เมื่อนำ�มาตรฐาน
การบริหารคุณภาพ

ISQM มาใช้

จะเป็นประโยชน์อย่างไร?

เมื่่�อนำำ�มาตรฐานการบริิหารคุุณภาพมาใช้้ จะเป็็นประโยชน์์กัับผู้้�ใช้้งบการเงิิน
ผู้้�สอบบััญชีี และระบบเศรษฐกิิจอย่่างไร ผู้้�สอบบััญชีีหลายท่่านคงมีีคำำ�ถามเมื่่�อทราบว่่า
มาตรฐานการควบคุุมคุุณภาพระหว่่างประเทศ (“ISQC”) ได้้ถููกยกระดัับเป็็นมาตรฐาน
การบริิหารคุุณภาพระหว่่างประเทศ (“ISQM”) ฉบัับที่่� 1 และ 2 ซึ่่ง� สำำ�หรัับประเทศไทยนั้้�น
สำำ�นัักงานสอบบััญชีีในตลาดทุุนจะเริ่่�มนำำ� ISQM มาใช้้สำำ�หรัับการตรวจสอบงบการเงิิน
ที่่�เริ่่�มในหรืือหลัังวัันที่่� 15 ธัันวาคม 2565 เป็็นต้้นไป 
ก่่อนที่่�เราจะคุุยกัันถึึงประโยชน์์ของ ISQM เรามาชื่่�นชมและภููมิิใจกัับวิิชาชีีพ
ของเรากัันก่่อนว่่า วิิชาชีีพบััญชีีได้้รัับความเชื่่�อถืือจากสาธารณชนว่่า เป็็นวิิชาชีีพที่่�มีีเกีียรติิ
ผู้้� ป ระกอบวิิ ช าชีีพยึึ ดมั่่� น ในหลัั ก จรรยาบรรณวิิ ช าชีีพอย่่ า งเคร่่ ง ครัั ด และปฏิิ บัั ติิ ง าน
ตามมาตรฐานวิิชาชีีพ ทำำ�ให้้ผู้ใ้� ช้้ผลงานของผู้ส้� อบบััญชีีสามารถนำำ�ข้อ้ มููลในรายงานทางการเงิิน
ไปใช้้ตััดสิินใจทางเศรษฐกิิจได้้อย่่างมั่่�นใจ
การที่่ง� านสอบบััญชีีเป็็นงาน “ให้้ความเชื่่อ� มั่่น� ” จึึงมีีความจำำ�เป็็นที่่ม� าตรฐานวิิชาชีีพ
ต้้ อ งมีีการพัั ฒ นาให้้ ส อดรัั บ กัั บ วิิ วัั ฒ นาการทางเศรษฐกิิ จ ที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไป รวมทั้้� ง
ความคาดหวัั ง ของสัั ง คมและผู้้� ใช้้ ผ ลงานของผู้้� ส อบบัั ญ ชีี  และเพื่่� อ ให้้ อ าชีีพของเรา
เป็็นที่่ไ� ว้้วางใจและได้้รับั ความเชื่่อ� ถืือจากผู้้�ที่เ่� กี่่ย� วข้้อง สภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์
จึึ ง มีีบทบาทสำำ�คัั ญ อย่่ า งมากในการทำำ� หน้้ า ที่่� เ ผยแพร่่ แ ละปรัั บ ปรุุ ง มาตรฐานวิิ ช าชีีพ
ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ มาตรฐานสากล ทำำ� ให้้ วิิ ช าชีีพของเรามีีความน่่ า เชื่่� อ ถืือในสายตาของ
สาธารณชนอย่่างต่่อเนื่่�อง การปรัับปรุุงมาตรฐานการควบคุุมคุุณภาพที่่�กล่่าวในบทความนี้้�
ก็็เป็็นไปเพื่่�อวััตถุุประสงค์์หลัักดัังกล่่าว ประกอบกัับปััจจุุบัันการเปลี่่�ยนแปลงด้้านต่่าง ๆ
ในโลกของเรานั้้�นเป็็นไปอย่่างรวดเร็็ว  ไม่่ว่่าจะเป็็นด้้านธุุรกิิจและเทคโนโลยีี ผู้้�สอบบััญชีีและ
สำำ�นักั งานสอบบััญชีีจึึงต้้องมีีการปรัับตััวให้้ทันั กัับการเปลี่่ย� นแปลงดัังกล่่าว การนำำ�เทคโนโลยีี
มาช่่วยในการปฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีีเป็็นหนึ่่�งในวิิธีีการตอบสนองเพื่่อ� ให้้การปฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีี
มีีคุุณภาพ ประสิิทธิิภาพ และประสิิทธิิผลภายใต้้สภาพแวดล้้อมปััจจุุบััน ดัังนั้้�น การพััฒนา
และปรัับปรุุงมาตรฐานวิิชาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้สอดคล้้องกัับวิิธีีการปฏิิบััติิงานในปััจจุุบััน
จึึงมีีความจำำ�เป็็นเช่่นเดีียวกััน
นอกจากนี้้�  ข่่ า วการล้้ ม ละลายหรืือการทุุ จ ริิ ต ในบริิ ษัั ท ระดัั บ โลกหลายแห่่ ง
ทยอยออกมาอย่่างต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้ผู้้�ใช้้งบการเงิิน รวมถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (Stakeholders)
ทั้้�งหลาย ตั้้�งคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับคุุณภาพการปฏิิบััติิงานของผู้้�สอบบััญชีี ตลอดจนเรีียกร้้อง
ให้้สำำ�นัักงานสอบบััญชีีแสดงความรัับผิิดชอบต่่อกรณีีทุุจริิตที่่�เกิิดขึ้้�น ซึ่่�งคงจะเป็็นเพราะ
สาธารณชนมีีความคาดหวัังกัับวิิชาชีีพสอบบััญชีีเป็็นอย่่างมาก International Auditing
and Assurance Standards Board (IAASB) จึึงเล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญในการนำำ�ระบบ
การบริิหารคุุณภาพมาใช้้ เพื่่�อตอบสนองต่่อความคาดหวัังของ Stakeholders ที่่�มีีต่่อ
งานสอบบััญชีี

การนำำ�  ISQM มาใช้้จะช่่วยให้้การบริิหารจััดการคุุณภาพงานสอบบััญชีีเป็็นไป
ใน “เชิิงรุุก” มากขึ้้�น และสามารถตอบสนองต่่อความเสี่่�ยงและสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลง
ไปอย่่างรวดเร็็วได้้อย่่างทัันท่่วงทีี โดยนำำ�กระบวนการระบุุและประเมิินความเสี่่ย� งมากำำ�หนด
วิิธีีตอบสนองต่่อความเสี่่�ยงให้้เหมาะสมกัับ Risk Profile ของแต่่ละสำำ�นัักงานสอบบััญชีี
โดยกระบวนการติิดตามความเสี่่ย� งจะดำำ�เนิินไปอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� ที่่จ� ะสามารถปรัับเปลี่่ย� น
วิิ ธีีก ารและตอบสนองได้้ อ ย่่ า งเหมาะสมกัั บ สถานการณ์์ ซึ่่� ง จะช่่ ว ยส่่ ง เสริิ ม ให้้
สำำ�นัักงานสอบบััญชีีสามารถพััฒนาระบบการบริิหารคุุณภาพงานให้้สอดคล้้องกัับระดัับ
ความเสี่่�ยงที่่�แต่่ละสำำ�นัักงานสอบบััญชีีระบุุและประเมิินได้้ ทั้้�งนี้้� หลัักการของ ISQM
ดัังกล่่าวมีีความยืืดหยุ่่�นกว่่ากรอบแนวคิิดเดิิมของ ISQC ที่่�มีีลัักษณะเป็็นข้้อกำำ�หนด
ที่่ทุ� กสำ
ุ ำ�นักั งานสอบบััญชีีจะต้้องปฏิิบัติั ติ าม ในขณะที่่คว
� ามเข้้มข้้นของแนวปฏิิบัติั ติ าม ISQM
จะขึ้้�นอยู่่�กัับฐานความเสี่่�ยง (Risk-Based Approach)  
นอกจากนี้้� ISQM ยัั ง มีีการเพิ่่� ม องค์์ ป ระกอบใหม่่ เข้้ า ไปในมาตรฐาน อาทิิ
สารสนเทศและการสื่่�อสาร ซึ่่�งจะช่่วยเพิ่่�มความโปร่่งใสและยกระดัับความน่่าเชื่่�อถืือ
ของสำำ�นัักงานสอบบััญชีี รวมทั้้�ง ISQM ได้้ขยายการบริิหารคุุณภาพไปถึึงทรััพยากรอื่่�น ๆ
ในสำำ�นัักงานสอบบััญชีีนอกเหนืือจากทรััพยากรบุุคคล เนื่่�องจากการให้้บริิการสอบบััญชีี
ในปััจจุุบัันอาศััยทั้้�งความรู้้�ความสามารถของบุุคลากรที่่�ทำำ�งานร่่วมกัับระบบงานต่่าง ๆ
ทั้้�งในด้้านเทคโนโลยีีและวิิธีีการตรวจสอบ (Methodology) ซึ่่�งทรััพยากรดัังกล่่าว
จะช่่วยให้้สำำ�นัักงานสอบบััญชีีสามารถตอบสนองต่่อสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจที่่�เปลี่่�ยนไป
ในปััจจุุบัันได้้อย่่างเหมาะสมมากยิ่่�งขึ้้�น
การเปลี่่�ยนแปลงมาตรฐานดัังกล่่าว ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อ Stakeholders ต่่าง ๆ ทั้้�งกิิจการที่่�เป็็นลููกค้้างานสอบบััญชีี ผู้้�ลงทุุน ผู้้�สอบบััญชีี
สำำ�นัักงานสอบบััญชีี ผู้้�ใช้้งบการเงิิน และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�น ๆ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในกิิจการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะที่่�ผู้้�อ่่านรายงานทางการเงิินจำำ�นวนมาก
ให้้ความสำำ�คััญกัับคุุณภาพงานของผู้้�สอบบััญชีี
การที่่�สำำ�นัักงานสอบบััญชีีมีีกระบวนการระบุุและประเมิินความเสี่่�ยง รวมถึึงกำำ�หนดวิิธีีการตอบสนองต่่อความเสี่่�ยง
อย่่างสม่ำำ��เสมอ จะช่่วยให้้ Stakeholders มั่่�นใจได้้ว่่า สำำ�นัักงานสอบบััญชีีจะปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีปฏิิบััติิและสภาพแวดล้้อม
ให้้เอื้้�อต่่อการปฏิิบััติิงานอย่่างมีีคุุณภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง และเกิิดความเชื่่�อมั่่�นในรายงานทางการเงิินที่่�ผ่่านการตรวจสอบ
จากผู้้�สอบบััญชีีในสัังกััด 
การที่่� ISQM สนัับสนุุนให้้สำำ�นัักงานสอบบััญชีีในตลาดทุุนให้้ข้้อมููลต่่อสาธารณชนเกี่่�ยวกัับระบบการบริิหารคุุณภาพ
ของสำำ�นัักงานสอบบััญชีีในรายงานความโปร่่งใส (“Transparency Report”) นอกจากจะช่่วยให้้ Stakeholders
มั่่�นใจในระบบการบริิหารคุุณภาพของสำำ�นัักงานสอบบััญชีีแล้้ว ยัังช่่วยให้้สาธารณชนทราบถึึงกระบวนการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ของงานสอบบััญชีีก่่อนที่่�จะออกรายงานการสอบบััญชีีและตระหนัักถึึงคุุณค่่าของงานสอบบััญชีีมากยิ่่�งขึ้้�น นอกจากนี้้�
การให้้ข้้อมููลตััวชี้้�วััดคุุณภาพงานสอบบััญชีี (Audit Quality Indicators) ใน Transparency Report ยัังช่่วยให้้บริิษััท
และคณะกรรมการตรวจสอบมีีข้้อมููลที่่จำ� ำ�เป็็นและเพีียงพอในการคััดเลืือกผู้้�สอบบััญชีี โดยพิิจารณาจากปััจจััยด้้านคุุณภาพ
นอกเหนืือจากการพิิจารณาเพีียงค่่าบริิการสอบบััญชีี 
การวางแผนและบริิหารจััดการทรััพยากร ไม่่ว่่าจะเป็็นทรััพยากรบุุคคล ทรััพยากรทางเทคโนโลยีี และทรััพย์์สิิน
ทางปััญญาที่่�ใช้้ในการปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี จะช่่วยให้้เกิิดการใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด  โดยลููกค้้า
งานสอบบััญชีีจะได้้รัับบริิการที่่�มีีคุุณภาพ รวมทั้้�งการใช้้เทคโนโลยีีเข้้ามาช่่วยในงานสอบบััญชีียัังช่่วยสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
(Value Added) ให้้กัับงานสอบบััญชีี โดยสามารถตรวจจัับความผิิดปกติิของข้้อมููลทางการเงิินเบื้้�องต้้นได้้อย่่างรวดเร็็ว
ซึ่ง่� นอกจากจะก่่อให้้ประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจต่่อผู้้�รับั บริิการแล้้ว ยังั ช่่วยส่่งเสริิมการสัังเกตและสงสััยเยี่่ย� งผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
(Professional Skepticism) และการใช้้ดุุลยพิินิิจเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ (Professional Judgment) ของผู้้�สอบบััญชีี
อีีกด้้วย  
กระบวนการวิิเคราะห์์หาสาเหตุุของข้้อบกพร่่อง (Root Cause Analysis) ที่่�ทำำ�อย่่างต่่อเนื่่�องและสม่ำำ��เสมอ จะช่่วยให้้
การแก้้ไข (Remediation) เป็็นไปอย่่างทัันท่่วงทีี ส่่งผลให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานเกิิดความเข้้าใจในข้้อผิิดพลาดและแก้้ไขได้้
อย่่างตรงจุุด ซึ่่�งจะช่่วยลดข้้อผิิดพลาดให้้น้้อยลงได้้ในอนาคต 

นอกเหนืือจากประโยชน์์ต่า่ ง ๆ ที่่กล่
� า่ วไปข้้างต้้น การที่่สำ� ำ�นักั งาน
สอบบัั ญ ชีีใช้้ ร ะบบการบริิ ห ารคุุ ณ ภาพตาม ISQM จะช่่ ว ยให้้ เ กิิ ด
ความยืืดหยุ่่�นต่่อสำำ�นัักงานสอบบััญชีีทุุกขนาด โดยสำำ�นัักงานสอบบััญชีี
สามารถปรัั บ วิิ ธีี ปฏิิ บัั ติิ  คว ามเข้้ ม ข้้ น และความละเอีียดของแต่่ ล ะ
กระบวนการให้้เหมาะสมกัับขนาด ความเสี่่�ยง และปััจจััยต่่าง ๆ ภายใน
สำำ�นัักงานสอบบััญชีี และทำำ�ให้้สำำ�นัักงานสอบบััญชีีสามารถตอบสนองต่่อ
ความเสี่่�ยงได้้อย่่างเหมาะสมและตรงจุุดมากขึ้้�น การเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว
นอกจากจะช่่วยเพิ่่�มคุุณภาพของการปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี ยัังสามารถ
เพิ่่� ม มูู ล ค่่ า ของสำำ�นัั ก งานสอบบัั ญ ชีีได้้ จ ากความมีีประสิิ ทธิิ ภ าพ
ในการดำำ�เนิินงานที่่�เพิ่่�มขึ้้�น อีีกทั้้�งการปรัับปรุุงดัังกล่่าวจะช่่วยพััฒนา
ขีีดความสามารถของสำำ�นัักงานสอบบััญชีีขนาดกลางและขนาดเล็็กได้้
เนื่่อ� งจาก ISQC เดิิมมีีความยืืดหยุ่่�นน้้อยกว่่า ISQM ทำำ�ให้้สำำ�นักั งานสอบบััญชีี
ขนาดกลางและขนาดเล็็กต้้องดำำ�เนิินการวางระบบการควบคุุมคุุณภาพ
ทั้้�งหมดให้้สอดคล้้องกัับ ISQC แม้้ว่า่ สำำ�นักั งานสอบบััญชีีจะไม่่มีีความเสี่่ย� ง
ในเรื่่�องดัังกล่่าว ทำำ�ให้้การปฏิิบััติิตาม ISQC ของสำำ�นัักงานสอบบััญชีี
ขนาดกลางและขนาดเล็็ กมีีต้้ น ทุุ น โดยเปรีียบเทีียบที่่� สูู ง กว่่ า
สำำ�นัักงานสอบบััญชีีขนาดใหญ่่ ดัังนั้้�น การเปลี่่�ยนแปลงมาตรฐานข้้างต้้น
จะช่่วยให้้สำำ�นัักงานสอบบััญชีีสามารถพััฒนาคุุณภาพตามความเสี่่�ยง
ที่่�เหมาะสมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ นอกจากนี้้� การที่่� ISQM มีีการปรัับปรุุง
ให้้สอดคล้้องกัับบริิบทและสภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปในปััจจุุบััน
โดยคำำ�นึงึ ถึึงการใช้้ทรัพั ยากรต่่าง ๆ เช่่น ระบบเทคโนโลยีี ร่่วมกัับทรััพยากร
บุุคคลอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพนั้้�น ยัังช่่วยให้้วิชิ าชีีพสอบบััญชีีมีีความน่่าสนใจ
และดึึงดููดคนรุ่่�นใหม่่ให้้เข้้ามาประกอบวิิชาชีีพนี้้�มากขึ้้�น ซึ่่ง� จะช่่วยแก้้ปัญ
ั หา
การขาดแคลนผู้้� ส อบบัั ญ ชีีในอนาคตได้้ และส่่ ง ผลให้้ ก ารดำำ� เนิิ น
ธุุรกิิจสอบบััญชีีสามารถเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป
โดย คณะทำำ�งานศููนย์์ติิดตามความก้้าวหน้้าและการพััฒนาคู่่�มืือ ISQM
ภายใต้้คณะกรรมการวิิชาชีีพบััญชีีด้้านการสอบบััญชีี
สภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์
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