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Getting Ready to Quality Management 

System in Accordance with ISQM for 

Audit Firms in Digital Era

	 สวััสดีีท่่านผู้้�อ่่าน	จากที่�ไดี�เล่่าส่้กันฟัังในเดืีอ่นกุมภาพัันธ์์แล่ะ
มีนาคม	2564	ที่�ผู่้านมา	เกี�ยวักับหลั่กการขอ่งมาตรฐานการบริหารคุณภาพั
ฉบับใหม่	(International	Standard	on	Quality	Management	–	ISQM)	 
รวัมถึึงประโยชน์ขอ่งการนำา	 ISQM	มาใช�สำาหรับสำานักงานสอ่บบัญชี 
ในฉบับนี�จะขอ่นำาเสนอ่แนวัคิดีในการเตรียมควัามพัร�อ่มส่้ระบบการบริหาร
คุณภาพัในยุค	Digital	เพ่ื่�อรองรับการปฏิิบัติิติาม ISQM โดยเน้้น้ใน้ส่่วน้ 
ท่ี่� เ ก่�ยวข้้องกับการน้ำาเที่คโน้โลย่มาช่่วยใน้การวางกลยุที่ธ์์และ 
แผน้ดำาเนิ้น้การด้าน้ต่ิาง ๆ  หร่อท่ี่�เร่ยกกัน้ว่า Digital Transformation

	 ในปัจจุบัน	 สำานักงานสอ่บบัญชีต�อ่งปฏิิบัติตามมาตรฐาน 
การควับคมุคุณภาพั	ฉบับที่�	1	หรือ่	Thai	Standard	on	Quality	Control	1 
(TSQC1)	ซึึ่�งอ่อ่กตามมาตรฐาน	International	Standard	on	Quality	
Control	1	ขอ่ง	IFAC	แล่ะในอ่นาคตอั่นใกล่�	ISQM	(หรือ่ขอ่งประเท่ศไท่ย 
คือ่	 TSQM)	 จะถ้ึกนำามาใช�แท่น	 ซึึ่�งจะเน�นที่�การบริหารคุณภาพั 
โดียใช�	Risk	-	Based	Approach	ตาม	ISQM	1	โดียในภาพัรวัมนั�น	ISQM	1 
จะมีขอ่บเขตที่�กวั�างกว่ัา	 ISQC	1	ที่�เน�นเฉพัาะการกำาหนดีนโยบายแล่ะ
วิัธี์การ

	 ประเด็ีนหนึ�งที่�นำามาคำานึงถึึงในการเตรียมควัามพัร�อ่มขอ่งสำานักงานสอ่บบัญชี	คือ่	การประเมินว่ัา	ณ	ขณะนี�สำานักงานขอ่งท่่านมีการวัางแผู้น
กล่ยุท่ธ์์ดี�านคุณภาพั	โดียอิ่งตาม	“Compliance	-	Based”	คือ่	มุ่งเน�นที่�การปฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ต่าง	ๆ	เป็นหลั่ก	หรือ่สำานักงานขอ่งท่่านมีการวัางแผู้น
กล่ยุท่ธ์์ดี�านคุณภาพัโดียกำาลั่งเปลี่�ยนถ่ึายส่้ยุค	Digital		โดียสามารถึนำาเท่คโนโล่ยีต่าง	ๆ	เข�ามาช่วัยในการดีำาเนินการที่�เรียกกันว่ัา	“Transformation”	

โดย ดร.พิมลวรรณ  ชยพรกุล
Professional	Practice	Development	Office,	Deloitte	Touche	Tohmatsu	Jaiyos	Audit	Co.,	Ltd.
คณะท่ำางานศ้้นย์ติดีตามควัามก�าวัหน�าแล่ะการพััฒนาค้่มือ่	ISQM	ภายใต�คณะกรรมการวัิชาชีพับัญชีดี�านการสอ่บบัญชี
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 ทัี่�งน่้� การวางแผน้น้ำาเที่คโน้โลย่มาใช้่นั้�น้ อาจแติกต่ิางกัน้ไปติาม 
ความเหมาะส่มข้องแติ่ละส่ำานั้กงาน้ เช่่น้ พิื่จารณาติามข้น้าดโครงส่ร้างข้อง
ส่ำานั้กงาน้ ความพื่ร้อมด้าน้เงิน้ทุี่น้ ความพื่ร้อมด้าน้บุคลากร เป็น้ต้ิน้

	 ตามภาพั	 คือ่	 ตัวัอ่ย่างขอ่งการวัางแผู้นอ่งค์กรโดียปรับเปลี่�ยนอ่งค์กร 
ให�มุ่งส่้ยุค	Digital	 เช่น	การกำาหนดีวิัสัยทั่ศน์แล่ะกล่ยุท่ธ์์ว่ัาสำานักงานขอ่งท่่าน 
จะมุ่งเน�นการเป็น	“The	Digital	Audit”	 โดียให�ควัามสำาคัญกับข�อ่ม้ล่	 (Data) 
ซึึ่�งถืึอ่เป็นหัวัใจขอ่งการก่อ่ให�เกิดีคุณภาพัในงานสอ่บบัญชี	 (Audit	Quality)	 ดัีงนั�น	
จึงควัรวัางแผู้นกล่ยุท่ธ์์เกี�ยวักับการจัดีการข�อ่ม้ล่	(Data	Management)	ทั่�งในระดีับ
อ่งค์กร	แล่ะระดัีบการปฏิิบัติงาน	เช่น

	 ในการประเมินควัามเสี�ยงระดัีบอ่งค์กร	ควัรจัดีให�
มีการเก็บรวับรวัมข�อ่ม้ล่ล้่กค�าขอ่งสำานักงาน	 เช่น	 ใช�	Web	
Based	Application1	เพืั�อ่ให�มีการจัดีเกบ็ข�อ่ม้ล่อ่ยา่งเป็นระบบ	
แล่ะสามารถึนำาข�อ่ม้ล่มาวิัเคราะห์ไดี�	เช่น	พิัจารณาควัามเสี�ยง
ขอ่งล้่กค�าแต่ล่ะรายพิัจารณาควัามเหมาะสมในการรับงาน	 
การยืนยนัควัามเป็นอิ่สระขอ่งผู้้�ปฏิิบัติงานในวิัชาชีพั	(แท่นการ
รับรอ่งควัามเป็นอิ่สระเป็นกระดีาษ)	รวัมถึึงการจัดีการเรื�อ่งการ
หมุนเวีัยนผู้้�ปฏิิบัติงานตามข�อ่กำาหนดีดี�านจรรยาบรรณ	เป็นต�น

1	 ตััวอย่่างเช่่น	SharePoint	หรืือ	Google	Docs	และ	Google	Drive	ซ่ึ่�งแต่ัละสำำานักงานสำามารืถใช้่เป็็นเครืื�องมือเพืื่�อการืจััดการืเอกสำารื	(Document	Management) 
	 และใช้่เป็็นรืะบบการืจััดเก็บข้้อมูล	(Storage	System)
2	 ตััวอย่่างข้อง	Application	สำำาเร็ืจัรูืป็	เช่่น	Microsoft	Planner	เป็็นต้ัน
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การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเก็บข้้อมูล 

เพ่อประเมินความเสี�ยง (Data - Driven 

Risk Assessment)

	 ในการปฏิิบัติงานตรวัจสอ่บ	สำานักงานสามารถึ 
นำาหลั่กการขอ่งการจัดีการโครงการ	(Project	Management) 
มาใช�	 โดียอ่าจพััฒนาโปรแกรมเพืั�อ่ใช�สำาหรับสำานักงาน 
โดียเฉพัาะ	หรือ่อ่าจใช�	Application2	สำาเร็จร้ปเป็นเครื�อ่งมือ่ 
เ พืั�อ่ ช่วัยในการจัดีการงาน	 ตั� งแต่การเริ�มต�นวัางแผู้น 
การตรวัจสอ่บ	การประเมินควัามเสี�ยง	การติดีตามงาน	แล่ะ
การปิดีงาน

การใช้โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้้อมูล 

(Data Analytic) เพ่อช่วยเพิ�ม

ประสิทธิิภาพในการปฏิิบัติงานสอบบัญชี

	 สำาห รับสำา นักงานขนาดีใหญ่	 ห รือ่สำา นักงาน 
ที่�มีควัามพัร�อ่มดี�านเงินทุ่นแล่ะเท่คโนโล่ยี	อ่าจพิัจารณาพััฒนา
โปรแกรมที่�ใช�ช่วัยวิัเคราะห์ข�อ่ม้ล่ในการปฏิิบัติงานสอ่บบัญชี

	 สำาหรับสำานักงานทั่�วัไป	สามารถึนำาโปรแกรมสำาเร็จร้ป 
มาใช�	 เช่น	 Power	 BI	 หรือ่	 Data	 Analysis	 ToolPak 
ใน	Microsoft	Excel	เป็นต�น



	 กำาหนดีมาตรการเกี�ยวักับการจัดีเก็บแฟ้ัมกระดีาษท่ำาการขอ่ง 
งานสอ่บบัญชี	โดียอ่าจพััฒนา	Web	Based	Application	เพืั�อ่ใช�ในการ 
เก็บข�อ่ม้ล่ขอ่งแตล่่ะงาน	(Engagement)	วัา่เริ�มงานเมื�อ่ใดี	บันทึ่กข�อ่ม้ล่หล่กั
ขอ่งงาน	วัันที่�ที่�อ่อ่กรายงาน	แล่ะให�มีการแจ�งเตือ่นวัันครบกำาหนดีจัดีเก็บ 
แฟ้ัมงาน	(Archiving)	ตามนโยบายที่�สำานักงานกำาหนดี	แล่ะเมื�อ่ที่มผู้้�ปฏิิบัติงาน 
(Engagement	Team)	จัดีเก็บงานแล่�วั	ควัรจัดีให�มีการท่ำา	 Log	file 
เพืั�อ่บันทึ่กข�อ่ม้ล่การเบิกใช�แฟ้ัมงาน	ซึึ่�งควัรจัดีเก็บในระบบอิ่เล็่กท่รอ่นิกส์	
แล่ะมีการอ่นุมตักิอ่่นทุ่กครั�งที่�จะมีการเบิกแฟ้ัมงาน		ในส่วันขอ่งการแจ�งเตือ่น 
วัันครบกำาหนดีจัดีเก็บแฟ้ัมงาน	อ่าจกำาหนดีให�มีผู้้�รับผิู้ดีชอ่บในการจัดีการ
แล่ะติดีตามข�อ่ม้ล่	แล่ะใช�การส่ง	e-Mail	แจ�งเตือ่นไปยงัแต่ล่ะ	Engagement	
Team	เมื�อ่ใกล่�ครบกำาหนดี	เป็นต�น

การส่อสารข้้อมูล (Data Communication)

	 ตัวัอ่ย่ าง ดัีงก ล่่าวัข� างต�น เ ป็นเ พีัยงท่าง เ ลื่อ่กขอ่งระบบ 
การบริหารคุณภาพัที่�สำานักงานสอ่บบัญชีสามารถึวัางแผู้นเพืั�อ่ปรับเปลี่�ยน
การดีำาเนินงานที่�มีในปัจจุบัน	 โดียนำาเท่คโนโล่ยีมาใช�ในงานดี�านคุณภาพั
มากขึ�น

	 ทั่�งนี�	 ท่่านผู้้�อ่่านที่�สนใจในมาตรฐานการบริหารคุณภาพั	(ISQM)	
ควัรศึกษาหลั่กการทั่�งหมดีขอ่ง	ISQM	จาก	International	Standard	on	
Quality	Management	1	(ISQM	1)	แล่ะ	International	Standard	on	
Quality	Management	2	(ISQM	2)

ข้้อมูลอ้างอิง:
International	 Auditing	 and	 Assurance	 Standards	 Board	 (IAASB)	
(2020) . 	 Internat ional	 Standard	 on	 Qual i ty	 Management	 1 :	
Quality	Management	 for	 Firms	 that	 Perform	Audits	 or	 Reviews	
of	 Financial	 Statements,	 or	Other	Assurance	or	 Related	Services 
Engagements.	 Available	 from:	 https://www.ifac.org/system/files/
publications/files/IAASB-Quality-Management-ISQM-1-Quality-Manage-
ment-for-Firms.pdf	[12	May	2021]

	 ตัวัอ่ย่างงานที่�สามารถึใช�	 Data	Analytic	มาเป็นเครื�อ่งมือ่ 
ช่วัยในการปฏิิบัติงาน	เช่น	การใช�	Power	BI	 ในการท่ำาวิัเคราะห์เปรียบ
เที่ยบรายการ	หรือ่ใช�เป็นเครื�อ่งมือ่ในการท่ำาข�อ่ม้ล่เพืั�อ่ประกอ่บการพิัจารณา 
ตัวัชี�วััดีที่�ใช�กำาหนดีควัามมีสาระสำาคัญ	(Materiality	Benchmark)

	 สำานักงานอ่าจเพิั�มช่อ่งท่างในการสื�อ่สารกับผู้้�ปฏิิบัติงานในอ่งค์กร	
เช่น	สื�อ่สารนโยบายที่�อ่อ่กใหมข่อ่งสำานักงานผู้า่นท่าง	e-Mail	หรือ่จัดีประชุม
อ่อ่นไล่น์เพืั�อ่สื�อ่สารประเด็ีนสำาคัญที่�ต�อ่งการชี�แจง	หรือ่ต�อ่งการการสื�อ่สาร
แบบสอ่งท่าง	(Two	-	way	Communication)	เป็นต�น

3	ตััวอย่่างเช่่น	Microsoft	OneDrive	เป็็นต้ัน

การรักษาความปลอดภัยข้องข้้อมูล (Data Security)

	 กำาหนดีให� มีการรักษาควัามปล่อ่ดีภัยขอ่งข�อ่ม้ล่เบื�อ่งต�น	
เช่น	พันักงานทุ่กคนมีรหัสผู่้านส่วันตัวัแล่ะควัรเปลี่�ยนอ่ย่างสมำ�าเสมอ่ 
การกำาหนดีการเข�าถึึงข�อ่ม้ล่ที่�เก็บอ่ย้่ใน	 LAN	 โดียพิัจารณาให�เฉพัาะ 
ผู้้�มีส่วันเกี�ยวัข�อ่งเท่่านั�นที่�จะเข�าถึึงแต่ล่ะฐานข�อ่ม้ล่ไดี�	หรือ่การนำาพืั�นที่�เก็บ
ข�อ่ม้ล่อ่อ่นไล่น์3 มาใช�	โดียสามารถึกำาหนดีการเข�าถึึงข�อ่ม้ล่ในแต่ล่ะเรื�อ่งกับ
ผู้้�ที่�มีส่วันเกี�ยวัข�อ่งเท่่านั�น	เป็นต�น


