Remoting Audit
จากสถานการณ์์โควิิด-19 (COVID-19) ที่่�ทวีีความรุุนแรงและแพร่่กระจายไปทั่่�วโลก วงการแพทย์์ได้้ออกมา
แนะนำำ�ให้้ใช้้มาตรการป้้องกัันหลายอย่่าง หนึ่่�งในนั้้�นคืือ Social Distance (การรัักษาระยะห่่าง) โดยให้้ทุุกคนอยู่่�บ้้าน
ให้้มากที่่�สุุด ทำำ�งานจากที่่�บ้้าน (Work From Home) ผู้้�เขีียนจึึงคิิดถึึงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพสอบบััญชีีว่่า ได้้รัับผลกระทบ
จากสถานการณ์์นี้้�ไหม จะสามารถตรวจสอบบััญชีีจากที่่�บ้้านของแต่่ละคนได้้ไหม และจำำ�เป็็นไหมที่่�จะต้้องเข้้าไป
ตรวจสอบที่่�สถานประกอบการของลููกค้้า
จากการที่่ไ� ด้้เข้้าไปอ่่านบทความต่่าง ๆ บนโลกออนไลน์์ พบบทความหนึ่่ง� ที่่น่� า่ สนใจที่่จ� ะมาเขียี นเล่่าสู่่�กัันอ่่าน
บทความนี้้�เขีียนโดย Bill Curtis เผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ www.accountingtoday.com เมื่่�อวัันที่่� 10 ตุุลาคม 2562 คืือ
ปลายปีีที่่�แล้้วก่่อนที่่�จะมีีข่่าวโควิิด-19 ไม่่นาน
บทความนี้้�ได้้กล่่าวถึึง Remote Audit ว่่าทำำ�ไมผู้้�ประกอบวิิชาชีีพสอบบััญชีีและทีีมตรวจสอบควรพิิจารณา
การใช้้ Remote Team ในปีีหน้้า คำำ�ว่่า Remote Audit หมายถึึงการตรวจสอบโดยที่่�ไม่่ได้้เข้้าไปตรวจสอบ
ณ สถานประกอบการของลููกค้้าแต่่สามารถเก็็บรวบรวมหลัักฐานต่่าง ๆ อย่่างเพีียงพอและเหมาะสมต่่อการแสดง
ความเห็็นต่่อข้้อมููลในงบการเงิิน ดัังนั้้�น ความเป็็นไปได้้ของการนำำ�  Remote Audit มาใช้้ในการตรวจสอบงบการเงิิน
จึึงขึ้้น� อยู่่�กัับความสามารถในการเข้้าถึึงเอกสารและหลัักฐานการสอบบััญชีีหรืือไม่่ กล่่าวคืือ หากเอกสารหลัักฐานประกอบ
งบการเงิินของกิิจการอยู่่�ในรููปของอิิเล็็กทรอนิิกส์์ หรืือสามารถสื่่�อสารและแปลงเอกสารในรููปของกระดาษให้้อยู่่�
ในรููปแบบแฟ้้มข้้อมููลและส่่งให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานตรวจสอบ หรืือผู้้�สอบบััญชีีสามารถเข้้าถึึงแหล่่งข้้อมููลและหลัักฐานต่่าง ๆ
โดยไม่่ต้้องเข้้าไปที่่�กิิจการของลููกค้้าได้้ การประชุุมกัับลููกค้้าหรืือการสััมภาษณ์์จะดำำ�เนิินการผ่่านการประชุุมออนไลน์์
(Video Conference) เช่่น การใช้้โปรแกรม Zoom โปรแกรม Window Meeting ฯลฯ การทำำ�  Remote Audit
ก็็อาจเป็็นไปได้้ แต่่ทั้้�งนี้้�ผู้้�สอบบััญชีีต้้องสามารถมั่่�นใจได้้ว่่า การเข้้าถึึงแหล่่งข้้อมููล เอกสารหลัักฐานต่่าง ๆ เป็็นไปอย่่าง
ครบถ้้วนและถููกต้้อง ความเร็็วหรืือความสามารถในการรัับส่่งข้้อมููลผ่่านอิินเทอร์์เน็็ตสามารถรองรัับได้้ และต้้องใช้้
Data-Analytic เข้้ามาเพื่่�อวิิเคราะห์์หรืือระบุุสััญญาณหรืือข้้อบ่่งชี้้�ของสิ่่�งผิิดปกติิ และนำำ�ไปวางแผนและดำำ�เนิินการ
ตรวจสอบอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล

กรณีีที่ผู้
่� ส้� อบบััญชีีกำำ�ลัังตััดสิินใจใช้้ Remote Audit สิ่่�งที่ผู้
่� ส้� อบบััญชีีควรพิิจารณาประกอบ
การตััดสิินใจ ได้้แก่่
1. เอกสารหลัักฐานมีีความถููกต้้อง ครบถ้้วน เกี่่�ยวข้้อง และน่่าเชื่่�อถืือหรืือไม่่ มาตรฐาน
การสอบบััญชีี รหััส 500 เรื่่�อง หลัักฐานการสอบบััญชีี ได้้กำำ�หนดไว้้ว่่า ผู้้�สอบบััญชีี
ต้้องออกแบบและใช้้วิิธีีการตรวจสอบเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่ง� หลัักฐานที่่เ� หมาะสมอย่่างเพีียงพอ
ต่่อการแสดงความเห็็นของผู้้�สอบบััญชีี ซึ่่�งจะต้้องพิิจารณาถึึงความเกี่่�ยวข้้องและ
ความน่่าเชื่่�อถืือของข้้อมููลที่่�จะใช้้เป็็นหลัักฐานการสอบบััญชีี ทั้้�งนี้้�ความน่่าเชื่่�อถืือ
ของข้้อมููลจะรวมถึึงความถููกต้้องและความครบถ้้วนของข้้อมููล
2. โอกาสที่่�จะถููกคุุกคามจากไซเบอร์์ หรืือกล่่าวอีีกนััยหนึ่่�งคืือการรัักษาความปลอดภััย
ของข้้อมููล การทำำ�  Remote Audit จะต้้องใช้้การรัับส่่งข้้อมููลผ่่านอิินเทอร์์เน็็ต ซึ่่�งจะ
มีีความเสี่่�ยงของการถููกขโมยข้้อมููล หรืือข้้อมููลของลููกค้้าถููกเผยแพร่่หรืือเปิิดเผย
โดยไม่่ ไ ด้้ รัับ อนุุ ญ าตจากลููกค้้ า  สิ่่� ง ต่่ า ง ๆ เหล่่ า นี้้� เ ป็็ น ความเสี่่� ย งของผู้้� ส อบบััญชีี
เพราะจะกระทบต่่อความเชื่่�อมั่่�นในวิิชาชีีพสอบบััญชีี
3. ความพร้้ อมของอุุ ปกรณ์์ ในการเชื่่� อมต่่ ออิิ นเทอร์์ เน็็ ต  การรัั บส่่ งข้้ อมูู ล  รวมถึึ ง
การประชุุมทางไกล จำำ�เป็็นต้้องใช้้อุปุ กรณ์์ในการเชื่่อ� มต่่ออิินเทอร์์เน็็ตที่่มีี� ประสิิทธิิภาพ
รวมถึึงความสามารถในการรัับส่่งข้้อมููลขนาดใหญ่่ หากการเชื่่�อมต่่อล้้มเหลวหรืือไม่่มีี
ประสิิทธิิภาพ จะทำำ�ให้้ข้้อมููลที่่�จะนำำ�มาเป็็นหลัักฐานการสอบบััญชีีขาดความน่่าเชื่่�อถืือ
และไม่่สามารถนำำ�มาสนัับสนุุนการแสดงความเห็็นของผู้้�สอบบััญชีีได้้
4. ตารางเวลาที่่�ต้้องมีีความยืืดหยุ่่�นตลอด โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งหากต้้องมีีการประชุุม
ทางไกลร่่วมกััน เวลาที่่�สามารถประชุุมร่่วมกัันต้้องตรงกััน หากมีีคนใดคนหนึ่่�งไม่่ว่่า
จะเป็็นสมาชิิกในทีีมตรวจสอบหรืือลููกค้้าติิดประชุุมอื่่�นหรืือไม่่สะดวก ทุุกคนที่่�เหลืือ
จะต้้องเลื่่อ� นการประชุุมออกไป สิ่่�งที่่ต� ามมาคืือ การควบคุุมระยะเวลาในการตรวจสอบ
ให้้เป็็นไปตามแผนและตรงตามกำำ�หนดเวลาที่่�ตกลงกัับลููกค้้า
อย่่างไรก็็ตาม การใช้้ Remote Audit สามารถทดแทนวิิธีีการตรวจสอบแบบเดิิม (Traditional Audit)
ได้้จริิงหรืือ การเข้้าสัังเกตการณ์์ตรวจนัับสิินค้้าสามารถทำำ�ออนไลน์์ได้้จริิงหรืือ เป็็นสิ่่�งที่่�น่่านำำ�มาพิิจารณา และหากไม่่
สามารถใช้้ Remote Audit ในสถานการณ์์ปััจจุุบััน และไม่่สามารถเข้้าไปเก็็บรวบรวมเอกสารหลัักฐานการสอบบััญชีี
ที่่ส� ถานประกอบการของลููกค้้าได้้ หรือื ไม่่สามารถใช้้วิธีีิ การตรวจสอบอื่่�นเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่ง� หลัักฐานการสอบบััญชีี ผู้ส้� อบบััญชีี
คงต้้องพิิจารณาว่่าสถานการณ์์ปััจจุุบัันคืือการถููกจำำ�กััดขอบเขตโดยสถานการณ์์ และผลกระทบนั้้�นมีีสาระสำำ�คััญและ
แผ่่กระจาย ส่่งผลต่่อการแสดงความเห็็นต่่องบการเงิินแบบที่่�เปลี่่�ยนไปของผู้้�สอบบััญชีีตามมาตรฐานการสอบบััญชีี
รหััส 705 (ปรัับปรุุง) การแสดงความเห็็นแบบที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปในรายงานของผู้ส้� อบบััญชีีรัับอนุุญาต
เอกสารอ้้างอิิง
มาตรฐานการสอบบััญชีี รหััส 500 หลัักฐานการสอบบััญชีี
มาตรฐานการสอบบััญชีี รหััส 705 (ปรัับปรุุง) การแสดงความเห็็นแบบที่�เ่ ปลี่่�ยนแปลงไปในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
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