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สรุปขอ้สงัเกตจากรายงานการสอบทานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (ISQC1) 

ของหน่วยงานก ากบัดูแลในต่างประเทศ 

 

ฝ่ายพัฒนาและก ากบัดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้รวบรวมรายงานของหน่วยงานก ากบัดูแล

ผู้สอบบัญชีในประเทศสงิคโปร์ ฮ่องกงและออสเตรเลีย ซ่ึงรายงานผลการสอบทานคุณภาพงานของส านักงานที่

ตรวจสอบบัญชีบริษัทที่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ ในช่วงรอบระยะเวลาบัญชีปี 2553-2554  สภาวิชาชีพบัญชีฯ 

เหน็ว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ และเพ่ือเป็นข้อพิจารณาแก่ส านักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีในประเทศไทย 

จึงได้รวบรวมปัญหาในการปฎิบัติงานที่คล้ายคลึงกนั รวบรวมสรุปเป็นหมวดหมู่เดียวกนั เพ่ือให้การปฎิบัติงาน

ตรวจสอบส าหรับปี 2555 มีประสทิธภิาพมากขึ้นต่อไป โดยผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ตามการ

อ้างองิแนบท้าย 

 

 

เนื้ อหา 

1. ข้อสงัเกตที่พบจากการสอบทานระบบการควบคุมคุณภาพในระดับส านักงาน (Firm level) 

1.1 ทรัพยากรบุคคล 

1.2 การสอบทานงาน 

1.3 การติดตามผลการควบคุมคุณภาพงาน 

2. ข้อสงัเกตที่พบจากการสอบทานระบบการควบคุมคุณภาพในระดับของงานสอบบัญชี (Engagement level) 

2.1 การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี (Accounting Estimates) 

2.2  การส่งจดหมายยืนยันยอด 

2.3 การตรวจสอบกลุ่มกจิการ (Group Audit) 

2.4 การตรวจสอบเงินกู้ยืมระยะยาว 

2.5 หลักฐานการตรวจสอบ 
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1. ขอ้สงัเกตท่ีพบจากการสอบทานระบบการควบคุมคุณภาพในระดบัส านกังาน (Firm level) 

1.1 ทรัพยากรบุคคล 

จากรายงานหน่วยงานก ากบัดูแลของประเทศสงิคโปร์ได้ให้ความเหน็ว่าสาเหตุหลักของปัญหาด้านคุณภาพการ

ตรวจสอบคือ การขาดการเน้นย า้ความส าคัญของการ ”ท าให้ถูกตั้งแต่เร่ิมต้น” (Getting It Right from the 

Start) 

ในบางกรณีพบว่ามีการมอบหมายให้บุคลากรที่เพ่ิงเร่ิมงานใหม่ไปปฏบัิติหน้าที่โดยยังไม่ได้มีการให้การฝึกอบรม

อย่างเพียงพอเกี่ยวกบัคู่มือและข้ันตอนการตรวจสอบของส านักงาน ซ่ึงอาจส่งผลให้การท างานไม่มีประสิทธภิาพ

และประสทิธผิล 

ส านักงานควร 

 จดัหลกัสตูรการอบรมทีมี่เน้ือหาครอบคลมุและเหมาะสมกบัการปฏิบติังานใหก้บับุคลากร เช่น ในกรณี

ที่ต้องปฏบัิติงานตรวจสอบกิจการในต่างประเทศ บุคลากรต้องมีความรู้เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิใน

ต่างประเทศ บัญชีและภาษีของประเทศน้ันๆด้วย นอกเหนือจากทกัษะในการตรวจสอบ 

 ปรบัปรุงระบบการบนัทึกการเขา้อบรมและการติดตามใหบุ้คลากรเขา้อบรมอย่างสม ่าเสมอตามแผนที่

วางไว ้ในกรณีที่ไม่สามารถจัดการอบรมเพ่ิมได้ หรือบุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้แม้มีการจัด

อบรมเพ่ิมเติมแล้ว ส านักงานควรจัดเอกสารการอบรมให้ผู้ที่ขาดการเข้าอบรม และติดตามประเมินผล

ในภายหลังว่าบุคลากรได้อ่านและมีความเข้าใจในเอกสารการอบรมน้ันหรือไม่เพียงใด 

เน่ืองจากการด าเนินงานของกจิการ รายงานทางการเงิน รวมทั้งมาตรฐานสอบบัญชีมีความซับซ้อนมากขึ้นเร่ือยๆ 

บุคลากรของส านักงานจึงควรจะต้องได้รับการอบรมที่เหมาะสมและเพียงพอเป็นประจ าสม ่าเสมอ เพ่ือจะได้

เข้าใจในธุรกจิและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงจะท าให้ปฏบัิติงานตรวจสอบเป็นไปได้อย่างถูกต้องตั้งแต่เร่ิมต้น 

1.2 การสอบทานงาน 

การควบคุมดูแลและการสอบทานเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคล่ือนคุณภาพงานตรวจสอบ และเพ่ือให้สามารถ

ขับเคล่ือนได้อย่างมีประสทิธิภาพ  ควรมีองค์ประกอบที่ส าคัญดังน้ี 

 ความรูค้วามสามารถของผูป้ระกอบวชิาชีพทีเ่ป็นผูส้อบทาน การควบคุมดูแลและการสอบทานที่มี

ประสทิธภิาพ ควรถูกด าเนินการโดยบุคลากรอาวุโส เช่น หุ้นส่วนผู้รับผิดชอบงานหรือผู้สอบทานการ

ควบคุมคุณภาพงาน (EQCR) ที่มีประสบการณ์มากกว่าในการตรวจสอบงานน้ันๆ 

 จงัหวะเวลาและความเพียงพอของการสอบทาน การควบคุมดูและการสอบทานควรเกดิขึ้นตลอด
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ระยะเวลาของการตรวจสอบ เพ่ือที่จะได้พบประเดน็ปัญหา(ถ้ามี)ต้ังแต่เน่ินๆ และสามารถแก้ไขได้อย่าง

ทนัทว่งท ีหุ้นส่วนผู้รับผิดชอบงานและผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานควรมีส่วนร่วมและให้เวลา

อย่างพอเพียงกบัการวางแผน การสอบทาน และการประเมินความเหมาะสมของการตัดสนิใจที่ส าคัญ 

รวมทั้งดูว่าเอกสารที่ได้จากการตรวจสอบและการปรึกษาหารือเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อสรุปของการ

ตรวจสอบหรือไม่ ซ่ึงจะท าให้เพ่ิมประสิทธภิาพในการตรวจสอบ เช่น ไม่ตรวจสอบมากเกนิไปในเร่ืองที่มี

ความเสี่ยงต ่า ใช้เวลาตรวจสอบอย่างเพียงพอในเร่ืองที่มีความเสี่ยงสูง หรือไม่ต้องท างานเพ่ิมหรือท า

ใหม่ 

การมีส่วนร่วมของผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานอย่างทนักาลท าให้สามารถพบประเดน็ที่ส าคัญและแก้ไขได้

ทนัท ีในหลายกรณีพบว่าผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างสม ่าเสมอตลอดระยะเวลาของ

การตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงช่วงของการวางแผนตรวจสอบ 

ทั้งน้ีจากการสอบถามพบว่า ผู้บริหารหรือผู้สอบบัญชีได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปในงานบริหารแทนที่จะใช้ในการ

ควบคุมดูแลการท างานของกลุ่มปฏบัิติงาน ถึงแม้ว่าจะเข้าใจได้ถึงความจ าเป็นในเร่ืองดังกล่าว แต่ให้ข้อแนะน า

ว่าหุ้นส่วนผู้รับผิดชอบงาน (โดยเฉพาะในส านักงานที่ขนาดไม่ใหญ่มาก) มีการแบ่งเวลาให้เหมาะสมเพ่ือไม่ให้

การบริหารส านักงานมาเบียดบังเวลาที่ควรใช้ในการสอบทานงานตรวจสอบบัญชี 

ส านักงานมักอธบิายว่าในกรณีงานที่หุ้นส่วนมีส่วนร่วมน้อย ผู้จัดการอาวุโสและบุคลากรที่มีประสบการณ์จะได้รับ

มอบหมายให้ตรวจสอบงานดังกล่าว อย่างไรกต็าม เมื่อพิจารณาถึงประสบการณ์และอตัราการเข้า-ออกของ

บุคลากรที่มีในระดับสูง หุ้นส่วนผู้รับผิดชอบงานและผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานยังคงเป็นบุคคลที่

เหมาะสมที่สดุในการให้การควบคุมดูงานตรวจสอบ 

การมีส่วนร่วมของหุน้ส่วนผูร้บัผิดชอบงาน 

 รอบระยะเวลาบญัชี 1 เม.ย. 

2554 – 31 มี.ค. 2555 

รอบระยะเวลาบญัชี 1 เม.ย. 

2553 – 31 มี.ค. 2554 

เวลาของหุ้นส่วนผู้รับผิดชอบงานที่ใช้ในแต่ละ

งานต่อเวลาของงานที่ใช้ทั้งหมด 

จ านวนงาน
1
 ร้อยละ จ านวนงาน

1
 ร้อยละ 

- น้อยกว่า 1%  9    (9%)   2    (3%) 

- 1% - น้อยกว่า 5% 62  (64%) 37  (70%) 

- 5% - น้อยกว่า 10% 21  (22%) 10  (19%) 

- มากกว่า 10%  5    (5%)   4    (8%) 

 97 (100%) 53 (100%) 

1
 จ านวนงานที่ตรวจสอบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจในระดบัส านักงานของ ACRA 
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จากตารางข้างต้นที่หน่วยงานก ากบัดูแลของประเทศสิงคโปร์ (Accounting and Corporate Regulatory 

Authority (ACRA)) ได้รายงานและตั้งข้อสงัเกตว่า การมีส่วนร่วมของหุ้นส่วนผู้รับผิดชอบงานยังอยู่ในระดับต ่า

เม่ือวัดจากเวลาที่ใช้ ในบางกรณีกไ็ม่พบหลักฐานการการสอบทานเอกสารการตรวจที่ส าคัญ เช่น การวางแผน 

และการสรุปงานตรวจสอบโดยหุ้นส่วนผู้รับผิดชอบงาน 

ทั้งน้ีหน่วยงานดังกล่าวไม่ได้ก าหนดเวลาขั้นต ่าในการมีส่วนร่วมของหุ้นส่วนผู้รับผิดชอบงาน และเหน็ว่าควรจะ

ข้ึนอยู่กบัความซับซ้อนและความเสี่ยงของแต่ละงาน อย่างไรกต็าม เพ่ือเป็นจุดต้ังต้นให้พิจารณา มีข้อเสนอแนะ

ว่า เวลาที่สมเหตุสมผลน่าจะอยู่ที่ประมาณ 5% ของเวลาที่ใช้กบังานน้ันทั้งหมดส าหรับงานที่ความเสี่ยงต ่า และ 

10% ส าหรับงานที่มีความเสี่ยงสงูกว่า 

การมีส่วนร่วมของผูส้อบทานการควบคมุคณุภาพงาน (EQCR) 

 รอบระยะเวลาบญัชี 1 เม.ย. 

2554 – 31 มี.ค. 2555 

รอบระยะเวลาบญัชี 1 เม.ย. 

2553 – 31 มี.ค. 2554 

เวลาของผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานที่

ใช้ในแต่ละงาน 

จ านวนงาน
2
 ร้อยละ จ านวนงาน

2
 ร้อยละ 

- น้อยกว่า 5 ช่ัวโมง 19  (32%) 16  (37%) 

- 5 - น้อยกว่า 10 ช่ัวโมง 13  (22%) 12  (28%) 

- 10 - น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง 12  (20%)          6  (14%) 

- มากกว่า 15 ช่ัวโมง 15   (26%)   9  (21%) 

 59 (100%)  43 (100%) 

เวลาของผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานที่

ใช้ในแต่ละงานต่อเวลาของงานที่ใช้ทั้งหมด 

  

- น้อยกว่า 0.5% 36    (61%) 23  (54%) 

- 0.5% - น้อยกว่า 1% 11    (19%) 10  (23%) 

- มากกว่า 1% 12    (20%) 10   (23%) 

 59  (100%) 43  (100%) 

2
 จ านวนงานที่ตรวจสอบที่จ าเป็นต้องมกีารสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจในระดบัส านักงานของ 

ACRA 

เช่นเดียวกบัการมีส่วนร่วมของหุ้นส่วนผู้รับผิดชอบงาน  ในรายงานกล่าวว่าการมส่ีวนร่วมของผู้สอบทานการ

ควบคุมคุณภาพงานอยู่ในระดับน้อยกว่าที่น่าพอใจ หากดูจากข้ันตอนที่ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน

จะต้องท าส าหรับงานตรวจสอบบัญชีบริษัทในตลาดทุนและเวลาโดยประมาณที่ควรจะต้องใช้ เป็นการยากที่จะ

สรุปได้ว่าจ านวนช่ัวโมงเพียงไม่กี่ช่ัวโมงจะเป็นการเพียงพอในการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน 
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ในเดือนกนัยายน 2554 ACRA ได้ออก Audit Practice Bulletin ช่ือ Engagement Quality Control Review ซ่ึง

กล่าวถึงข้อสงัเกตและจ านวนช่ัวโมงที่ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานควรจะได้ใช้ในการปฏบัิติงานตามความ

รับผิดชอบอย่างมีประสิทธภิาพ โดยได้ประมาณว่า ส าหรับงานตรวจสอบบริษัททุน จ านวนช่ัวโมงที่ผู้สอบทาน

การควบคุมคุณภาพงานใช้ควรอยู่ที่อย่างน้อย 13 – 24 ช่ัวโมง 

1.3 การติดตามผลการควบคุมคุณภาพงาน 

มีรายงานว่าในการติดตามผลการควบคุมคุณภาพส านักงานสอบบัญชีส่วนใหญ่มีขบวนการติดตามผลที่ดีทั้งใน

ระดับส านักงานและในระดับของงานตรวจสอบ ช่ึงส านักงานหลายแห่งได้น าการปรับปรุงประสทิธภิาพการท างาน

มาเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามผลด้วย แต่กยั็งมีความแตกต่างกนัในเร่ืองระดับของการให้ความส าคัญในเร่ืองน้ี  

ข้อเสนอแนะคือส านักงานควรใช้กระบวนการติดตามผลช่วยให้งานตรวจสอบมีการพัฒนาที่ดีขึ้น หากตรวจพบ

และแก้ไขความไม่มีประสทิธิภาพตั้งแต่เน่ินๆ จะท าให้ประหยัดเวลาและทรัพยากรของส านักงานโดยไม่กระทบ

กบัคุณภาพงาน 

ความทนัต่อเวลาในการสอบทาน 

ส านักงานที่มีเครือข่ายต่างประเทศและพ่ึงพิงเครือข่ายจากต่างประเทศให้เป็นผู้ปฏบัิติการสอบทานคุณภาพ 

ส านักงานเหล่านี้ควรจะมั่นใจว่าการสอบทานที่ด าเนินการโดยส านักงานเครือข่ายน้ันมีการปฎิบัติตามแผน  

กระบวนการสอบทานเพียงพอและเหมาะสม หรือมีเร่ืองใดที่ส านักงานควรด าเนินการสอบทานเองเพ่ิมเติมด้วย 

ในหลายกรณีพบว่าการรายงานผลการสอบทานไม่เสรจ็สิ้นลงในระยะเวลาอนัควร การสอบทานควรเสรจ็สิ้นและ

ได้สื่อสารเร่ืองที่ควรมีการแก้ไขก่อนการเร่ิมงานตรวจสอบในปีถัดไป เพ่ือให้มีข้อมูลน าไปปรับปรุงหรือพัฒนา

ประสทิธภิาพการปฏบัิติงานตรวจสอบได้ 

ประสิทธิภาพของการสอบทาน 

แผนการการสอบทานคุณภาพที่จะใช้เป็นเคร่ืองมือที่มีประสทิธภิาพในการติดตามผลและปรับปรุงคุณภาพการ

ตรวจสอบ ควรมีองค์ประกอบดังน้ี 

 มีขอบเขตการสอบทานทีต่รงประเดน็ กล่าวคือ ไม่ใช่เพียงแค่ดูว่าเอกสารประกอบมีหรือไม่ หรือได้ท า

ตามรายการ (checklist) หรือกรอกแบบฟอร์มครบถ้วนหรือยัง แต่ควรสอบทานว่าได้ปฏบัิติงาน

ตรวจสอบครบถ้วนและมีหลักฐานการตรวจสอบเพียงพอหรือไม่ด้วย 

 ผูส้อบทานมีความรูค้วามสามารถและมีเวลาเพียงพอ 

 มีระบบการใหค้ะแนนคณุภาพงาน ที่ละเอยีดพอที่จะท าให้ส านักงานแยกและจัดล าดับความส าคัญของ
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ความไม่มีคุณภาพเพ่ือการปรับปรุงได้ 

 มีการสือ่สารผลการสอบทานหรือขอ้ผิดพลาดที่พบให้บุคลากรในส านักงานรับทราบอย่างสม ่าเสมอ ผ่าน

ทางการฝึกอบรมหรือเอกสารอื่น เพ่ือจะได้เกดิการเรียนรู้  ไม่เกดิข้อผิดพลาดซ า้ และสามารถปรับปรุง

การท างานให้มีประสิทธภิาพมากขึ้นในอนาคต 

 ผลของการสอบทานคณุภาพงานควรเชือ่มโยงกบัการประเมินผลเพ่ือพิจารณาผลตอบแทนของบุคลากร 

 

2. ขอ้สงัเกตท่ีพบจากการสอบทานระบบการควบคุมคุณภาพในระดบัของงานสอบบญัชี 

(Engagement level) 

2.1 การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี (Accounting Estimates) 

จากรายงานของ ACRA, Hong Kong Institute of Certified Public Accountants (HKICPA) ฮ่องกง และ 

Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ประเทศออสเตรเลียได้ตั้งข้อสังเกตคล้ายกนัว่า ผู้

ประกอบวิชาชีพไม่ได้ตรวจสอบประมาณการทางบัญชีอย่างเพียงพอ ไม่ได้มีการทดสอบหรือการตรวจสอบ

เพ่ิมเติมด้วยวิธกีารอื่นนอกเหนือจากการพูดคุยสอบถามหรือขอจดหมายรับรอง (Representation letter) จาก

ผู้บริหารของกจิการที่ตรวจสอบ ขาดการตั้งข้อสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองต่างๆ 

ดังต่อไปน้ี 

 ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั พบว่าผู้สอบบัญชีเช่ือผู้บริหารว่าค่าเผื่อสนิค้าล้าสมัยได้ตั้งไว้อย่างเพียงพอแล้ว 

แทนที่จะประเมินความเพียงพอโดยพิจารณาจากวงจรอายุสนิค้า หรือตรวจสอบจากประวัติค่าเสยีหาย

จากสนิค้าล้าสมัย เน่ืองจากผู้สอบบัญชีขาดความเข้าใจในธุรกจิและตัวสนิค้าอย่างถ่องแท้ 

 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู พบว่าผู้สอบบัญชีใช้เหตุผลของผู้บริหารบริษัทเร่ืองความสัมพันธท์ี่ดีกบัลูกหน้ี

และประวัติการช าระเงินในอดีตในการสรุปว่าบริษัทไม่มีปัญหาเร่ืองการรับช าระหน้ี แทนที่จะประเมิน

ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี หรือตรวจสอบการช าระเงินในปัจจุบัน หรือจดหมายโต้ตอบกบั

ลูกหน้ี 

 การดอ้ยค่าของสินทรพัย์ ผู้สอบบัญชีตรวจสอบเพียงแค่ว่าผู้บริหารได้ค านวณหรือตั้งสมมติฐานไว้

อย่างไร แทนที่จะพิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมติฐาน หลักเกณฑก์ารค านวณต่างๆของผู้บริหาร

ด้วยว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ที่มาของตัวเลขที่น ามาใช้ค านวณถูกต้องหรือไม่ หรือมีการเปล่ียนแปลง

ในสมมติฐานไปจากปีที่แล้วหรือไม่อย่างไร 

 การตัง้คา้งจา่ยและส ารองต่างๆ ผู้สอบบัญชีไม่ได้เปรียบเทยีบกบัข้อมูลที่เกดิข้ึนในอดีต ไม่ได้ทดสอบ
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ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่น ามาใช้ในการค านวณ 

นอกจากน้ันยังได้ตั้งข้อสังเกตว่าผู้สอบบัญชี 

 ดูเหมือนจะให้ความเช่ือมั่นในค าอธบิายของลูกค้า และหนังสอืรับรองของลูกค้ามากเกนิไป โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในเร่ืองของการวัดมูลค่ายุติธรรม การด าเนินงานต่อเน่ือง และการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ 

 ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฎในส่วนอื่นของงาน ซ่ึงอาจไม่สอดคล้องหรือขัดแย้งกนั 

 ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลในอดีต เพ่ือประเมินความสมเหตุสมผลของสมมติฐานของลูกค้า โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงในเร่ืองของประมาณกระแสเงินสด อตัราการเจริญเติบโต และอตัราคิดลดส าหรับการทดสอบการ

ด้อยค่า 

 มักจะพยายามหาหลักฐานที่จะเหน็ตามสมมติฐานของลูกค้าแทนที่จะเหน็แย้ง 

ในหลายแฟ้มงานที่สอบทาน พบว่ายังขาดหลักฐานที่บันทกึการท างานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งหลักฐานที่

สนับสนุนข้อสรุปของผู้สอบบัญชีในเร่ืองของการตรวจสอบประมาณการทางบัญชี 

ปัญหาข้างต้นบางคร้ังเกดิจากการมอบหมายบุคลากรที่ขาดประสบการณ์หรือความเข้าใจที่ดีพอให้ตรวจสอบ

รายการเหล่านี้  ดังน้ันส านักงานควรจัดบุคลากรที่มีประสบการณ์ หรือพิจารณาใช้ผู้เช่ียวชาญหากจ าเป็น รวมทั้ง

จัดให้มีการอบรม แนวทาง ข้ันตอนการตรวจสอบ หน่วยงานสนับสนุนทางด้านเทคนิคที่ให้ค าปรึกษา และการ

สอบทานงานที่มีประสทิธิผล เพ่ือให้มีการตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและมีการต้ังข้อสงสยัเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพอย่างพอเพียง อนัจะส่งผลให้งานตรวจสอบมีคุณภาพ 

2.2 การส่งจดหมายยนืยนัยอด 

การส่งจดหมายยืนยันยอดโดยผู้ตรวจสอบบัญชีมีข้อบกพร่อง และไม่ได้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกดิข้ึน

หรือมีการติดตามหรือตรวจสอบด้วยวิธกีารอื่นเพ่ิมเติมเพ่ือลดความเสี่ยง ดังต่อไปนี้   

 ไม่มีการส่งจดหมายขอค ายืนยันกบับุคคลภายนอกส าหรับรายการที่ส าคัญ หรือ 

 ส่งและได้รับจดหมายยืนยันยอดผ่านบริษัทลูกค้า หรือ 

 เมื่อได้รับจดหมายยืนยันกลับ แต่ไม่ได้พิจารณาข้อมูลในจดหมาย เช่น จดหมายจากทนาย เพ่ือการ

ตรวจสอบเพ่ิมเติมอื่นที่อาจจ าเป็น 

2.3 การตรวจสอบกลุ่มกิจการ (Group Audit) 

การตรวจสอบกลุ่มกจิการโดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มที่มีการด าเนินงานในต่างประเทศ มีปัญหาคล้ายคลึงกนัดังน้ี 
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 ผู้สอบบัญชีมีความเข้าใจที่ไม่ดีพอในข้อก าหนดของกฎหมาย เศรษฐกจิและสังคมของประเทศที่อาจมีผล

ต่อกจิการที่ด าเนินธุรกจิอยู่ในประเทศน้ันๆ ท าให้ไม่สามารถวางแผนการตรวจสอบกลุ่มกจิการได้อย่าง

มีประสทิธิภาพ 

 ไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลการเงินในภาพรวมของกลุ่ม เพ่ือวางแผนการตรวจสอบ 

 ไม่มีหลักฐานการพิจารณาถึงการใช้นโยบายบัญชีที่อาจแตกต่างกนัระหว่างแต่ละบริษัทในกลุ่ม อนัอาจมี

ผลให้ต้องมีการปรับปรุงตัวเลขของแต่ละบริษัทเพ่ือการรายงานในงบการเงินรวม 

 การสื่อสารระหว่างผู้สอบบัญชีในกลุ่มไม่เพียงพอหรือไม่ทนักาล ท าให้ขาดการวางแผนที่ดี ส่งผลให้งาน

ตรวจสอบเสรจ็ล่าช้ากว่าก าหนด หรืองานส่วนที่ส าคัญเสรจ็ภายหลังจากวันที่ในรายงานผู้สอบบัญชี 

ผู้สอบบัญชีหลักซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบบัญชีกลุ่มกจิการต้องประเมินความสามารถ รวมทั้งแผนและ

ขั้นตอนการปฏบัิติงานตรวจสอบของ”ผู้สอบบัญชีของส่วนประกอบ”ด้วยถึงแม้จะเป็นผู้สอบบัญชีในเครือข่าย

เดียวกนั รวมทั้งต้องควบคุมดูแลการปฏบัิติงานของผู้สอบบัญชีของส่วนประกอบ เพ่ือให้การตรวจสอบกลุ่ม

กจิการมีประสทิธผิลและประสทิธิภาพมากที่สดุ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้สอบบัญชีของส่วนประกอบ ต้อง

รีบรายงานให้ผู้บริหารบริษัททราบ เพ่ือหาทางแก้ไขโดยเรว็ที่สดุ 

2.4 การตรวจสอบเงินกูย้มืระยะยาว 

จากการสอบทานของ HKICPA พบว่าบางกรณีผู้สอบบัญชีไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขเมื่อบริษัทจัดประเภทให้เงินกู้ยืม

ส่วนที่ต้องคืนเม่ือทวงถามเป็นหน้ีสนิระยะยาว โดยยึดถือจดหมายรับรอง (Representation letter) จากผู้บริหาร 

ว่าผู้ให้กู้จะไม่ใช้สิทธิทวงถามภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ในงบการเงิน และไม่ใช้วิธกีารตรวจสอบอื่นเพ่ิมเติม 

เช่น ขอสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมหรือจดหมายยืนยัน(ซ่ึงมีผลทางกฏหมาย)จากผู้ให้กู้ ทั้งน้ีผู้สอบบัญชีมิได้พิจารณา

ข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 ย่อหน้า 69 ในเร่ืองความหมายของค าว่าสิทธโิดยปราศจากเงื่อนไขใน

การชลอการช าระเงิน หรือการไม่ปฏบัิติตามภาระผูกพันในสญัญากู้ ซ่ึงอาจท าให้ต้องจัดประเภทรายการหน้ีสนิ

เป็นระยะสั้นแทนที่จะเป็นระยะยาว 

2.5 หลักฐานการตรวจสอบ 

หลักฐานการตรวจสอบไม่เพียงพอและ/หรือไม่เหมาะสมที่จะแสดงให้เหน็ถึงข้ันตอนการตรวจสอบและผลสรุป

จากการตรวจสอบ เช่น ในเร่ืองการใช้งานของผู้เช่ียวชาญหรือผู้สอบบัญชีอื่น การพิจารณาในเร่ืองความเสี่ยงของ

การทุจริต รวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวกบัการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน ในบางกรณีผู้สอบบัญชีสามารถ

อธบิายได้ถึงข้ันตอนการปฏบัิติงานที่ได้ท าไป แต่หากไม่มีหลักฐานเกบ็ไว้ เม่ือมีปัญหาเกดิขึ้นในภายหลัง กจ็ะท า

ให้ยากในการตรวจสอบและโต้แย้ง 
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ในแฟ้มงานตรวจสอบควรมีหลักฐานที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือลดความเสี่ยงที่ผู้สอบบัญชีจะถูกตั้งค าถาม

เกี่ยวกบัข้ันตอนการท างาน ข้อสรุปในเร่ืองที่เกี่ยวกบัการใช้ดุลยพินิจ และท้ายที่สดุคือความเหน็ในรายงานของ

ผู้สอบบัญชี ในแฟ้มงานควรมีหลักฐานเกี่ยวกบัลักษณะ ขอบเขต และช่วงเวลาการตรวจสอบบัญชีที่ส าคัญใน

รายงานทางการเงิน และเพ่ือให้มั่นใจว่าในแฟ้มงานจะมีข้อมูลดังกล่าว ผู้น าของส านักงานควรเน้นย า้ถึง

ความส าคัญของเร่ืองน้ีอย่างสม ่าเสมอผ่านการอบรมและกระบวนการติดตามผลของส านักงาน 
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