สรุปข้อสังเกตของ PCAOB ทีพบในการสอบทานการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
เรือ งการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน
เอกสารชุดนี สภาวิชาชี พบัญชี ฯ จัดทําขึ นเพือเผยแพร่ ปัญหาในการปฎิ บตั ิ งาน
เรืองการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี ซึ งประเด็ นสําคัญเหล่านี
สํานักงานสอบบัญชีและผูส้ อบบัญชีตลาดทุน จะได้นาํ ไปเพือ พิจารณาปรับใช้ตาม
ความเหมาะสม ทังนี ข้อกําหนดของ Auditing Standard No.7, Engagement
Quality Review – AS No.7 นันมีเนื อหาเรืองการสอบทานการควบคุมคุณภาพ
งานซึงสอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับที 220 และมาตรฐานควบคุม
คุณภาพ ฉบับที 1 ซึงประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) เป็ นหน่วยงานทีจัดตังขึนตาม 2002 SarbanesOxley Act ทําหน้ าทีกาํ กับดู แลผู้ สอบบั ญชี แ ละสํานั ก งานสอบบั ญชี ทีตรวจสอบบั ญชี บริ ษัทมหาชนใน
สหรัฐอเมริกา ได้ ออกรายงาน Observations Related to the Implementation of the Auditing Standard on
Engagement Quality Review, PCAOB Release No. 2013-011, December 6, 20131 ซึงเป็ นข้ อสังเกตที
พบจากการสอบทานการนํามาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับที 7 เรืองการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบ
บัญชี (Auditing Standard No.7, Engagement Quality Review – AS No. 72) ไปใช้
ในระหว่างปี 2011 ทีมตรวจสอบของ PCAOB ได้ ตรวจสอบ 213 สํานักงาน ครอบคลุมจํานวน 820 งาน
ตรวจสอบ พบว่ าจํานวน 310 งานไม่ ได้ รับหลั กฐานการตรวจสอบทีเพี ยงพอและเหมาะสมก่อนการออก
รายงานแสดงความเห็น และในจํานวน 141 สํานักงานจาก 213 สํานักงาน ได้ มีการสอบทานวิธีการและแนว
ปฎิบัติ (Audit Methodology) ของสํานักงานเพื อประเมินว่ าวิธีการและแนวปฎิบัติของสํานักงานมีความ
สมําเสมอและเป็ นไปตามข้ อกําหนดของ AS 7 หรือไม่ นอกจากนันในการสอบทานงานตรวจสอบแต่ละงาน
ทีมตรวจสอบได้ ประเมินว่าข้ อบกพร่ องทีพบจากการแสดงความเห็นในรายงานซึงมีเอกสารหลักฐานสนับสนุ น
http://pcaobus.org/Inspections/Documents/120613_EQR.pdf
Auditing Standard No.7, Engagement Quality Review เป็ นมาตรฐานการสอบบัญชีทเี กียวกับการสอบทานการควบคุม
คุณภาพงานตรวจสอบและงานสอบทานรายงานทางการเงินระหว่างกาล ซึงกําหนดคุณสมบัตขิ องผู้สอบทานคุณภาพงาน และ
กระบวนการสอบทาน ผู้สนใจสามารถอ่านมาตรฐานนีได้ ที
http://pcaobus.org/standards/auditing/pages/auditing_standard_7.aspx
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ไม่เพียงพอ ควรจะได้ มีการระบุหรือพบโดยผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน (EQCR) หรือไม่ โดยเลือก
งานตรวจสอบมาจํานวน 111 ราย
สรุปภาพรวม
พบว่าวิธีการและแนวปฎิบัติของสํานักงานมีความสมําเสมอและสอดคล้ องกับ AS 7 แต่อย่างไรก็ดียังมิได้ มี
การนํา ไปสู่ ก ารนํา ไปปฎิ บั ติอ ย่ า งเหมาะสมเสมอไป ในหลายงานซึ งความเห็น ในรายงานมิ ไ ด้ มี หลั ก ฐาน
สนั บ สนุ น เพี ย งพอ ข้ อ บกพร่ อ งต่ า งๆ นั น น่ า จะพบได้ โดยผู้ ส อบทานการควบคุ ม คุ ณ ภาพงาน (EQCR)
ตัวอย่ างเช่ น ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานได้ มีการสอบทานการใช้ ดุลยพิ นิจทีสาํ คัญของผู้ปฎิบัติงาน
ตรวจสอบ แต่ไม่พบข้ อบกพร่ องจากการใช้ ดุลยพินิจดังกล่าว และสิงทีพบในการตรวจสอบปี 2012 ชีให้ เห็น
ว่าข้ อบกพร่องนียังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนือง
ตัวอย่างข้อบกพร่องเกีย วกับการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานทีพ บ
• กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีไม่ได้ ประเมินว่างานมีความเสียงสูงในช่วงการวางแผน หรือระบุความเสียง
อืนทีเกียวข้ องทังๆ ทีงานนั นมีความเสียง เช่ น ลู กค้ าเป็ นธุรกิจทีอยู่ ในช่ วงของการพั ฒนาซึงดําเนิ น
ธุรกรรมในต่างประเทศ ทังนี ผ้ ูสอบทานการควบคุ มคุ ณภาพงาน (EQCR) ไม่ ได้ พบข้ อบกพร่ อง
ดังกล่าว
• กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีมิได้ วางแผนงาน สอบทานงาน และควบคุมงานอย่างเพี ยงพอสําหรั บงาน
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอนื ในต่างประเทศ ทังนี EQCR ไม่พบข้ อบกพร่องดังกล่าวแม้ ว่าข้ อพิจารณา
การตรวจสอบกรณี Multi-location Audit เป็ นส่วนหนึงของขอบเขตงานซึงต้ องสอบทานโดย EQCR
• EQCR พบว่ า ควรต้ อ งมี วิ ธี ก ารตรวจสอบเพิ ม เติ ม สํา หรั บ ความเสี ย งทีอ าจจะแสดงข้ อ มู ล ขั ด ต่ อ
ข้ อเท็จจริงอย่างเป็ นสาระสําคัญในเรืองการรับรู้รายได้ (Risk of Material Misstatement Due to
Fraud) แต่อย่างไรก็ดี EQCR ไม่ได้ พิจารณาว่าได้ มีการตรวจสอบเพิมเติมหรือไม่
• กลุ่ มผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบได้ ตรวจพบข้ อบกพร่ องหลายประการในระบบการควบคุ มภายในของ
กิจการลูกค้ า แต่มิได้ ประเมินสรุปว่าข้ อบกพร่องทังหมดมีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญหรือไม่ โดย
EQCR ไม่พบข้ อบกพร่องดังกล่าวของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
• EQCR ประเมินการตรวจสอบการประมาณการ แต่ไม่พบว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีมีข้อจํากัดใน
การทดสอบข้ อสมมุติฐานทีสาํ คัญซึงใช้ ในการคํานวณ
PCAOB ได้ประเมินสาเหตุสําคัญทีท ําให้เกิดข้อบกพร่องข้างต้น ดังนี
• กระดาษทําการทีใช้ สรุปงานในช่วงปิ ดงานตรวจสอบ (Engagement Completion Document) ไม่รวม
ข้ อมูลทีสาํ คัญทีจะทําให้ เข้ าใจสิงทีตรวจพบ ประเด็น หรืออ้ างอิงไปยังเอกสารหลักฐานทีสาํ คัญอย่าง
ครบถ้ วน ทําให้ EQCR ไม่มีโอกาสพบข้ อบกพร่องในการใช้ ดุลยพินิจของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้
• EQCR ให้ ความเชือถือกลุ่มผู้ปฏิบัติงานมากเกินไป จากการพูดคุยหรือการใช้ แบบประเมิน โดยมิได้
สอบทานกระดาษทําการทีใช้ สนับสนุนการใช้ ดุลยพินิจทีสาํ คัญของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
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• EQCR ไม่ได้ ให้ เวลาอย่างเพียงพอในการสอบทานคุณภาพงาน หรือไม่ได้ ปฏิบัติงานอย่างทันกาล เช่น
มีการสอบทานการวางแผนงานในไตรมาสทีสี ซึ งล่ าช้ าทําให้ กลุ่ มผู้ ปฎิบัติงานมีเวลาน้ อยลงในการ
ปรับเปลียนวิธกี ารตรวจสอบ
• สํานักงานไม่ได้ พิจารณาถึงผู้สอบบัญชีทไี ด้ รับแต่งตังเป็ น EQCR ซึงมีประเด็นปั ญหาในเรืองคุณภาพ
งานทีทราบดีอยู่แล้ ว
PCAOB ให้ขอ้ แนะนําต่างๆ ทีค วรนําไปปฎิบตั ิ ดังนี
• สํานักงานต้ องมอบหมายให้ กบั บุคคลทีเหมาะสม และมีเวลาเพียงพอในการปฎิบัติงานสําหรับบทบาท
ของ EQCR
• สํา นัก งานต้ องจั ดให้ มีมาตรการทีทาํ ให้ มั นใจว่ า จะมีก ารสอบทานคุ ณ ภาพงานอย่ างเหมาะสมและ
ทันเวลา
• EQCR ต้ องมีความเข้ าใจ AS No. 7 อย่างเพียงพอ รวมทังเข้ าใจประเด็นต่างๆ ทีสาํ คัญทีมีการใช้
ดุลยพินิจโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
• กลุ่มผู้ปฎิบัติงานต้ องจัดให้ มีเอกสารและข้ อมูลทีเพี ยงพอ เพื อให้ EQCR สามารถทําความเข้ าใจ
ประเด็นปัญหาสําคัญได้ ครบถ้ วน
• สํานักงานสอบบัญชีควรดําเนินการอย่างกระตือรือล้ นในการหาวิธปี ้ องกันมิให้ เกิดข้ อบกพร่ องดังกล่าว
รวมถึงจัดให้ มีการติดตามความมีประสิทธิผลของการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน จัดให้ มีการ
อบรมและให้ แนวปฎิบัติอย่างเข้ มข้ นต่ อผู้ ปฎิบัติหน้ าที EQCR และให้ EQCR ต้ องรั บผิดชอบใน
ผลงาน
• สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของกิจการสามารถใช้ ประโยชน์จากรายงานนี
โดยอาจจะสอบถามผู้สอบบัญชีของกิจการเกียวกับ ก) เกณฑ์ในการเลือก EQCR การประเมินผลงาน
และการให้ ผลตอบแทนแก่ EQCR ของสํานักงาน ข) คุณสมบัติและประสบการณ์การปฏิบัติงานที
เกียวข้ องกับอุตสาหกรรมของกิจการ ค) EQCR มีประวัติในเรืองคุณภาพทีมีข้อบกพร่ องหรือไม่ทงั ที
พบโดยหน่ ว ยงานกํา กั บ ดู แ ลภายนอกหรื อ จากภายในสํา นั ก งาน ง) การปฎิ บั ติ งานของ EQCR
ตลอดจนระยะเวลาและขอบเขตของการสอบทาน จ) เวลาของ EQCR ทังหมดทีให้ กับงาน ช)
ประเด็นสําคัญที EQCR ได้ ระบุ และกลุ่ มผู้ปฏิบัติต้องใช้ วิธีการตรวจสอบเพิ มเติมหรื อต้ องมีการ
พิจารณาติดตาม

ท่านสามารถอ่านหรือดาวน์โหลดรายงานข้ างต้ น(ฉบับเต็ม)ได้ จาก
http://pcaobus.org/Inspections/Documents/120613_EQR.pdf
เผยแพร่ข่าวสาร โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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