบันทึกผลการติดตามผล
- ความเปนอิสระของผูทําหนาที่ติดตามผล
- การกําหนดขอบเขตของการติดตามผล (hot review)
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Best Quality
ﬁrms

4

แบบอยางที่ดี

Big 4 ﬁrms
รอบการตรวจที่ 4
(ป 2562 – 2564)

จํานวนสํานักงานสอบบัญชี
ที่ไดคะแนนในระดับ

รอบการตรวจที่ 3
(ป 2559 – 2561)

ดีมาก

Non - Big 4 ﬁrms
จํานวนสํานักงานสอบบัญชี
ที่ไดคะแนนในระดับ

รอบการตรวจที่ 4
(ป 2562 – 2564)

ดีมาก

-

รอบการตรวจที่ 3
(ป 2559 – 2561)

Best Quality
ﬁrms

3

แบบอยางที่ดี

ปจจัยแหงความสําเร็จในการปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพ
การทํา root cause analysis ถึงสาเหตุของขอสังเกตที่ควร
ปรับปรุงและจัดทํา remediation plan อยางครบถวนและ
ตรงประเด็น

หัวหนาสํานักงานสอบบัญชีใหความสําคัญ
กับการแกไขขอบกพรอง และขอสังเกต
ทุกประเด็น

สื่อสารการปรับปรุงไปยังพนักงานทุกระดับอยางทั่วถึง
รวมทั้งจัดใหมีกระบวนการควบคุมดูแลวา บุคลากร
ไดปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติอยางเครงครัด

จัดสรรบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
โดยมอบหมายอํานาจและเวลาที่เพียงพอ
ในการดําเนินการตามแผนใหสําเร็จลุลวง

เมือ่ นําผลคะแนนในรอบการตรวจที่ 4 มาพิจารณาประกอบกับสัดสวนของลูกคาสอบบัญชีในตลาดทุนของแตละสํานักงาน
สอบบัญชี พบวา ความถีใ่ นการเขาตรวจสํานักงานสอบบัญชีแตละแหงตามหลักเกณฑการประเมินความเสีย่ ง (Risk based approach
“RBA”) เปนดังนี้
H
MH
ML
L

4
1
2
1

5
5
2

5
6
3

1
2
1
4

RBA Results

5

H:
MH:
ML:
L:
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%

Big 4 ﬁrms

มีผลกระทบโดยรวมตอตลาดทุนสูง
ลูกคาคิดเปน
ของจํานวน
บริษัทจดทะเบียน
ทั้งหมด

62%

94%

ของมูลคาตามราคา
ตลาดรวมของ
บริษัทจดทะเบียน
ทั้งหมดใน
ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

เขาตรวจ Big 4 ﬁrms ทุกป Full scope อยางนอยทุก 2 ป
ในปที่ไมไดเขาตรวจ full scope จะเขาตรวจ policies & procedures
โดยเฉพาะเรือ่ งทีอ่ อกใหม ติดตามการแกไขขอสังเกตของปกอ น และเลือก
กระดาษทําการของผูส อบบัญชีในสังกัดขึน้ มาตรวจคุณภาพการปฏิบตั งิ าน
รวมทั้งวิเคราะหความผิดปกติ AQIs เพื่อระบุปจจัยความเสี่ยงที่จะนําไปสู
การตรวจสอบเชิงลึกเพิ่มเติม

มีผลการประเมิน
ระบบควบคุม
คุณภาพในระดับ

ดมีาก

เพื่อใหมั่นใจไดวา คุณภาพ
งานสอบบัญชีของ Big 4 ﬁrms
มีมาตรฐานสูงอยูอยางตอเนื่อง
และสมํ่าเสมอ
Audit Quality

ติดตามผลการแกไขขอบกพรองที่ ก.ล.ต. ตรวจพบในครั้งกอน
สอบทานผลการติดตามผลที่ทําโดยสํานักงานสอบบัญชี
สอบทานนโยบายและวิธีปฏิบัติทุกองคประกอบตาม TSQC 1
ตรวจสอบเชิงลึกในประเด็นทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือมีการเปลีย่ นแปลงนโยบายและวิธปี ฏิบตั ทิ สี่ าํ คัญ
สุมตรวจกระดาษทําการของผูสอบบัญชีในสังกัด
วิเคราะหความผิดปกติของ AQIs
ในสวนของสํานักงานสอบบัญชีที่ไดรับผลการประเมินระบบควบคุมคุณภาพในระดับที่ตองปรับปรุง ก.ล.ต. มีมาตรการ
กํากับดูแลและชวยเหลือสํานักงานสอบบัญชีกลุม ดังกลาวอยางใกลชดิ เพือ่ ใหสามารถปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพใหดขี นึ้ ไดโดยเร็ว
และตรงจุด ยกตัวอยางเชน
ทํา root cause analysis
(“RCA”) & remediation plan
ทุกประเด็นขอบกพรอง

สง RCA & remediation plan
ทุกองคประกอบที่ไดคะแนนระดับ
ตองปรับปรุง

รายงานผลการปฏิบัติตาม
remediation plan
ทุกไตรมาสจนกวาจะแกไขสําเร็จ

สรรหาบุคลากรภายนอกทําหนาที่
technical committee และ
monitoring team

สอบทานการควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชีกอนออกรายงาน
การสอบบัญชี (“hot review”)

จํากัดการรับงานสอบบัญชี
ของลูกคารายใหม
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1. ความรับผิดชอบของผูน ำตอคุณภาพภายในสำนักงาน (Leadership Responsibilities)

“

หัวหนาสำนักงานสอบบัญชีมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางและสราง
วัฒนธรรมองคกรที่ใหความสำคัญกับเรื่องคุณภาพเปนอันดับแรก โดยจัดสรรทรัพยากร
ใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ และดูแลใหสำนักงานสอบบัญชีมีระบบ
ควบคุมคุณภาพที่ดีอยูอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ

”

ในรอบการตรวจที่ผานมา สํานักงานสอบบัญชีสวนใหญไดเพิ่มจํานวนผูสอบบัญชีในตลาดทุน (listed partner) และจัดทํา
portfolio allocation อยางเหมาะสมมากยิ่งขึ้นแลว

สํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุน

รอบการตรวจที่ 4

รอบการตรวจที่ 3

คาเฉลี่ยจํานวนบริษัทจดทะเบียนตอ listed partner

2.48

2.93

จํานวนบริษัทจดทะเบียนตอ listed partner (ตํ่าสุด - สูงสุด)

0 - 14

0 - 20

การที่สํานักงานสอบบัญชีพิจารณารับงานสอบบัญชีและจัดสรรงานใหแกผูสอบบัญชีในตลาดทุนแตละทานในปริมาณ
ทีเ่ หมาะสม จะชวยสนับสนุนใหผสู อบบัญชีในสังกัดสามารถปฏิบตั งิ านสอบบัญชีไดอยางมีคณ
ุ ภาพมากยิง่ ขึน้ ดังจะเห็นไดจากขอมูล
ดานลางที่แสดงใหเห็นวา สํานักงานสอบบัญชีที่มี portfolio allocation ที่เหมาะสม จะไดคะแนนในองคประกอบการปฏิบัติงาน
ที่ดีกวา

จํานวนบริษัทจดทะเบียน / listed partner

คาเฉลี่ยคะแนนในองคประกอบ
การปฏิบัติงาน

จํานวนสํานักงานสอบบัญชี

มากกวา 3 บริษัท

3.13

8 สํานักงาน

นอยกวาหรือเทากับ 3 บริษัท

2.55

20 สํานักงาน
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2. ขอกำหนดดานจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วของ (Ethical Requirement)

“สำนักงานสอบบัญชีตองมีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ทำใหมั่นใจไดวา สำนักงานสอบบัญชี
และบุคลากรสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีไดอยางครบถวน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการรักษาความเปนอิสระและการรักษาความลับของลูกคา
ซึ่งถือเปนหัวใจสำคัญของการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี

”

Y2565
สํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุนไดเตรียมความพรอม
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล
สวนบุคคลที่จะมีผลบังคับใชในป 2565 แลว
ทําใหเชื่อมั่นไดวา ขอมูลของลูกคาและบุคคล
ที่เกี่ยวของซึ่งผูสอบบัญชีไดรับมาในระหวาง
การปฏิบัติงานจะถูกนําไปใชตามวัตถุประสงค
และเก็บรักษาอยางเหมาะสมตามขอกําหนด
ของกฎหมาย

PDPA Preparation

สื่อสารทําความเขาใจและจัดอบรมแกพนักงาน
กําหนดสิทธิเขาถึงขอมูลงานสอบบัญชีอยางเหมาะสม

นอกจากนี้ สํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุนสวนใหญไดดําเนินการเพิ่มจํานวนผูสอบบัญชีในตลาดทุนในสังกัดใหมีจํานวน
ตั้งแต 4 คนขึ้นไป เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีในเรื่องการหมุนเวียนผูสอบบัญชีหลักไดอยางตอเนื่อง

31%

23%

25%

69%

77 %

75%

ป 2562

ป 2563

ป 2564

จํานวนผูสอบบัญชีในตลาดทุนนอยกวา 4 คน
จํานวนผูสอบบัญชีในตลาดทุนตั้งแต 4 คน ขึ้นไป

ในป 2564 สํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุน
จํานวน 24 แหง จาก 32 แหง (รอยละ 75)
มีจํานวนผูสอบบัญชีในตลาดทุนตั้งแต 4 คนขึ้นไป
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สําหรับรอบการตรวจที่ 4 ก.ล.ต. เห็นพัฒนาการของสํานักงานสอบบัญชีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูสอบบัญชี
ในเรือ่ งการหมุนเวียนผูส อบบัญชีหลัก แมสาํ นักงานสอบบัญชีบางแหงยังไมไดจดั ทําฐานขอมูลการหมุนเวียนผูส อบบัญชีโดยคํานึงถึง
การปฏิบัติงานของ key audit partner ในลักษณะ combination of role คือพิจารณาการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีทุกหนาที่
(engagement partner, engagement quality control reviewer และ other key audit partner) รวมกัน อยางไรก็ดี
สํานักงานสอบบัญชีที่มีขอบกพรองในลักษณะดังกลาวมีจํานวนที่ลดลงจากรอบกอนเปนอยางมาก

สัดสวนสํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุนทีม่ ขี อ บกพรองในเรือ่ ง
การหมุนเวียนผูส อบบัญชีแบบ combination of role
รอบการตรวจที่ 4
12.50%

SP&EP

7/5

EQCR

7/3

Time-on
&
Cooling-off
periods

รอบการตรวจที่ 3
21.00%

OKAP

7/2

Combination
of Role

ขอแนะนำในการปรับปรุงแกไข

ขอสังเกตที่พบในรอบการตรวจที่ 4
นโยบายเกี่ ยวกั บการรายงานการถื อ หุ  นและการดํ ารง
ตําแหนงในสํานักงานสอบบัญชีอนื่ ของหุน สวนไมครบถวน
สํานักงานสอบบัญชีบางแหง จึงขาดขอมูลในการพิจารณา
ความเป น อิ ส ระ ความขั ด แย ง ทางผลประโยชน
และการปฏิบัติตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบ
ผูสอบบัญชีในตลาดทุนของ ก.ล.ต.

กําหนดนโยบายและสือ่ สารใหผสู อบบัญชีในตลาดทุนเขาใจ
วาสํานักงานสอบบัญชีไมอนุญาตใหผูสอบบัญชีในตลาดทุน
สังกัดสํานักงานสอบบัญชีมากกวา 1 แหง โดยระบุในนโยบาย
ใหชัดเจนวา การสังกัดสํานักงานสอบบัญชีมากกวา 1 แหง
หมายความรวมถึงการถือหุนในระดับที่มีอิทธิพลอยางมี
นัยสําคัญ การเปนผูบริหาร กรรมการ พนักงานประจํา
หรือลงนามแสดงความเห็นตองบการเงินในนามสํานักงาน
สอบบัญชีอนื่ ทัง้ นี้ สํานักงานสอบบัญชีอาจกําหนดเงือ่ นไข
ดังกลาวไวในสัญญาจางงานหรือ partnership agreement
เพิ่มเติมก็ได
กําหนดใหผูสอบบัญชีในสังกัดเปดเผยขอมูลการถือหุน
การดํารงตําแหนง และการปฏิบตั งิ านอืน่ เปนประจําทุกป
และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล เพื่อใหมั่นใจไดวา
สํานักงานสอบบัญชีมีขอมูลในการพิจารณาความเปนอิสระ
ความขัดแยงทางผลประโยชนและการปฏิบัติตามประกาศ
วาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีในตลาดทุนของ
ก.ล.ต.
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3. การตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคา
(Client Acceptance and Continuance)
“กระบวนการตอบรับงานและการคงไวซงึ่ ความสัมพันธ
กับลูกคาเปนกระบวนการสําคัญทีช่ ว ยลดความเสีย่ งและสงเสริม
คุณภาพงานสอบบัญชี โดยสํานักงานสอบบัญชีจะตองประเมิน
ความเสี่ยงและความซับซอนของงานสอบบัญชี ควบคูไปกับ
การพิจารณาความรูค วามสามารถและความเพียงพอของทรัพยากร
ในสํานักงานสอบบัญชี รวมถึงความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน
เพื่อใหมั่นใจไดวา ผูสอบบัญชีและทีมตรวจสอบจะสามารถ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีไดอยางมีคุณภาพตามที่มาตรฐานวิชาชีพ
กําหนด รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม”
ขอแนะนำในการปรับปรุงแกไข

ขอสังเกตที่พบในรอบการตรวจที่ 4
การทบทวนการประเมินความเสี่ยงในการรับงาน ไมมี
การทบทวนความเสี่ยงของลูกคาเมื่อมีเหตุการณสําคัญ
เกิดขึน้ ภายหลังจากการประเมินความเสีย่ งในการรับงานขัน้ ตน
ซึ่ ง อาจทํ า ให สํ า นั ก งานสอบบั ญ ชี รั บ งานสอบบั ญ ชี ที่ มี
ความเสี่ยงเกินกวาที่จะสามารถบริหารจัดการได

กําหนดใหทีมงานสอบบัญชีมีการพิจารณาเหตุการณ
สํ า คั ญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายหลั ง อย า งครบถ ว น ซึ่ ง จะช ว ยให
สํานักงานสอบบัญชีมนั่ ใจไดวา สํานักงานสอบบัญชีจะสามารถ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยง
และขอกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของสําหรับเหตุการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสม

4. ทรัพยากรบุคคล (Human Resource)

“

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิผล โดยคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม
ใหการอบรมอยางสม่ำเสมอเพื่อใหพนักงานมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
มีการประเมินผลและการจายคาตอบแทนที่จูงใจใหพนักงานปฏิบัติงาน
อยางมีคุณภาพ ตลอดจนรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไวกับองคกรไดในระยะยาว
เปนปจจัยสำคัญที่ทำใหงานสอบบัญชีมีคุณภาพ

”

ก.ล.ต. ไดวิเคราะหความสัมพันธระหวางคะแนนในองคประกอบการปฏิบัติงาน (Engagement Performance “EP”)
และอัตราการหมุนเวียนพนักงาน (staff turnover rate) พบวา เมื่อสํานักงานสอบบัญชีมี staff turnover rate สูง คุณภาพงาน
สอบบัญชีจะลดลงและสงผลใหคะแนนในองคประกอบ EP แยลง สํานักงานสอบบัญชีจงึ ควรทบทวนกลยุทธในการบริหารทรัพยากร
บุคคลอยางสมํา่ เสมอ เพือ่ ตอบสนองตอความตองการของพนักงานและรักษาบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและประสบการณไวกบั สํานักงาน
สอบบัญชีไดยาวนาน
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คะแนน EP กบั Staff turnover rate ของสาํนกังานสอบบญ
ั ชี 32 แหง่

คะแนน EP

Staff turnover rate

ระดบั 1 (ดมีาก)

16.63%

ระดบั 2 (ดี)

21.11%

ระดบั 3 (ยอมรบัได)

25.94%

ระดบั 4 (ตองปรบัปรุง)

40.54%

ขอแนะนำในการปรับปรุงแกไข

ขอสังเกตที่พบในรอบการตรวจที่ 4
ความเพียงพอของอัตรากําลังคน
staff turnover ในบางสํานักงานสอบบัญชีคอนขางสูง
โดยเฉพาะพนักงานในระดับ manager และ assistant
manager

สํานักงานสอบบัญชีควรจัดหาพนักงานในระดับ manager
และ assistant manager อยางเพียงพอในการควบคุม
การปฏิบัติงานสอบบัญชี ใหมีคุณภาพกอนที่ partner
จะสอบทานงานขั้นสุดทาย ทั้งนี้ บทบาทและหนาที่ของ
manager และ partner มีความแตกตางกัน การที่ partner
ปฏิบตั หิ นาทีแ่ ทน manager จึงอาจทําใหไมมผี ทู ที่ าํ หนาที่
สอบทานงานขั้นสุดทาย

การมีสวนรวมในบางงานสอบบัญชีของพนักงานในระดับ
manager ไมเพียงพอ
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5. การปฏิบตั งิ าน (Engagement Performance)

“

การที่สำนักงานสอบบัญชีจัดใหมีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงคูมือการตรวจสอบ
แนวการตรวจสอบ และแบบฟอรมที่ใชในการตรวจสอบ ที่ครบถวนชัดเจน ประกอบกับการมอบหมายงาน
ที่เหมาะสม ตลอดจนการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานโดยผูสอบบัญชีที่มีประสบการณสูงอยางใกลชิด
ในทุกขั้นตอนที่สำคัญ และการมีผูเชี่ยวชาญในการใหคำปรึกษาหารือในประเด็นที่ยากและซับซอน
จะชวยสงเสริมใหงานสอบบัญชีทุกงานมีคุณภาพอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ

”

จากการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ ก.ล.ต. พบวา
ประสบการณของ partner เปนปจจัยหนึ่งที่จะ
ชวยใหคะแนนในองคประกอบการปฏิบัติงาน
อยูในระดับดี

ประสบการณเฉลี่ยของหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี
ที่ไดคะแนน EP แตละระดับ
คะแนน EP
ระดับ 1 (ดีมาก)

27.0

ระดับ 2 (ดี)

26.3

ระดับ 3 (ยอมรับได)

25.1

ระดับ 4 (ตองปรับปรุง)

22.8

Professional Skepticism สูง
วางแผนและใหคําแนะนํา
ทีมงานไดดี
ใช professional
judgement เหมาะสม

ประสบการณเฉลี่ยของหุนสวน (ป)

คะแนนในองคประกอบการปฏิบตั งิ านมีความสัมพันธกบั คะแนนคุณภาพเฉลีย่ ของงานสอบบัญชีแตละงาน กลาวคือ
สํานักงานสอบบัญชีที่มีระบบควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ดี อาทิ มีคูมือการตรวจสอบ
แนวการตรวจสอบ แบบฟอรมที่ใชในการตรวจสอบ การมอบหมายและควบคุมงาน รวมทั้งกระบวนการปรึกษาหารือ
ที่ไดมาตรฐานจะชวยสนับสนุนใหผูสอบบัญชีในสังกัดสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีไดอยางมีคุณภาพ
คะแนน EP ในรอบการตรวจที่ 4 ของสํานักงานสอบบัญชี 28 แหง
เปรียบเทียบกับคะแนนคุณภาพเฉลี่ยของงานสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียน

คะแนนเฉลี่ยของ
listed engagement

4
3
2
1

0

1

คะแนน EP 1 = ด มี าก 4 = ต อ งป รบั ป รง
2

3

คะแนน EP 1 = ดีมาก 4 = ตองปรับปรุง
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4

5

การมีสวนรวมในงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีที่มีประสบการณสูง
ไดแก ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน EQCR และผูจัดการ เปนปจจัยสําคัญ
ที่ทําใหงานสอบบัญชีมีคุณภาพ

59-88%

7-24%
4-13%
1-4% EQCR

Partner
Involvement

Involvement

Manager
Involvement

Staff Involvement

ก.ล.ต. พบวา ในป 2564 สํานักงานสอบบัญชีใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในงานสอบบัญชีของพนักงาน
ในระดับสูงมากขึน้ ซึ่งสงผลใหคุณภาพงานสอบบัญชีโดยรวมของตลาดทุนไทยดีขึ้นกวาเดิม
การมีสวนรวมในงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน

ป
2564
2563
2562

1-24 ชม. 25-48 ชม. 49-144 ชม. >145 ชม.
0%
2 % 98% 45 %
53 %
4%
4%
48 %
44 %
2%

13 %

55 %

30 %

สัดสวนชั่วโมงการมีสวนรวมของผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน
ในงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน

<1 %

1-5 %

5-10 %

>10 %

0%
0%

69 %
48 %

31 %
38 %

0%
14 %

2%

73 %

21 %

4%

สัดสวนรอยละการมีสว นรวมของผูส อบบัญชีทรี่ บั ผิดชอบงาน
ในงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนตอชั่วโมง
การทํางานทั้งหมด

การมีสวนรวมในงานสอบบัญชีของ EQCR

ป

1-12 ชม. 13-24 ชม. 25-48 ชม.
96%

>49 ชม.

<1%

1-3%

3-5%

>5%

48%

48%

45%

43%

10%

2%

2564

0%

4%

2563

15%

10%

37%

38%

38%

41%

19%

2%

2562

26%

40%

21%

13%

68%

30%

2%

0%

สัดสวนชั่วโมงการมีสวนรวมของ EQCR
ในงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน

สัดสวนรอยละการมีสวนรวมของ EQCR
ในงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนตอชั่วโมง
การทํางานทั้งหมด
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การมีสวนรวมในงานสอบบัญชีของผูจัดการ
ป

1-48 ชม.

49-144 ชม. 145-360 ชม. >360 ชม.

2564

0%

5%

2563

4%

2562

4%

95%

<5%

5-10%

10-20%

> 20%

31%

64%

10 %

33 %

43%

14 %

16 %

37%

43 %

12 %

29 %

49%

10 %

15 %

43%

38 %

13 %

32 %

55%

0%

สัดสวนชั่วโมงการมีสวนรวมของผูจัดการ
ในงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน

สัดสวนรอยละการมีสวนรวมของผูจัดการ
ในงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนตอชั่วโมง
การทํางานทั้งหมด

ขอแนะนำในการปรับปรุงแกไข

ขอสังเกตที่พบในรอบการตรวจที่ 4
ความเพียงพอของการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี
บางงานสอบบัญชีไมไดปฏิบตั ติ ามคูม อื และแนวการสอบบัญชี
ที่ปรับปรุงใหมอยางครบถวน รวมทั้งไมไดรวบรวมหลักฐาน
การสอบบัญชีอยางเพียงพอ
การปรึกษาหารือ ขอเท็จจริงประกอบการปรึกษาหารือ
บางกรณีไมครบถวน และการอางอิงมาตรฐานการบัญชี
ที่นําไปสูการสรุปผลการปรึกษาหารือไมชัดเจนเพียงพอ
การกํ า หนดหั ว ข อ เรื่ อ งที่ ค วรมี ก ารปรึ ก ษาหารื อ ในคู  มื อ
การสอบบั ญ ชี ยั ง ไม ชั ด เจนเพี ย งพอ ทํ า ให ผู  ป ฏิ บั ติ ง าน
มี ม าตรฐานในการพิ จ ารณาเรื่ อ งที่ ต  อ งยกขึ้ น มาปรึ ก ษา
หารือแตกตางกัน
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สํานักงานสอบบัญชีควรสือ่ สารและอบรมใหพนักงานเขาใจ
คูมือและแนวการสอบบัญชีที่ปรับปรุงใหม เพื่อนําไปใช
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ตลอดจนดูแลใหพนักงานปฏิบัติ
ตามคูมือดังกลาวอยางเครงครัด และดูแลใหผูสอบบัญชี
ทีม่ ปี ระสบการณสงู มีสว นรวมในงานสอบบัญชีอยางเพียงพอ
สํานักงานสอบบัญชีควรกําหนดหัวขอเรื่องที่จําเปนตอง
มีการปรึกษาหารือใหละเอียดและชัดเจนตลอดจน จัดทํา
แบบฟอรมกระดาษทําการปรึกษาหารือที่เปนมาตรฐาน
และสื่อสารใหพนักงานทราบอยางทั่วถึง โดยกําหนดใหมี
การบันทึกรายละเอียดของขอเท็จจริง ความคิดเห็น มาตรฐาน
วิชาชีพที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอสรุปอยางชัดเจนเพียงพอ
ในกระดาษทําการปรึกษาหารือ และมอบหมายใหทีมงาน
ติ ด ตามผลตรวจทานการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายในเรื่ อ งนี้
เปนพิเศษ

6. การติดตามผล (Monitoring)

“การจัดใหมีกระบวนการติดตามผลที่มีประสิทธิผลและละเอียดเพียงพอ จะชวยสนับสนุนใหผูทำหนาที่
ติดตามผลสามารถตรวจพบขอบกพรองที่สำคัญไดอยางครบถวนและทันเวลา รวมทั้งสำนักงานสอบบัญชี
สามารถนำขอบกพรองไปวิเคราะหถึงสาเหตุและกำหนดแนวทางแกไขไดอยางเหมาะสม”
ขอแนะนำในการปรับปรุงแกไข

ขอสังเกตที่พบในรอบการตรวจที่ 4
ความละเอียดและครบถวนในการบันทึกผลการติดตามผล
ผูทําหนาที่ติดตามผลจดบันทึกขอสังเกตที่พบไมละเอียด
และครบถวนเพียงพอ

กําหนดใหผมู หี นาทีต่ ดิ ตามผลปรับปรุงการบันทึกขอสังเกต
ทีพ่ บ และขอสรุปใหละเอียดและครบถวนมากขึน้ ในกระดาษ
ทํ า การติ ด ตามผล โดยบั น ทึ ก เหตุ ผ ลประกอบในกรณี ที่
ผูต ดิ ตามผลตัดสินใจ ไมยกประเด็นทีต่ รวจพบขึน้ เปนขอสังเกต
เพื่อเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูติดตามผลไดทําหนาที่
อยางมีคุณภาพโดยสมบูรณแลว

ความเปนอิสระของผูทําหนาที่ติดตามผล ผูรับผิดชอบใน
การกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ ในแตละองคประกอบ
ของระบบควบคุมคุณภาพ ทําหนาทีเ่ ปนผูท าํ หนาทีต่ ดิ ตามผลดวย
ซึ่งถือเปนการสอบทานงานตนเอง

สํานักงานสอบบัญชีควรกําหนดมาตรการทีท่ าํ ใหมนั่ ใจไดวา
กระบวนการติดตามผลเปนไปอยางอิสระและเปนธรรม
โดยมอบหมายงานใหบคุ คลซึง่ ไมไดรบั ผิดชอบในการกําหนด
นโยบายและวิธีปฏิบัติของแตละองคประกอบของระบบ
ควบคุมคุณภาพงานเปนผูทําหนาที่ติดตามผล
สํ า นั ก งานสอบบั ญ ชี ที่ มี ข  อ จํ า กั ด เรื่ อ งทรั พ ยากรบุ ค คล
อาจใชวธิ กี ารวาจางบุคลากรภายนอกซึง่ มีความรูค วามสามารถ
และประสบการณ ตลอดจนมีความเปนอิสระมาทําหนาที่
ดังกลาว อยางไรก็ดี สํานักงานสอบบัญชีควรไดรบั หลักฐาน
ของการติดตามผลจากบุคลากรภายนอก ซึ่งอยางนอย
ต อ งประกอบด ว ยแนวการติ ด ตามผล ขอบเขต และวิ ธี
การติดตามผล ตลอดจนขอสรุปของการติดตามผล เพื่อให
สํ า นั ก งานสอบบั ญ ชี และ ก.ล.ต. สามารถประเมิ น
ความครบถวน และคุณภาพของการติดตามผลโดยบุคลากร
ภายนอกได

การกําหนดขอบเขตของการติดตามผล สํานักงานสอบบัญชี
ยังไมมีการกําหนดเกณฑในการเลือกบัญชีที่สําคัญในแตละ
งานสอบบัญชีขึ้นมาทํา hot review
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สํานักงานสอบบัญชีควรระบุเกณฑในการเลือกบัญชีทจี่ ะใช
ในการติดตามผลในแตละงานสอบบัญชีใหครอบคลุมประเด็น
ความเสี่ ย งที่ สํ า คั ญ ของงานสอบบั ญ ชี แ ต ล ะงาน เพื่ อ ที่
ผูทําหนาที่ติดตามผลจะไดปฏิบัติงานอยางครบถวนและ
บรรลุวัตถุประสงคในการทํา hot review

ผลการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี :
ข. ระดับงานสอบบัญชี

ภาพรวมของการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชีในรอบการตรวจที่ 4 (ป 2562 - 2564)

ผูสอบบัญชีในตลาดทุนตองมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑที่กำหนด และสังกัด
สำนักงานสอบบัญชีที่มีระบบการควบคุม
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

ผูสอบบัญชีที่ยื่นขอความเห็นชอบ
เปนผูสอบบัญชีในตลาดทุนตองผาน
กระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติ
และคุณภาพงานสอบบัญชี

ก.ล.ต. ติดตามดูแลคุณภาพ
การปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี
ในตลาดทุนอยางสม่ำเสมอ
ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานสากล
ในการกำกับดูแลผูสอบบัญชี

ก.ล.ต. จะเลือกตรวจกระดาษทำการเพื่อคัดกรองคุณภาพงานกอนใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีในตลาดทุน
ดังนั้น ผูสอบบัญชีในตลาดทุนจึงมีมาตรฐานการทำงานในระดับสูง โอกาสที่ผูสอบบัญชีจะปฏิบัติงานบกพรอง
จึงต่ำกวาระบบที่อนุญาตใหผูสอบบัญชีใด ๆ เขามาทำงานในตลาดทุนโดยไมมีการคัดกรองกอน
จํานวนผูสอบบัญชีในตลาดทุน
ณ 31 ธันวาคม 2564

313

คน
เพิ่มขึ้นจากรอบการตรวจที่สาม
(31 ธันวาคม 2561)

249

จํานวนผูสอบบัญชีที่ไดรับ
ความเห็นชอบในป 2564

79

ขอใหม
คน

31

ประกอบดวย
งานสอบบัญชี
ของป 2564

72

งาน

คน

ตออายุ
คน

48

32

74 คน หรือ 31%

จํานวนงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน
ที่เลือกมาตรวจสอบในรอบการตรวจที่ 4

อัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยของผูสอบบัญชี
ในตลาดทุนในชวง 3 ปที่ผานมา
(2562–2564)

จากสํานักงาน
สอบบัญชี

9%

แหง
คิดเปนสัดสวนตอ
มูลคาตลาดรวม

ตอป

จากผูสอบบัญชี
ในตลาดทุน

69 คน
หรือ 22%

30%

งาน

ผลการตรวจการปฏิบัติงานสอบบัญชีรายบุคคลยอนหลัง 3 ป
แยกตามคะแนนการใหความเห็นชอบ
ระดับ/ป
ผานระดับ1
ผานระดับ2
ผานระดับ3

2564
75%
21%
4%

2563
77%
16%
7%

2562
79%
11%
10%

หมายเหตุ:
ผานระดับ 1 = ผานโดยไมมีขอสังเกต
ผานระดับ 2 = ผานโดยมีขอสังเกตใหผูสอบบัญชีปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ผานระดับ 3 = ผานโดยมีขอ บกพรองทีผ่ สู อบบัญชีตอ งปรับปรุงอยางเรงดวนโดย ก.ล.ต. จะติดตามผลในงวดถัดไป
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ผลการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชีในป 2564 เปรียบเทียบกับผลการตรวจทีผ่ า นมา พบวา สัดสวนของผูส อบบัญชี
ทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบ โดยมีขอ สังเกตใหปรับปรุงขอบกพรองและมีเงือ่ นไขการติดตามผลในงวดถัดไป (ผานระดับ 3) มีสดั สวน
ที่ลดลง แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นของสํานักงานสอบบัญชีในการดูแลมิใหเกิดขอบกพรองในการปฏิบัติงานที่สําคัญของ
ผูสอบบัญชีในสังกัด
ก.ล.ต. ไดดําเนินโครงการตาง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีอยางตอเนื่อง เชน การจัดอบรม
และสัมมนาออนไลนใหความรูแกผูสอบบัญชีในตลาดทุน การใหคําปรึกษาหารือประเด็นปญหา
ดานการบัญชี การสอบบัญชี และการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีแกผูสอบบัญชีในตลาดทุน
(โครงการ hotline) เปนตน เพื่อสนับสนุนใหผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุนไทย
พัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีอยางตอเนือ่ ง และสามารถปฏิบตั งิ านไดอยางมีคณ
ุ ภาพเทียบเทาสากล

สัดสวนขอสังเกตที่พบในแตละขั้นตอนการปฏิบัติงานสอบบัญชีจากการตรวจทานกระดาษทำการในป 2564
Planning
การวางแผนการตรวจสอบ

Test of control
การทดสอบการควบคุม

13%
- การทําความเขาใจและ
การทดสอบการควบคุม
ภายใน
- การเลือกตัวอยางในการทดสอบ
การควบคุมภายใน

34%
- การประเมิ น ความเสี่ ย งจาก
การแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญไมวา จะเกิดขึน้
จากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
- การกําหนดความมีสาระสําคัญในการตรวจสอบ

Substantive test
การตรวจสอบเนื้อหาสาระ
- การตรวจสอบบัญชีหลักของธุรกิจ
เชน บัญชีรายได บัญชีสินคาคงเหลือ
และบัญชีตนทุนขาย
- การเลือกตัวอยางในการทดสอบ
รายละเอียด
หมายเหตุ:

47%

Conclusion & Opinion
การสรุปผลการตรวจสอบและ
การแสดงความเห็นตองบการเงิน

6%

- การสื่อสารเกี่ยวกับการแสดงขอมูล
ที่ ขั ด ต อ ข อ เท็ จ จริ ง ซึ่ ง ยั ง ไม ไ ด รั บ
การแกไขกับผูบริหารและผูมีหนาที่กํากับดูแลกิจการ
- การตรวจสอบเกี่ยวกับความสามารถ
ในการดําเนินงานตอเนื่อง

สัดสวนขอสังเกตที่พบในแตละขั้นตอนการปฏิบัติงาน คิดเปน % ของงานสอบบัญชีที่มีขอสังเกตในป 2564
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ประเด็นขอสังเกตหลักทีพ่ บจากการตรวจงานสอบบัญชีสำหรับป 2564

การตรวจสอบ
บัญชีสินคาคงเหลือ
และตนทุนขาย
19%

การประเมิน
ความเสี่ยง
18%

• ไมพบการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการตั้งคาเผื่อการลดมูลคา
ของสินคาคงเหลือ
• การตรวจสอบหรือพิจารณามูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับของวัตถุดิบและ
งานระหวางทําไมเพียงพอเหมาะสม
• ไมพบการพิจารณาประมาณการตนทุนในการผลิตสินคาใหเสร็จและตนทุน
ที่จําเปนตองจายไปเพื่อใหขายสินคาไดในการพิจารณามูลคาสุทธิที่จะไดรับ
• การสังเกตการณการตรวจนับสินคาคงเหลือไมเพียงพอเหมาะสม
- ไมพบการตรวจสอบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสําคัญในบัญชี
สินคาคงเหลือนับจากวันที่เขาสังเกตการณการตรวจนับไปจนถึงวันสิ้นงวด
- ไมพบที่มาของการกําหนดจํานวนสาขาและการเลือกสาขา เพื่อสังเกตการณ
การตรวจนับสินคาคงเหลือ
- ไมพบการบันทึกขอมูลการติดตามหาสาเหตุ
ของผลตางที่ตรวจพบจากการสังเกตการณ
การตรวจนับสินคาคงเหลือ
• ไมพบการตรวจสอบความเหมาะสมของ
การคํานวณตนทุนมาตรฐาน

• ประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องในภาพรวมของแตละบัญชีเทานั้น แตไมพบ
การประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องในระดับ assertion ของแตละบัญชี
• ไมพบการจดบันทึกที่มาของผลการประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องวา ไดพิจารณา
ถึงโอกาสและผลกระทบอยางไร
• การประเมินความเสี่ยงไมเหมาะสม เชน กําหนดใหความเสี่ยงจากการควบคุม
อยูในระดับตํ่าทั้งที่ไมไดทดสอบการควบคุม หรือไมไดกําหนดใหความเสี่ยง
สืบเนื่องอยูในระดับสูงทั้งที่บัญชีนั้นมีความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ
• ในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต ไมพบการระบุสิ่งที่สามารถผิดพลาดได
(what can go wrong) อยางชัดเจนและเพียงพอวา กิจการอาจทําการทุจริต
ในรายการประเภทใด ในลักษณะใด ดวยวิธีใด
สงผลใหวิธีการตอบสนองความเสี่ยงจากการ
ทุจริตเปนวิธกี ารตรวจสอบทัว่ ไปทีไ่ มไดออกแบบ
วิธีการเฉพาะเพื่อตรวจสอบรายการผิดปกติ
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การตรวจสอบ
การรับรูรายได 8%

การกำหนดความมีสาระสำคัญ
ในการตรวจสอบ 7%

• ไมพบการพิจารณาเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจ
ที่แทจริงตามสัญญาที่ทํากับลูกคาเกี่ยวกับภาระ
ที่ตองปฏิบัติในสัญญาและการเสร็จสิ้นของภาระ
ที่ตองปฏิบัติโดยเฉพาะรายการที่ซับซอน
• ไมพบการตรวจสอบความเหมาะสมของการรับรู
รายไดตามสัญญาดวยวิธีอัตราขั้นความสําเร็จ
ของงาน รวมทั้งการทดสอบรายละเอียดของ
ประมาณการตนทุน (budget cost)
• ไมพบการพิจารณาถึงผลกระทบของการใชอตั รา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่ไมเหมาะสม
ในการรับรูรายได

การทดสอบ
การควบคุมภายใน
7%

• ไมพบการจดบันทึกที่มาและเหตุผลของการเลือกใช
ขอมูลอางอิงที่ใชในการคํานวณระดับความมีสาระ
สําคัญ เชน เปนขอมูลทีส่ ะทอนผลประกอบการของ
กิจการ หรือรายการที่ผูใชงบการเงินใหความสนใจ
เปนพิเศษ เปนตน
• การคํานวณระดับความมีสาระสําคัญสําหรับงบการเงิน
โดยรวมไม เ หมาะสม เช น ข อ มู ล อ า งอิ ง ที่ ใ ช ใ น
การคํานวณระดับความมีสาระสําคัญ หรืออัตรารอยละ
ในการคํานวนไมสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของ
สมาพันธนักบัญชีระหวางประเทศ (International
Federation of Accountants (“IFAC”)) เปนตน

• ไมพบการทําความเขาใจจุดควบคุมที่สําคัญ เชน การรับรูรายไดตามสัญญา
การคํานวณตนทุนมาตรฐาน เปนตน
• ทดสอบการควบคุมภายในรวมกันโดยไมไดแบงประชากรที่มีลักษณะแตกตางกัน
ออกเปนกลุมยอยตามการควบคุมภายในที่ตางกัน
• ไมพบทีม่ าหรือเกณฑทใี่ ชในการกําหนดขนาดตัวอยาง รวมทัง้ วิธกี ารเลือกตัวอยาง
ในการทดสอบการควบคุมภายในไมเหมาะสม เชน ไมไดคํานึงถึงความถี่ของ
การเกิดขึ้นของรายการ หรือใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง เปนตน
• ไมไดบนั ทึกวิธกี ารทดสอบเพือ่ ประเมินความมีประสิทธิผลของการควบคุมในชวงเวลา
ที่เหลือภายหลังการทดสอบการควบคุมในระหวางป (roll-forward period)
• ไมพบการทดสอบการควบคุมภายในเกีย่ วกับระบบสารสนเทศ กรณีทกี่ จิ การพึง่ พิง
ระบบสารสนเทศและมีจํานวนธุรกรรมคอนขางมาก

หมายเหตุ: สัดสวน (%) ของประเด็นขอสังเกตหลักที่พบจากการตรวจงานสอบบัญชี คิดเปนอัตรารอยละ
ของงานสอบบัญชีที่มีขอสังเกตในป 2564
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ขอสังเกตสำคัญทีพ่ บจากการตรวจงานสอบบัญชีในป 2564 จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
ธุรกิจการเงิน

ทรัพยากร

การตรวจสอบคาเผือ่ ผลขาดทุนดานเครดิตทีค่ าดวาจะเกิดขึน้
การกําหนดความมีสาระสําคัญในการตรวจสอบ

การตรวจสอบบัญชีสนิ คาคงเหลือและตนทุนขาย
การตรวจสอบการบันทึกสินทรัพยตามขอตกลงสัมปทานบริการ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยี

การตรวจสอบบัญชีสนิ คาคงเหลือและตนทุนขาย
การเลือกตัวอยาง

การตรวจสอบการดอยคาของคาความนิยม
การประเมินความเสีย่ ง

บริการ

สินคาอุปโภคบริโภค

การตรวจสอบบัญชีรายได
การตรวจสอบการดอยคาของเงินลงทุนในบริษทั ยอย
การประเมินความเสีย่ งจากการทุจริต

การตรวจสอบบัญชีสนิ คาคงเหลือและตนทุนขาย
การประเมินความเสีย่ ง

อสังหาริมทรัพยและกอสราง

สินคาอุตสาหกรรม

การตรวจสอบบัญชีสนิ คาคงเหลือและตนทุนขาย
การตรวจสอบประมาณการตนทุนงานกอสราง
การตรวจสอบการรับรูร ายไดตามขัน้ ความสําเร็จของงาน

การตรวจสอบบัญชีสนิ คาคงเหลือและตนทุนขาย
การตรวจสอบการดอยคาของเงินลงทุนในบริษทั ยอย
การตรวจสอบบัญชีรายได

แตละอุตสาหกรรมมีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงที่แตกตางกัน เมื่อจําแนกขอสังเกตที่พบจากการตรวจงาน
สอบบัญชีในป 2564 ตามประเภทอุตสาหกรรม ก.ล.ต. พบวา หลายอุตสาหกรรมมีขอสังเกตที่มีลักษณะเฉพาะ อาทิ
ขอสังเกตในการตรวจสอบคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นสวนมากพบในธุรกิจการเงิน ขอสังเกตใน
การตรวจสอบบัญชีสนิ คาคงเหลือมักพบในอุตสาหกรรมทีม่ รี ายการสินคาคงเหลือเปนรายการหลักและมีความเสีย่ งเกีย่ วกับ
มูลคาของสินคาคงเหลือ ขอสังเกตในการตรวจสอบบัญชีรายไดมักพบในอุตสาหกรรมที่มีวิธีการรับรูรายไดที่ซับซอน เชน
อสังหาริมทรัพยและกอสรางหรือบริการ เปนตน อยางไรก็ดี ขอสังเกตบางเรือ่ งอาจพบไดในหลายอุตสาหกรรม ขึน้ อยูก บั
ลักษณะการทํารายการทางธุรกิจของแตละบริษัท เชน การตรวจสอบการดอยคาของคาความนิยมและการดอยคาของ
เงินลงทุนในบริษัทยอยในบริษัทที่มีการรวมธุรกิจที่มีสาระสําคัญ หรือการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือความเสี่ยงจากการทุจริตที่มักพบในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งผูสอบบัญชีควรทําความเขาใจ
ลักษณะธุรกิจและสภาพแวดลอมของกิจการที่ตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจไดวา การประเมินความเสี่ยง ตลอดจนการวางแผน
และการกําหนดขอบเขตการตรวจสอบมีความเพียงพอและเหมาะสมตามมาตรฐาน
ขอมูลขางตนชี้ใหเห็นวา ในการรับงานสอบบัญชีสําหรับแตละอุตสาหกรรมนั้น ผูสอบบัญชี
ควรพิจารณาถึงความจําเปนในการมีทมี ตรวจสอบทีม่ คี วามรูแ ละประสบการณในดานนัน้ ๆ
อยางเพียงพอเพื่อใหสามารถประเมินความเสี่ยง รวมทั้งวางแผนและการกําหนดขอบเขต
การตรวจสอบ ตลอดจนรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีและแสดงความเห็นของผูส อบบัญชี
ไดอยางเหมาะสม
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สาเหตุของขอบกพรองทีพ่ บจากการตรวจงานสอบบัญชีในป 2564

8%
23%
69%

Audit Manual และแนวการสอบบัญชียังไมครบถวน
และชัดเจนเพียงพอ
การไมปฏิบัติงานตาม Audit Manual และแนว
การสอบบัญชี
ความเพียงพอของการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี

ความเพียงพอของการรวบรวมหลักฐาน
การสอบบัญชี เชน
- ไมไดทําความเขาใจธุรกิจและ
พิจารณาเนื้อหาสาระที่แทจริง
ของรายการบัญชี
- ไมไดบันทึกผลการตรวจสอบขอมูล
หรือเอกสารสําคัญที่เกี่ยวของกับรายการบัญชี
- ไมไดรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีจากแหลง
ขอมูลภายนอกที่นาเชื่อถือกวาการใชวิธีการ
สอบถามผูบริหารของบริษัท
- การรวบรวมหลักฐานจากการตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายในไมเหมาะสม เชน ขนาดตัวอยาง
ไมเพียงพอ ไมไดทดสอบจุดควบคุมที่สําคัญ
เปนตน
- ขนาดตัวอยางในการตรวจสอบเนื้อหาสาระ
ไมเพียงพอ เชน ไมไดคํานึงถึงความเสี่ยงหรือ
ระดับความมีสาระสําคัญ เปนตน
- ไมไดรวบรวมหลักฐานหรือขอมูลแวดลอม
ที่เกี่ยวของเพื่อประเมินความสมเหตุสมผล
และสอบทานทีม่ าของขอสมมติตา ง ๆ
ที่ผูบริหารใชในการประมาณการ

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

Audit Manual และแนวการสอบบัญชี
ยังไมครบถวนและชัดเจนเพียงพอ เชน
- ไมมีแนวการสอบบัญชี (audit program) สําหรับ
การตรวจสอบในเรื่องที่มีความยากและซับซอน
เชน การตรวจสอบประมาณการตนทุนงานกอสราง
การตรวจสอบขัน้ ความสําเร็จของงาน การตรวจสอบ
ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ การตรวจสอบ
งบการเงิ น ของกลุ  ม กิ จ การ การตรวจสอบ
การรวมธุรกิจ และคาความนิยม เปนตน
- ไมมีการยกตัวอยางในเรื่องที่ตองใชดุลยพินิจ และ
professional skepticism
- ไมไดกาํ หนดใหนาํ เรือ่ งทีซ่ บั ซอนหรือตองใชดลุ ยพินจิ
มาปรึกษาหารือกับ technical teams
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ประเด็นขอสังเกตสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหมที่มีผลบังคับใชในรอบที่ผานมา
ในรอบการตรวจที่ 4 ก.ล.ต. ยังคงมุงเนนสอบทานคุณภาพงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนที่อยูในอุตสาหกรรม
ที่มีความเสี่ยงสูง โดยเนนสอบทานรายการบัญชีที่สําคัญและมีความซับซอนหรือมีประเด็นที่ตองใชดุลยพินิจอยางมาก รวมทั้ง
รายการบัญชีที่ไดรับผลกระทบจากการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม โดยในชวง 2 - 3 ปที่ผานมามีมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา ซึ่งจากการสอบทานงานสอบบัญชี ก.ล.ต. พบประเด็นขอสังเกต
ที่สําคัญที่ผูสอบบัญชีควรใหความสนใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงานสอบบัญชี ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา (“TFRS 15”)
TFRS 15 มีผลบังคับใชตงั้ แตป 2562 (งบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาเริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เปนตนไป)
ซึง่ มาตรฐานดังกลาวมีขอ กําหนดทีซ่ บั ซอนมากขึน้ กวามาตรฐานฉบับเดิม และสงผลกระทบเปนอยางมากตอวิธกี ารพิจารณา
การรับรูรายไดของกิจการ โดยกิจการจําเปนตองพิจารณาขอมูลตาม 5 ขั้นตอนที่สําคัญ (“5-steps model”) ตามที่
TFRS 15 กําหนด ทัง้ นี้ จากการตรวจทานกระดาษทําการของผูส อบบัญชีในรอบทีผ่ า นมา ก.ล.ต. พบวาประเด็นขอสังเกต
ที่พบสวนใหญในการพิจารณาการรับรูรายไดตาม 5-steps model ไดแก
• ขั้นตอนที่สอง: ระบุภาระที่ตองปฏิบัติในสัญญา
• และขั้นตอนที่หา: รับรูรายไดเมื่อ (หรือขณะที่) กิจการปฏิบัติตามภาระที่ตองปฏิบัติเสร็จสิ้น ดังนี้
สัดสวนขอสังเกตที่พบจําแนกตาม 5-steps model ตาม TFRS 15

Step 5: รับรูรายไดเมื่อ/
ขณะที่กิจการปฏิบัติตาม
ภาระที่ตองปฏิบัติเสร็จสิ้น
Step 4: ปนสวนราคาของรายการ
ให กับ แต ละภาระที่ ต องปฏิ บัติ
ที่รวมอยูในสัญญา

Step 1:
ระบุสัญญาที่ทํากับลูกคา

15%
39%
24%
10% 12%
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Step 2: ระบุภาระที่
ตองปฏิบัติในสัญญา
Step 3: กําหนด
ราคาของรายการ

ขั้นตอนที่สอง: ระบุภาระที่ตองปฏิบัติในสัญญา
การระบุภาระที่ตองปฏิบัติในสัญญาถือเปนขั้นตอนที่สําคัญสําหรับการพิจารณารับรูรายได
เนื่ องจากเป นพื้ นฐานสํ าคั ญ ที่ จ ะทํ าให กิจ การสามารถป นส ว นราคาของรายการให แ ต ล ะภาระ
ไดอยางถูกตอง รวมทั้งทําใหกิจการสามารถระบุไดวา ภาระที่ตองปฏิบัตินั้นเปนภาระที่ตองปฏิบัติ
ใหเสร็จสิน้ ตลอดชวงเวลาหนึง่ หรือ ณ เวลาใดเวลาหนึง่ เพือ่ ใหกจิ การสามารถรับรูร ายไดไดอยางถูกตอง
ซึ่งตาม TFRS 15 กําหนดวา ณ วันเริ่มตนของสัญญา กิจการตองประเมินลักษณะสินคาหรือบริการ
ที่สัญญาวาจะใหในสัญญาที่ทํากับลูกคาและตองระบุเปนภาระที่ตองปฏิบัติตามขอตกลงแตละขอที่กิจการจะสงมอบใหแก
ลูกคาดวยลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ (1) สินคาหรือบริการที่แตกตางกัน (หรือสินคาหรือบริการที่ขายแบบรวมกันไป)
หรือ (2) ชุดของสินคาหรือบริการที่แตกตางกันแตมีลักษณะเชิงเนื้อหาโดยสวนใหญเหมือนกัน และมีรูปแบบการสงมอบ
ใหลูกคาเหมือนกัน
ในปจจุบนั กิจการมีรปู แบบสัญญาทีท่ าํ กับลูกคาหลากหลาย ซึง่ ในแตละสัญญาอาจมีเงือ่ นไขและขอตกลง (promises)
ที่มีความซับซอนซึ่งตองใชความระมัดระวังในการระบุวา กิจการมีภาระที่ตองปฏิบัติทั้งหมดกี่ภาระ เชน สัญญาจางผลิต
แมพมิ พและฉีดชิน้ งาน สัญญาขายอสังหาริมทรัพยพรอมของแถม สัญญาจางวิจยั และพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑยา/อาหารเสริม
เปนตน
สัญญาจางผลิตแมพิมพและฉีดชิ้นงาน – สัญญาที่ทํากับลูกคาอาจระบุเงื่อนไขการผลิตและ
กําหนดราคาของแมพิมพและชิ้นงานแยกจากกันอยางชัดเจน หรือบางกรณีอาจไมมีการทํา
สัญญาจางผลิตแมพมิ พทชี่ ดั เจน แตมเี งือ่ นไขทีแ่ สดงใหเห็นวา ลูกคามีอาํ นาจควบคุมในแมพมิ พ
ที่กิจการตองสรางขึ้นเพื่อใชฉีดชิ้นงาน เชน แมพิมพดังกลาวใชสําหรับฉีดชิ้นงานตามคําสั่ง
ของลูกคาเทานั้น และไมสามารถนําแมพิมพดังกลาวไปใชฉีดชิ้นงานเพื่อขายใหลูกคารายอื่นได
เปนตน กรณีเชนนี้พิจารณาไดวา กิจการมีภาระที่ตองปฏิบัติตามสัญญา 2 ภาระ ไดแก
(1) การผลิตแมพิมพ และ (2) การฉีดชิ้นงาน
สัญญาขายอสังหาริมทรัพยพรอมของแถม – การขายอสังหาริมทรัพยโดยใหของแถมแกลูกคา
หากเปนของแถมทีเ่ กีย่ วของกับอสังหาริมทรัพยและสงมอบใหลกู คาไมพรอมกันกับอสังหาริมทรัพย
เชน บริการตกแตงตอเติมบาน เครื่องใชไฟฟา สิทธิในการใชสิ่งอํานวยความสะดวกสวนกลาง
หรือเปนของแถมทีไ่ มมคี วามเกีย่ วของกับอสังหาริมทรัพยดงั กลาว เชน ทองคําแทง อาจพิจารณา
ไดวาของแถมถือเปนอีกหนึ่งภาระที่กิจการตองปฏิบัติตามสัญญา โดยกิจการมีภาระที่ตองปฏิบัติ
ตามสัญญานอกเหนือจากการขายอสังหาริมทรัพย ไดแก การขายของแถม และการใหบริการ
สัญญาจางวิจัยและพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑยา/อาหารเสริม – การทําสัญญารับจางวิจัย
และพัฒนาสูตรการผลิตและรับจางผลิตยา/อาหารเสริมตามสูตรดังกลาวนัน้ หากลูกคามีอาํ นาจ
ควบคุมสูตรการผลิตยา/อาหารเสริม และไดรบั ประโยชนจากสูตรการผลิตดังกลาวแยกตางหาก
จากการผลิตผลิตภัณฑยา/อาหารเสริม ลูกคาสามารถนําสูตรการผลิตดังกลาวไปจางโรงงานอืน่
ผลิตใหได พิจารณาไดวา การวิจัยและพัฒนาสูตรการผลิตยา/อาหารเสริมนั้น แยกตางหาก
จากสัญญารับจางผลิต กิจการจึงมีภาระทีต่ อ งปฏิบตั ติ ามสัญญา 2 ภาระ ไดแก (1) การวิจยั และ
พัฒนาสูตรการผลิตยา/อาหารเสริม และ (2) การรับจางผลิตยา/อาหารเสริม
ผูสอบบัญชีจึงจําเปนตองใชดุลยพินิจประกอบการพิจารณาเนื้อหาสาระที่แทจริงของรายการอยาง
ครบถวน และพิจารณาวา กิจการไดระบุภาระที่ตองปฏิบัติในสัญญาอยางเหมาะสมและเปนไปตาม
TFRS 15 กําหนดแลวหรือไม
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อยางไรก็ดี จากการตรวจทานกระดาษทําการของผูส อบบัญชี ก.ล.ต. พบวา ในบางกรณีผสู อบบัญชียงั ไมไดรวบรวม
ขอมูลแวดลอมทีเ่ กีย่ วของเพือ่ พิจารณาถึงความเหมาะสมในเรือ่ งดังกลาวอยางเพียงพอ เชน ไมพบการพิจารณาถึงเนือ้ หาสาระ
ทีแ่ ทจริงของรายการวา กิจการมีภาระทีต่ อ งปฏิบตั ติ ามขอตกลงใดบาง และสินคาหรือบริการทีส่ ญ
ั ญาวา จะใหกบั ลูกคานัน้
ถือวา มีความแตกตางกัน (distinct) หรือไม เปนตน
สินคาหรือบริการ ถือวา แตกตางกัน (distinct) หากเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
1) ลูกคาไดรับประโยชนจากสินคาหรือบริการนั้น ๆ โดยตรง หรือไดรับประโยชนเมื่อนําไปใชควบคูกับ
ทรัพยากรอื่นที่มีพรอมตอลูกคานั้น และ
2) ขอตกลงของกิจการที่จะสงมอบสินคาหรือบริการใหลูกคาสามารถระบุไดวาแยกจากขอตกลงอื่น
ในสัญญานั้นได (กลาวคือ ขอตกลงที่จะสงมอบสินคาหรือบริการนั้น มีความแตกตางกันตามเนื้อหา
ของสัญญา)

ขั้นตอนที่หา: รับรูรายไดเมื่อ (หรือขณะที่) กิจการปฏิบัติตามภาระที่ตองปฏิบัติ
TFRS 15 กําหนดใหกิจการตองรับรูรายไดเมื่อกิจการปฏิบัติตามภาระที่ตองปฏิบัติเสร็จสิ้น
โดยการโอนอํานาจควบคุมในสินคาหรือบริการนั้นไปยังลูกคา ซึ่งอํานาจควบคุมสินทรัพย หมายถึง
ความสามารถในการสั่งการการใชงานและการไดรับประโยชนที่เหลืออยูจากสินทรัพยนั้น รวมถึง
ความสามารถในการกีดกันไมใหกิจการอื่นสั่งการการใชงานและไดรับประโยชนจากสินทรัพยนั้น
โดย ณ วันเริ่มตนของสัญญา กิจการตองกําหนดวา ภาระที่ตองปฏิบัติที่กิจการมีตอลูกคาเปนภาระ
ที่ตองปฏิบัติใหเสร็จสิ้นตลอดชวงเวลาหนึ่ง (“over time”) ซึ่งตองรับรูรายไดแบบ over time หรือไม ถาไมใช จะถือวา
เปนภาระที่ตองปฏิบัติใหเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (“point in time”) ซึ่งตองรับรูรายไดแบบ point in time
ในบางอุตสาหกรรมอาจมีเงื่อนไขและภาระที่ตองปฏิบัติตามสัญญาที่ซับซอน ทําใหแตละกิจการอาจมีวิธีการรับรู
รายไดทแี่ ตกตางกันได เชน ธุรกิจรับจางผลิตแมพมิ พและฉีดชิน้ งาน ธุรกิจรับเหมากอสราง ธุรกิจผลิตสือ่ และรายการ เปนตน
ธุรกิจรับจางผลิตแมพมิ พและฉีดชิน้ งาน – การผลิตแมพมิ พทมี่ ลี กั ษณะเฉพาะเจาะจงตามรูปแบบ
ที่ลูกคากําหนดในสัญญา โดยที่กิจการตองใชแมพิมพดังกลาวผลิตสินคาใหลูกคาแตเพียงผูเดียว
ตลอดระยะเวลาทีก่ าํ หนดในสัญญา กลาวคือ ไมสามารถนําแมพมิ พไปผลิตสินคาใหลกู คารายอืน่ ได
พิจารณาไดวา สัญญารับจางผลิตแมพมิ พดงั กลาว เขาเงือ่ นไขการรับรูร ายไดแบบ over time
ธุรกิจรับเหมากอสราง – ในการดําเนินการกอสรางสิ่งปลูกสรางบนที่ดินของลูกคา โดยลูกคามี
การตรวจรับงานระหวางกอสรางเปนระยะและมีการจายชําระเงินเปนงวด รวมทัง้ กิจการมีสทิ ธิได
รับชําระเงินจากลูกคาในสวนงานที่กิจการไดทําไปแลว หากลูกคายกเลิกสัญญาดวยเหตุผลอื่น
ทีน่ อกเหนือจากความผิดของกิจการทีไ่ มปฏิบตั ติ ามสัญญา (enforceable right to payment)
พิจารณาไดวา สัญญากอสรางดังกลาวเขาเงื่อนไขการรับรูรายไดแบบ over time
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ธุรกิจผลิตสือ่ และรายการ – สัญญารับจางผลิตรายการบางสัญญาอาจเขาเงือ่ นไขการรับรูร ายได
แบบ over time หากลูกคามีสว นเกีย่ วของในขัน้ ตอนการผลิตรายการ เชน การใหขอ เสนอแนะ
หรือการสั่งใหกิจการแกไขปรับปรุงในระหวางการผลิต เปนตน รวมทั้งกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ และ
สิทธิในทรัพยสินทางปญญาทุกประเภทที่เกิดจากการสรางสรรคงานตามสัญญาจะตกเปน
ของลูกคาแตเพียงผูเดียวนับตั้งแตวันที่งานไดถูกสรางสรรคขึ้น และลูกคามีสิทธิแตเพียงผูเดียว
ทีจ่ ะนําเอางานดังกลาวไมวา ทัง้ หมดหรือบางสวนไปดัดแปลง เผยแพร โอน ขาย จําหนาย ใหเชา
หรือใชประโยชนอื่นใด และกิจการมีสิทธิไดรับชําระเงินจากลูกคาตามสวนงาน
ผูสอบบัญชีจําเปนตองพิจารณาวา ภาระที่ตองปฏิบัติที่กิจการมีตอลูกคาเขาเงื่อนไขของภาระที่ตอง
ปฏิบัติใหเสร็จสิ้นแบบใด และการรับรูรายไดของกิจการเปนไปตามที่ TFRS 15 กําหนดแลวหรือไม
จากการตรวจทานกระดาษทําการของผูส อบบัญชี ก.ล.ต. พบวา ในบางกรณีผสู อบบัญชียงั ไมไดพจิ ารณาเนือ้ หาสาระ
และขอตกลงตามสัญญาเกีย่ วกับภาระทีต่ อ งปฏิบตั ทิ กี่ จิ การมีตอ ลูกคาวา เขาเงือ่ นไขการรับรูร ายไดแบบ over time ตามที่
TFRS 15 กําหนดหรือไม กอนทีจ่ ะสรุปผลวา การรับรูร ายไดแบบ point in time ทีก่ จิ การบันทึกบัญชีอยูน นั้ ถูกตองเหมาะสมแลว
เงื่อนไขการรับรูรายไดแบบ over time
1) ลูกคาไดรบั และใชประโยชนจากการปฏิบตั งิ านพรอมกันของกิจการทันทีทกี่ จิ การไดปฏิบตั งิ าน หรือ
2) การปฏิบัติงานของกิจการสรางหรือทําใหสินทรัพยของลูกคาเพิ่มขึ้นซึ่งลูกคามีอํานาจควบคุมเมื่อ
สินทรัพยเกิดขึ้นหรือเพิ่มขึ้น เชน การกอสรางอาคารบนที่ดินของลูกคา เปนตน หรือ
3) กิจการไมมที างเลือกอืน่ ในการนําไปใช (ไมวา จะโดยขอจํากัดของสัญญาหรือลักษณะของสินทรัพยเอง)
และกิจการมีสิทธิที่สามารถบังคับใหจายชําระสําหรับการปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้นถึงปจจุบัน (หากมี
การยกเลิกสัญญา) เชน สินคาที่มีลักษณะเฉพาะไมสามารถเอาไปขายใหกับลูกคารายอื่นได
หากลูกคายกเลิกสัญญากิจการมีสิทธิบังคับใหจายชําระสําหรับงานที่แลวเสร็จ เปนตน
หากภาระทีต่ อ งปฏิบตั ดิ งั กลาว ไมเขาเงือ่ นไขการรับรูร ายไดแบบ over time จะถือวาเปนภาระทีต่ อ ง
ปฏิบัติใหเสร็จสิ้น ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง และรับรูรายไดแบบ point in time
นอกจากขอสังเกตในขัน้ ตอนทีส่ องและขัน้ ตอนทีห่ า แลว ก.ล.ต. ยังพบขอสังเกตสําคัญทีผ่ สู อบบัญชีควรระมัดระวัง
ในการพิจารณารับรูรายไดตาม TFRS 15 เชน การพิจารณาวา บริษัทเปนตัวการหรือตัวแทน (principal/agent) การรับรู
ตนทุนสวนเพิม่ ในการไดมาซึง่ สัญญา (incremental costs of obtaining a contract) การเปดเผยขอมูลรายการสินทรัพย
ที่เกิดจากสัญญา (contract asset) เปนตน
ทั้งนี้ ในการตรวจสอบการรับรูรายไดของแตละกิจการ ผูสอบบัญชีจําเปนตองทําความเขาใจวิธีการรับรูรายไดของ
กิจการตามหลักการที่ TFRS 15 กําหนด โดยรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีที่แสดงใหเห็นวา วิธีการรับรูรายไดของกิจการ
มีความถูกตองและเหมาะสมแลว
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา (“TFRS 16”)
TFRS 16 มีผลบังคับใชตงั้ แตป 2563 (งบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาเริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป)
ซึง่ มาตรฐานดังกลาวถือวา มีการเปลีย่ นแปลงไปจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิมคอนขางมาก และสงผลกระทบ
ใหงบการเงินของกิจการทีเ่ ปนผูเ ชาตองรับรูส นิ ทรัพยและหนีส้ นิ สําหรับสัญญาเชา กลาวคือ รับรูส ทิ ธิในการใชสนิ ทรัพยอา งอิง
ที่เชา (“right-of-use asset”) และหนี้สินตามสัญญาเชา (“lease liability”) ที่แสดงถึงภาระผูกพันที่ตองจายชําระตาม
สัญญาเชา ขณะทีก่ ารบันทึกบัญชีสาํ หรับดานผูใ หเชานัน้ ไมมกี ารเปลีย่ นแปลงอยางมีนยั สําคัญ โดยจากการ
ตรวจทานกระดาษทําการในรอบที่ผานมา ก.ล.ต. พบประเด็นขอสังเกตที่สําคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบเรื่อง
สัญญาเชาตาม TFRS 16 ดังนี้

การระบุสัญญาเชา
TFRS 16 กําหนดวา ณ วันเริม่ ตนของสัญญา กิจการตองประเมินวา สัญญาเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชา
หรือไม กลาวคือ สัญญานั้นเปนการใหสิทธิในการควบคุมการใชสินทรัพยที่ระบุสําหรับชวงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับ
สิ่งตอบแทน ทั้งนี้ ผูเชาตองรับรู right-of-use asset และ lease liability สําหรับสัญญาเชาทุกสัญญา ยกเวนสัญญาเชา
ที่มีระยะสั้น หรือสัญญาเชาซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาตํ่า
การพิจารณาวา สัญญานั้นเปนการใหสิทธิในการควบคุมการใชสินทรัพยที่ระบุ หรือไม
(right to control)
1) ลูกคามีสิทธิไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดจากการใชสินทรัพยตลอดระยะเวลาการใช
สินทรัพย เชน จากการใช จากการครอบครอง หรือจากการใหเชาชวงสินทรัพย และ
2) ลูกคามีสิทธิในการกํากับการใชสินทรัพยที่ระบุ เชน สิทธิในการสั่งการวา สินทรัพยจะถูกใชอยางไร
และถูกใชเพื่อวัตถุประสงคใดตลอดระยะเวลาการใชสินทรัพย
ในปจจุบนั กิจการอาจมีการทําสัญญาหรือรายการทางธุรกิจทีซ่ บั ซอน เชน การติดตัง้ อุปกรณและใหบริการสัญญาณ
อินเตอรเน็ต การรับจางผลิตและฉีดชิ้นงาน เปนตน ซึ่งผูสอบบัญชีจำเปนตองพิจารณาวา สัญญาหรือรายการทางธุรกิจ
ดังกลาวเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
อยางไรก็ดี จากการตรวจทานกระดาษทําการของผูส อบบัญชี ก.ล.ต. พบวา ในบางกรณีผสู อบบัญชียงั ไมไดพจิ ารณา
เงือ่ นไขและเนือ้ หาสาระทีแ่ ทจริงของสัญญาทีก่ จิ การทํากับลูกคาวา มีองคประกอบของสัญญาเชา ตามที่ TFRS 16 กําหนดไว
หรือไม รวมทั้งไมพบการพิจารณาเงื่อนไขของสัญญาเชาวา เขาเงื่อนไขที่จะสามารถใชขอยกเวนในการรับรูรายการตาม
TFRS 16 ไดหรือไม
การรับจางผลิตและฉีดชิน้ งาน – กิจการรับจางผลิตและฉีดชิน้ งานโดยใชแมพมิ พทมี่ ลี กั ษณะทัว่ ไป ซึง่ เปน
สินทรัพยของกิจการ อยางไรก็ดี ในระหวางระยะเวลาของสัญญา กิจการมีขอตกลงกับลูกคาที่ทําให
ไมสามารถนําแมพิมพไปผลิตสินคาใหลูกคารายอื่นได และลูกคามีสิทธิในการสั่งใหกิจการผลิตสินคา
จากแมพมิ พดงั กลาวไดตามทีต่ อ งการ เมือ่ สิน้ สุดสัญญากิจการจึงจะสามารถนําแมพมิ พดงั กลาวไปใชผลิต
และฉีดชิน้ งานใหลกู คารายอืน่ ได จึงถือไดวา สัญญาดังกลาวมีองคประกอบของสัญญาเชาตามที่ TFRS 16
กําหนดไว เนือ่ งจากสัญญาใหสทิ ธิลกู คาในการควบคุมการใชแมพมิ พ ซึง่ กิจการตองพิจารณาปนสวนรายได
จากการขายสินคามารับรูเปนรายไดคาเชาดวย
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อายุสัญญาเชา
TFRS 16 กําหนดวา กิจการตองกําหนดอายุสญ
ั ญาเชา (lease term) ตามระยะเวลาทีบ่ อกเลิกไมไดของสัญญาเชา
(non-cancellable period) โดยใหรวมระยะเวลาตอไปนี้ดวย
1) ระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเชา (option to extend the lease)
หากมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลที่ผูเชาจะใชสิทธิเลือกนั้น และ
2) ระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเชา (option to terminate the lease)
หากมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลที่ผูเชาจะไมใชสิทธิเลือกนั้น
ในการประเมินวา ผูเชามีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลหรือไมที่จะใชสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเชาหรือ
ที่จะไมใชสิทธิในการยกเลิกสัญญาเชา กิจการตองพิจารณาขอเท็จจริงและสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของทั้งหมดที่ทําใหเกิด
สิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับผูเชาในการใชสิทธิเลือกหรือไมใชสิทธิเลือกนั้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คาดไวเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริงและสถานการณตั้งแตวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผลจนถึงวันที่ใชสิทธิเลือก
ทั้งนี้ ในการพิจารณาอายุสัญญาเชาจําเปนตองพิจารณาขอมูลแวดลอมเพื่อประเมินระยะเวลาที่ผูเชามีสิทธิ
ทีจ่ ะเลือกตออายุสญ
ั ญาเชา และตองใชดลุ ยพินจิ พิจารณาสมมติฐานวา เปนไปอยางสมเหตุสมผลแลววา ผูเ ชาจะใชสทิ ธิ
อยางไร ผูสอบบัญชีจึงควรรวบรวมหลักฐานประกอบการพิจารณาที่เหมาะสมอยางเพียงพอ
อยางไรก็ดี จากการตรวจทานกระดาษทําการของผูส อบบัญชี ก.ล.ต. พบวา ในบางกรณีผสู อบบัญชียงั ไมไดพจิ ารณา
ความสมเหตุสมผลของการประมาณการอายุสัญญาเชาที่กิจการใชในการบันทึกรายการสินทรัพยสิทธิการใชและหนี้สิน
ตามสัญญาเชา และไมพบการพิจารณาวา การขยายอายุสญ
ั ญาเชานัน้ เปนไปตามที่ TFRS 16 กําหนดไวหรือไม ยกตัวอยางเชน
สัญญาเชาที่ดินและเชาสินทรัพยบนที่ดินดังกลาว ในบางกรณีกิจการอาจกําหนด lease term สําหรับการเชา
ที่ดินกับการเชาสินทรัพยบนที่ดินดังกลาวไมสอดคลองกัน เชน กิจการคาดวา จะใชสิทธิขยายอายุสัญญาเชาที่ดิน
แตจะไมใชสิทธิขยายอายุสัญญาเชาสินทรัพยบนที่ดินดังกลาว ทั้งที่ โดยปกติกิจการจะใชที่ดินและสินทรัพย
บนที่ดินรวมกัน เปนตน การกําหนด lease term สําหรับการเชาที่ดินยาวนานกวาอายุสัญญาเชาสินทรัพย
จึงทําใหเกิดขอสงสัยไดวา กิจการจะใชประโยชนจากทีด่ นิ โดยไมมสี ทิ ธิใชประโยชนจากสินทรัพยบนทีด่ นิ ดังกลาว
ไดอยางไร ผูสอบบัญชีจึงควรพิจารณาวา การประเมินอายุสัญญาเชา รวมทั้งการพิจารณา
เกี่ยวกับการใชสิทธิขยายอายุสัญญาเชานั้นสมเหตุสมผล หรือไม โดยรวบรวมขอมูลประกอบ
การพิจารณา เชน แผนธุรกิจของกิจการ วัตถุประสงคและความจําเปนที่จะตองใชสินทรัพย
บนที่ดินดังกลาว เงื่อนไขของสัญญาวาใหสิทธิผูเชาตออายุหรือไม เปนตน
การประเมินความแนนอนอยางสมเหตุสมผลที่จะใชสิทธิเลือกหรือที่จะไมใชสิทธิเลือก พิจารณาจาก
- เงื่อนไขและขอกําหนดตามสัญญาสําหรับระยะเวลาที่เปนทางเลือกเปรียบเทียบกับอัตราตลาด
- สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาที่สําคัญที่ตองรับผิดชอบ (หรือคาดวาจะตองรับผิดชอบ)
- ตนทุนที่เกี่ยวของกับการยกเลิกสัญญาเชา
- ความสําคัญของสินทรัพยอางอิงตอการดําเนินงานของผูเชา เชน สินทรัพยอางอิงเปนสินทรัพยเฉพาะ
หรือไม และความสามารถในการหาทางเลือกที่เหมาะสม
- เงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการใชสิทธิเลือก (เชน สิทธิเลือกจะสามารถใชไดเฉพาะเมื่อไดบรรลุเงื่อนไข
หนึ่งเงื่อนไขหรือหลายเงื่อนไข) และมีความเปนไปได
ที่เงื่อนไขเหลานั้นจะมีอยู
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กรณีศกึ ษา – การตรวจสอบบัญชีหนีส้ นิ
ในรอบการตรวจที่ 4 ก.ล.ต. ไดสอบทานคุณภาพงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
งานสอบบัญชีที่อาจพบความเสี่ยงจากการทุจริต ซึ่ง ก.ล.ต. พบประเด็นขอสังเกตในเรื่องการตรวจสอบบัญชีหนี้สิน ดังนี้
ในป 2563 คณะกรรมการของบริษทั จดทะเบียนแหงหนึง่ (“บริษทั ฯ”) พบวา กองทุนในตางประเทศแหงหนึง่
(“hedge fund”) ไดมหี นังสือทวงถามหนีม้ ายังบริษทั ฯ จึงทําใหทราบวาในระหวางป 2562 บริษทั ฯ ไดมกี าร
กูย มื เงินจาก hedge fund ดังกลาวจํานวน 600 ลานบาท อยางไรก็ดี บริษทั ฯ ไมไดบนั ทึกรายการเงินกูย มื
ดังกลาวในงบการเงินประจําป 2562 ซึง่ ภายหลังพบวาสาเหตุเกิดจากการทุจริตและการจงใจปกปดขอมูล
ของผูบริหาร เหตุการณในลักษณะนี้อาจทําใหมีขอสงสัยวา เหตุใดผูสอบบัญชีจึงตรวจสอบไมพบรายการ
หนี้สินดังกลาว
แมวาเหตุการณดังกลาวอาจจะเกิดจากการทุจริตและจงใจปกปดขอมูล ซึ่งอาจพิจารณาไดวา
เปนการยากที่ผูสอบบัญชีจะตรวจพบรายการในลักษณะดังกลาว อยางไรก็ดี ผูสอบบัญชีสามารถใช
professional skepticism เขามาชวยในการตรวจสอบเรื่องความครบถวน (completeness)
ของบัญชีหนีส้ นิ ได ซึง่ โดยปกติแลวเงินทีไ่ ดรบั จากการกูย มื ยอมตองผานเขามายังบัญชีธนาคารของบริษทั ฯ
กอน เพราะฉะนัน้ บัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารจึงถือเปนอีกบัญชีหนึง่ ทีผ่ สู อบบัญชีควรใหความสนใจ
โดยเฉพาะหากขอมูลทีผ่ สู อบบัญชีรวบรวมมานัน้ ไดมาจากการตรวจสอบและแสดงใหเห็นถึงความไมสอดคลองกันของขอมูล
ที่ไดรับกับสิ่งที่ผูสอบบัญชีคาดหวังไว หรือไมเปนไปตามกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทฯ ดังนั้น ผูสอบบัญชีจึงควร
ใหความสําคัญเปนพิเศษ สําหรับกรณีศกึ ษานี้ ผูส อบบัญชีไดสง หนังสือขอยืนยันยอดไปยังธนาคารทุกแหงทีบ่ ริษทั ฯ มีบญ
ั ชีอยู
และไดรับการตอบกลับจากธนาคารแหงหนึ่ง ซึ่งระบุในหนังสือขอยืนยันยอดตอบกลับวา บริษัทฯ มีบัญชีเงินฝากบัญชีหนึ่ง
ที่แสดงยอดคงเหลือเปนศูนย ซึ่งบัญชีธนาคารนี้ไมปรากฏอยูในผังบัญชีของบริษัทฯ โดยฝายบริหารชี้แจงวา บัญชีดังกลาว
เปนบัญชีของผูบริหารชุดเดิมจึงไมมีสมุดเงินฝากเก็บไวที่บริษัทฯ และปจจุบันอยูระหวางดําเนินการปดบัญชี อยางไรก็ดี
ผูสอบบัญชีไมไดสอบทานเพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติมวาเหตุใดจึงมีบัญชีเงินฝากธนาคารที่ไมปรากฏอยูในผังบัญชีของบริษัทฯ
และไมไดตรวจสอบกับเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากคําชี้แจงของผูบริหาร ซึ่งหากผูสอบบัญชีไดตรวจสอบ
รายการเคลื่อนไหว (bank statement) ของบัญชีนี้ จะพบวา มีการโอนเงินเขามา 600 ลานบาท และโอนออกไปทั้งจํานวน
ในวันเดียวกัน ดังนั้น หากผูสอบบัญชีไดประเมินความเสี่ยงในบัญชีดังกลาวและพิจารณาขอบกพรองที่พบจากการทดสอบ
ระบบควบคุมภายใน และไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานอืน่ เพิม่ เติม เชน หลักฐานการขอเปดบัญชีธนาคาร และ bank statement
เปนตน ก็อาจตรวจพบความเสี่ยงหรือเหตุอันควรสงสัยที่จะนําไปสูการขยายขอบเขตการตรวจสอบ ที่จะชวยใหผูสอบบัญชี
สามารถตรวจพบรายการผิดปกติดังกลาวได
จากการสอบทานงานสอบบัญชีพบวา โดยสวนใหญบัญชีที่ผูสอบบัญชีมักจะมอบหมายใหผูชวยผูสอบบัญชีระดับ junior
เปนผูรับผิดชอบปฏิบัติงานสอบบัญชี เชน บัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร และบัญชีหนี้สิน เปนตน ซึ่งอาจเปนบัญชีที่มี
ความเสี่ยงและมีความสําคัญ ดังนั้น ผูสอบบัญชีจึงจําเปนตองมีการสื่อสารระหวางกันในทีมตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอตลอด
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านสอบบัญชี รวมถึงควรใช professional skepticism เพือ่ ประเมินความนาเชือ่ ถือ
ของหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ และปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบใหสอดคลองกับขอมูลที่ตรวจพบ
ในขณะทีป่ ฏิบตั งิ านสอบบัญชีซงึ่ จะชวยใหทมี งานตรวจสอบของผูส อบบัญชีสามารถปฏิบตั งิ านสอบบัญชี
ที่มีความทาทายเชนนี้ไดอยางมีประสิทธิผล
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การวิเคราะห์เชิงลึกถึงสาเหตุของข้อสังเกต
ที�ควรปรับปรุง
“root cause analysis ถือเปนกระบวนการสําคัญที่จะชวยใหสํานักงาน
สอบบัญชีเขาใจตนเหตุของปญหาทีแ่ ทจริง และสามารถกําหนด remediation plan
ไดอยางตรงจุด รวมทัง้ ปองกันไมใหเกิดขอบกพรองในลักษณะเดิมซํา้ อีกในอนาคต”

ผลการตรวจรอบที่ 4 แสดงใหเห็นวา คุณภาพ
ของสํานักงานสอบบัญชีดีขึ้นกวาเดิม ซึ่งเปนผล
มาจากความมุงมั่นของสํานักงานสอบบัญชีในการทํา
root cause analysis และ remediation plan
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชีใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง
fast track1

9

คุณภาพดีขึ้น

18

สํานักงานสอบบัญชี

หัวหนาสํานักงานสอบบัญชีสวนใหญใหความสําคัญ
กับกระบวนการจัดทํา root cause analysis และ
remediation plan โดย
• วิเคราะหสาเหตุไดครบถวน ลึกซึ้ง และตรงประเด็น
• จัดทําแผนการแกไขอยางเหมาะสมทุกขอสังเกต
• จัดลําดับความสําคัญของการแกไขขอบกพรอง
• จัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพและใหเวลาอยางเพียงพอ
ในการดําเนินการตามแผน
• ติดตามดูแลใหมกี ารแกไขขอบกพรองทีส่ าํ คัญอยางเหมาะสม
และทันเวลา
สงผลใหคณ
ุ ภาพของสํานักงานสอบบัญชีสว นใหญในองคประกอบ
ตาง ๆ ดีขึ้นอยางเห็นไดชัด

“อยางไรก็ดี สํานักงานสอบบัญชีบางแหงยังแกไขขอบกพรองสําคัญที่ ก.ล.ต. ตรวจพบได
ไมครบถวน ซึง่ จากการวิเคราะหเชิงลึก ก.ล.ต. พบวา การทีส่ าํ นักงานสอบบัญชีดงั กลาวยังไมสามารถ
แกไขขอบกพรองไดนั้นเกิดจากหลายสาเหตุประกอบกัน ดังภาพตอไปนี้”
1

สํานักงานสอบบัญชีในระบบ fast track จะตองมีผลคะแนนรวม คะแนนหัวขอ engagement performance
และคะแนนหัวขอ monitoring ครั้งลาสุดในระดับดีถึงดีมาก และมีกระบวนการกลั่นกรองคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของผูสอบบัญชีในสังกัดกอนที่จะยื่นคําขอความเห็นชอบตอ ก.ล.ต. โดยผูสอบบัญชีในสังกัดสํานักงานสอบบัญชี
ในระบบ fast track จะไดรับยกเวนขั้นตอนการตรวจกระดาษทําการกอนใหความเห็นชอบ
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ความเหมาะสมของโครงสราง
การถอืหนของสาํนกังานสอบบญ
ั ชี

การจายคาตอบแทน
ผสอบบญ
ั ชี

ปรมิาณและความซบัซอน
ของงานสอบบญ
ั ชี

การปรบัตวัของสาํนกังาน
สอบบญ
ั ชยีค new normal

ความเพยีงพอของบคลากร
ทีม่ คีวามรู้ความสามารถ
และประสบการณ์

การปรบัตวัใหทนักบัพฒ
ั นาการ
ทางเทคโนโลยแีละการเปลยีนแปลง
ของมาตรฐานวชิาชพี

Stakeholders ไม่เหน็คุณค่า
ของงานสอบบญ
ั ชี
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1. การประเมินผลและการจายคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี
การจายคาตอบแทนแกผูสอบบัญชียังคงใหความสําคัญ
กับเรื่อง “ธุรกิจ” มากกวาเรื่อง “คุณภาพ”

รอบการตรวจที่ 4 (ป 2562 - 2564) ก.ล.ต. พบวา สํานักงานสอบบัญชีบางแหงยังคงใชปริมาณงานสอบบัญชีและ
คาสอบบัญชีของกิจการทีผ่ สู อบบัญชีแตละทานลงนามแสดงความเห็นตองบการเงินเปนเกณฑในการจายคาตอบแทนแกผสู อบบัญชี
โดยไมไดนําผลการประเมินคุณภาพงานสอบบัญชีและผลการปฏิบัติงานในสวนของการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพของสํานักงาน
สอบบัญชีมาเปนปจจัยสําคัญในการพิจารณาจายคาตอบแทน

• ผูสอบบัญชีมีแนวโนมที่จะรับงานสอบบัญชีในปริมาณมากเกินกวาที่จะปฏิบัติงานได
อยางมีคุณภาพ เพื่อสรางรายไดแกสํานักงานสอบบัญชีและตัวผูสอบบัญชีเอง
• ผูสอบบัญชีขาดแรงจูงใจที่จะใหเวลาและความสําคัญกับงานพัฒนาระบบควบคุม
คุณภาพ และการติดตามผลอยางเพียงพอ

สํานักงานสอบบัญชีบางแหงยังไมไดกําหนดให “การพัฒนาคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชี” เปนหนึ่งในเกณฑการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานและการจายคาตอบแทนของหัวหนาสํานักงานสอบบัญชี ทําใหหัวหนาสํานักงานสอบบัญชีไมไดทําหนาที่ผลักดัน
ใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชีอยางจริงจัง

สํานักงานสอบบัญชีจึงควรนําปจจัยเชิงคุณภาพทั้ง
ในระดับสํานักงานสอบบัญชีและระดับงานสอบบัญชี
มาเปนสวนหนึง่ ของเกณฑการประเมินผลและการจาย
คาตอบแทน เพื่อผลักดันใหผูสอบบัญชีและหัวหนา
สํานักงานสอบบัญชีเห็นถึงความสําคัญของคุณภาพ
งานสอบบัญชีและมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ
งานสอบบัญชีและคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชี
ตอไป

ผูสอบบัญชีที่ปฏิบัติงานสวนกลางดานการพัฒนา
และติ ดตามผลระบบควบคุ มคุ ณ ภาพควรได รั บ
การประเมินผลการปฏิบัติงานและจายคาตอบแทน
ในระดับที่จูงใจใหทําหนาที่ดังกลาวอยางมีคุณภาพ
ด ว ย เนื่ อ งจากงานส ว นกลางด า นการพั ฒ นา
และติดตามผลระบบควบคุมคุณภาพของสํานักงาน
สอบบัญชีเปนงานที่มีความสําคัญในการผลักดัน
ใหเกิดคุณภาพที่ดี ทั้งในระดับงานสอบบัญชีและ
ในระดับสํานักงานสอบบัญชี
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2. ความเหมาะสมของโครงสรางการถือหุนของสํานักงานสอบบัญชี
“โครงสรางการถือหุนของสํานักงานสอบบัญชีที่เปดโอกาสใหผูสอบบัญชีมีสวนรวมเปนเจาของ
จะชวยสงเสริมความผูกพันกับสํานักงานสอบบัญชี และมุงมั่นปฏิบัติงานอยางเต็มที่
เพื่อรักษาชื่อเสียงของสํานักงานสอบบัญชี รวมทั้งทุมเทความรูความสามารถเพื่อพัฒนา
ใหสํานักงานสอบบัญชีเติบโตอยางมีคุณภาพ มั่นคงและยั่งยืน”

ก.ล.ต. พบวา สํานักงานสอบบัญชีบางแหงมีผูถือหุนใหญที่ไมไดเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี เชน เปนธุรกิจครอบครัว
ที่ผูถือหุนรุนตอมาไมไดเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี ในขณะที่บางแหงถือหุนโดยผูสอบบัญชีอาวุโสผูกอตั้งสํานักงานสอบบัญชี
(founding partner) โดยไมเปดโอกาสใหผูสอบบัญชีรุนใหมที่ไดรับมอบหมายใหลงนามแสดงความเห็นตองบการเงินในนาม
ของสํานักงานสอบบัญชี มีสวนรวมในการเปนเจาของสํานักงานสอบบัญชี (equity partner)

ผูถือหุนที่ไมไดเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจไมเขาใจหรือไมเห็นความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีอยางเพียงพอ
จนนําไปสูป ระเด็นขอบกพรองในเชิงคุณภาพ อาทิ การรายงานการถือครองหลักทรัพยและการดํารงตําแหนงในกิจการอืน่ ไมครบถวน
ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาความเปนอิสระและความขัดแยงทางผลประโยชนกับลูกคางานสอบบัญชี หรือการบริหารจัดการสํานักงาน
สอบบัญชีในลักษณะเดียวกับการบริหารธุรกิจประเภทอืน่ ๆ ทีม่ งุ เนนเรือ่ งกําไรเปนสําคัญ จนสงผลกระทบตอคุณภาพงานสอบบัญชี
ผูส อบบัญชีรนุ ใหมมฐี านะเปนเพียงลูกจางของสํานักงานสอบบัญชี ไมมสี ทิ ธิในการแสดงความเห็นหรือมีอาํ นาจในการบริหาร
งานในสํานักงานสอบบัญชีอยางเพียงพอ ไมเห็นโอกาสที่จะกาวขึ้นมามีสวนเปนเจาของสํานักงานสอบบัญชี จึงไมมีความผูกพันกับ
สํานักงานสอบบัญชี ทําใหมองเพียงผลตอบแทนระยะสั้นที่ตนจะไดรับจากสํานักงานสอบบัญชีเทานั้น และขาดแรงจูงใจที่จะพัฒนา
ระบบควบคุมคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชีใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเปนรากฐานใหสํานักงานสอบบัญชีเติบโตอยางยั่งยืน
ในระยะยาว
สํานักงานสอบบัญชีจึงควรจัดโครงสรางผูถือหุนในลักษณะที่เปดโอกาสใหพนักงาน
สอบบัญชีทมี่ ศี กั ยภาพมีโอกาสกาวขึน้ มาเปนหุน สวนของสํานักงานสอบบัญชี (equity partner)
เพื่อสงเสริมใหเกิดความผูกพันตอองคกร และจูงใจใหพนักงานสอบบัญชีมีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานและเห็นถึงความสําคัญของการรักษาคุณภาพงานสอบบัญชี ทั้งนี้ การจัดทํา
partnership agreement เพือ่ ใหผสู อบบัญชีทเี่ กษียณอายุหรือลาออกจากสํานักงานสอบบัญชี
ขายหุนใหกับผูสอบบัญชีที่ยังปฏิบัติงานอยูจะชวยรักษาโครงสรางการถือหุนใหเหมาะสม
และจูงใจใหผูสอบบัญชียังคงปฏิบัติงานอยูกับสํานักงานสอบบัญชีตอไปในระยะยาว
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3. ความเหมาะสมของปริมาณและความซับซอนของงานสอบบัญชี

คุณภาพงานสอบบัญชีลดลง

4. การปรับตัวของสํานักงานสอบบัญชียุค new normal
อก
อ
า
รล
า
ก
รา
อัต

สํานักงานสอบบัญชียังไมไดนําเทคโนโลยีมาชวย
ใหงานสอบบัญชีมีประสิทธิภาพเพียงพอ
ทําใหไมสามารถดึงดูดคนรุนใหมไวกบั องคกร

สํานักงานสอบบัญชียังไมไดทําความเขาใจความตองการของบุคลากร
รุนใหมอยางเพียงพอ สิ่งตอบแทนที่ใหไมตอบสนองความตองการ
งานที่มอบหมายไมทาทายเพียงพอ รวมถึง ไมมี career path
ที่ชัดเจน จึงไมสามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ
ไวกับองคกรได

บุคลากรไมมี work life harmony ที่ดีในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
สงผลใหมีอัตราการลาออกคอนขางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง
สถานการณการแพรระบาดของ covid-19 ที่มีความยากลําบาก
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี
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5. ความเพียงพอของบุคลากรที่มีความรูความสามารถและประสบการณ
ในสํานักงานสอบบัญชี
ผ  ส อ บ บ ญ
ั ช ีอ า ว  โ ส ม ีสว นรว ม
ใน ง าน ส อบ บ ญ
ั ช ีไ ม เ พ ยี ง พ อ

พนัก งานขาด professional skepticism
แ ล ะป ร ะส บ ก า ร ณ  ใ น ง า น ส อ บ บ ญ
ั ชี

สาํ น ัก ง า น ส อ บ บ ญ
ั ช ีข น า ด เ ล็ก เ ผ ช ิญ ก บั
ความทา ทายในการดึงดด และ
ร กั ษ า บ ค ล า ก ร ที่ ม ีศ กั ย ภ า พ สง

ผ ท าํ ห น า ที่ เ ป็ น technical committee
หรือ monitoring team มีค วามรค วามสามารถ
ประสบการณ แ ล ะเ ว ล า ที่ ไ ม เ พ ยี ง พ อ

“ไมสามารถตรวจพบรายการที่ผิดปกติ
และขอผิดพลาดที่มีสาระสําคัญในงบการเงิน”

audit quality
up
down

6. การปรับตัวใหทันกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง
ของมาตรฐานวิชาชีพ
“การลงทุนในเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อทําหนาที่ปรับปรุงคูมือใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
ที่ออกใหมมีตนทุนที่คอนขางสูง สํานักงานสอบบัญชีขนาดเล็กจึงไมสามารถปรับตัวใหทันกับพัฒนาการดังกลาวได”
หัวหนาสํานักงานสอบบัญชีไมไดใหความสําคัญ
กับการนําเทคโนโลยีและการวาจางบุคลากร
ผูเชี่ยวชาญมาชวยในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ขาดผูเชี่ยวชาญและงบประมาณลงทุนในการนํา
เทคโนโลยี เช น audit software และ data
analytics tools มาใชในการปฏิบตั งิ านสอบบัญชี
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

Tone at the top

สํานักงานสอบบัญชีขนาดเล็กขาด economy
of scale ในการลงทุนในเทคโนโลยีและ
ทรัพยากรบุคคลเพื่อใหงานสอบบัญชีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

ขาดทรัพยากรบุคคลทีท่ าํ หนาทีต่ ดิ ตามและผลักดันใหเกิด
การนํามาตรฐานวิชาชีพที่ปรับปรุงใหมมาถือปฏิบัติ
อยางถูกตองและทันเวลา เชน การนํามาตรฐานการบริหาร
คุณภาพงานสอบบัญชี 1 (TSQM1) มาใชในการบริหาร
คุณภาพสํานักงานสอบบัญชีแทนมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพ ฉบับที่ 1 (TSQC1)
Low efﬁciency and quality

Small audit ﬁrms

Pool resource

Increase efﬁciency and quality
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7. Stakeholders ไมเห็นคุณคาของงานสอบบัญชี
จาก root cause analysis ที่สํานักงานสอบบัญชีบางแหงยังไมสามารถปรับปรุงระบบควบคุม
คุณภาพงานสอบบัญชีใหดีขึ้นไดนั้น มีสาเหตุสําคัญจากการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลและเงินทุนที่จะนํามา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีใหดีขึ้น ซึ่งเมื่อวิเคราะหปญหาในอุตสาหกรรม
งานสอบบัญชีของไทยแลวพบวา stakeholders ทีเ่ กีย่ วของกับระบบรายงานทางการเงินยังไมเห็นถึงคุณคาของงานสอบบัญชีเทาทีค่ วร
ทําใหคาสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีไดรับไมเพียงพอสําหรับการดูแลระบบควบคุมคุณภาพใหมีมาตรฐานอยางตอเนื่อง รวมถึงดึงดูด
ผูที่มีศักยภาพสูงมารวมงาน

คัดเลือกผูสอบบัญชีจากคุณภาพ
งานสอบบัญชีเปนหลัก

บริษัทจดทะเบียนบางแหงยังคงคัดเลือกผูสอบบัญชี
จากการเปรียบเทียบคาสอบบัญชีเปนหลัก
สงผลใหเกิดปญหา ดังนี้
- ความกดดันดานราคา (audit fee pressure)
ทําใหงานสอบบัญชีไมมีคุณภาพ
- การขาดแคลนผูสอบบัญชี เนื่องจากคาตอบแทน
ไมเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและ
ความเสี่ยงที่ผูสอบบัญชีตองเผชิญ

ก.ล.ต. จึงไดรว มมือกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ ดําเนินโครงการ value of audit โดย ก.ล.ต. ไดใหทนุ สนับสนุนแกสภาวิชาชีพบัญชีฯ
ในการวาจางทีมวิจยั เพือ่ ศึกษาสาเหตุทที่ าํ ให stakeholders ทีเ่ กีย่ วของยังไมเห็นถึงคุณคาของงานสอบบัญชีเทาทีค่ วร และทําการศึกษา
แนวทางการแกไขปญหาดังกลาวในตางประเทศ รวมถึงใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการดําเนินการแกไขปญหาสําหรับประเทศไทย
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใหสภาวิชาชีพบัญชีฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําแผนงานดังกลาวไปดําเนินการผลักดัน
ให stakeholders ที่เกี่ยวของเห็นถึงคุณคาของงานสอบบัญชีซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีอยางยั่งยืนตอไป

กรรมการตรวจสอบ

ผูใ ชงบการเงิน

ผูถ อื หุน

ผูบ ริหารบริษทั

คุณภาพงานสอบบัญชีเพิ่มขึ้น

คาสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลชวยใหสํานักงาน
สอบบัญชีดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพและ
พัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีไดอยางตอเนื่อง

ตลาดทุนไทยเติบโต
อยางมั่นคงและยั่งยืน
ระบบรายงานทางการเงินนาเชื่อถือ
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แผนงานและเรื�องสําคัญที�จะมุ่งเน้นในป� 2565
“ก.ล.ต. กําหนดแผนงานเพื่อสงเสริมให stakeholders ที่สําคัญในระบบนิเวศ
ของการจัดทํารายงานทางการเงิน (“ﬁnancial reporting ecosystem”) ทําหนาที่ของตนเอง
ไดอยางสมบูรณ เพื่อสนับสนุนให ﬁnancial reporting ecosystem มีความสมดุล
และยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงิน (“F/S”) ของกิจการในตลาดทุนไทยใหยั่งยืน”
แผนงานในการยกระดับคุณภาพระบบรายงานทางการเงิน
ปลุกจิตสํานึกในการปฏิบัติ (Self-Discipline)
1. การใหความรูแก preparers
และกรรมการตรวจสอบ
2. การยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชี

สรางแรงผลักดันจากสังคม
(Market Force)

3. การสรางแรงผลักดันจากสังคมเพือ่ เปน
กลไกสงเสริมใหผูสอบบัญชีมีคุณภาพ

กําหนดกฎระเบียบขั้นพื้นฐาน
(Regulatory Discipline)
5. การปรับปรุงกฎเกณฑและระบบงาน
ที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลผูสอบบัญชี
ใหมปี ระสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึน้
6. การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ภายในโดยใชเทคโนโลยีเปนตัวขับเคลื่อน

4. การสงเสริมให stakeholder
ที่เกี่ยวของเห็นคุณคาของงานสอบบัญชี

1. การใหความรูแก preparers และกรรมการตรวจสอบ
 ภ าพ
ยกระดบัคณ
งบการเงนิตั้งแตตนทาง

รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหความรูแก preparers และกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหตระหนักถึง
บทบาทหนาทีใ่ นการจัดทํางบการเงินใหถกู ตองตัง้ แตตน ทาง และการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี และชีใ้ หเห็นถึงความสําคัญ
ในการดูแลคุณภาพการจัดทํารายงานทางการเงิน เพือ่ ยกระดับความนาเชือ่ ถือของระบบรายงานทางการเงินใหดยี งิ่ ขึน้
ซึ่งจะชวยพัฒนาตลาดทุนไทยใหนาเชื่อถือและเติบโตอยางยั่งยืนตอไป
โดยการจัดอบรม/ สัมมนาในเรื่องตาง ๆ เชน
- การดูแลคุณภาพ F/S และการวิเคราะหความผิดปกติของขอมูลใน F/S ผานกรณีศึกษา
- กรณีศึกษาการทุจริตและการตกแตงงบการเงิน
- ขอมูลและเครื่องมือในการสนับสนุนการทําหนาที่กรรมการตรวจสอบ
- การเตรียมความพรอมในการเขาระดมทุน และเรื่องสําคัญที่เกี่ยวของกับการจัดทํา F/S การมีระบบบัญชี
และระบบความคุมภายในที่เหมาะสม ใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (“SMEs”)
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2. การยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชี
โครงการ bank conﬁrmation on blockchain
Q3 ป 2565

เพิ่มจํานวนผูสอบบัญชี
ที่มีคุณภาพ
Q4 ป 2565

เตรียมความพรอมใหผูสอบบัญชีสามารถดําเนินการ
ตามมาตรฐานสากลดาน AML/CFT

ใหความรูแกผูสอบบัญชี
ในตลาดทุน และ
potential auditors

บูรณาการความรวมมือกับ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ

สนับสนุนใหสํานักงานสอบบัญชีขนาดกลาง
และขนาดเล็กเติบโตอยางยั่งยืน
ประชุมรวมกับสํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุน

ใชภ้ายใน (Internal)

ก.ล.ต. มีแผนงานสงเสริมใหผูสอบบัญชีเห็นถึงความสําคัญของบทบาทหนาที่ของตนเองในการยกระดับความนาเชื่อถือ
ของระบบรายงานทางการเงิน ซึ่งจะเปนกลไกในการคุมครองผูลงทุน รวมทั้งเสริมสรางความรูและเตรียมความพรอม
ในเรือ่ งตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ สนับสนุนใหผสู อบบัญชีสามารถทําหนาทีข่ องตนเองไดอยางเต็มศักยภาพมากยิง่ ขึน้ ดังนี้

LiVE Exchange

จัดอบรมและสัมมนาใหความรูแกผูสอบบัญชีในตลาดทุนและผูสอบบัญชี
ที่อยูระหวางการเตรียมความพรอมในการขอความเห็นชอบอยางตอเนื่อง
หัวขอที่คาดวาจะจัดสัมมนา เชน
• มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับที่ 1 และ 2 (ISQM 1 และ ISQM 2)
• ปญหาในการปฏิบัติงานและขอบกพรองที่พบบอยในการสอบบัญชี
• ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับ Non-Compliance with Laws and
Regulations (NOCLAR) ซึง่ ครอบคลุมถึงเรือ่ ง anti-money laundering
• emerging issues เชน การบัญชีและการสอบบัญชีสาํ หรับ digital assets
• หลักเกณฑการระดมทุน เกณฑการจัดทําและนําสงงบการเงินของ SMEs
เพื่อรองรับการระดมทุนของ SMEs
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จัดการประชุมรวมกับสํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุนทุกแหงอยางสมํ่าเสมอ
เพื่อหารือแนวทางการยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีในภาพรวม และแนวทาง
สนับสนุนการทํางานของสํานักงานสอบบัญชีอยางตอเนื่อง เชน การใหคําปรึกษา
เกีย่ วกับมาตรฐานวิชาชีพบัญชีผา นโครงการฮอตไลนใหคาํ ปรึกษารวมทัง้ การสือ่ สาร
common ﬁndings ที่พบจากการตรวจทานกระดาษทําการและงบการเงิน
รวมถึง theme inspection และเรือ่ งทีค่ วรใหความสําคัญในการตรวจสอบงบการเงิน

สนับสนุนใหสํานักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตอยางยั่งยืน
โดยการสงเสริมใหสาํ นักงานสอบบัญชีมรี ะบบงานสําคัญทีจ่ ะสามารถปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
วิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีจํานวนทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถ
ในแตละดานทีเ่ กีย่ วของอยางเพียงพอในการใหบริการงานสอบบัญชีแกกจิ การในตลาดทุน
ที่มีการขยายตัวและมีความซับซอนมากขึ้น อาทิ การสนับสนุนใหมีการรวมตัวกันของ
สํานักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งจะชวยใหเกิดการประหยัดตอขนาด
ในการลงทุนในระบบงานตาง ๆ รวมถึงสามารถดึงดูดผูท มี่ คี วามเชีย่ วชาญในแตละดาน
เขามารวมงานกับสํานักงานสอบบัญชี

บูรณาการความรวมมือกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดย
• สานตอความรวมมือสําหรับโครงการจัดทําคูมือการบริหารคุณภาพ
(ISQM) และโครงการพัฒนา IT audit software & tools ใหแก
สํานักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็ก
• หารือแนวทางในการยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีอยางตอเนื่อง
เชน การจัดทํา manual/methodologies ในเรื่องตาง ๆ ที่สําคัญ

Audit Software
& Tools

Manual

Audit
Quality

Q3 ป 2565

สนับสนุนแผนยุทธศาสตรชาติดา นการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตาน
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (“AML/CFT”) โดยออกแนวปฏิบัติสําหรับ
ผูสอบบัญชีในตลาดทุนที่อางอิงจากมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีเพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามมาตรฐาน AML/CFT

สนับสนุนการพัฒนาระบบการขอยืนยันยอดเงินฝากธนาคารผานระบบ blockchain
เพื่อแกปญหาเรื่องความถูกตองครบถวนของขอมูลการยืนยันยอดเงินฝากธนาคารที่ไดรับ
จากธนาคารและปองกันการทุจริต อีกทั้งยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วของ
กระบวนการไดรับขอมูลการยืนยันยอดเงินฝากธนาคารอีกดวย
Q4 ป 2565
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400 คน
ลดคาธรรมเนียมคําขอความเห็นชอบผูสอบบัญชีรายใหมที่สังกัดสํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุน
ที่ยื่นคําขอความเห็นชอบในชวง 1 กุมภาพันธ - 30 มิถุนายน 2565 จาก 50,000 บาท เหลือ 10,000 บาท

รวมมือกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ ใหความชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกสํานักงานสอบบัญชีนอกตลาดทุน
ที่สนใจเขาสูตลาดทุน เพื่อเตรียมความพรอมเขามาเปนผูสอบบัญชีในตลาดทุน
ผลักดันใหมีผูสอบบัญชีรองรับกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่เตรียมเขาจดทะเบียน
จัดกิจกรรมใหผูสอบบัญชีในตลาดทุนและ SMEs ที่มี potential ไดมีโอกาสพบและรับคําปรึกษาจากผูสอบบัญชี
ในตลาดทุน
จัดกิจกรรมใหความรูเ กีย่ วกับตลาดทุนและวิชาชีพบัญชีแกนกั ศึกษามหาวิทยาลัยในภูมภิ าคตาง ๆ
เพื่อจูงใจใหนักศึกษามีความสนใจในการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีมากขึ้นซึ่งจะชวยบรรเทาปญหา
การขาดแคลนบุคลากรในวิชาชีพสอบบัญชี และสนับสนุนการเพิ่มจํานวนผูสอบบัญชีในตลาดทุน

LiVEExchange

3. การสรางแรงผลักดันจากสังคมเพื่อเปนกลไกสงเสริมใหผูสอบบัญชีมีคุณภาพ
สนบัสนนใหสาํนกังานสอบบญ
ั ชใีนตลาดทนเปดเผยรายงานการตรวจระบบควบคมคณ
 ภาพ
สอืสารให “กรรมการตรวจสอบ” คดัเลอืกผสอบบญ
ั ชทีีมคีณ
 ภาพ
สงเสรมิให “ผลงทน” เหน็ความสาํคญ
ั ของการคดัเลอืกผสอบบญ
ั ชทีีมคีณ
 ภาพ

คุณภาพ

ราคา

New

สนับสนุนใหสํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุนเปดเผยรายงานการตรวจระบบควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชี (“ﬁrm inspection report”) บนเว็บไซตของ ก.ล.ต. เพื่อให stakeholders
ทีเ่ กีย่ วของ ซึง่ รวมถึงบริษทั จดทะเบียนและกรรมการตรวจสอบ มีขอ มูลเชิงคุณภาพของสํานักงาน
สอบบัญชีที่เพียงพอในการพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีใหเหมาะสมกับขนาดและความซับซอน
ของกิจการ รวมทั้งยังชวยผลักดันใหสํานักงานสอบบัญชีมีแรงจูงใจในการเรงแกไขขอบกพรอง
ทีเ่ กีย่ วของกับระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีและยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีใหดยี งิ่ ขึน้
เพื่อใหสามารถเปนตัวเลือกที่เหมาะสมในการใหบริการงานสอบบัญชีแกกิจการในตลาดทุน
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New

สื่อสารให “กรรมการตรวจสอบ” คัดเลือกผูสอบบัญชีที่มีคุณภาพ โดยการจัดอบรม สัมมนา
รวมทั้งเผยแพรบทความเรื่อง “การคัดเลือกผูสอบบัญชีที่มีคุณภาพจากขอมูล ﬁrm inspection
report” เพือ่ ให stakeholders ทีเ่ กีย่ วของ ซึง่ รวมถึงกรรมการตรวจสอบ มีความเขาใจในการนํา
ขอมูลเชิงคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชีที่ระบุไวใน ﬁrm inspection report ไปใชในการ
พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเปนกลไกในการผลักดันใหสํานักงานสอบบัญชี
มุงเนนที่จะยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีมากกวาการแขงขันดานราคา

New

สงเสริมให “ผูลงทุน” เห็นความสําคัญของการคัดเลือกผูสอบบัญชีที่มีคุณภาพ โดยใหความรู
เกี่ยวกับการวิเคราะหงบการเงินและกรณีศึกษาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความถูกตองและนาเชื่อถือ
ของรายงานทางการเงิน เพื่อสงเสริมใหผูลงทุนตระหนักถึงความสําคัญของการมีผูสอบบัญชีที่มี
คุณภาพ ซึ่งจะทําใหเกิดความมั่นใจในการนําขอมูลในรายงานทางการเงินไปใชในการตัดสินใจลงทุน
ประกอบกับใหความรูเ กีย่ วกับการสอบถามขอมูลเชิงคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชีและผูส อบบัญชี
จากกรรมการตรวจสอบและบริษทั จดทะเบียน เพือ่ ใหเกิดแรงผลักดันจากผูล งทุนใหกจิ การในตลาดทุน
มีการคัดเลือกผูสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขนาดและความซับซอนของกิจการมากกวาพิจารณาจาก
ปจจัยดานราคาเปนหลัก

4. การสงเสริมให stakeholder ที่เกี่ยวของเห็นคุณคาของงานสอบบัญชี

New

รวมกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในการริเริ่มโครงการสงเสริมให stakeholders ที่เกี่ยวของเห็นคุณคา
ของงานสอบบัญชี (“โครงการ value of audit”) โดยทําการศึกษาสาเหตุที่ทําให stakeholders
ที่เกี่ยวของไมเห็นคุณคาของงานสอบบัญชีเทาที่ควร รวมทั้งใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการ
แกไขปญหาดังกลาว เพือ่ กําหนดแผนการดําเนินการในระยะสัน้ และระยะยาวรวมกัน โดยมีเปาประสงค
ให stakeholders ทีเ่ กีย่ วของเห็นถึงคุณคาของงานสอบบัญชี ซึง่ จะชวยลดปญหาความกดดันดานราคา
(audit fee pressure) และเปนแรงกระตุนใหเกิดการแขงขันดานคุณภาพในวิชาชีพสอบบัญชี ซึ่งจะ
ผลักดันใหสํานักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีตอไป
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5. การปรับปรุงกฎเกณฑและระบบงานที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลผูสอบบัญชี
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

1
2

พฒ
ั นาระบบการยนื
คาํขอความเหน็ชอบ
ผูส อบบญ
ั ชี online

ปรับปรุงเกณฑการลงโทษผูสอบบัญชีใหมี
ความเหมาะสมและไดสัดสวนกับความรุนแรง
ของความผิด (proportionality) รวมทั้ง
กําหนดปจจัยเพิ่มโทษและลดโทษ
ใหชัดเจนยิ่งขึ้น
พัฒนาระบบการยื่นคําขอความเห็นชอบ
เปนผูสอบบัญชีในตลาดทุน “e-submission”
เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูสอบบัญชี
และสํานักงานสอบบัญชี

New

ปรบัปรุงเกณฑการลงโทษ
ผูส อบบญ
ั ชี

6. การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานภายในโดยใชเทคโนโลยีเปนตัวขับเคลือ่ น
สรางสภาพแวดลอมทเีออืตอการทาํงานในยุคดจิทิลั
นาํเทคโนโลยมีาชวยตรวจระบบควบคุม
คุณภาพของสาํนกังานสอบบญ
ั ชแีละสอบทาน
คุณภาพงานสอบบญ
ั ชขีองผูสอบบญ
ั ชี

พฒ
ั นาศกัยภาพของพนกังานใหกาวทนั
ตอการเปลียนแปลงในโลกยุคดจิทิลั

- ใหทุนการศึกษาแกพนักงาน ก.ล.ต. ที่มี
ศักยภาพไปศึกษาตอในระดับปริญญาโท
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยี
ทางการเงิน ณ สถาบันการศึกษาชั้นนํา
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
- ฝกงานในสวนที่เกี่ยวของกับการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการกํากับดูแลผูสอบบัญชี
- จัดอบรมความรูที่เกี่ยวของกับ digital assets
และ blockchain ใหแกพนักงาน

- จัดทําฐานขอมูลของสํานักงานสอบบัญชีและ
ผูสอบบัญชีแบบ machine readable
- ใช data analytic ในการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ
ที่เปนตัวชี้วัดคุณภาพงานสอบบัญชี (AQIs) เพื่อใช
ในการพิจารณาความเสี่ยงและวางแผนการตรวจ
- สานตอการทํา knowledge sharing platform
ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาตอยอดเพื่อใหสามารถ
แบงปนขอมูลความรูตอบุคคลภายนอก
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ข้อมูลสถิติท�ีสําคัญ
สถิติการเขาตรวจระบบควบคุมคุณภาพสํานักงานสอบบัญชีและการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีในตลาดทุน
จํานวนผูที่ไดรับ
ความเห็นชอบ

ป

จํานวนสํานักงาน
สอบบัญชีที่ไดรับ
การตรวจระบบ
ควบคุมคุณภาพ

จํานวนผูยื่นขอ
ความเห็นชอบทั้งสิ้น
(ไมรวมผูที่ถอน
คําขอความเห็นชอบ)

ยื่นครั้งแรก

ตออายุ

2558

16

34

21

2559

13

65

2560

8

2561

จํานวน
ผูที่ไมไดรับ
ความเห็นชอบ

จํานวน
ผูที่ถอนคําขอ
ความเห็นชอบ

11

2

3

26

39

-

-

62

26

36

-

2

16

53

28

25

-

4

2562

13

62

22

40

-

1

2563

12

62

40

22

-

-

2564

15

79

31

48

-

1

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

สถิติการดําเนินการกับงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน
หนวย : บริษัท

การดําเนินการ

2560

2561

2562

2563

2564

(1) การสั่งใหบริษัทจดทะเบียน
แกไขงบการเงิน

2

1

-

-

-

(2) การสั่งใหตรวจสอบ
เปนกรณีพิเศษ (special audit)

1

-

-

-

-

- 80 -

สถิติการใหบริษัทจดทะเบียนแกไขงบการเงิน

หนวย : บริษัท

สาเหตุการสั่งแกไข

2560
2560

2561
2561

2562
2562

2563
2563

2564
2564

(1) การจัดทํารายงานทางการเงิน
และการเปดเผยขอมูลไมเปนไปตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน

2

-

-

-

-

(2) ผูสอบบัญชีแสดงความเห็น
อยางมีเงื่อนไข หรือไมแสดง
ความเห็นเนื่องจากถูกจํากัด
ขอบเขตโดยผูบริหาร

-

1

-

-

-

สถิติการดําเนินการกับผูสอบบัญชี

หนวย : ราย

พฤติกรรม

2560

2561

2562

2563

2564

บกพรองในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
ตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีกําหนด

กําชับ
2 ราย

-

สั่งพัก
1 ราย

-

กําชับและเปดเผย
ขอมูลในเว็บไซต
1 ราย

หมายเหตุ :
ณ 31 ธันวาคม 2564 ก.ล.ต. มีกรณีทอี่ ยูร ะหวางการพิจารณาขอบกพรองในการปฏิบตั งิ านสอบบัญชีของผูส อบบัญชีจาํ นวน 1 ราย
ซึ่งในเดือนมกราคม 2565 ก.ล.ต. ไดสั่งพักการใหความเห็นชอบการเปนผูสอบบัญชีในตลาดทุนของผูสอบบัญชีรายดังกลาว
เปนระยะเวลา 6 เดือนนับแตวันที่ 19 มกราคม 2565 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9292&NewsNo=11&NewsYear=2565&Lang=TH
สถิติการดําเนินการมาตรการลงโทษทางแพงกับอดีตผูชวยผูสอบบัญชีที่สังกัดสํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุน

พฤติกรรม
นําขอมูลรางงบการเงินของบริษัท
จดทะเบียนที่เปนลูกคาซึ่งผาน
การสอบบัญชีแลวแตยังไมเปดเผย
ไปใชซื้อขายหลักทรัพย
และสัญญาซื้อขายลวงหนา

หนวย : ราย

2560

2561

2562

2563

2564

-

-

3

-

-
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