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คณะทำ�งานศููนย์ติดตามความก้าวหน้าและการพัฒนาคู่มือ ISQM ภายใต้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

การเตรียมความพร้อม

สู่ระบบการบริหารคุณภาพ
ตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ

(ISQM) สำ�หรับสำ�นักงานสอบบัญชี

ในยุค

DIGITAL

Getting Ready to Quality Management
System in Accordance with ISQM for
Audit Firms in Digital Era
สวััสดีีท่่านผู้้�อ่่าน จากที่่�ได้้เล่่าสู่่�กัันฟัังในเดืือนกุุมภาพัันธ์์และ
มีีนาคม 2564 ที่่�ผ่า่ นมา เกี่่ย� วกัับหลัักการของมาตรฐานการบริิหารคุุณภาพ
ฉบัับใหม่่ (International Standard on Quality Management – ISQM)
รวมถึึงประโยชน์์ของการนำำ�  ISQM มาใช้้สำำ�หรัับสำำ�นัักงานสอบบััญชีี
ในฉบัับนี้้�จะขอนำำ�เสนอแนวคิิดในการเตรีียมความพร้้อมสู่่�ระบบการบริิหาร
คุุณภาพในยุุค Digital เพื่่�อรองรัับการปฏิิบััติิตาม ISQM โดยเน้้นในส่่วน
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การนำำ� เทคโนโลยีีมาช่่ ว ยในการวางกลยุุ ท ธ์์ แ ละ
แผนดำำ�เนิินการด้้านต่่าง ๆ หรืือที่่เ� รีียกกัันว่า่ Digital Transformation
ในปัั จ จุุ บัั น  สำำ�นัั ก งานสอบบัั ญ ชีี ต้้อ งปฏิิ บัั ติิ ต ามมาตรฐาน
การควบคุุมคุุณภาพ ฉบัับที่่� 1 หรืือ Thai Standard on Quality Control 1
(TSQC1) ซึ่่�งออกตามมาตรฐาน International Standard on Quality
Control 1 ของ IFAC และในอนาคตอัันใกล้้ ISQM (หรืือของประเทศไทย
คืื อ  TSQM) จะถููกนำำ� มาใช้้แทน ซึ่่� ง จะเน้้นที่่� ก ารบริิ ห ารคุุ ณ ภาพ
โดยใช้้ Risk - Based Approach ตาม ISQM 1 โดยในภาพรวมนั้้�น ISQM 1
จะมีีขอบเขตที่่�กว้้างกว่่า ISQC 1 ที่่�เน้้นเฉพาะการกำำ�หนดนโยบายและ
วิิธีีการ
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and
Procedures
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Quality Risks
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ประเด็็นหนึ่่�งที่่�นำำ�มาคำำ�นึึงถึึงในการเตรีียมความพร้้อมของสำำ�นัักงานสอบบััญชีี คืือ  การประเมิินว่่า ณ ขณะนี้้�สำำ�นัักงานของท่่านมีีการวางแผน
กลยุุทธ์์ด้้านคุุณภาพ โดยอิิงตาม “Compliance - Based” คืือ มุ่่�งเน้้นที่่�การปฏิิบัติั ิตามกฎเกณฑ์์ต่่าง ๆ เป็็นหลััก หรืือสำำ�นัักงานของท่่านมีีการวางแผน
กลยุุทธ์์ด้้านคุุณภาพโดยกำำ�ลัังเปลี่่�ยนถ่่ายสู่่�ยุุค Digital  โดยสามารถนำำ�เทคโนโลยีีต่่าง ๆ เข้้ามาช่่วยในการดำำ�เนิินการที่่�เรีียกกัันว่่า “Transformation”
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การใช้้เทคโนโลยีีมาช่่วยในการเก็็บข้้อมููล
เพื่่อประเมิินความเสี่่�ยง (Data - Driven
Risk Assessment)

	ทั้้� ง นี้้� การวางแผนนำำ� เทคโนโลยีีมาใช้้ นั้้� น อาจแตกต่่ า งกัั น ไปตาม
ความเหมาะสมของแต่่ ล ะสำำ�นัั ก งาน เช่่ น พิิ จารณาตามขนาดโครงสร้้ า งของ
สำำ�นัักงาน ความพร้้อมด้้านเงิินทุุน ความพร้้อมด้้านบุุคลากร เป็็นต้น้

The
Digital
Audit
Data - Driven Risk Assessment
Data Analytic

ในการประเมิินความเสี่่�ยงระดัับองค์์กร ควรจััดให้้
มีีการเก็็บรวบรวมข้้อมููลลููกค้้าของสำำ�นัักงาน เช่่น ใช้้ Web
Based Application1 เพื่่�อให้้มีีการจััดเก็็บข้้อมููลอย่่างเป็็นระบบ
และสามารถนำำ�ข้้อมููลมาวิิเคราะห์์ได้้ เช่่น พิิจารณาความเสี่่�ยง
ของลููกค้้าแต่่ละรายพิิจารณาความเหมาะสมในการรัับงาน
การยืืนยัันความเป็็นอิิสระของผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านในวิิชาชีีพ (แทนการ
รัับรองความเป็็นอิิสระเป็็นกระดาษ) รวมถึึงการจััดการเรื่่อ� งการ
หมุุนเวีียนผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านตามข้้อกำำ�หนดด้้านจรรยาบรรณ เป็็นต้้น

ในการปฏิิ บัั ติิ ง านตรวจสอบ สำำ�นัั ก งานสามารถ
นำำ�หลัักการของการจััดการโครงการ (Project Management)
มาใช้้  โดยอาจพัั ฒ นาโปรแกรมเพื่่� อ ใช้้สำำ� หรัั บ สำำ�นัั ก งาน
โดยเฉพาะ หรืืออาจใช้้ Application2 สำำ�เร็็จรููปเป็็นเครื่่�องมืือ
เพื่่� อช่่ ว ยในการจัั ด การงาน ตั้้� ง แต่่ ก ารเริ่่� ม ต้้นวางแผน
การตรวจสอบ การประเมิินความเสี่่�ยง การติิดตามงาน และ
การปิิดงาน

การใช้้โปรแกรมช่่วยวิิเคราะห์์ข้้อมููล
(Data Analytic) เพื่่อช่่วยเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี

Data Security
Data Communication
ตามภาพ คืื อ ตัั วอย่่ า งของการวางแผนองค์์ ก รโดยปรัั บ เปลี่่� ย นองค์์ ก ร
ให้้มุ่่�งสู่่�ยุุ ค Digital เช่่ น การกำำ� หนดวิิ สัั ย ทัั ศ น์์ แ ละกลยุุ ท ธ์์ ว่่ า สำำ�นัั ก งานของท่่ า น
จะมุ่่�งเน้้นการเป็็น “The Digital Audit” โดยให้้ความสำำ�คััญกัับข้้อมููล (Data)
ซึ่่�งถืือเป็็นหััวใจของการก่่อให้้เกิิดคุุณภาพในงานสอบบััญชีี (Audit Quality) ดัังนั้้�น
จึึงควรวางแผนกลยุุทธ์์เกี่่�ยวกัับการจััดการข้้อมููล (Data Management) ทั้้�งในระดัับ
องค์์กร และระดัับการปฏิิบัติั ิงาน เช่่น
1
2

สำำ� หรัั บ สำำ�นัั ก งานขนาดใหญ่่ หรืื อสำำ�นัั ก งาน
ที่่�มีคี วามพร้้อมด้้านเงิินทุุนและเทคโนโลยีี อาจพิิจารณาพััฒนา
โปรแกรมที่่�ใช้้ช่่วยวิิเคราะห์์ข้้อมููลในการปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี

สำำ�หรัับสำำ�นักั งานทั่่�วไป สามารถนำำ�โปรแกรมสำำ�เร็็จรููป
มาใช้้  เช่่ น Power BI หรืื อ  Data Analysis ToolPak
ใน Microsoft Excel เป็็นต้้น

ตััวอย่่างเช่่น SharePoint หรืือ Google Docs และ Google Drive ซึ่่�งแต่่ละสำำ�นัักงานสามารถใช้้เป็็นเครื่่�องมืือเพื่่�อการจััดการเอกสาร (Document Management)
และใช้้เป็็นระบบการจััดเก็็บข้้อมููล (Storage System)
ตััวอย่่างของ Application สำำ�เร็็จรููป เช่่น Microsoft Planner เป็็นต้้น

ตััวอย่่ างงานที่่� สามารถใช้้ Data Analytic มาเป็็ นเครื่่� องมืื อ
ช่่วยในการปฏิิบััติิงาน เช่่น การใช้้ Power BI ในการทำำ�วิิเคราะห์์เปรีียบ
เทีียบรายการ หรืือใช้้เป็็นเครื่่อ� งมืือในการทำำ�ข้้อมููลเพื่่�อประกอบการพิิจารณา
ตััวชี้้�วัดที่่
ั �ใช้้กำำ�หนดความมีีสาระสำำ�คััญ (Materiality Benchmark)

การรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููล (Data Security)

กำำ� หนดให้้มีี ก ารรัั ก ษาความปลอดภัั ย ของข้้อมููลเบื้้� อ งต้้น
เช่่ น พนัั ก งานทุุ ก คนมีี ร หัั สผ่่ านส่่ วนตัั วและควรเปลี่่�ย นอย่่ า งสม่ำำ�� เสมอ
การกำำ� หนดการเข้้าถึึ ง ข้้อมููลที่่� เ ก็็ บ อยู่่�ใน LAN โดยพิิ จ ารณาให้้เฉพาะ
ผู้้�มีีส่ว่ นเกี่่�ยวข้้องเท่่านั้้�นที่่�จะเข้้าถึึงแต่่ละฐานข้้อมููลได้้ หรืือการนำำ�พื้้�นที่่�เก็็บ
ข้้อมููลออนไลน์์3 มาใช้้ โดยสามารถกำำ�หนดการเข้้าถึึงข้้อมููลในแต่่ละเรื่่�องกัับ
ผู้้�ที่่�มีีส่ว่ นเกี่่�ยวข้้องเท่่านั้้�น เป็็นต้้น

กำำ�หนดมาตรการเกี่่�ยวกัับการจััดเก็็บแฟ้้มกระดาษทำำ�การของ
งานสอบบััญชีี โดยอาจพััฒนา Web Based Application เพื่่�อใช้้ในการ
เก็็บข้้อมููลของแต่่ละงาน (Engagement) ว่่าเริ่่ม� งานเมื่่�อใด บัันทึึกข้้อมููลหลััก
ของงาน วัันที่่�ที่่�ออกรายงาน และให้้มีีการแจ้้งเตืือนวัันครบกำำ�หนดจััดเก็็บ
แฟ้้มงาน (Archiving) ตามนโยบายที่่�สำำ�นักั งานกำำ�หนด และเมื่่�อทีมี ผู้้ป� ฏิิบัติั งิ าน
(Engagement Team) จััดเก็็บงานแล้้ว ควรจััดให้้มีีการทำำ�  Log file
เพื่่�อบัันทึึกข้้อมููลการเบิิกใช้้แฟ้้มงาน ซึ่่�งควรจััดเก็็บในระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
และมีีการอนุุมัติั ก่ิ อ่ นทุุกครั้้ง� ที่่�จะมีีการเบิิกแฟ้้มงาน  ในส่่วนของการแจ้้งเตืือน
วัันครบกำำ�หนดจััดเก็็บแฟ้้มงาน อาจกำำ�หนดให้้มีีผู้้�รัับผิิดชอบในการจััดการ
และติิดตามข้้อมููล และใช้้การส่่ง e-Mail แจ้้งเตืือนไปยัังแต่่ละ Engagement
Team เมื่่�อใกล้้ครบกำำ�หนด เป็็นต้้น

การสื่่อสารข้้อมููล (Data Communication)

สำำ�นักั งานอาจเพิ่่�มช่่องทางในการสื่่อ� สารกัับผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านในองค์์กร
เช่่น สื่่�อสารนโยบายที่่�ออกใหม่่ของสำำ�นักั งานผ่่านทาง e-Mail หรืือจัดั ประชุุม
ออนไลน์์เพื่่�อสื่่�อสารประเด็็นสำำ�คััญที่่�ต้้องการชี้้�แจง หรืือต้้องการการสื่่�อสาร
แบบสองทาง (Two - way Communication) เป็็นต้้น

ตัั วอย่่ า งดัั ง กล่่ า วข้้างต้้นเป็็ น เพีี ย งทางเลืื อ กของระบบ
การบริิหารคุุณภาพที่่�สำำ�นัักงานสอบบััญชีีสามารถวางแผนเพื่่�อปรัับเปลี่่�ยน
การดำำ�เนิินงานที่่�มีีในปััจจุุบััน โดยนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ในงานด้้านคุุณภาพ
มากขึ้้�น
ทั้้�งนี้้� ท่่านผู้้�อ่่านที่่�สนใจในมาตรฐานการบริิหารคุุณภาพ (ISQM)
ควรศึึกษาหลัักการทั้้�งหมดของ ISQM จาก International Standard on
Quality Management 1 (ISQM 1) และ International Standard on
Quality Management 2 (ISQM 2)
ข้้อมููลอ้้างอิิง:
International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)
(2020). International Standard on Quality 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-Management-for-Firms.pdf [12 May 2021]
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ตััวอย่่างเช่่น Microsoft OneDrive เป็็นต้้น

