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เอกสารชุดนี� สภาวิชาชีพบญัชีฯ จัดทําขึ� นเพื�อเผยแพร่ปัญหาในการปฎิบติังาน
เรื�องการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี ซึ�งประเด็นสําคญัเหล่านี�  
สํานกังานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีตลาดทุน จะไดน้าํไปเพื�อพิจารณาปรบัใชต้าม
ความเหมาะสม ทั�งนี� ขอ้กําหนดของ Auditing Standard No.7, Engagement 
Quality Review – AS No.7 นั�นมีเนื� อหาเรื�องการสอบทานการควบคุมคุณภาพ
งานซึ�งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการสอบบญัชี ฉบบัที� 220 และมาตรฐานควบคุม
คุณภาพ ฉบบัที� 1 ซึ�งประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

 
 

สรุปขอ้สงัเกตของ PCAOB ที�พบในการสอบทานการปฏิบติัตามมาตรฐาน 
เรื�องการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) เป็นหน่วยงานที�จัดตั�งขึ�นตาม 2002 Sarbanes-
Oxley Act ทาํหน้าที�กาํกับดูแลผู้สอบบัญชีและสาํนักงานสอบบัญชีที�ตรวจสอบบัญชีบริษัทมหาชนใน
สหรัฐอเมริกา ได้ออกรายงาน Observations Related to the Implementation of the Auditing Standard on 
Engagement Quality Review, PCAOB Release No. 2013-011, December 6, 20131 ซึ�งเป็นข้อสังเกตที�
พบจากการสอบทานการนาํมาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับที� 7 เรื�องการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบ
บัญชี (Auditing Standard No.7, Engagement Quality Review – AS No. 72) ไปใช้ 

 
ในระหว่างปี 2011 ทมีตรวจสอบของ PCAOB ได้ตรวจสอบ 213 สาํนักงาน ครอบคลุมจาํนวน 820 งาน
ตรวจสอบ พบว่าจาํนวน 310 งานไม่ได้รับหลักฐานการตรวจสอบที�เพียงพอและเหมาะสมก่อนการออก
รายงานแสดงความเหน็ และในจาํนวน 141 สาํนักงานจาก 213 สาํนักงาน ได้มีการสอบทานวิธีการและแนว
ปฎิบัติ (Audit Methodology) ของสาํนักงานเพื�อประเมินว่าวิธีการและแนวปฎิบัติของสาํนักงานมีความ
สมํ�าเสมอและเป็นไปตามข้อกาํหนดของ AS 7 หรือไม่ นอกจากนั�นในการสอบทานงานตรวจสอบแต่ละงาน 
ทมีตรวจสอบได้ประเมินว่าข้อบกพร่องที�พบจากการแสดงความเหน็ในรายงานซึ�งมีเอกสารหลักฐานสนับสนุน

                                                           

1
 http://pcaobus.org/Inspections/Documents/120613_EQR.pdf 

2 Auditing Standard No.7, Engagement Quality Review เป็นมาตรฐานการสอบบญัชีที�เกี�ยวกบัการสอบทานการควบคุม
คุณภาพงานตรวจสอบและงานสอบทานรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ซึ�งกาํหนดคุณสมบตัขิองผู้สอบทานคุณภาพงาน และ
กระบวนการสอบทาน ผู้สนใจสามารถอ่านมาตรฐานนี� ได้ที� 
http://pcaobus.org/standards/auditing/pages/auditing_standard_7.aspx 
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ไม่เพียงพอ  ควรจะได้มีการระบุหรือพบโดยผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน (EQCR) หรือไม่ โดยเลือก
งานตรวจสอบมาจาํนวน 111 ราย  
 
สรุปภาพรวม 
พบว่าวิธีการและแนวปฎิบัติของสาํนักงานมีความสมํ�าเสมอและสอดคล้องกับ AS 7 แต่อย่างไรกดี็ยังมิได้มี
การนําไปสู่การนําไปปฎิบัติอย่างเหมาะสมเสมอไป ในหลายงานซึ�งความเห็นในรายงานมิได้มีหลักฐาน
สนับสนุนเพียงพอ ข้อบกพร่องต่างๆ นั�นน่าจะพบได้โดยผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน (EQCR) 
ตัวอย่างเช่น ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานได้มีการสอบทานการใช้ดุลยพินิจที�สาํคัญของผู้ปฎิบัติงาน
ตรวจสอบ แต่ไม่พบข้อบกพร่องจากการใช้ดุลยพินิจดังกล่าว และสิ�งที�พบในการตรวจสอบปี 2012 ชี� ให้เหน็
ว่าข้อบกพร่องนี� ยังคงอยู่ในระดับสงูอย่างต่อเนื�อง 
 
ตวัอย่างขอ้บกพร่องเกี�ยวกบัการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานที�พบ 

• กลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีไม่ได้ประเมินว่างานมีความเสี�ยงสูงในช่วงการวางแผน หรือระบุความเสี�ยง
อื�นที�เกี�ยวข้องทั�งๆ ที�งานนั�นมีความเสี�ยง เช่น ลูกค้าเป็นธุรกิจที�อยู่ในช่วงของการพัฒนาซึ�งดาํเนิน
ธุรกรรมในต่างประเทศ ทั�งนี� ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน (EQCR) ไม่ได้พบข้อบกพร่อง
ดังกล่าว 

• กลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีมิได้วางแผนงาน สอบทานงาน และควบคุมงานอย่างเพียงพอสาํหรับงาน
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื�นในต่างประเทศ ทั�งนี�  EQCR ไม่พบข้อบกพร่องดังกล่าวแม้ว่าข้อพิจารณา
การตรวจสอบกรณี Multi-location Audit เป็นส่วนหนึ�งของขอบเขตงานซึ�งต้องสอบทานโดย EQCR 

• EQCR พบว่าควรต้องมีวิธีการตรวจสอบเพิ�มเติมสําหรับความเสี�ยงที�อาจจะแสดงข้อมูลขัดต่อ
ข้อเทจ็จริงอย่างเป็นสาระสาํคัญในเรื�องการรับรู้รายได้ (Risk of Material Misstatement Due to 
Fraud) แต่อย่างไรกดี็ EQCR ไม่ได้พิจารณาว่าได้มีการตรวจสอบเพิ�มเติมหรือไม่ 

• กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบได้ตรวจพบข้อบกพร่องหลายประการในระบบการควบคุมภายในของ
กจิการลูกค้า แต่มิได้ประเมินสรุปว่าข้อบกพร่องทั�งหมดมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ โดย 
EQCR ไม่พบข้อบกพร่องดังกล่าวของกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบ 

• EQCR ประเมินการตรวจสอบการประมาณการ แต่ไม่พบว่ากลุ่มผู้ปฏบัิติงานสอบบัญชีมีข้อจาํกัดใน
การทดสอบข้อสมมุติฐานที�สาํคัญซึ�งใช้ในการคาํนวณ 

 
PCAOB ไดป้ระเมินสาเหตุสําคญัที�ทําใหเ้กิดขอ้บกพร่องขา้งตน้ ดงันี�  

• กระดาษทาํการที�ใช้สรุปงานในช่วงปิดงานตรวจสอบ (Engagement Completion Document) ไม่รวม
ข้อมูลที�สาํคัญที�จะทาํให้เข้าใจสิ�งที�ตรวจพบ ประเดน็ หรืออ้างอิงไปยังเอกสารหลักฐานที�สาํคัญอย่าง
ครบถ้วน ทาํให้ EQCR ไม่มีโอกาสพบข้อบกพร่องในการใช้ดุลยพินิจของกลุ่มผู้ปฏบัิติงานได้ 

• EQCR ให้ความเชื�อถือกลุ่มผู้ปฏบัิติงานมากเกินไป จากการพูดคุยหรือการใช้แบบประเมิน โดยมิได้
สอบทานกระดาษทาํการที�ใช้สนับสนุนการใช้ดุลยพินิจที�สาํคัญของกลุ่มผู้ปฏบัิติงาน  
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• EQCR ไม่ได้ให้เวลาอย่างเพียงพอในการสอบทานคุณภาพงาน หรือไม่ได้ปฏบัิติงานอย่างทนักาล เช่น 
มีการสอบทานการวางแผนงานในไตรมาสที�สี� ซึ�งล่าช้าทาํให้กลุ่มผู้ปฎิบัติงานมีเวลาน้อยลงในการ
ปรับเปลี�ยนวิธกีารตรวจสอบ 

• สาํนักงานไม่ได้พิจารณาถึงผู้สอบบัญชีที�ได้รับแต่งตั�งเป็น EQCR ซึ�งมีประเดน็ปัญหาในเรื�องคุณภาพ
งานที�ทราบดีอยู่แล้ว 

 

PCAOB ใหข้อ้แนะนาํต่างๆ ที�ควรนาํไปปฎิบติั ดงันี�    

• สาํนักงานต้องมอบหมายให้กบับุคคลที�เหมาะสม และมีเวลาเพียงพอในการปฎิบัติงานสาํหรับบทบาท
ของ EQCR 

• สาํนกังานต้องจัดให้มีมาตรการที�ทาํให้มั�นใจว่าจะมีการสอบทานคุณภาพงานอย่างเหมาะสมและ
ทนัเวลา 

• EQCR ต้องมีความเข้าใจ AS No. 7 อย่างเพียงพอ รวมทั�งเข้าใจประเดน็ต่างๆ ที�สาํคัญที�มีการใช้
ดุลยพินิจโดยกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบ 

• กลุ่มผู้ปฎิบัติงานต้องจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที�เพียงพอ เพื�อให้ EQCR สามารถทาํความเข้าใจ
ประเดน็ปัญหาสาํคัญได้ครบถ้วน 

• สาํนักงานสอบบัญชีควรดาํเนินการอย่างกระตือรือล้นในการหาวิธป้ีองกนัมิให้เกิดข้อบกพร่องดังกล่าว 
รวมถึงจัดให้มีการติดตามความมีประสิทธิผลของการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน จัดให้มีการ
อบรมและให้แนวปฎิบัติอย่างเข้มข้นต่อผู้ปฎิบัติหน้าที� EQCR และให้ EQCR ต้องรับผิดชอบใน
ผลงาน 

• สาํหรับคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของกิจการสามารถใช้ประโยชน์จากรายงานนี�  
โดยอาจจะสอบถามผู้สอบบัญชีของกจิการเกี�ยวกับ ก) เกณฑ์ในการเลือก EQCR การประเมินผลงาน 
และการให้ผลตอบแทนแก่ EQCR ของสาํนักงาน ข) คุณสมบัติและประสบการณ์การปฏิบัติงานที�
เกี�ยวข้องกับอุตสาหกรรมของกิจการ ค) EQCR มีประวัติในเรื�องคุณภาพที�มีข้อบกพร่องหรือไม่ทั�งที�
พบโดยหน่วยงานกํากับดูแลภายนอกหรือจากภายในสํานักงาน  ง) การปฎิบัติงานของ EQCR 
ตลอดจนระยะเวลาและขอบเขตของการสอบทาน จ) เวลาของ EQCR ทั�งหมดที�ให้กับงาน ช) 
ประเดน็สาํคัญที� EQCR ได้ระบุ และกลุ่มผู้ปฏิบัติต้องใช้วิธีการตรวจสอบเพิ�มเติมหรือต้องมีการ
พิจารณาติดตาม 

 
 
 
ทา่นสามารถอ่านหรือดาวน์โหลดรายงานข้างต้น(ฉบับเตม็)ได้จาก 
http://pcaobus.org/Inspections/Documents/120613_EQR.pdf 
 
เผยแพร่ข่าวสาร โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์


