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1.  สรุปผลการตรวจระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี 

จากการเขาตรวจระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของบริษัท เอเอสที มาสเตอร จำกัด  

(“บริษัท เอเอสทีฯ”) ผลการประเมินเก่ียวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติโดยรวม รวมถึงการปฏิบัติตาม 

นโยบายและวิธีปฏิบัติดังกลาวสรุปไดดังนี้    
 

 

จากการตรวจระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีในรอบป 2565  สำนักงานคณะกรรมการกำกับ 

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) พบวา บริษัท เอเอสทีฯ ยังคงดูแลระบบควบคุม 

คุณภาพโดยรวมใหอยูในระดับ “ดี” เชนเดิม โดยบริษัท เอเอสทีฯ ไดนำขอเสนอแนะของสำนักงาน ก.ล.ต.  

ในรอบกอนไปพิจารณาปรับปรุงแลว เชน กระบวนการตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคา  

สงผลใหคะแนนในองคประกอบดังกลาวพัฒนาขึ้นไปอยูในระดับ “ดีมาก” ซึ่งเปนผลจากการที่  

บริษัท เอเอสทีฯ ใหความสำคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีใหดียิ่งข้ึน 

อยางสม่ำเสมอ รวมทั้งบริษัท เอเอสทีฯ ยังคงควบคุมคณุภาพในองคประกอบเรื่องความรับผิดชอบของ 

ผูนำตอคุณภาพภายในสำนักงาน การปฏิบัติงาน และการติดตามผล ใหอยูในระดับ “ดี” อยางสม่ำเสมอ  

โดยหัวหนาสำนักงานสอบบัญชีไดกำหนดนโยบายและสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ ที่แสดงใหเห็นวา  

 องคประกอบตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ  

ฉบบัท่ี 1 

น้ำหนัก 

(%) 

ผลการประเมิน 

ป 2565 

ผลการประเมิน 

ป 2562 

1 ความรับผิดชอบของผูนำตอคุณภาพภายในสำนักงาน   

(Leadership Responsibilities for Quality within 

the Firm) 

20 ด ี

(2) 

ด ี

(2) 

2 ขอกำหนดดานจรรยาบรรณที่เก่ียวของ  (Relevant 

Ethical Requirements) 

15 ยอมรับได 

(3) 

ด ี

(2) 

3 การตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธกับ

ลูกคาและงานแตละงาน  (Acceptance and 

Continuance of Client Relationships and 

Specific Engagements) 

15 ดีมาก 

(1) 

ยอมรับได 

(3) 

4 ทรัพยากรบุคคล  (Human Resources) 15 ด ี

(2) 

ดีมาก 

(1) 

5 การปฏิบัติงาน  (Engagement Performance)  20 ด ี

(2) 

ด ี

(2) 

6 การติดตามผล  (Monitoring) 15 ด ี

(2) 

ด ี

(2) 

คะแนนเฉลี่ย 100 2.0 2.0 
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หัวหนาสำนักงานสอบบัญชีใหความสำคัญกับคุณภาพงานสอบบัญชีเปนลำดับแรก รวมทั้งมอบหมาย 

ความรับผิดชอบในการดูแลระบบควบคุมคุณภาพใหแกบุคลากรที่เหมาะสมในแตละดาน ตลอดจน 

ปรับปรุงคูมือการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีและคูมือการตรวจสอบบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง     

อยางไรก็ด ีการเพ่ิมจำนวนบุคลากรและการรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีความรูความสามารถ โดยเฉพาะ 

อยางยิ่งพนักงานที่ปฏิบัติงานในบทบาทผูจัดการ (“manager”) เปนความทาทายของบริษัท เอเอสทีฯ  

ที่จะตองพิจารณาดำเนินการเชิงรุกอยางตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมจํานวนบุคลากรท่ีมีประสบการณเพียงพอที่จะใช  

professional skepticism ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีท่ียากและซับซอนได เพ่ือใหมั่นใจวา บริษัท เอเอสทีฯ  

จะมีทรัพยากรบุคคลเพียงพอตอปริมาณลูกคางานสอบบัญชีที่มีอยูและที่จะรับเพ่ิมในอนาคต รวมทั้งรองรับ 

การปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานวิชาชีพที่เขมงวดข้ึน โดยสามารถรักษาระดับคุณภาพ 

งานสอบบัญชีใหมีมาตรฐานดีดังเดิม  นอกจากนี้ หากบริษัท เอเอสทีฯ มกีารพิจารณาอยางสม่ำเสมอเก่ียวกับ

ปญหาและอุปสรรคตอความเปนอิสระในเชิงประจักษ (Independence of Appearance) ที่อาจเกิดจาก

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับสำนักงานสอบบัญชี และออกแบบมาตรการปองกันที่เหมาะสมกับสถานการณ

ของสำนักงานสอบบัญชีอยางครบถวน ก็จะสนับสนุนใหผลการประเมินในรอบถัดไปดียิ่งข้ึนได 

2.  ขนาดลูกคาสอบบัญชีที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

บริษัท เอเอสทีฯ มีลูกคาสอบบัญชีที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

จำนวน 12 ราย ซึ่งมีมูลคาตลาดรวม (“market capitalization”) ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2564 จำนวน  

20,142 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.1 ของมูลคาตลาดรวม ตามเกณฑของสำนักงาน ก.ล.ต. จึงถือวา  

งานสอบบัญชีที่บริษัท เอเอสทีฯ ใหบริการมีผลกระทบตอตลาดทุนโดยรวมอยูในระดับ “ปานกลาง 

คอนไปทางต่ำ”  

3. ประเด็นที่พบจากการตรวจระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 

3.1  ความรับผดิชอบของผูนำตอคุณภาพภายในสำนักงาน (Leadership Responsibilities for 

Quality within the Firm)  

หัวหนาสำนักงานสอบบัญชีตองใหความสำคัญอยางตอเนื่องในการจัดใหมีนโยบายและ 

วิธีปฏิบัติเพ่ือสนับสนุนวัฒนธรรมภายในสำนักงานสอบบัญชีที่แสดงใหเห็นวา คุณภาพเปนสิ่งจำเปน 

ในการปฏิบัติงาน โดยจากการตรวจระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของบริษัท เอเอสทีฯ ในรอบนี้ 

พบวา หัวหนาสำนักงานสอบบัญชีไดสื่อสารนโยบายและวิธีปฏิบัตใินเรื่องการควบคุมคุณภาพไปยัง 

พนักงานทุกระดับ รวมทั้งไดมอบหมายความรับผิดชอบในการดูแลระบบควบคุมคุณภาพในแตละดาน 

ใหแกบุคลากรที่เหมาะสม และจัดใหมีนโยบายการประเมินผลและการจายผลตอบแทนที่สงเสริมให 

หุนสวนและพนักงานใหความสำคัญกับคุณภาพงานสอบบัญชีแลว 
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อยางไรก็ดี สำนักงาน ก.ล.ต. ขอใหหัวหนาสำนักงานสอบบัญชีดูแลใหมีการตรวจสอบความเปนอิสระ 

และความขัดแยงทางผลประโยชนกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับสำนักงานสอบบัญชีอยางครบถวน  

เพ่ือใหมั่นใจวาสำนักงานสอบบัญชีจะมีขอมูลเพียงพอที่จะประเมินถึงปญหาอุปสรรคและกำหนดวิธีการ 

ปองกัน รวมทั้งลดความเสี่ยงที่อาจเกิดสถานการณที่ทำใหขัดตอขอกำหนดดานจรรยาบรรณได  นอกจากนี้  

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอใหหัวหนาสำนักงานสอบบัญชีประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของอัตรากำลังคน 

โดยเฉพาะบุคลากรทีป่ฏิบัติงานในบทบาท manager รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงคูมือและแนวปฏิบัติในเรื่อง 

ที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีขอเสนอแนะ ประกอบกับสงเสริมใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตามคูมือและแนวปฏิบัติ 

ดังกลาว โดยมีกระบวนการติดตามผลทีร่ัดกุม ก็จะสามารถทำใหผลการประเมินระบบควบคุมคุณภาพ 

โดยรวมของบริษัท เอเอสทีฯ ดียิ่งข้ึน 

3.2  ขอกำหนดดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ (Relevant Ethical Requirements)  

สำนักงานสอบบัญชีตองจัดใหมีนโยบายและวิธีปฏิบัติเพ่ือใหความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา      

สำนักงานสอบบัญชีและบุคลากรของสำนักงานสอบบัญชีปฏิบัติตามขอกำหนดดานจรรยาบรรณที่เก่ียวของ

อยางครบถวน ซึ่งที่ผานมาบริษัท เอเอสทีฯ ไดกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในเรื่องขอกำหนดดาน

จรรยาบรรณ โดยสื่อสารใหพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตามขอกำหนดดานจรรยาบรรณแลว 

อยางไรก็ด ีในรอบการตรวจปจจุบัน สำนักงาน ก.ล.ต. พบวา การตรวจสอบความขัดแยงทาง

ผลประโยชนและความเปนอิสระของบริษัท เอเอสทีฯ ยังไมครอบคลุมไปถึงผูถือหุนทีไ่มไดมีสวนเก่ียวของกับ

การปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือการดำเนินงานของสำนักงานสอบบัญช ีเพ่ือใหมั่นใจวา บริษัท เอเอสทีฯ จะมี

ขอมูลเพียงพอที่จะประเมินถึงปญหา อุปสรรค และวิธีการปองกัน หรือลดผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น

ไดอยางเหมาะสม  ทั้งนี้ แมวา บริษัท เอเอสทีฯ จะไดดำเนินการปรับโครงสรางผูถือหุนใหม เพ่ือใหผูถือหุน 

ในปจจุบันทั้งหมดเปนหุนสวนและพนักงานที่ปฏิบัติงานใหสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งไดมีการตรวจสอบความเปน

อิสระและความขัดแยงทางผลประโยชนอยางสม่ำเสมอแลวก็ตาม  อยางไรก็ดี เพื่อใหมั่นใจไดวาจะไมมีกรณทีี่

ทำใหเกิดขอสงสัยเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคตอความเปนอิสระในเชิงประจักษ (Independence of 

Appearance) ที่อาจเกิดจากบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับสำนักงานสอบบัญชีในอนาคต สำนักงาน ก.ล.ต. 

จึงขอให บริษัท เอเอสทีฯ สอดสองดูแลและพิจารณาอยางสม่ำเสมอวามีสถานการณทีอ่าจทำใหเกิดขอสงสัย 

ในเรื่องดังกลาวหรือไม  ทั้งนี ้เพ่ือใหสำนักงานสอบบัญชีสามารถออกแบบมาตรการปองกันท่ีเหมาะสมและ 

ใหความมั่นใจตอบุคคลภายนอกไดวา สถานการณดังกลาวจะไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และ

ไมเปนอุปสรรคตอความเปนอิสระของสำนักงานสอบบัญชี ทั้งความเปนอิสระทางดานจิตใจ (Independence 

of Mind) และความเปนอิสระในเชิงประจักษ (Independence of Appearance) โดยหากบริษัท เอเอสทีฯ 

ไดปรับปรุงในเรื่องขางตนแลว บริษัท เอเอสทีฯ ก็จะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดสถานการณ 

ที่ทำใหขัดตอขอกำหนดดานจรรยาบรรณได ซึ่งจะทำใหผลการประเมินในองคประกอบเรื่องขอกำหนด 

ดานจรรยาบรรณที่เก่ียวของดียิ่งข้ึนตอไป  
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3.3  การตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคาและงานแตละงาน (Acceptance and 

Continuance of Client Relationships and Specific Engagements)   

กระบวนการตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคาเปนกระบวนการสำคัญที่จะชวย 

ใหสำนักงานสอบบัญชีมั่นใจไดวา งานที่สำนักงานสอบบัญชีตอบรับนั้น เปนงานท่ีสำนักงานสอบบัญชี 

มทีักษะ ความรู เวลา และทรัพยากรเพียงพอ สามารถปฏิบัติตามขอกำหนดดานจรรยาบรรณที่เก่ียวของได  

ซึ่งที่ผานมา บริษัท เอเอสทีฯ ไดปรับปรุงนโยบายและวิธีปฏิบัติ รวมทั้งไดปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติ 

ในเรื่องการตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคาและงานแตละงานอยางสม่ำเสมอ โดยจัดใหมี 

กระบวนการประเมินการรับงานสอบบัญชีและการพิจารณาความเสี่ยงของลูกคาแตละรายที่มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล และไดปรับปรุงกระบวนการสอบทานความถูกตองของรายชื่อผูสอบบัญชีในสังกัดที่ไดรับ 

การแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุนวามีรายชื่อตรงตามหนังสือตอบรับเสนอบริการ ตามคำแนะนำของ 

สำนักงาน ก.ล.ต. อยางครบถวนแลว สงผลใหคะแนนในองคประกอบดังกลาวพัฒนาขึ้นไปอยูในระดับ 

ดีมากในรอบปจจุบัน  

3.4  ทรัพยากรบุคคล (Human Resources)  

นโยบายและวิธีปฏิบัติเรื่องทรัพยากรบุคคลมีสวนสำคัญท่ีจะชวยใหสำนักงานสอบบัญชีมั่นใจไดวา 

สำนักงานสอบบัญชีมีบุคลากรที่มีทักษะ ความรู ความสามารถและความยึดม่ันในหลักจรรยาบรรณ         

ทีเ่พียงพอ ซึ่งที่ผานมาบริษัท เอเอสทีฯ ไดปรับปรุงนโยบายและวิธีปฏิบัติ รวมท้ังไดปฏิบัติตามนโยบาย

และวิธีปฏิบัติในเรื่องทรัพยากรบุคคลโดยสวนใหญแลว   

อยางไรก็ดี ในรอบการตรวจปจจุบันพบวา บริษัท เอเอสทีฯ มพีนักงานที่ปฏิบัติงานในระดับ  

manager เปนจำนวนที่นอยเม่ือเปรียบเทียบกับจำนวนลูกคาบริษัทจดทะเบียน และมีงานสอบบัญช ี

ของบริษัทจดทะเบียนจำนวนหนึ่งทีไ่มมี manager เขาไปมีสวนรวม  นอกจากนี้ จากขอมูล Audit 

Quality Indicator พบวา อัตราสวนของพนักงานตอ manager เทากับ 10 คน ตอ 1 คน ซึ่งสูงกวา 

คาเฉลี่ยของสำนักงานสอบบัญชีในระดับเดียวกัน (พนักงาน 8 คน : manager 1 คน) แสดงใหเห็นวา  

บริษัท เอเอสทีฯ ยังมีพนักงานท่ีปฏิบัติหนาที่ในฐานะ manager ไมเพียงพอ ซึ่งอาจสงผลให manager  

มีเวลาไมเพียงพอที่จะดูแลและใหคำปรึกษาพนักงานไดอยางทั่วถึง รวมถึงในการทำหนาทีค่วบคุม 

การปฏิบัติงานสอบบัญชีใหมีคุณภาพและสอบทานงานขั้นตนกอนที่จะเสนอใหหุนสวนผูสอบบัญชีสอบทาน

งานขั้นสุดทาย  สํานักงาน ก.ล.ต. จึงขอใหสำนักงานสอบบัญชีดำเนินการเพ่ือเพ่ิมจํานวน manager ให

เพียงพอตอปริมาณลูกคางานสอบบัญชีที่มีอยูและที่จะรับเพ่ิมในอนาคต  ทั้งนี้ การมีทรัพยากรบุคคลที่มี

คุณภาพในปริมาณที่เพียงพอตอการปฏิบัติงานสอบบัญชีตามมาตรฐานวิชาชีพจะชวยสงเสริม 

ความเหมาะสมในการใชดุลยพินิจของกลุมผูปฏิบัติงานได ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะสนับสนุนคุณภาพ 

งานสอบบัญชีและการเติบโตอยางยั่งยืนของสํานักงานสอบบัญชีในอนาคต และเพียงพอที่จะรองรับ 

การปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานวิชาชีพที่เขมงวดข้ึนได 
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นอกจากนี้ บริษัท เอเอสทีฯ ยังไมไดกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัตอิยางเปนลายลักษณอักษร 

สำหรับพนักงานที่ไมไดเขารับการอบรมหรือเขาอบรมไมครบถวนไวในคูมือการควบคุมคุณภาพงาน 

สอบบัญชี วาพนักงานดังกลาวจะตองดำเนินการเพ่ิมเติมอยางไรเพ่ือใหไดรับความรูที่เพียงพอตอ 

การปฏบิัติงานใหมีคณุภาพ  ทั้งนี้ หากบริษัท เอเอสทีฯ ไดปรับปรุงตามขอแนะนำของสํานักงาน ก.ล.ต.  

ขางตน ก็จะชวยเพ่ิมความเชื่อมั่นวา บริษัท เอเอสทีฯ จะมีบุคลากรท่ีมีทักษะ ความรู และความสามารถ 

ในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ ซึ่งจะทำใหผลการประเมินในองคประกอบเรื่องทรัพยากรบุคคลดียิ่งข้ึนได 

3.5  การปฏิบตัิงาน (Engagement Performance)  

สำนักงานสอบบัญชีตองจัดใหมีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ออกแบบมาเพื่อใหความเชื่อมั่น 

อยางสมเหตุสมผลวา การปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและขอกำหนดทางกฎหมายที่เก่ียวของ 

และสำนักงานสอบบัญชีหรือผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานออกรายงานทีเ่หมาะสมกับสถานการณ ซึ่งท่ีผานมา

บริษัท เอเอสทีฯ ไดปรับปรุงคูมือการตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบสวนใหญใหสอดคลองกับ 

มาตรฐานการสอบบัญชีที่เก่ียวของแลว  อยางไรก็ดี ในรอบปจจุบันบริษัท เอเอสทีฯ ควรปรับปรุงคูมือ 

การปฏิบัติงานสอบบัญชีเพ่ิมเติม โดยระบุแนวทางในการตรวจสอบขอมูลที่จัดทำโดยกิจการ (IPE) ใหครบถวน

ชัดเจน เพ่ือชวยใหทีมตรวจสอบสามารถปฏบิัติงานสอบบัญชีไดอยางมีคุณภาพและเปนมาตรฐานเดียวกัน   

นอกจากนี้ จากการเลือกตรวจกระดาษทำการของผูสอบบัญชีในสังกัดบริษัท เอเอสทฯี ในรอบ 

การตรวจที่ผานมา พบวา การปฏิบัติงานสวนใหญเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีแลว  อยางไรก็ดี 

สำนักงาน ก.ล.ต. พบขอสังเกตเก่ียวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีในเรื่องการตรวจสอบบัญชีรายไดจากการขาย 

ทีอ่าจยังไมสอดคลองกับคูมือของสำนักงานสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดตามภาคผนวก 2 ซึ่งบริษัท เอเอสทีฯ 

ควรสื่อสารใหทีมงานสอบบัญชีรับทราบถึงขอสังเกตดังกลาว รวมทั้งกำหนดใหมีการปฏิบัติตามคูมือ 

การสอบบัญชีและแนวการสอบบัญชีอยางเครงครดั โดยใหความสำคัญกับการสอบทานงานของทีมตรวจสอบ 

เพ่ือใหงานสอบบัญชีมีมาตรฐานอยางสม่ำเสมอ ซึ่งจะชวยปองกันไมใหเกิดขอสังเกตในการสอบบัญชีตามท่ี

กลาวในภาคผนวก 2 ซ้ำอีก   

3.6  การติดตามผล (Monitoring)  

สำนักงานสอบบัญชีตองจัดใหมีกระบวนการติดตามผลที่ออกแบบมาเพื่อใหความเชื่อมั่น 

อยางสมเหตุสมผลวา นโยบายและวิธีปฏิบัติที่เก่ียวของกับระบบควบคุมคุณภาพนั้นเพียงพอและนำไปปฏิบัติ

อยางมีประสิทธิผล ซึ่งการท่ีสำนักงานสอบบัญชีมีกระบวนการติดตามผลที่ดีนั้น จะชวยสงเสริมให 

สำนักงานสอบบัญชีสามารถแกไขขอบกพรองที่สำคัญไดอยางทันทวงที สงผลใหคุณภาพงานสอบบัญชีดียิ่งข้ึน 

โดยที่ผานมา บริษัท เอเอสทีฯ ไดปรับปรุงและพัฒนากระบวนการติดตามผลไปสวนใหญแลว รวมทั้ง

มอบหมายใหบุคลากรภายใน และ outsourced monitoring เปนผูติดตามผลอยางสม่ำเสมอแลว 

  อยางไรก็ด ีในรอบปจจุบันสำนักงาน ก.ล.ต. มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมให บริษัท เอเอสทีฯ ปรับปรุง

แบบฟอรมการติดตามผลในระดับสำนักงานสอบบัญชีใหครอบคลุมเรื่องที่สำคัญทั้งหมด และควรสื่อสาร 

ใหทีมติดตามผลรับทราบขอสังเกตของสำนักงาน ก.ล.ต. เพ่ือที่จะไดใหความสำคัญกับการติดตามผลใหดีข้ึน 
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รวมทั้งควรกำหนดขอบเขตและความลึกของการติดตามผลทั้งในระดับสำนักงานสอบบัญชีและระดับแตละ

งานสอบบัญชีใหตอบสนองตอความเสี่ยงและมีความละเอียดเพียงพอเพื่อใหคนพบขอสังเกตที่สามารถนำไป

ปรับปรุงใหคุณภาพงานดียิ่งข้ึน ซึ่งจะสงผลใหระบบควบคุมคุณภาพในภาพรวมของสำนักงานสอบบัญชี 

มีคุณภาพและสมบูรณยิ่งข้ึน   
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4. ภาคผนวก 1 - ขอบเขตและวัตถุประสงคของการตรวจระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สช. 39/2553 เรื่อง  

การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีในตลาดทุน ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2553  กำหนดใหสำนักงานสอบบัญชี    

ที่มีผูสอบบัญชีในตลาดทุนสังกัดอยูตองมีระบบควบคุมคุณภาพงานที่เพียงพอและนาเชื่อถือวาจะสามารถ

ดูแลใหผูสอบบัญชีในสังกัดปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีไดอยางตอเนื่อง  ดังนั้น 

สำนักงาน ก.ล.ต. จึงไดเขาตรวจระบบควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีในตลาดทุน

สังกัด เพ่ือใหแนใจวา สำนักงานสอบบัญชีมีระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีเปนไปตามมาตรฐาน 

ที่เก่ียวของ และสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีไดอยางมีคุณภาพ 

การตรวจระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี มีวัตถุประสงคเพ่ือใหแนใจวา 

สำนักงานสอบบัญชีมีระบบควบคุมคณุภาพเปนไปตามหลักการของ ISQC1 และไดถือปฏิบัต ิ

อยางสม่ำเสมอ และเพ่ือใหสำนักงานสอบบัญชีและบุคลากรของสำนักงานสอบบัญชีปฏิบัติตาม 

มาตรฐานวิชาชีพ กฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของ และผลงานท่ีออกโดยผูสอบบัญชีที่สังกัด 

สำนักงานสอบบัญชีมีความเหมาะสมตามสถานการณ อันจะเปนประโยชนในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ 

สงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีของบริษัทในตลาดทุน รวมทั้งผูลงทุนและสาธารณชน 

ที่ใชผลงานของผูสอบบัญชีไดรับการคุมครองอยางเหมาะสม 

สำนักงาน ก.ล.ต. ไดตรวจระบบควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งประกอบดวยการสอบทาน 

นโยบายและวิธีปฏิบัติของสำนักงานสอบบัญชีที่ชวยสงเสริมคุณภาพงานสอบบัญชี รวมถึง การตรวจ      

การปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติดังกลาว ซึ่งครอบคลุมถึง 

1. ความรับผิดชอบของผูนำตอคุณภาพภายในสำนักงาน (Leadership Responsibilities for Quality  

within the Firm) 

2. ขอกำหนดดานจรรยาบรรณที่เก่ียวของ (Relevant Ethical Requirements) 

3. การตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคาและงานแตละงาน (Acceptance and 

Continuance of Client Relationships and Specific Engagements) 

4. ทรัพยากรบุคคล (Human Resources) 

5. การปฏิบัติงาน (Engagement Performance) 

6. การติดตามผล (Monitoring) 
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6.  ภาคผนวก 3 – ขอมูลเชิงสถิติท่ีเปนตัวชี้วัดคุณภาพงานสอบบญัช ี(Audit Quality Indicators : “AQIs”)  

     AQIs เปนขอมูลเชิงสถิติที่เปนประโยชนเพ่ือใชประกอบการพิจารณาคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีในเบื้องตน  

และชวยใหผูบริหารของสำนักงานสอบบัญชีสามารถวิเคราะหและระบุปจจัยความเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบตอคุณภาพ

งานสอบบัญชีได โดยการนำ AQIs ไปพิจารณาประกอบกับขอมูลเชิงลึกอื่น ๆ เพ่ือที่สำนักงานสอบบัญชีจะสามารถ 

หาวิธีปองกันหรือแกไขปญหาไดอยางทันทวงทีและตรงจุด  อีกทั้ง AQIs นอกจากจะเปนขอมูลที่เปนประโยชนกับ 

สำนักงานสอบบัญชีที่ใชประกอบการนำเสนอขอมูลที่เก่ียวของกับระบบควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี 

ใหคณะกรรมการตรวจสอบแลว ยังเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอคณะกรรมการตรวจสอบในการเริ่มตนซักถาม 

เก่ียวกับคุณภาพของสำนักงานสอบบัญช ีเพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการ   

     ตัวเลข AQIs ที่สูงหรือต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับสำนักงานสอบบัญชีอื่นอาจไมสามารถใหขอสรุปไดทันทีวา  

สำนักงานสอบบัญชีนั้นมีคุณภาพมากหรือนอยกวาสำนักงานสอบบัญชีอ่ืน เนื่องจากตัวเลข AQIs ที่สูงหรือต่ำไป 

อาจมีสาเหตุมาจากปจจัยแวดลอมที่ตางกันของแตละสำนักงานสอบบัญชี  ดังนั้น ในการพิจารณา AQIs ควรมี 

การพิจารณารวมกับปจจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกอนท่ีจะนำ AQIs ไปใชในการประเมินคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี 

เนื่องจาก AQIs เพียงรายการเดียวไมอาจสรุปไดวาสำนักงานสอบบัญชีนั้น ๆ มีคุณภาพหรือไม  

     ทั้งนี้ AQIs ของบริษัท เอเอสทฯี ประจำป 2564 - 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย AQIs ของสำนักงาน 

สอบบัญชีในตลาดทุนอ่ืน (“Non-Big 4”) สรุปไดดังนี้  

1.  ชั่วโมงการปฏิบตัิงานสอบบญัชีของสมาชิกอาวุโสในทีมตรวจสอบบัญช ี 

 

 

ตำแหนง 

ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 

สอบบัญชขีอง 

สมาชิกอาวุโส 

ชั่วโมงการปฏิบัติงานสอบบัญชี 

ของสมาชิกอาวุโส คิดเปนรอยละ 

ตอชั่วโมงการสอบบัญชีท้ังหมด* 

บริษัท เอเอสทฯี 

สำหรับการตรวจสอบงบการเงินงวดป 2564 

สำนักงานสอบบัญชี 

กลุม Non-Big 4 

หุนสวนงานสอบบัญชี (partner)1 159 - 532 10.98% - 23.46% 1.31% - 48.90% 

ผูสอบทานการควบคุมคุณภาพ

งานสอบบัญชี (EQCR) 
49 – 163 3.44% - 6.20% 0.17% - 18.75% 

ผูจัดการงานสอบบัญชี 0 - 870 0% - 23.43% 0.00% - 73.00% 

* สูตรการคำนวณ เทากับ (จำนวนชั่วโมงการปฏบิัติงานสอบบญัชีของตำแหนงนั้น / จำนวนชัว่โมงการสอบบัญชีของ 

ทีมงานสอบบญัชีทัง้หมด)*100 

 

 
1 หุนสวนงานสอบบัญชี หมายถึง ผูรับผิดชอบหลักตองานสอบบัญชี ไดแก หุนสวนที่ลงนามในรายงานการสอบบัญช ี(“signing partner”) และ

หุนสวนที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีโดยรวม (“engagement partner”) 
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ชั่วโมงการปฏิบัติงานสอบบัญชีของสมาชิกอาวุโสในทีมตรวจสอบบัญช ีแสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวม 

ในงานสอบบัญชีของสมาชิกอาวุโสในทีมตรวจสอบบัญชี ไดแก Signing Partner  Engagement Partner  

EQCR และผูจัดการงานสอบบัญชี ซึ่งเปนบุคคลที่มีความรูและประสบการณในระดับที่จะชวยใหคำแนะนำและ

ดูแลใหทีมงานสอบบัญชีสามารถระบุประเด็นสำคัญเก่ียวกับการสอบบัญชีไดอยางครบถวน โดยสามารถวางแผน

และออกแบบวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงที่ระบุไวไดอยางเหมาะสมและตรงจุด เพ่ือที่ทีมงาน

สอบบัญชีจะสามารถรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีและสรปุผลเก่ียวกับประเด็นสำคัญไดอยางเหมาะสม  

ซึ่งจะทำใหรายงานการสอบบัญชีมีคุณภาพและเปนประโยชนสูงสุดตอผูใชงบการเงนิ  ทั้งนี้ คุณภาพ 

งานสอบบัญชีมีแนวโนมที่จะเพิ่มข้ึนเมื่อสมาชิกอาวุโสในทีมตรวจสอบบัญชีมีสวนรวมในงานสอบบัญชีมากข้ึน 

เนื่องจากประสบการณในการปฏิบัติงานสอบบัญชีในระดับผูควบคุมและสอบทานงานที่ยาวนานทำใหสมาชิก

อาวุโสมีวิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ (“professional skepticism”) ในระดับที่สูง  

ดังนั้น หากสมาชิกอาวุโสมีสวนรวมในงานสอบบัญชีในระดับที่เพียงพอจะชวยใหสังเกตเห็นถึงความผิดปกติ

ในขณะปฏิบัติงานตรวจสอบและสามารถใหคำแนะนำที่เปนประโยชนแกทีมตรวจสอบบัญชีไดอยางทันทวงที  

อยางไรก็ดี ในการประเมินคุณภาพงานสอบบัญชีโดยรวมอาจจำเปนตองพิจารณา AQIs นี้ควบคูกับปจจัยอ่ืน  

เชน ลักษณะการประกอบธุรกิจและความซบัซอนของธุรกรรมทางบัญชีของบริษัทที่ไดรับการสอบบัญชี 

ประสบการณของหุนสวนและทีมงานสอบบัญชีในการตรวจสอบลูกคาแตละรายหรือแตละอุตสาหกรรม 

ประสบการณและการมีสวนรวมในงานสอบบัญชีของผูที่ทำหนาที่สอบทานงานขั้นสุดทายในระดับรองลงมา  

การนำเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน เปนตน        

 

2. ประสบการณดานการสอบบัญชี  

 

 

ตำแหนง 

จำนวนปเฉลี่ยของประสบการณในการปฏิบัติงานสอบบัญช*ี 

บริษัท เอเอสทฯี 

ป 2565 

สำนักงานสอบบัญชีกลุม Non-Big 4 

 

หุนสวนงานสอบบัญชี (partner) 32 25  

พนักงานดานการสอบบัญชี 5  4  

* สูตรการคำนวณ เทากับ จำนวนปของประสบการณในการปฏิบัติงานสอบบัญชีของพนักงานแตละตำแหนง / จำนวน

พนักงานดานการสอบบัญชทีั้งหมดในตำแหนงนั้น 

 

ประสบการณดานการสอบบัญชี แสดงใหเห็นถึงคาเฉลี่ยของประสบการณดานการสอบบัญชีของพนักงาน 

แตละระดับ ซึ่งอาจสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพและความพรอมในดานทรัพยากรบุคคลของสำนักงานสอบบัญชี

โดยรวมได  ทั้งนี้ คุณภาพงานสอบบัญชีมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อพนักงานในทีมงานสอบบัญชีมีประสบการณ 

ดานการสอบบัญชีมากขึ้น เนื่องจากผูท่ีมีประสบการณดานการสอบบัญชีจะมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ     

งานสอบบัญชี และมี professional skepticism เพียงพอที่จะพิจารณาเนื้อหาสาระที่แทจริงของรายการบัญช ี      
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ที่ซับซอนหรือรายการที่ตองใชดุลยพินิจ  อยางไรก็ดี ในการพิจารณาคุณภาพงานสอบบัญชีจากคาเฉลีย่

ประสบการณดานการสอบบัญชีของพนักงานแตละระดับนี้ ควรพิจารณาควบคูไปกับการวิเคราะหเชิงลึกในระดับ   

แตละงานสอบบัญชี  โดยงานสอบบัญชีจะมีคณุภาพไดเมื่อสำนักงานสอบบัญชีไดมอบหมายงานที่เหมาะสมกับ 

ระดับความรูความสามารถและประสบการณของทีมงานสอบบัญชีแตละทาน ตลอดจนใหเวลาในการปฏิบัติงาน 

ที่เพียงพอตอปริมาณและความซับซอนของงาน รวมท้ังมีการสอบทานงานและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานสอบบัญชี

โดยผูที่มีประสบการณในดานการสอบบัญชีสงูกวาอยางเพียงพอ ประกอบกับการอบรมพัฒนาความรูใหพนักงาน

อยางตอเนื่อง  

 

3. อัตราการลาออก  

 อัตราการลาออก* 

บริษัท เอเอสทฯี 

ป 2564 - 2565 

สำนักงานสอบบัญชีกลุม Non-Big 4 

 

พนักงานดานการสอบบัญชี 10.53% 28.23% 

* สูตรการคำนวณ เทากับ จำนวนพนักงานดานการสอบบัญชีที่ลาออก / จำนวนพนักงานดานการสอบบัญชีทั้งหมด

ของสำนักงานสอบบัญช ี

 

อัตราการลาออก แสดงใหเห็นถึงความสามารถของสำนักงานสอบบัญชีในการรักษาพนักงานที่มีความรู

ความสามารถและประสบการณในงานสอบบัญชีไวกับสำนักงานสอบบญัชี  การลาออกในสัดสวนที่สูงเกินกวา    

อัตราที่สำนักงานสอบบัญชีคาดการณไวโดยไมสามารถสรรหาพนักงานที่มีความรูและประสบการณในระดับ            

ที่ใกลเคยีงกันมาทดแทนอาจมีผลกระทบตอคุณภาพงานสอบบัญชีได  ในการพิจารณาคุณภาพงานสอบบัญชี       

จากขอมูลสถิติเรื่องอัตราการลาออกจึงควรวิเคราะหควบคูไปกับขอมูล AQIs อื่น และขอมูลแวดลอมของแตละ

สำนักงานสอบบัญชี รวมทั้งควรวิเคราะหเชิงลึกไปถึงการลาออกของพนักงานแตละระดับ ซึ่งโดยปกติการลาออก

ของพนักงานที่มีประสบการณมายาวนานมีแนวโนมที่จะสงผลกระทบตอคุณภาพงานสอบบัญชีมากกวาการลาออก

ของพนักงานที่มีประสบการณนอย  ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีควรพิจารณาวา พนักงานที่คงเหลืออยูมีจำนวนและ

ประสบการณเพียงพอตอการใหบริการอยางมีคุณภาพแกลูกคางานสอบบัญชีที่มีอยูในปจจุบันและที่กำลังจะรับ

งานสอบบัญชีเพ่ิมเติมในอนาคตหรือไม  
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4. ความท่ัวถึงในการดูแลพนักงานดานการสอบบญัช ี

อัตราสวน* บริษัท เอเอสทฯี 

ป 2565 

สำนักงานสอบบัญชี 

กลุม Non-Big 4 

อัตราสวนของพนักงาน 

ดานการสอบบัญชีตอหุนสวน  

(staff/ partner ratio) 

5 คน : 1 คน 10 คน : 1 คน 

อัตราสวนของพนักงาน 

ดานการสอบบัญชีตอผูจัดการ  

(staff/ manager ratio) 

10 คน : 1 คน 8 คน : 1 คน 

* สูตรการคำนวณ เทากับ (จำนวนพนักงานดานการสอบบัญชี หารดวยจำนวนหุนสวนงานสอบบัญช)ี และ 

(จำนวนพนักงานดานการสอบบัญชี หารดวยจำนวนผูจัดการงานสอบบญัชี) 

ความท่ัวถึงในการดูแลพนักงานดานการสอบบัญช ีจำนวนพนักงานดานการสอบบัญชีตอหุนสวนและผูจัดการ  

ดานการสอบบัญชี สะทอนใหเห็นวา ผูสอบบัญชีอาวุโสท่ีมีประสบการณสูงมีสัดสวนเพียงพอที่จะดูแลการปฏิบัติงาน

ของผูที่มีประสบการณนอยกวาอยางท่ัวถึงมากนอยเพียงใด  ทั้งนี้ คุณภาพงานสอบบัญชีมีแนวโนมที่จะเพ่ิมข้ึน       

เมื่ออัตราสวนของพนักงานดานการสอบบัญชีตอหุนสวนและผูจัดการดานการสอบบัญชีอยูในระดับต่ำ ซึ่งจะทำให

พนักงานที่มีประสบการณนอยกวาไดรับการดูแลใหคำแนะนำและควบคุมการปฏิบัติงานจากผูมีประสบการณ

มากกวาอยางใกลชิด  อยางไรก็ดี อัตราสวนที่เหมาะสมในเรื่องดังกลาวของแตละสำนักงานสอบบัญชีอาจแตกตางกัน 

ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน ระบบการบริหารงาน การนำเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการ

ทรัพยากรบุคคล ซึ่งปจจัยเหลานี้สงผลใหโครงสรางบุคลากรในแตละสำนักงานสอบบัญชีแตกตางกัน  นอกจากนี้   

ในการวิเคราะหความเหมาะสมของอัตราสวนดังกลาว จะตองพิจารณาควบคูไปกับปริมาณงานสอบบัญชีของ    

สำนักงานสอบบัญชีดวย เชน จำนวนลูกคาสอบบัญชี ขนาดและความซับซอนของงานสอบบัญชี เปนตน             

ทั้งนี้ หากสำนักงานสอบบัญชีมีจำนวนพนักงานที่เพียงพอตอการปฏิบัติงานสอบบัญชีแลว อัตราสวนจำนวน

พนักงานตอหุนสวนและสัดสวนจำนวนพนักงานตอผูจัดการท่ีไมสูงจนเกินไป จะทำใหหุนสวนผูสอบบัญชีและ

ผูจัดการมีเวลาเพียงพอที่จะดูแลและสอบทานงานของทีมงานสอบบัญชีไดอยางเหมาะสม  โดยในการพิจารณา

ขอมูลเชิงสถิตินี้ควรพิจารณาลงลึกไปถึงระดับแตละงานสอบบัญชีวาผูสอบบัญชีอาวุโสที่มีประสบการณสูงมีสวนรวม

ในงานสอบบัญชีมากนอยเพียงใด รวมทั้งควรพิจารณาไปถึงวัฒนธรรมองคกรวามีชองวางระหวางพนักงานระดับ

ผูบริหารและพนักงานมากนอยเพียงใดดวย อีกทั้งควรพิจารณาอายุงานและประสบการณของพนักงานในแตละ

ระดับประกอบกัน ในกรณทีี่สำนักงานสอบบัญชีมีหุนสวนดานการสอบบัญชีจำนวนนอยราย แตพนักงานระดับ 

รองลงไปสวนใหญมีประสบการณมายาวนานก็อาจมีความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพงานสอบบัญชีนอยกวากรณีท่ี

พนักงานระดับต่ำกวาหุนสวนโดยสวนใหญเปนพนักงานใหม เปนตน   

 

  



13 
 

 

 

5. ความเปนอิสระในการสอบบญัช ี

รอบการประเมินระบบควบคุม

คุณภาพงานสอบบญัช ี

บริษัท เอเอสทฯี 

ป 2565 

สำนักงานสอบบัญชี 

กลุม Non-Big 4 

Independence testing ผาน  ผาน 

 

ความเปนอิสระในการสอบบัญชี แสดงถึงผลการสอบทานระบบควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี 

ในเรื่องความเปนอิสระซึ่งอาจทำโดยสำนักงานสอบบัญชี สำนักงานเครือขาย หรือหนวยงานภายนอก               

เพ่ือสรุปผลวา พบประเด็นที่แสดงใหเห็นถึงการขาดความเปนอิสระโดยผูสอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีหรือไม  

เนื่องจากความเปนอิสระเปนหัวใจสำคัญของการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี การที่ผูสอบบัญชีหรือสำนักงาน     

สอบบัญชีขาดความเปนอิสระอาจสงผลใหการใชดุลยพินิจและการแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญช ี          

ไมเหมาะสม  อยางไรก็ดี ในการสอบทานระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีในเรื่องความเปนอิสระ                   

โดยปกติจะใชวิธีการสุมสอบทานตามความเสี่ยงและความมีสาระสำคัญ ผลการประเมินความเปนอิสระ                   

ที่แสดงอยูในตารางขางตนจึงไมสามารถใหขอสรุปไดวาสำนักงานสอบบัญชีไมมีประเด็นเรื่องการขาด              

ความเปนอิสระอ่ืนใดนอกเหนือจากที่ระบุไวในรายงานฉบับนี ้

 

6. ผลการตรวจระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชทีี่ไดรับจากทีมติดตามผลภายในสำนักงานสอบบัญชี 

รอบการประเมินระบบควบคุม

คุณภาพงานสอบบญัช ี

บริษัท เอเอสทฯี 

ป 2565 

สำนักงานสอบบัญชี 

กลุม Non-Big 4 

ผลการตรวจสอบ ผาน  ผาน 

 

ผลการตรวจระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีท่ีไดรับจากทีมติดตามผลภายในสำนักงานสอบบัญชี 

ถือเปนตัวชี้วัดที่สำคัญของคุณภาพงานบัญชี หากสำนักงานสอบบัญชีมีระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี             

ที่เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับท่ี 1 และมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาวอยางเครงครดั              

ยอมมีแนวโนมวา งานสอบบัญชีจะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  อยางไรก็ดี ในการสอบทานระบบควบคุมคุณภาพ      

งานสอบบัญชีโดยปกติจะใชวิธีการสุมสอบทานตามเกณฑความเสี่ยงและความมีสาระสำคัญ ผลการประเมิน        

ระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีที่แสดงอยูในตารางขางตนจึงไมสามารถใหขอสรุปไดวา สำนักงานสอบบัญชี      

ไมมีประเด็นขอบกพรองที่สำคัญในระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีอ่ืนใดนอกเหนือจากที่ระบุไวในรายงาน     

ฉบับนี้ 
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7. ปริมาณงานสอบบัญชตีอหุนสวน 

อัตราสวนปริมาณงานสอบบัญชีตอหุนสวน  บริษัท เอเอสทฯี 

ป 2564* 

สำนักงานสอบบัญชี 

กลุม Non-Big 4 

อัตราสวนของจำนวนงานสอบบัญชีที่เปน 

บริษัทจดทะเบียนตอจำนวนหุนสวนงานสอบบัญชี  

(Listed company /partner) 

2.002 2.08 

* สูตรการคำนวณ เทากับ จำนวนงานสอบบัญชทีี่เปนบริษัทจดทะเบียน / จำนวนหุนสวนงานสอบบัญช ี

ปริมาณงานสอบบัญชตีอหุนสวน แสดงคาเฉลี่ยของจำนวนลูกคางานสอบบัญชีท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 

ของบริษัทจดทะเบียนที่หุนสวนแตละทานรับผิดชอบโดยเฉลี่ย  ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งซึ่งชวยสะทอนใหเห็นถึง

ภาระหนาที่ความรับผิดชอบของหุนสวนแตละทานในแตละชวงเวลา การที่ผูสอบบัญชีมีจำนวนลูกคา 

บริษัทจดทะเบียนในความรับผิดชอบมากจนเกินไปอาจทำใหการดูแลคณุภาพงานสอบบัญชีเปนไป        

อยางไมทั่วถึง ซึ่งจะสงผลกระทบตอคุณภาพงานสอบบัญชีได รวมทั้งอาจแสดงใหเห็นวาหุนสวนและ      

สำนักงานสอบบัญชีไมมีเวลาเพียงพอที่จะรับงานสอบบัญชีเพ่ิมเติม  อยางไรก็ดี ปริมาณงานสอบบัญชี         

ที่เหมาะสมของแตละสำนักงานสอบบัญชีอาจแตกตางกัน ขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมของแตละสำนักงาน    

สอบบัญชี เชน ขนาดและความซับซอนของลูกคาสอบบัญชี  การลงทุนในทรัพยากรดานตาง ๆ เพ่ือชวย     

ในงานสอบบัญชี  โครงสรางผลตอบแทนพนักงานในแตละระดับ เปนตน  ทั้งนี้ ในการพิจารณาคุณภาพ

งานสอบบัญชีจากอัตราสวนดังกลาวควรพิจารณาเพ่ิมเติมในเชิงลึกเรื่อง portfolio allocation วา  

ปริมาณงานสอบบัญชีที่หุนสวนแตละทานรับผิดชอบเปนเทาใด สำนักงานสอบบัญชีมีทีมงานทานอ่ืน 

นอกเหนือจากหุนสวนในปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอแลวหรือไม  รอบการปดบัญชีของลูกคาที่        

ผูสอบบัญชีรับผิดชอบเปนรอบเดียวกันหรือไม และนอกเหนือจากลูกคาบริษัทจดทะเบียนแลวหุนสวน 

แตละทานตองรับผิดชอบงานสอบบัญชีของกิจการนอกตลาดทุนและงานดานการบริหารจัดการภายใน      

สำนักงานสอบบัญชีมากนอยเพียงใด ซึ่งเปนขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพงานสอบบัญชีโดยรวมได      

 

 
2 จำนวนงานสอบบัญชีที่เปนบริษัทจดทะเบียนเทากับ 12 งานสอบบัญช ี /  จำนวนผูสอบบัญชีในตลาดทุนทีบ่ริษัท เอเอสทีฯ มอบหมายให

ตรวจบริษัทจดทะเบยีนในป 2564 จำนวน 6 ทาน 


