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ช่วงปลายปีต่อเนื่องถึงช่วงต้นปีเป็นช่วงเวลาที่บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่พิจารณาคัดเลือก

ผู้สอบบัญชีของกิจการ เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
(Annual General Meeting: AGM) บทความนี้จึงมุ่งหมายที่จะเสนอแนะข้อมลูเชิงคุณภาพสำหรับ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจคัดเลือกผู้สอบบัญชี  
โดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในรายงานการตรวจระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี  
(firm inspection report)  
 

การคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์อย่างไรต่อกิจการ 
 การที่รายงานทางการเงินจะมีคุณภาพและน่าเชื่อถือได้นั้น ผู้สอบบัญชีถือเป็น 

ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อความถูกต้องของรายงานทางการเงิน 
ที่ผู้บริหารเป็นผู้จัดทำตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือให้รายงานทางการเงินสะท้อนเนื้อหา
สาระทางเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานที่แท้จริง ซึ่งจะเป็นกลไกในการคุ้มครอง 
ผู้ลงทุนในตลาดทุน โดยชว่ยให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทย และดึงดูดให้ผู้ลงทุน 
เข้ามาลงทุนในตลาดทุนมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถระดมทุนได้ในตน้ทุนที่เหมาะสม  
 

การตรวจระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสำคัญอย่างไร 
 การที่ผู้สอบบัญชีจะสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพนั้น 

ระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง 
ที่จะช่วยผลักดันให้ผู้สอบบัญชีในสังกัดปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ เนื่องจากการปฏิบัติงาน 
สอบบัญชีไม่สามารถทำได้โดยลำพัง กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติงานร่วมกับทีมตรวจสอบ  
และต้องมีเคร่ืองมือและระบบงานต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชี 
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
 

การคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพ               
จากข้อมูล Firm inspection report 
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ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะแจ้งผลการตรวจระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีใน firm inspection 
report เพ่ือสื่อสารให้สำนักงานสอบบัญชีนำข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีให้ดียิ่งขึ้น  
รวมทั้งที่ผ่านมา ก.ล.ต. ยังสนับสนุนให้กรรมการตรวจสอบขอ firm inspection report จาก
สำนักงานสอบบัญชี เพ่ือนำไปใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงปัจจัย 
ด้านคุณภาพเป็นหลัก 
 

ข้อมูลสำคัญใน firm inspection report ที่สามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณา
คัดเลือกผู้สอบบัญชี  
firm inspection report มีข้อมูล 3 ส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อกรรมการตรวจสอบ 

ในการนำไปใช้ตั้งคำถามเกี่ยวกับคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก 
ผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการ ดังนี้ 
 
  

 
 
 
 

นับตั้งแต่ปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เข้าตรวจระบบควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนอย่างสม่ำเสมอ 
ตามหลักเกณฑ์การประเมินความเส่ียง โดยสำนักงานสอบบัญชี 
แต่ละแห่งจะได้รับการตรวจอย่างน้อย      

       1 ครั้งในรอบ 3 ปี 

เพ่ือให้มั่นใจว่า สำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน 
มีระบบควบคุมคุณภาพงานที่เพียงพอและน่าเชื่อถือว่า 
จะสามารถดูแลให้ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนที่สังกัด 
สำนักงานสอบบัญชีปฏิบัติงานเป็นไปตาม 
มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน 
อย่างมีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง 

สรุปผลการตรวจระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญช ี

ประเด็นที่พบจากการตรวจระบบควบคุมคุณภาพ 

ภาคผนวก 3 ข้อมูลเชิงสถิติที่เป็นตัวชี้วดัคุณภาพ 
งานสอบบัญชี (Audit Quality Indicators : “AQIs”) 
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ตารางสรุปผลการตรวจระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีแบ่งเป็น 6 องค์ประกอบตามที่
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพกำหนด โดยจะแสดงข้อมูลคะแนนผลการประเมิน แบ่งเป็น 5 ระดับ  
เริ่มตั้งแต่ 1 (ดีมาก)  2 (ดี)  3 (ยอมรับได้)  4 (ต้องปรับปรุง) จนถึง 5 (ไม่ผ่าน) โดยท้ายตาราง 
จะสรุปข้อมูลสำคัญที่ ก.ล.ต. ตรวจพบ รวมถึงเรื่องที่สำนักงานสอบบัญชีควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ 
ในการปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 

 
 
 

ข้อมูลส่วนนี้อธิบายถึงผลการตรวจระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีในแต่ละองค์ประกอบ
ในรอบการตรวจล่าสุด ซึ่งมี 6 องค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อคุณภาพงานสอบบัญชี ดังนี้  
  

สรุปผลการตรวจระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 
 

 ประเด็นที่พบจากการตรวจระบบควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชี

 

หัวหนาสำนักงานสอบบญัชมีีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างวฒันธรรมองค์กร 
โดยการกำหนดนโยบายทีแ่สดงใหเห็นวา คุณภาพเปน็สิง่จำเปน็ในการปฏิบตัิงาน 
สื่อสารและดแูลให้สมาชิกทกุคนในสำนักงานสอบบญัชทีราบและปฏบิัตติามนโยบาย 
ดังกลา่ว อาทิ การประเมินผลและการจ่ายคา่ตอบแทนที่คำนึงถึงปัจจัยด้านคุณภาพ  
การสนบัสนนุทรัพยากรและเครื่องมือที่ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมีคณุภาพ เปน็ตน้ 

(1) ความรับผิดชอบของผู้นำต่อคุณภาพภายในสำนักงาน (Leadership Responsibilities) 
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(2) ข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ (Ethics) 

การปฏิบตัติามขอกำหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวของของสำนกังานสอบบัญช ีผูส้อบบัญช ี
และสมาชิกในสงักดัถือเป็นหัวใจของการประกอบวิชาชพีสอบบัญช ีโดยเฉพาะเรื่อง 
การรกัษาความเป็นอสิระในการปฏิบตัิงาน ซึ่งจะชว่ยใหผู้้ใช้งบการเงนิเกดิความเชื่อมั่นตอ่
การทำหน้าที่ของผู้สอบบญัชีและคุณภาพของรายงานทางการเงนิ  ดังนั้น สำนกังานสอบ
บัญชีจึงต้องจดัใหม้ีกระบวนการสอดส่องดูแลให้มัน่ใจว่า สำนักงานสอบบญัชแีละผู้สอบบัญชี
ในสังกดัปฏิบตัิตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ 

(3) การตอบรับงานและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กบัลูกค้าและงานแต่ละงาน (Client Acceptance) 

การตอบรบังานและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธก์ับลูกคา้เป็นกระบวนการสำคัญที่ใช ้
ในการพิจารณาถงึความเสี่ยงของลกูคาสอบบญัชี ควบคูไ่ปกับการพิจารณาถงึปริมาณ 
และความซับซอ้นของงาน โดยเปรียบเทียบกับทรัพยากรของสำนักงานสอบบญัชี 
ทั้งในดา้นความเชี่ยวชาญและเวลาในการปฏิบตัิงานสอบบัญชี เพ่ือให้มั่นใจไดว้่า ผูส้อบบัญชี
และทีมตรวจสอบจะสามารถปฏิบตัิงานสอบบัญชไีด้อยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ 

(4) ทรัพยากรบุคคล (Human Resources)  

สำนักงานสอบบญัชีต้องจัดให้มีกระบวนการต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนใหพ้นกังาน 
ทุกระดับมคีวามรู ้ความสามารถ และเวลาที่เพียงพอในการปฏิบตัิงานตรวจสอบ อาทิ 
การฝึกอบรมอย่างสมำ่เสมอ รวมทั้งการมรีะบบประเมินผลที่ผลักดนัให้พนักงานมุ่งเน้น 
ที่จะปฏิบตัิงานอย่างมีคุณภาพ 

(5) การปฏิบัติงาน (Engagement Performance) 

การที่สำนักงานสอบบญัชีจดัใหม้ีคูม่ือการตรวจสอบและแนวการตรวจสอบที่ครบถว้นตาม
มาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงมีผูเ้ชี่ยวชาญในการให้คำปรกึษาหารอืทางเทคนคิ จะทำใหม้ั่นใจไดว้่า 
ผูส้อบบัญชีในสังกดัและทมีตรวจสอบมแีนวทางการปฏบิัติงานและเครื่องมือเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานสอบบญัชีได้อย่างมีคุณภาพตามที่มาตรฐานวชิาชีพและขอ้กำหนดทางกฎหมาย 
ที่เกี่ยวขอ้งกำหนด 
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AQIs เป็นข้อมูลเชิงสถิติที่เป็นประโยชน์ต่อกรรมการตรวจสอบในการสอบถาม
เกี่ยวกับคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี 
ที่เหมาะสมกับกิจการ โดย firm inspection report จะเปิดเผยข้อมูล AQIs ของ
สำนักงานสอบบัญชีเปรียบเทียบกับ AQIs ของสำนักงานสอบบัญชีอื่นที่อยู่ใน 
กลุ่มเดียวกัน เช่น สำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4 firms) หรือสำนักงานสอบบัญชี

ขนาดกลางและขนาดเล็ก (non-Big 4 firms)  
 
ทั้งนี้ ตัวเลข AQIs ที่สูงหรือต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับสำนักงานสอบบัญชีอื่นอาจไม่สามารถ 

ให้ข้อสรุปได้ทันทีว่า สำนักงานสอบบัญชีนั้นมีคุณภาพมากหรือน้อยกว่าสำนักงานสอบบัญชีอื่น เนื่องจาก
ตัวเลข AQIs ที่สูงหรือต่ำไป อาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยแวดล้อมที่ต่างกันของแตล่ะสำนักงานสอบบัญชี  
ดังนั้น ในการพิจารณา AQIs จึงควรพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะนำ AQIs ไปใช้ 
ในการประเมินคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี  

ตัวอย่าง AQIs ที่น่าสนใจมีดังนี้ 
 
 
  
 

ภาคผนวก 3 ข้อมูลเชิงสถิติที่เป็นตัวชี้วดัคุณภาพงานสอบบัญชี 
(Audit Quality Indicators : “AQIs”) 

(6) การติดตามผล (Monitoring) 

การจดัใหม้ีกระบวนการตดิตามผลทีม่ีประสิทธิผลและละเอียดเพียงพอ จะชว่ยสนบัสนุน 
ให้สำนักงานสอบบญัชีพบขอ้บกพรอ่งที่สำคญัได้อย่างทนัท่วงที เพื่อที่สำนักงานสอบบัญช ี
จะสามารถแกไ้ขขอ้บกพรอ่งดังกล่าวได้ในเวลาที่เหมาะสม 

3.1) ปริมาณงานสอบบัญชีต่อหุ้นส่วน = 
no. listed companies 

no. partners 
ตัวอย่าง AQI ปริมาณงานสอบบญัชีต่อหุ้นส่วน 
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สัดส่วนปริมาณงานสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนต่อจำนวนผู้สอบบัญชี 
ในตลาดทุนสะท้อนให้เห็นถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ในตลาดทุนแต่ละท่านโดยเฉลี่ย ซึ่งการที่ผู้สอบบัญชีมีจำนวนลูกค้าบริษัท 
จดทะเบียนในความรับผิดชอบมากจนเกินไป อาจทำให้การดูแลคุณภาพ 

งานสอบบัญชีเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานสอบบัญชีได้ กรรมการ
ตรวจสอบจึงสามารถเปรียบเทียบ AQI ดังกล่าวกับค่าเฉลี่ยของสำนักงานสอบบัญชีอื่นได้ว่า โดยเฉลี่ย
สำนักงานสอบบัญชีอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันรับงานสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนกี่บริษัทต่อผู้สอบบัญชี 
ในตลาดทุน และอาจสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาว่า ผู้สอบบัญชี 
ในตลาดทุนและสำนักงานสอบบัญชีจะมีเวลาเพียงพอที่จะรับงานหรือดูแลงานสอบบัญชีเพิ่มเติม
หรือไม่ อย่างไร โดยตัวอย่างคำถามที่อาจสอบถามเพิ่มเติม ได้แก่ ขนาดและความซับซ้อนของกิจการ 
ที่รับตรวจสอบ รอบการปิดบัญชีของลูกค้าที่ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนรับผิดชอบเป็นรอบเดียวกัน 
หรือไม่ นอกเหนือจากลูกค้าบริษัทจดทะเบียนแล้วผู้สอบบัญชีในตลาดทุนแต่ละท่านต้องรับผิดชอบ
งานสอบบัญชีของกิจการนอกตลาดทุน งานในความรับผิดชอบอื่น ๆ และงานด้านการบริหารจัดการ
ภายในสำนักงานสอบบัญชีมากน้อยเพียงใด   
 

3.2) ชั่วโมงการปฏิบัติงานสอบบัญชี : ตัวอย่าง AQI ช่ัวโมงการปฏิบัติงานสอบบัญช ี
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ชั่วโมงการปฏิบัติงานสอบบัญชีแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในงานสอบบัญชีของ
สมาชิกอาวุโสในทีมตรวจสอบ ได้แก่ ผู้สอบบัญชี (Partner หรือหุ้นส่วน) ผู้สอบทานการควบคุม
คุณภาพงาน (EQCR) และผู้จัดการงานสอบบัญชี ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ 
ในระดับที่จะช่วยให้คำแนะนำและดแูลทีมตรวจสอบในการวางแผนและออกแบบวิธีการตรวจสอบ 
เพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงที่ระบุไว้ได้อย่างเหมาะสมและตรงจุด เพื่อที่ทีมตรวจสอบจะสามารถ
รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม   

 
ทั้งนี้ เนื่องจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีในระดับผู้ควบคุมและสอบทาน

งานที่ยาวนาน ทำให้สมาชิกอาวุโสมีวิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
(professional skepticism) ในระดับที่สูง  ดังนั้น หากสมาชิกอาวุโสมีส่วนร่วมในงานสอบบัญชี 
ในระดับที่เพียงพอจะช่วยให้สังเกตเห็นถึงรายการที่ผิดปกติในขณะปฏิบัติงานตรวจสอบและสามารถ
ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ทีมตรวจสอบได้อย่างทันท่วงที     
 

อย่างไรก็ดี ในการประเมินคุณภาพงานสอบบัญชีโดยรวม 
อาจจำเป็นต้องพิจารณา AQIs นี้ควบคู่กับปัจจัยอื่น เช่น ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจและความซับซ้อนของธุรกรรมทางบัญชีของกิจการ 
ประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีและทีมตรวจสอบในการตรวจสอบ 
ลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม ประสบการณ์และการมีส่วนร่วม 

ในงานสอบบัญชีของผู้ที่ทำหน้าที่สอบทานงานขั้นสุดท้ายในระดับรองลงมา และการนำเทคโนโลยี 
มาช่วยในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 
3.3 ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : ตัวอย่าง AQI ช่ัวโมงการปฏิบัติงานสอบบัญช ี
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ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีของพนักงานแต่ละระดับสะท้อนให้เห็นถึง

ศักยภาพและความพร้อมในด้านทรัพยากรบุคคลของสำนักงานสอบบัญชีโดยรวม  
ทั้งนี้ คุณภาพงานสอบบัญชีมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นเมื่อพนักงานในทีมตรวจสอบ 
มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีมากขึ้น เนื่องจากผู้ที่มีประสบการณ์ด้าน 
การสอบบัญชียาวนาน จะมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานสอบบัญชีและมีความช่างสังเกต 
และสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ (professional skepticism) เพ่ิมมากขึ้น 

อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาคุณภาพงานสอบบัญชีจากค่าเฉลี่ยประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี 
ของพนักงานแต่ละระดับนี ้ควรพิจารณาควบคู่ไปกับการวิเคราะห์เชิงลึกในระดับแต่ละงานสอบบัญชี 
โดยงานสอบบัญชีจะมีคุณภาพได้เมื่อสำนักงานสอบบัญชีได้มอบหมายงานที่เหมาะสมกับระดับความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ของสมาชิกในทีมตรวจสอบแต่ละท่าน ตลอดจนให้เวลาในการปฏิบัติ 
งานที่เพียงพอต่อปริมาณและความซับซ้อนของงาน รวมทั้งมีการสอบทานงานและควบคุมดูแล 
การปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านการสอบบัญชีสูงกว่าอย่างเพียงพอ 
ประกอบกับการอบรมพัฒนาความรู้ให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง 

 
3.4 ความทั่วถึงในการดูแลพนักงานด้านการสอบบัญชี :  
ตัวอย่าง AQI ความทั่วถึงในการดแูลพนักงานด้านการสอบบัญช ี
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จำนวนพนักงานด้านการสอบบัญชีต่อหุ้นส่วนและผู้จัดการด้านการสอบบัญชี สะท้อนให้เห็นว่า  
ผู้สอบบัญชีอาวุโสที่มีประสบการณ์สูงมีสัดส่วนเพียงพอที่จะดแูลการปฏิบัติงานของผู้ที่มีประสบการณ์
น้อยกว่าอย่างทั่วถึงเพียงใด  อย่างไรก็ดี อัตราส่วนดังกล่าวจะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับปริมาณงาน 
สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีด้วย หากสำนักงานสอบบัญชีมีจำนวนพนักงานที่เพียงพอต่อ 
การปฏิบัติงานสอบบัญชีแล้ว อัตราส่วนจำนวนพนักงานต่อหุ้นส่วนและสัดส่วนจำนวนพนักงานต่อ
ผู้จัดการที่ไม่สูงจนเกินไป จะทำให้หุ้นส่วนและผู้จัดการมีเวลาเพียงพอที่จะดูแลและสอบทานงานของ
ทีมตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม     

 การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กรรมการตรวจสอบสามารถนำข้อมูลสำคัญใน firm inspection report ของแต่ละ 
สำนักงานสอบบัญชีตามที่ได้กล่าวในหัวข้อที่แล้วมาเปรียบเทียบกัน เพื่อที่จะสามารถตั้งคำถาม 
และรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีได้ ดังนี้ 

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี

AQIs ของ

ส ำนักงำนสอบบัญชี
เปรียบเทียบกับ AQIs

ของส ำนักงำนสอบบัญชอีื่น

สรุปผลกำรตรวจ
ระบบควบคุมคุณภำพ

งำนสอบบัญชี 

รำยละเอียด
ประเด็นที่ ก.ล.ต. 

พบในแต่ละ
องคป์ระกอบ

2 
1 

3 
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พิจารณาข้อมูลส่วนที่ 2 รายละเอียดประเด็นที่ ก.ล.ต. พบในแต่ละองค์ประกอบ และ 
ข้อมูลส่วนที่ 3 AQIs ของสำนักงานสอบบัญชีเปรยีบเทียบกับ AQIs ของสำนักงานสอบบัญชีอื่น 
เพ่ือพิจารณาประเด็นที่อาจส่งผลต่อคุณภาพงานตรวจสอบงบการเงินของกิจการ ซึ่งกรรมการ
ตรวจสอบควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากสำนักงานสอบบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก
ผู้สอบบัญชี  

2 

1 

เปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีในภาพรวมและ 
ในแต่ละองค์ประกอบจากข้อมูลส่วนที่ 1 สรุปผลการตรวจระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 
เพ่ือที่จะไดท้ราบเบื้องต้นว่า สำนักงานสอบบัญชีแต่ละแห่งมีระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 
ที่ดีในองค์ประกอบใดบ้าง และองค์ประกอบใดที่มีประเด็นสำคัญที่สำนักงานสอบบัญชียังสามารถ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นได ้

หากสำนักงานสอบบัญชีมีประเด็นในองค์ประกอบ Leadership Responsibilities เกี่ยวกับการจัดสรรงาน
ในปริมาณที่มากเกินไปแกผู่้สอบบัญชีในสังกัด หรือมีประเด็นในองค์ประกอบ Client Acceptance 
เกี่ยวกับความเหมาะสมของการรับงานสอบบัญชีสำหรับกิจการที่ประกอบธุรกิจเฉพาะหรือมีความซับซ้อน
เกินกว่าทรัพยากรที่มีอยู่ ประกอบกับข้อมูล AQIs ปริมาณงานสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนต่อจำนวน
ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนของสำนักงานสอบบัญชีมีสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของสำนักงาน 
สอบบัญชีอื่น หรือสัดส่วนชั่วโมงการปฏิบัติงานสอบบัญชีของสมาชิกอาวุโสในทีมตรวจสอบแสดงให้เห็นถึง
การมีส่วนร่วมในงานสอบบัญชีที่ค่อนข้างต่ำ อาจแสดงให้เห็นว่า สำนักงานสอบบัญชีไม่มีทรัพยากร 
เพียงพอที่จะรับงานสอบบัญชีเพิ่มเติม   
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ทั้งนี้ ในกรณีที่สำนักงานสอบบัญชีได้ดำเนินการแก้ไขประเด็นข้อสังเกตข้างต้นแล้ว                  
กรรมการตรวจสอบอาจพิจารณาสอบถามสำนักงานสอบบัญชีเกี่ยวกับผลการแก้ไข เพื่อพิจารณาว่า
สำนักงานสอบบัญชีจะสามารถรับงานสอบบัญชีของกิจการและปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพหรือไม่
เช่น  

 ปัจจุบันผู้สอบบัญชีในสังกัดได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบลูกค้าบริษัทจดทะเบียนและกิจการ
นอกตลาดทุนกี่ราย กิจการที่รับตรวจสอบมีขนาดและความซับซ้อนมากน้อยเพียงใด  
รอบการปิดบัญชีของลูกค้าที่ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนรับผิดชอบเป็นรอบเดียวกันหรือไม่ 
และผู้สอบบัญชีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงิน
หรือไม่ อย่างไร  

 ในกรณีที่ทีมตรวจสอบพบประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีจะสามารถ 
มีส่วนร่วมในงานสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษาแก่ทีมตรวจสอบ และการหารือ 
ประเด็นดังกล่าวร่วมกับกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารของบริษัทมากน้อยเพียงใด 
และสำนักงานสอบบัญชีมีผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
(technical committee) ที่จะสามารถให้คำปรึกษาแก่ทีมตรวจสอบได้อย่างทนัท่วงทีหรือไม่ 
อย่างไร 

 สำนักงานสอบบัญชีมีการลงทุนในทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้ผู้สอบบัญชีและ 
ทีมตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร   

 เหตุใดสำนักงานสอบบัญชีจึงเชื่อมั่นว่า จะสามารถรับตรวจสอบงบการเงินของกิจการเพ่ิมได้ 
 

 
  

หากสำนักงานสอบบัญชีมีประเด็นในองค์ประกอบ Human Resources เกี่ยวกับการฝึกอบรม 
แก่พนักงานไม่เพียงพอ หรือองค์ประกอบ Engagement Performance ยังพบข้อบกพร่อง 
ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี เช่น ประเด็นที่ยากและซับซ้อน หรือประเด็นที่ต้องอาศัยความเช่ียวชาญพิเศษ  
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กรรมการตรวจสอบอาจพิจารณาสอบถามสำนักงานสอบบัญชีเพิ่มเติมว่าสำนักงานสอบบัญชี 
มีแนวทางในการแก้ไขประเด็นดังกล่าวอย่างไร เพื่อพิจารณาว่า ประเด็นดังกล่าวจะกระทบต่อ
คุณภาพงานสอบบัญชีของกิจการหรือไม่ เช่น 

 สำนักงานสอบบัญชีได้ติดตามผลการแก้ไขในเร่ืองดังกล่าวแล้วหรือไม่ อย่างไร และปัจจุบัน
ยังพบข้อบกพร่องในลักษณะดังกล่าวอีกหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้อง
กับรายการบัญชีในลักษณะเดียวกับธุรกิจของบริษัท (เช่น การตรวจสอบสินค้าคงเหลือ) 
สำนักงานสอบบัญชีจะมั่นใจได้อย่างไรว่า จะไม่เกิดข้อบกพร่องซ้ำอีก 

 ผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน และทีมตรวจสอบ 
มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจที่ยากและซับซ้อนมากน้อยเพียงไร    

 สำนักงานสอบบัญชีมีผู้เชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง หรือสามารถว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมในทีมตรวจสอบหรือให้คำปรึกษา 
แก่ทีมตรวจสอบได้หรือไม ่

 สำนักงานสอบบัญชีมีคู่มือการตรวจสอบและแนวการตรวจสอบที่เพียงพอเหมาะสม 
โดยเฉพาะเร่ืองที่ยากและซับซ้อน หรือเรื่องใหม่ที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
เร่ิมบังคับใช้ หรือไม่ 

  



 

 
 

13 

 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ก.ล.ต. ได้จัดประชุมร่วมกับประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน เพ่ือสื่อสารบทบาทหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ 

ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลคุณภาพของ 
การจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อยกระดับคุณภาพการกำกับดูแลกิจการ
และคุณภาพรายงานทางการเงินให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็น

จากผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 600 คน พบว่า ร้อยละ 99 ของผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด (161 คน) 
เสนอให้มีการเปิดเผย firm inspection report ของสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนบนเว็บไซต์ 
ของ ก.ล.ต. เพ่ือที่กรรมการตรวจสอบจะสามารถนำรายงานดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณา
คัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านคุณภาพเป็นหลักได้  

ปัจจุบัน ก.ล.ต. จึงได้สนับสนุนให้สำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนทุกแห่ง
เปิดเผย firm inspection report ฉบับล่าสุดบนเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. เพื่อให้ 
บริษัทจดทะเบียนและกรรมการตรวจสอบมีข้อมูลเชิงคุณภาพของสำนักงาน 
สอบบัญชีที่เพียงพอในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับขนาด 
และความซับซ้อนของกิจการ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและส่งเสริมให้ stakeholders เห็นถึง
ความสำคัญของคุณภาพงานสอบบัญชี ซึ่งจะมีส่วนผลักดันให้สำนักงานสอบบัญชียกระดับคุณภาพ
งานสอบบัญชีให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ระบบนิเวศในการจัดทำรายงานทางการเงินเกิดความสมดุล และ
ยกระดับความเชื่อมั่นของระบบการรายงานทางการเงินและตลาดทุนไทย   
 
 
 
 

สืบค้น firm inspection report จากแหลง่ใด 

ทั้งนี้ ท่านที่สนใจอ่าน firm inspection report สามารถเข้าไป download รายงานดังกล่าวได้ที่ 
https://market.sec.or.th/public/orap/AUDITOR01.aspx?lang=th หรือสามารถขอรายงาน
ดังกล่าวได้จากสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนโดยตรง 

https://market.sec.or.th/public/orap/AUDITOR01.aspx?lang=th

