ผลการตรวจเยีย่ มการสอบทานการปฎิบตั ิงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
ฉบับที่ 1 (TSQC1) ของสํานักงานสอบบัญชี
ในระหว่างปี 2557 สภาวิชาชีพบัญชี โดยฝ่ ายพัฒนาและกํากับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชีได้ ทาํ การ
ตรวจเยี่ ย มสํา นั ก งานสอบบั ญ ชี จํา นวน 9 สํา นั ก งาน ซึ่ งเป็ นไปโดยสมั ค รใจ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ
สอบทานและให้ คาํ แนะนําในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 (TSQC1) ซึ่งการ
ตรวจเยี่ยมประกอบไปด้ วยการสอบถามผู้ รับผิดชอบของสํานั กงานในการปฎิบัติตาม TSQC1 และการ
สอบทานเอกสารหลักฐานในส่วนที่เกี่ยวข้ องที่ได้ ดาํ เนินการไปแล้ ว ฝ่ ายพั ฒ นาและกํากับดู แลคุณ ภาพ
ผู้สอบบั ญ ชีจัดทํารายงานฉบั บนี้ เพื่ อจะเป็ นประโยชน์ แก่สาํ นั กงานสอบบัญ ชีโดยทั่วไปในการพั ฒ นา
ปรับปรุงการควบคุมคุณภาพในสํานักงานให้ สอดคล้ อง กับข้ อกําหนดของ TSQC 1 ต่อไป ในภาพรวม
สํานักงานส่วนใหญ่ยังอยู่ในระหว่างพัฒนาแนวทางการปฎิบัตงิ านในการนําไปปฎิบัติใช้ จริงให้ เหมาะสมกับ
ขนาดการดําเนิ นงาน ข้ อสังเกตในแต่ ละองค์ประกอบของ TSQC1 มีดังต่ อไปนี้ โดยเรี ยงลําดับสิ่งที่พ บ
ตั้งแต่มากไปหาน้ อย 1- 3
1. ความรับผิดชอบของผูน้ าํ ต่อคุณภาพภายในสํานักงาน
หัวหน้ าสํานักงานเป็ นผู้กาํ หนดทิศทาง เป้ าหมายขององค์กร รวมถึงเป็ นผู้กาํ หนด และส่งเสริม
วั ฒ นธรรมภายในองค์ กรให้ ต ระหนั ก ว่ าคุ ณ ภาพเป็ นเรื่ องสําคัญ ในการปฏิบั ติงาน และเป็ นผู้ ตัด สิน ใจ
ที่มีอิทธิพ ลสําคั ญ ต่ อการบั งคั บใช้ ระบบการควบคุ มคุ ณ ภาพในสํานั กงาน จากการสอบทานระบบการ
ควบคุมคุณภาพ พบว่ามีการกําหนดนโยบายในแต่ละด้ าน แต่ยงั มิได้ กาํ หนดวิธปี ฎิบัติและการนําไปปฎิบัติ
ใช้ ให้ ครบถ้ วนในแต่ละองค์ประกอบ เช่น
• หั ว หน้ าสํานั ก งานเป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการนํา TSQC 1 มาปฎิ บั ติ ใช้ ทั้งนี้ ควรจะกําหนดหรื อ
มอบหมายให้ มีผ้ ูรับผิดชอบเพิ่มเติมเพื่อให้ การดําเนินการมีประสิทธิผลโดยเร็ว
• การสื่อสารเรื่ องคุณ ภาพงาน ของสํานั กงานที่ให้ บุคลากรทุกระดับในสํานั กงานได้ รับทราบอย่ าง
ทั่วถึงมีค่อนข้ างน้ อย
นอกจากนี้ พบว่ าสํานั กงานให้ ความสนใจด้ านการแข่งขันทางธุรกิจและการขาดทรั พยากรบุ คคล
ที่ มี คุ ณ ภาพ และเป็ นปั จ จั ย ที่ ส ํา คั ญ ที่ ท ํา ให้ ส ํา นั ก งานยั งดํา เนิ น การในเรื่ อ งการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
ระบบงานให้ สอดคล้ องกับ TSQC 1 ไม่ครบถ้ วนและสมบูรณ์
ความรับผิดชอบ
ของภาวะผู้นาํ ฯ
ลําดับที่ 1
ลําดับที่ 2
ลําดับที่ 3

ประเด็นที่พบ
สํานักงานได้ กาํ หนดนโยบายการควบคุมคุณภาพในแต่ละองค์ประกอบแล้ ว แต่
ยังมิได้ กาํ หนดวิธปี ฎิบัติและการนําไปปฎิบัติใช้ ให้ ครบถ้ วนในแต่ละองค์ประกอบ
หัวหน้ าสํานักงานเป็ นผู้รับผิดชอบ TSQC1 ทั้งหมด ควรจะกําหนดหรือ
มอบหมายให้ มีผ้ ูรับผิดชอบเพิ่มเติม เพื่อให้ การดําเนินการมีประสิทธิผลโดยเร็ว
การสื่อสารเรื่องคุณภาพภายในสํานักงานค่อนข้ างน้ อย
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2. ข้อกําหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้อง
จรรยาบรรณทางวิ ชาชี พ บั ญ ชี เป็ นสิ่งสําคั ญ และเป็ นสิ่งจําเป็ นที่ต้อ งปฏิบั ติตามอย่ างเคร่ งครั ด
สํานักงานสอบบัญชีจึงต้ องมีมาตรการที่ทาํ ให้ ม่นั ใจว่า บุคลากรของสํานักงานทุกคนได้ ปฏิบัติตามนโยบาย
และข้ อกําหนดของจรรยาบรรณอย่างสมํ่าเสมอและครบถ้ วน ซึ่งจากการสอบทานในเรื่องดังกล่าว พบว่า
สํานักงานส่วนใหญ่ ได้ กาํ หนดนโยบายจรรยาบรรณของสํานักงานตามข้ อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่
19) พ.ศ. 2553 เรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็ นหลัก ทั้งนี้พบประเด็นดังนี้
• สํานักงานไม่มีระบบติดตาม และตรวจสอบที่ชัดเจนว่าผู้สอบบัญชี และบุคลากรทุกคนได้
จัดทําหนังสือยืนยันความเป็ นอิสระครบถ้ วน
• สํานักงานส่วนใหญ่มีการให้ บริการอื่น เช่นการให้ คาํ ปรึกษาธุรกิจ/บัญชี/ภาษี แต่ยังมิได้
กําหนดนโยบายและวิ ธีป ฏิบั ติ เกี่ยวกับ การให้ บ ริ ก ารอื่น เพื่ อ ให้ มีความชั ด เจนในการ
ปฎิบัติท่ีระบุ ถึงบริ การต้ องห้ าม หรื อบริ การที่ต้องมีการพิ จารณาและอนุ มัติโดยหั วหน้ า
สํานักงานอย่างเหมาะสม
• การกําหนดนโยบายและวิ ธีป ฏิบั ติก ารจั ดเก็บ เอกสารหลั ก ฐาน และการเข้ าถึ งเอกสาร
หลั ก ฐานดั ง กล่ า วยั ง ไม่ ชั ด เจน เช่ น ไม่ ไ ด้ ก ํา หนดสิ ท ธิ ก ารเข้ า ถึ ง แฟ้ มข้ อ มู ล ไม่ ไ ด้
กําหนดให้ มผี ้ ูรับผิดชอบในการควบคุมการเบิก-จ่ายแฟ้ มเอกสาร เป็ นต้ น
ข้ อกําหนด
จรรยาบรรณฯ
ลําดับที่ 1
ลําดับที่ 2
ลําดับที่ 3

ประเด็นที่พบ
ไม่มรี ะบบการติดตามและตรวจสอบบุคลากรในสํานักงาน ที่ยังไม่ได้ จัดทําหนังสือ
ยืนยันความเป็ นอิสระ
ไม่มีการกําหนดนโยบายและวิธปี ฏิบัตเิ กี่ยวกับการให้ บริการอื่น
ไม่ได้ กาํ หนดนโยบายและวิธีปฏิบัติการจัดเก็บเอกสารหลักฐานและการเข้ าถึง
เอกสารอย่างชัดเจน

3. การตอบรับงาน
ประเด็นการประเมินลูกค้ าในการตอบรั บงานใหม่หรื อการคงไว้ ลูกค้ ารายเดิม ส่วนใหญ่ สาํ นักงาน
จะใช้ ดุลยพิ นิจของหั วหน้ าสํานั กงานเป็ นหลั ก สํานั กงานมีการนําแบบประเมิ นความเสี่ยงในการตอบ
รับงานมาใช้ แต่เอกสารหลั กฐานประกอบการประเมินความเสี่ยงยังมิได้ มีการรวบรวมไว้ และในกรณี
ที่มี ก ารประเมิ น ระดั บ ความเสี่ย งเป็ นสู ง มิ ได้ มี คํา อธิ บ ายเหตุ ผ ล นอกจากนั้ น มิ ได้ มี ก ารระบุ วิ ธีก าร
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองความเสี่ยงดังกล่าว
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การตอบรับงาน
ลําดับที่ 1
ลําดับที่ 2

ประเด็นที่พบ
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินความเสี่ยงยังมิได้ มีการรวบรวมไว้
สําหรับข้ อสรุปของการประเมินความเสี่ยงควรจะมีคาํ อธิบาย รวมทั้งการกําหนดวิธกี าร
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองความเสี่ยงดังกล่าว

4. ทรัพยากรบุคคล
ทรั พ ยากรบุ ค คลเป็ นปั จ จั ย สํา คั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพงาน การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลอย่ า งมี
ประสิทธิภาพจึงเป็ นเรื่องสําคัญ ปั ญหาที่พบจากการตรวจเยี่ยม คือ อัตราการหมุนเวียนของพนักงานใน
สํานักงานสอบบัญชีมีอตั ราสูง และการขาดผู้ช่วยในช่วงมีปริมาณงานมาก การบริหารด้ านบุคคลมีรูปแบบ
ไม่เป็ นทางการ สํานักงานยังไม่มีการจัดทําข้ อมูลชั่วโมงใช้ จริ งของแต่ละงาน และข้ อมูลชั่วโมงทํางานของ
พนักงานแต่ละระดับ (Work load) เพื่อประโยชน์ในการวางแผนทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม นอกจากนี้
ส่วนใหญ่สาํ นักงานยังไม่ได้ จัดทําคําบรรยายลักษณะงาน (Job description)
สํานั ก งานให้ ความสําคั ญ ต่ อ การฝึ กอบรมและพั ฒ นาพนั ก งาน โดยพิ จารณาการเข้ าอบรมตาม
ดุลยพินิจของหัวหน้ าสํานักงาน ให้ ผ้ ูจัดการหรือผู้ช่วยอาวุโสไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก และนํามาสอน
ในสํานักงาน แต่ไม่มีการกําหนดหลักสูตรอบรมที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละระดับ และ
ไม่มีระบบการติดตามและดําเนินการบุคลากรที่เข้ ารับการอบรมไม่ครบตามที่กาํ หนด
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ยังมีบางส่วนที่มิได้ ใช้ แบบฟอร์มการประเมินผลแบบ
เป็ นทางการ หรือมีการใช้ แบบการประเมินของพนักงานระดับผู้ควบคุมงานไม่แตกต่างจากผู้ช่วยสํานักงาน
ยังมิได้ นาํ ปัจจัยด้ านคุณภาพงานเป็ นตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินผล
ทรัพยากรบุคคล
ประเด็นที่พบ
ไม่มีการจัดทําข้ อมูลชั่วโมงใช้ จริงของแต่ละงาน และข้ อมูลสรุปชั่วโมงทํางานของพนักงาน
ลําดับที่ 1
แต่ละระดับ (Work load)
ไม่มขี ้ อกําหนดเรื่องหลักสูตรการอบรมที่จะเป็ นสําหรับบุคคลากรแต่ละระดับ และไม่มี
ลําดับที่ 2
ระบบการติดตามและดําเนินการบุคลากรที่เข้ ารับการอบรมไม่ครบถ้ วน
ลําดับที่ 3

ไม่ ได้ ใ ช้ แ บบฟอร์ ม การประเมิ น ผลแบบเป็ นทางการ หรื อ ใช้ แ บบการประเมิ น ของ
พนักงานทุกระดับเหมือนกัน นอกจากนี้ ยังมิได้ นาํ ปั จจัยด้ านคุณภาพงานเป็ นตัวชี้วัด
หนึ่งในการประเมินผล

5. การปฏิบตั ิงาน
ระบบการทํางานของสํานักงานต้ องออกแบบมาเพื่อให้ ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าผู้สอบบัญชี
ที่รับ ผิ ดชอบงานและบุ คลากรของสํานั กงานมี การวางแผนงาน การควบคุ มงาน และการสอบทานงาน
ตลอดจนมีการปรึกษาหารืออย่างเพียงพอ เพื่อให้ รายงานของผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับสถานการณ์
ซึ่งจากการสอบทานระบบการควบคุมคุณภาพสํานักงานโดยรวม พบว่า
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การจัดทําแผนการตรวจสอบไม่มีการจัดทําเอกสารหลักฐาน ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบควร
จัดทําให้ ครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการตรวจสอบการกําหนดระดับความมี
สาระสําคัญ เกณฑ์ในการเลือกตัวอย่าง เป็ นต้ น
• หลั ก ฐานการลงลายมื อ ชื่ อ และวั น ที่ ของผู้ จั ด ทํา และผู้ ส อบทานในกระดาษทํา การไม่
ครบถ้ วน สํานั ก งานควรมี ข้อ กําหนดที่ชั ดเจนในเรื่ อ งการสอบทานงานของผู้ สอบบั ญ ชี
ผู้รับผิดชอบงานในเรื่องใดบ้ าง
•

• ส่วนใหญ่ จะเน้ น การตรวจสอบแบบเนื้ อหาสาระอย่างเดียว มีก ารใช้ วิธีการทดสอบการ
ควบคุ มค่อนข้ างน้ อย และเมื่อได้ มีการทดสอบการควบคุมแล้ ว แต่ไม่มีการนําผลสรุป
การทดสอบการควบคุมมาใช้ ในการวางแผนการตรวจสอบตอนสิ้นปี
• เรื่องอื่น ๆ เช่น การกําหนดวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบไม่เพียงพอ และเหมาะสม โดยที่
ไม่พบบันทึกแหล่ งที่มาของข้ อมูลและเหตุผลในการกําหนดสมมติฐานที่ใช้ ในการกําหนด
ระดับ ค่ าความคาดหวั ง และไม่ มีการอธิบ ายเหตุผลของผลต่ างที่เพิ่ มขึ้น-ลดลงอย่ างมี
นัยสําคัญ ไม่มีการจัดทําทะเบียนคุมรวบรวมแฟ้ มงานขั้นสุดท้ าย เป็ นต้ น
การปฏิบัติงาน
ลําดับที่ 1
ลําดับที่ 2
ลําดับที่ 3

ประเด็นที่พบ
การจัดทําแผนการตรวจสอบไม่มีการจัดทําเอกสารหลักฐาน
การลงลายมือชื่อและวันที่ ของผู้จัดทําและผู้สอบทานในกระดาษทําการไม่ครบถ้ วน
ส่วนใหญ่จะเน้ นการตรวจสอบแบบเนื้อหาสาระอย่างเดียว มีการใช้ วิธกี ารทดสอบการ
ควบคุมค่อนข้ างน้ อย

6. การติดตามผล
ส่วนใหญ่ทางสํานักงานได้ กาํ หนดนโยบายด้ านการติดตามผล แต่ส่วนใหญ่ยังมิได้ กาํ หนดวิธปี ฎิบัติ
ที่ เหมาะสมกั บ ขนาดการดํา เนิ น งานของสํา นั ก งาน รวมทั้ ง ยั ง มิ ไ ด้ นํ า ไปปฏิ บั ติ แต่ อ ย่ า งไรก็ต าม
สํานักงานมีความตั้งใจที่จะพัฒนาระบบคุณภาพสํานักงาน ซึ่งต้ องใช้ เวลาในการพัฒนาและกําหนดรูปแบบ
ที่เหมาะสมระบบการติดตามผลต่อไปอีกระยะหนึ่ง
การติดตามผล
ลําดับที่ 1

ประเด็นที่พบ
ไม่ได้ กาํ หนดวิธปี ฎิบัติด้านการติดตามผลที่เหมาะสมกับขนาดการดําเนินงานของ
สํานักงาน รวมทั้งยังมิได้ นาํ ไปปฏิบัติ
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