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ตามมาจากผลดังกล่าว
ข้ อความภาษาอังกฤษของ ISQM 1 - การบริหารคุณภาพสาหรับสานักงานที่ ให้ บริการด้ านการตรวจสอบ
หรือการสอบทานงบการเงิน หรืองานให้ ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ อง © 2020 สงวนลิขสิทธิ์
โดย International Federation of Accountants (IFAC)
ข้ อความภาษาไทยของ มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 - การบริหารคุณภาพสาหรับสานักงานที่
ให้ บริ การด้ านการตรวจสอบหรื อการสอบทานงบการเงิน หรื องานให้ ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริ การ
เกี่ ยวเนื่ อง © 2021 สงวนลิขสิทธิ์โดย International Federation of Accountants (IFAC)
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ลักษณะอื่ นที่ คล้ ายคลึงกัน
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คานา
ขอบเขตของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้
1.

มาตรฐานการบริ ห ารคุ ณ ภาพฉบั บ นี้ เกี่ ยวข้ อ งกั บ หน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบของส านั ก งานใน
การออกแบบ นาไปปฏิบัติ และดาเนินการระบบการบริหารคุณภาพสาหรับการตรวจสอบ หรือ
การสอบทานงบการเงิน หรืองานให้ ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริการที่ เกี่ ยวเนื่ อง

2.

การสอบทานคุณภาพงานเป็ นส่วนหนึ่ งของระบบการบริหารคุณภาพของสานักงาน และ

3.

(ก)

มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้เกี่ ยวข้ องกับ หน้ าที่ ความรับผิดชอบของสานักงานใน
การก าหนดนโยบายหรื อวิธีปฏิบัติในการพิจารณางานที่ กาหนดให้ ต้องมีการสอบทาน
คุณภาพงาน

(ข)

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 21 เกี่ ยวข้ องกับการแต่งตั้งและคุณสมบัติของผู้สอบทาน
คุณภาพงาน ตลอดจนการปฏิบัติและการจัดทาเอกสารหลักฐานของการสอบทานคุณภาพงาน

ประกาศฉบับอื่ นที่ ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
(ก)

เป็ นหลักการการปฏิบัติงานภายใต้ หลักเกณฑ์ที่ว่ า สานักงานต้ องปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบริหารคุณภาพ หรือข้ อกาหนดของประเทศที่ กาหนดให้ มีเป็ นขั้นตา่ 2 และ

(ข)

รวมถึ ง ข้ อ ก าหนดส าหรั บ ผู้ ส อบบัญ ชี ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานและกลุ่ ม ผู้ ป ฏิบั ติ ง านเกี่ ยวกับ
การบริ ห ารคุ ณ ภาพในระดั บ งาน ตั ว อย่ า งเช่ น มาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 220
(ปรับปรุง) กล่าวถึงหน้ าที่ ความรับผิดชอบโดยเฉพาะของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับ การบริหาร
คุณภาพในระดับงานสาหรับการตรวจสอบงบการเงิน และความรับผิดชอบที่ เกี่ ยวข้ องของ
ผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก1)

4.

มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ควรอ่านควบคู่ไปกับข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อง
กฎหมาย ข้ อ บังคับ หรื อ ข้ อ ก าหนดด้ า นจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ องอาจกาหนดความรั บผิดชอบ
เกี่ ยวกับ การบริ หารคุณ ภาพของสานั กงานนอกเหนื อจากที่ กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบริหาร
คุณภาพฉบับนี้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก2)

5.

มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ นามาใช้ กับทุกสานักงานที่ ปฏิบัติงานด้ านการตรวจสอบหรือ
การสอบทานงบการเงิน หรืองานให้ ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ อง (นั่นคือ สานักงาน
ที่ ปฏิบัติงานด้ านใดด้ านหนึ่ งดังกล่ าวต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ และ
ระบบการบริหารคุณภาพที่ ถูกกาหนดขึ้นตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้
เพื่ อให้ มีความสมา่ เสมอในการปฏิบัติงานทุกด้ านของสานักงาน)

1
2

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 2 “การสอบทานคุณภาพงาน”
ดู ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) “การบริหารคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้ าที่ 3

1

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1
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ระบบการบริหารคุณภาพของสานักงาน
6.

ระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพเป็ นกระบวนการที่ มี ค วามต่ อ เนื่ องและวนซ้า และตอบสนองต่ อ
การเปลี่ ยนแปลงในลักษณะและสถานการณ์ของสานักงานและงานที่ ให้ บริการ ซึ่ งระบบการบริหาร
คุณภาพไม่ได้ มีลักษณะเป็ นขั้นตอน อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ
ฉบับนี้กล่าวถึงองค์ประกอบ 8 ประการ ดังต่อไปนี้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก3)
(ก)

กระบวนการประเมินความเสี่ยงของสานักงาน

(ข)

การกากับดูแลและผู้นา

(ค)

ข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อง

(ง)

การตอบรับและการคงไว้ ซึ่งความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าและงานที่ มีลักษณะเฉพาะ

(จ)

การปฏิบัติงาน

(ฉ)

ทรัพยากร

(ช)

สารสนเทศและการสื่อสาร และ

(ซ)

กระบวนการติดตามผลและแก้ ไข

7.

มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้กาหนดให้ สานักงานใช้ วิธีการตรวจสอบตามความเสี่ยงใน
การออกแบบ การนาไปปฏิบัติ และการดาเนินการให้ องค์ประกอบของระบบการบริหารคุณภาพ
เชื่ อมโยงและสัมพันธ์กัน เพื่ อให้ สานักงานสามารถบริหารจัดการคุณภาพของงานที่ ปฏิบัติงานได้
อย่างมั่นใจ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก4)

8.

วิธีการตรวจสอบตามความเสี่ยงได้ ถูก แฝงรวมไว้ ในข้ อกาหนดของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ
ฉบับนี้ ในเรื่ องของ
(ก)

การกาหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ สานักงานต้ องกาหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ
ประกอบด้ วยวั ตถุ ประสงค์ ที่ เกี่ ยวข้ องกับองค์ ประกอบของระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพ
ซึ่ งสานักงานต้ องทาให้ บรรลุผล โดยสานักงานต้ องกาหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพตามที่
มีการระบุไว้ ในมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ และวัตถุประสงค์ ด้านคุณภาพอื่ น
เพิ่ มเติมที่ สานักงานเห็นว่าจาเป็ นในการบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพ

(ข)

การระบุ และการประเมิ นความเสี่ยงในการบรรลุ วั ตถุประสงค์ ด้ านคุณภาพ (อ้ างถึ งใน
มาตรฐานฉบับนี้ โดยใช้ คาว่ า ความเสี่ยงด้ านคุณภาพ) สานั กงานต้ องระบุและประเมิน
ความเสี่ยงด้ านคุณภาพเพื่ อเป็ นเกณฑ์ในการออกแบบและการนาการตอบสนองไปปฏิบัติ

(ค)

การออกแบบและการนาการตอบสนองไปปฏิบัติ เพื่ อจัดการกับความเสี่ยงด้ านคุณภาพ
โดยลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตในการตอบสนองของสานักงานเพื่ อจัดการกับความเสี่ยง
ด้ านคุณภาพ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตอบสนองต่อเหตุผลของการประเมินความเสี่ยง
ด้ านคุณภาพดังกล่าว
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9.

มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้กาหนดให้ (อย่างน้ อยเป็ นประจาทุกปี ) บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ที่ ได้ รับมอบหมายให้ มีความรับผิดชอบและหน้ าที่ ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ ยวกับระบบการบริหาร
คุณภาพ (ในนามของสานักงาน) ต้ องทาการประเมินและสรุปผลว่าระบบการบริหารคุณภาพนั้น
ส่ ง ผลให้ ส านั ก งานสามารถเชื่ อมั่ น ได้ อ ย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า ระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 14(ก) และ 14(ข) ได้ หรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก5)

การปรับให้เหมาะสม
10.

ในการปฏิบัติตามวิธกี ารตรวจสอบตามความเสี่ยง สานักงานต้ องคานึงถึง
(ก)

ลักษณะและสถานการณ์ของสานักงาน และ

(ข)

ลักษณะและสถานการณ์ของงานที่ ให้ บริการโดยสานักงาน

โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งในการออกแบบระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพของส านั กงานอาจแตกต่ า งกัน
โดยเฉพาะความซับซ้ อนและความเป็ นทางการของระบบ ตัวอย่างเช่น สานักงานที่ มีงานบริการ
หลากหลายประเภทให้ แ ก่ ห ลากหลายกิจ การ ซึ่ งรวมถึงการตรวจสอบงบการเงิน ของกิจ การ
จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ จะมี แ นวโน้ ม ที่ ต้ อ งมี ร ะบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพที่ ซั บ ซ้ อ น
เป็ นทางการ ตลอดจนมีเอกสารหลักฐานสนับสนุนที่ มากกว่าสานักงานที่ ให้ บริการเฉพาะการสอบทาน
งบการเงินหรืองานการรวบรวมข้ อมูล
เครือข่ายและผูใ้ ห้บริการ
11.

มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้กล่าวถึงความรับผิดชอบของสานักงาน เมื่ อสานักงาน
(ก) อยู่ในเครือข่าย ให้ สานักงานปฏิบัติตามข้ อกาหนดของเครือข่ายหรือใช้ บริการของเครือข่าย
ในเรื่ องของระบบการบริหารคุณภาพหรือเรื่ องของการปฏิบัติงาน หรือ
(ข) ใช้ ทรัพยากรจากผู้ให้ บริการในเรื่ องของระบบการบริหารคุณภาพหรือเรื่ องของการปฏิบัติงาน
แม้ ว่าสานักงานปฏิบัติตามข้ อกาหนดของเครือข่ายหรือใช้ บริการของเครือข่าย หรือใช้ ทรัพยากร
จากผู้ให้ บริการ ให้ ถือว่าสานักงานเป็ นผู้รับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพนั้น

ขอบเขตการบังคับใช้ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้
12.

ย่อหน้ าที่ 14 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของสานักงานในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ
ฉบับนี้ มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้กล่าวถึง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก6)
(ก)

ข้ อกาหนดที่ ออกแบบมาเพื่ อช่วยให้ สานักงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ในย่อหน้ าที่ 14
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก7)

(ข)

แนวปฏิบัติที่เกี่ ยวข้ องในรูปแบบของคาอธิบายการนาไปปฏิบัติและคาอธิบายอื่ น (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ ก8)

(ค)

คานาซึ่ งมีบริบ ทเกี่ ยวกับการทาความเข้ า ใจมาตรฐานการบริ หารคุณ ภาพฉบับนี้ อย่ า ง
เหมาะสม และ

(ง)

คาจากัดความ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก9)
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วันถือปฏิบตั ิ
13.

สานักงานต้ องออกแบบและนาระบบการบริหารคุณภาพที่ เป็ นไปตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ
ฉบับนี้ไปปฏิบัติต้งั แต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และจะต้ องปฏิบัติการประเมินระบบการบริหาร
คุณภาพที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 53-54 ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ภายใน 1 ปี

วัตถุประสงค์
14.

15.

วัตถุประสงค์ของสานักงานคือเพื่ อออกแบบ นาไปปฏิบัติ และดาเนินการระบบการบริหารคุณภาพ
สาหรับการตรวจสอบหรือการสอบทานงบการเงิน หรืองานให้ ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริการ
เกี่ ยวเนื่ องที่ ปฏิบัติงานโดยสานักงาน ซึ่ งให้ ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่สานักงานว่า
(ก)

สานักงานและบุคลากรของสานักงานสามารถบรรลุความรับผิดชอบตามมาตรฐานวิชาชีพ
และข้ อกาหนดทางกฎหมายและข้ อบังคับที่ เกี่ ยวข้ อง รวมถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
และข้ อกาหนดดังกล่าว และ

(ข)

รายงานที่ ออกโดยส านั ก งานหรื อ ผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานมี ค วามเหมาะสมกับ
สถานการณ์

ความสม่าเสมอในการปฏิบัติงานให้ มีคุณภาพส่งผลกระทบต่อส่วนได้ เสียสาธารณะ การออกแบบ
การน าไปปฏิ บั ติ และการด าเนิ น การระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพช่ ว ยให้ มี ค วามสม่ า เสมอใน
การปฏิบัติงานให้ มีคุณ ภาพ ส่งผลให้ สานั กงานสามารถเชื่ อมั่นได้ อย่ างสมเหตุสมผลว่ าระบบ
การบริหารคุณภาพบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 14(ก) และ 14(ข) โดยคุณภาพ
งานสามารถบรรลุได้ จากการวางแผน การปฏิบัติงาน รวมถึงการรายงานตามมาตรฐานวิชาชีพและ
ข้ อกาหนดทางกฎหมายและข้ อบังคับที่ เกี่ ยวข้ อง โดยการบรรลุวัตถุประสงค์ของมาตรฐานเหล่านั้น
และการปฏิบั ติ ต ามข้ อ ก าหนดทางกฎหมายหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง ต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพและใช้ การสังเกตและสงสัยเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพในกรณีที่เกี่ ยวข้ องกับประเภท
ของงาน

คาจากัดความ
16.

เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ คาศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
(ก)

ข้ อบกพร่องในระบบการบริหารคุณภาพของสานักงาน (อ้ างถึงโดยใช้ คาว่า “ข้ อบกพร่อง”
ในมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้) ข้ อบกพร่องเกิดขึ้นเมื่ อ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก10
ก159-ก160)
(1)

ไม่ได้ กาหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพที่ จาเป็ นเพื่ อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของ
ระบบการบริหารคุณภาพ

(2)

ไม่ ไ ด้ ร ะบุ ห รื อ ประเมิ น ความเสี่ ยงด้ า นคุ ณ ภาพหนึ่ งหรื อ หลายความเสี่ ยง
อย่างเหมาะสม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก11)
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(3)

การตอบสนองหนึ่ งหรื อ หลายการตอบสนอง ไม่ ไ ด้ ล ดโอกาสในการเกิ ด
ความเสี่ ยงด้ านคุ ณ ภาพที่ เกี่ ยวข้ อ งให้ อยู่ ใ นระดั บ ต่ า ที่ ยอมรั บ ได้ เพราะ
การตอบสนองดังกล่ าวไม่ ได้ รับการออกแบบหรือ นาไปปฏิบัติอย่ า งเหมาะสม
หรือไม่ได้ นาไปดาเนินการอย่างมีประสิทธิผล หรือ

(4)

อี ก แง่ มุ ม หนึ่ งของระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพถู ก ถื อ ว่ า ไม่ มี หรื อ ไม่ ไ ด้ รั บ
การออกแบบหรือนาไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม หรือไม่ได้ นาไปดาเนินการอย่ า ง
มีป ระสิทธิผ ล เมื่ อไม่ ได้ ดาเนิ น การตามข้ อก าหนดของมาตรฐานการบริ ห าร
คุณภาพฉบับนี้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก12)

(ข)

เอกสารหลั ก ฐานของงาน หมายถึ ง บั น ทึก ของงานที่ ท า ผลที่ ได้ รั บ และข้ อ สรุ ป ของ
ผู้ประกอบวิชาชีพ (ในบางกรณีใช้ คาว่า “กระดาษทาการ”)

(ค)

ผู้สอบบัญชีทรัี่ บผิดชอบงาน 3 หมายถึง หุ้นส่วนหรือบุคคลอื่ นที่ สานักงานแต่งตั้งซึ่ งเป็ น
ผู้รับผิดชอบงานและผลการปฏิบัติงานนั้น และรับผิดชอบต่อรายงานที่ ออกในนามของ
สานักงาน และในบางสถานการณ์อาจเป็ นผู้ทมี่ ีอานาจหน้ าที่ ทเี่ หมาะสมจากองค์กรวิชาชีพ
หน่วยงานตามกฎหมาย หรือหน่วยงานกากับดูแล

(ง)

การสอบทานคุ ณ ภาพงาน หมายถึ ง การประเมิ น อย่ า งมี ห ลั ก เกณฑ์เ กี่ ยวกั บ การใช้
ดุลยพิ นิ จ ที่ มีนั ยสาคัญ ของกลุ่มผู้ป ฏิบัติงานและข้ อสรุปที่ ได้ จากการประเมิน ดังกล่ าว
ซึ่ งดาเนินการโดยผู้สอบทานคุณภาพงานและปฏิบัติเสร็จสิ้นในหรือก่อนวันที่ ในรายงาน

(จ)

ผู้สอบทานคุณภาพงาน หมายถึง หุ้นส่วน บุคคลอื่ นในสานักงาน หรือบุคคลภายนอกที่
ได้ รับการแต่งตั้งโดยสานักงานให้ ปฏิบัติงานสอบทานคุณภาพงาน

(ฉ)

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง หุ้นส่วนและพนักงานทุกคนที่ ปฏิบัติงาน และบุคคลอื่ นใดที่
ร่ ว มปฏิบั ติ ง าน ซึ่ งไม่ ร วมถึ ง ผู้ เ ชี่ ยวชาญภายนอก 4 และไม่ ร วมถึ ง บุ ค คลในส่ ว นงาน
ตรวจสอบภายในที่ ให้ ความช่วยเหลือโดยตรงในการปฏิบัติงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก13)

(ช)

การตรวจสอบอย่ า งละเอี ยดจากภายนอก หมายถึ ง การตรวจสอบอย่ า งละเอี ย ดหรื อ
การสืบสวนที่ ดาเนินการโดยผู้ทมี่ ีอานาจหน้ าที่ ในการกากับดูแลจากภายนอกเกี่ ยวกับระบบ
การบริหารคุณภาพของสานักงานหรืองานที่ ให้ บริการโดยสานักงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก14)

(ซ)

เรื่ องที่ พบ (ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ ระบบการบริ หารคุณ ภาพ) หมายถึง สารสนเทศเกี่ ยวกับ
การออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนิ น การระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพซึ่ งเก็บ
รวบรวมจากผลการปฏิบัติงานของกิจกรรมการควบคุม การตรวจสอบอย่างละเอียดจาก
ภายนอก และแหล่งข้ อมูลอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง ซึ่ งบ่งชี้ให้ เห็นถึงการมีอยู่ของข้ อบกพร่ อง
หนึ่ งหรือหลายข้ อ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก15-ก17)

ในกรณีทเี่ หมาะสม ให้ อ้างอิงคาว่า “ผู้สอบบัญชีท่ รี ับผิดชอบงาน” และ “หุ้นส่วน” กับคาที่เหมือนกันในภาครัฐ
มาตรฐานการสอบบัญ ชี รหัส 620 “การใช้ ผลงานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญ ชี ” ย่ อ หน้ า ที่ 6(ก) ได้ ใ ห้ คาจ ากัด ความของคาว่า
“ผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี”
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(ฌ)

สานั ก งาน หมายถึ ง ผู้ป ระกอบวิชาชีพบัญ ชี ห้ า งหุ้ น ส่วนหรื อบริษัทจากัดหรือองค์กร
รูป แบบอื่ นของผู้ป ระกอบวิ ชาชี พบัญ ชี หรื อหน่ วยงานเทีย บเท่า ของภาครั ฐ (อ้ า งถึ ง
ย่อหน้ าที่ ก18)

(ญ)

กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง กิจการที่ มีห้ ุน ตราสารทุน หรือตราสารหนี้
ที่ เสนอราคาหรือจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ หรือมีการซื้อขายภายใต้ ข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่ นที่ เทียบเท่า

(ฎ)

สานักงานเครือข่าย หมายถึง สานักงานหรือองค์กรที่ อยู่ในเครือข่ายของสานักงาน

(ฏ)

เครือข่าย หมายถึง โครงสร้ างขนาดใหญ่ที่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก19)
(1)

มีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ ความช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน และ

(2)

มีวัตถุประสงค์ทชี่ ัดเจนเพื่ อการแบ่งปั นกาไรหรือต้ นทุน หรือมีการถือหุ้นร่ วมกัน
การควบคุมหรือการบริหารร่วมกัน มีนโยบายหรือวิธปี ฏิบัติในการบริหารคุณภาพ
ร่วมกัน มีกลยุทธ์ทางธุรกิจร่วมกัน มีการใช้ ชอทางการค้
ื่
าร่วมกัน หรือมีทรัพยากร
ทางวิชาชีพที่ มีนัยสาคัญ

(ฐ)

หุ้นส่วน หมายถึง บุคคลใดผู้มีอานาจหน้ าที่ กระทาการผูกพันสานักงานในเรื่ องที่ เกี่ ยวกับ
การปฏิบัติงานบริการทางวิชาชีพ

(ฑ)

บุคลากร หมายถึง หุ้นส่วนและพนักงานในสานักงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก20-ก21)

(ฒ)

ดุลยพินิจเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถึง การนาการฝึ กอบรม ความรู้ และประสบการณ์
ที่ เกี่ ยวข้ องในบริบทของมาตรฐานวิชาชีพ มาใช้ ในการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับ
การปฏิบัติที่เหมาะสมในการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการดาเนิน การในระบบ
การบริหารคุณภาพของสานักงาน

(ณ)

มาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี เกี่ ยวกับ
การบริ หารคุ ณ ภาพ การสอบบั ญ ชี การสอบทาน งานบริ การให้ ความเชื่ อมั่ น อื่ นและ
งานบริการที่ เกี่ ยวข้ อง รวมถึงข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อง

(ด)

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ หมายถึง ผลลัพธ์ทต้ี่ องการซึ่ งเกี่ ยวข้ องกับองค์ประกอบของ
ระบบการบริหารคุณภาพที่ สานักงานต้ องทาให้ บรรลุผล

(ต)

ความเสี่ยงด้ านคุณภาพ หมายถึง ความเสี่ยงที่ มีความเป็ นไปได้ อย่างสมเหตุสมผลว่า

(ถ)

(1)

เกิดขึ้น และ

(2)

ความเสี่ยงนั้นเองหรือร่วมกันกับความเสี่ยงอื่ น ส่งผลกระทบด้ านลบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์หนึ่ งหรือหลายวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ

ความเชื่ อมั่นอย่ างสมเหตุสมผล ในบริบทของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ หมายถึง
ความเชื่ อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ใช่ความเชื่ อมั่นในระดับสูงสุด
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(ท)

ข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อง หมายถึง หลักการของจรรยาบรรณวิชาชีพและ
ข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ ใช้ กบั ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการรับงานด้ านการตรวจสอบ
หรื อ การสอบทานงบการเงิ น หรื องานให้ ความเชื่ อมั่ น อื่ นตลอดจนบริ การเกี่ ยวเนื่ อง
ข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ องโดยทั่วไปประกอบด้ วยข้ อกาหนดตามประมวล
จรรยาบรรณสาหรั บ ผู้ประกอบวิชาชี พ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ การตรวจสอบหรื อการสอบทาน
งบการเงิน หรืองานให้ ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ อง รวมถึงข้ อกาหนดใน
ประเทศที่ มีเป็ นการเฉพาะ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก22-ก24 ก62)

(ธ)

การตอบสนอง (ที่ เกี่ ยวข้ องกับระบบการบริหารคุณภาพ) หมายถึง นโยบายหรือวิธีปฏิบัติ
ที่ สานั กงานออกแบบและน าไปปฏิบัติ เพื่ อจัดการกับ ความเสี่ยงด้ านคุ ณภาพ (อ้ างถึ ง
ย่อหน้ าที่ ก25-ก27 ก50)
(1)

นโยบาย หมายถึง แนวคิดว่า เรื่ องใดควรหรือไม่ควรทาเพื่ อจัดการกับความเสี่ยง
ด้ านคุณภาพ แนวคิดดังกล่าวอาจเป็ นลายลักษณ์อักษร การกล่าวถึงอย่างชัดเจน
โดยการสื่อสาร หรือการแสดงนัยโดยการกระทาและการตัดสินใจ

(2)

วิธปี ฏิบัติ หมายถึง การกระทาเพื่ อนานโยบายไปปฏิบัติ

(น)

ผู้ให้ บริการ (ในบริบทของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ ) หมายถึง บุคคลหรื อ
หน่ วยงานภายนอกสานักงาน ซึ่ งจัดหาทรัพยากรที่ ใช้ ในระบบการบริหารคุณภาพหรือ
ในการปฏิบัติงาน ผู้ให้ บริการไม่รวมถึงเครือข่ายของสานักงาน สานักงานเครือข่ายอื่ น
หรือโครงสร้ างหรือองค์กรอื่ นที่ อยู่ในเครือข่าย (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก28 ก105)

(บ)

พนักงาน หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพที่ มิใช่ห้ ุนส่วน รวมถึงผู้เชี่ ยวชาญที่ สานักงานว่าจ้ าง

(ป)

ระบบการบริหารคุณภาพ หมายถึง ระบบที่ ออกแบบ นาไปปฏิบัติ และดาเนินการโดย
สานักงานเพื่ อให้ ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
(1)

สานักงานและบุคลากรของสานักงานบรรลุความรับผิดชอบตามมาตรฐานวิชาชีพ
และข้ อกาหนดทางกฎหมายและข้ อบังคับที่ เกี่ ยวข้ อง และปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
และข้ อกาหนดดังกล่าว และ

(2)

รายงานที่ ออกโดยสานักงานหรือผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงานมีความเหมาะสมใน
สถานการณ์น้นั

ข้อกาหนด
การนาไปปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดที่เกีย่ วข้อง
17.

สานั ก งานต้ อ งปฏิบัติตามข้ อ ก าหนดแต่ ละข้ อของมาตรฐานการบริ หารคุณภาพฉบับนี้ เว้ นแต่
ข้ อกาหนดนั้นไม่เกี่ ยวข้ องกับสานักงานเนื่ องจากลักษณะและสถานการณ์ของสานักงานหรืองานที่
ให้ บริการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก29)
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18

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้ รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้ าที่ ความรับผิดชอบสูงสุดต่อระบบ
การบริ ห ารคุ ณ ภาพของส านั ก งาน และบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลที่ ได้ รั บ มอบหมายหน้ าที่
ความรับผิดชอบด้ านปฏิบัติการเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพของสานักงาน ต้ องมีความเข้ าใจ
เกี่ ยวกับมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ รวมถึงเนื้อหาเกี่ ยวกับคาอธิบายการนาไปปฏิบัติและ
คาอธิบายอื่ น เพื่ อให้ เข้ าใจวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้และนาข้ อกาหนด
ของมาตรฐานฉบับนี้ไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

ระบบการบริหารคุณภาพ
19.

สานักงานต้ องออกแบบ นาไปปฏิบัติ และดาเนินการระบบการบริหารคุณภาพ ในการทาเช่ นนั้น
สานั กงานต้ องใช้ ดุลยพิ นิ จเยี่ ยงผู้ประกอบวิ ชาชีพ โดยพิจารณาถึงลักษณะและสถานการณ์ ของ
สานักงานและงานที่ ให้ บริการ องค์ประกอบเรื่ องการกากับดูแลและผู้นาของระบบการบริหารคุณภาพ
เป็ นตัวสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ ช่ วยสนับสนุนการออกแบบ การนาไปปฏิบัติ และการดาเนินการใน
ระบบการบริหารคุณภาพ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก30-ก31)

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
20.

21.

22.

สานักงานต้ องมอบหมาย (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก32-ก35)
(ก)

ความรับผิดชอบและหน้ าที่ ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพให้ กับ
ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสานักงาน (หรือเทียบเท่า) หรือ
คณะกรรมการหุ้นส่วนผู้จัดการ (หรือเทียบเท่า) ตามความเหมาะสม

(ข)

หน้ าที่ ความรับผิดชอบด้ านปฏิบัติการเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ

(ค)

หน้ าที่ ความรับผิดชอบด้ านปฏิบัติการเกี่ ยวกับแง่มุมเฉพาะของระบบการบริหารคุณภาพ
รวมถึง
(1)

การปฏิบัติตามข้ อกาหนดเรื่ องความเป็ นอิสระ และ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก36)

(2)

กระบวนการติดตามผลและแก้ ไข

การมอบหมายหน้ าที่ ในย่ อหน้ าที่ 20 ส านั กงานต้ องก าหนดว่ าบุ คคลหรื อกลุ่ มบุ คคล (อ้ างถึ ง
ย่อหน้ าที่ ก37)
(ก)

มีประสบการณ์ ความรู้ อิทธิพล และอานาจหน้ าที่ ที่ เหมาะสมภายในสานักงาน และมีเวลา
อย่ างเพี ยงพอที่ จะปฏิบั ติ หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบตามที่ ได้ รั บมอบหมาย และ (อ้ างถึ ง
ย่อหน้ าที่ ก38)

(ข)

เข้ าใจหน้ าที่ ทไี่ ด้ รับมอบหมายและเข้ าใจถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ สาเร็จ

สานักงานต้ องกาหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้ รับมอบหมายหน้ าที่ ความรับผิดชอบด้ านปฏิบัติการ
สาหรับระบบการบริหารคุณภาพ การปฏิบัติตามข้ อกาหนดเรื่ องความเป็ นอิสระและกระบวนการ
ติ ด ตามผลและแก้ ไ ขมี ก ารสื่ อสารโดยตรงให้ แก่ บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลที่ ได้ รั บ มอบหมาย
ความรับผิดชอบและหน้ าที่ ความรับผิดชอบสูงสุดสาหรับระบบการบริหารคุณภาพ
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กระบวนการประเมินความเสีย่ งของสานักงาน
23.

ส านั กงานต้ องออกแบบและน ากระบวนการประเมิ นความเสี่ยงมาใช้ เพื่ อก าหนดวั ตถุ ประสงค์
ด้ านคุณภาพ ระบุและประเมินความเสี่ยงด้ านคุณภาพ และออกแบบและนาการตอบสนองมาใช้ เพื่ อ
จัดการกับความเสี่ยงด้ านคุณภาพ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก39-ก41)

24.

สานักงานต้ องกาหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพตามที่ กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับ
นี้ และกาหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพเพิ่ มเติมหากสานักงานพิจารณาว่ามีความจาเป็ นต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก42-ก44)

25.

สานักงานต้ องระบุและประเมินความเสี่ยงด้ านคุณภาพเพื่ อเป็ นเกณฑ์ในการออกแบบและการนา
การตอบสนองมาปฏิบัติ ในการทาเช่นนั้น สานักงานต้ อง
(ก)

ทาความเข้ าใจเกี่ ยวกับสภาพ เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระทาการหรือการไม่กระทาการ
ที่ อาจส่งผลกระทบด้ านลบกับการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ รวมถึง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก45-ก47)
(1)

(2)

(ข)

ลักษณะและสถานการณ์ของสานักงานที่ เกี่ ยวข้ องกับ
ก.

ความซับซ้ อนและลักษณะการดาเนินการของสานักงาน

ข.

การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการปฏิบัติการ และการกระทาการ กระบวนการ
ทางธุรกิจและรูปแบบธุรกิจของสานักงาน

ค.

ลักษณะและรูปแบบการบริหารของผู้นา

ง.

ทรัพยากรของสานักงาน รวมถึงทรัพยากรที่ ได้ จากผู้ให้ บริการ

จ.

กฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ มาตรฐานวิ ช าชี พ และสภาพแวดล้ อ มที่ ส านั ก งาน
ดาเนินการ และ

ฉ.

ในกรณีของสานักงานที่ อยู่ในเครือข่าย ลักษณะและขอบเขตของข้ อกาหนด
เครือข่ายและผู้ให้ บริการของเครือข่าย ถ้ ามี

ลักษณะและสถานการณ์ของงานที่ ปฏิบัติงานโดยสานักงานที่ เกี่ ยวข้ องกับ
ก.

ประเภทของงานที่ ปฏิบัติงานโดยสานักงานและรายงานที่ เผยแพร่ และ

ข.

ประเภทของกิจการที่ รับผิดชอบงานดังกล่าว

คานึ งถึ งวิธีการ และระดับของสภาพ เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระทาการหรือการไม่
กระทาการในย่อหน้ าที่ 25(ก) ที่ อาจส่งผลในทางลบกับการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก48)
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26.

ส านั กงานต้ องออกแบบและน าการตอบสนองมาปฏิบั ติ เพื่ อจั ดการกับความเสี่ยงด้ านคุณภาพ
โดยพิจารณาและตอบสนองจากเหตุผลของการประเมินความเสี่ยงด้ านคุณภาพ การตอบสนองของ
สานักงานต้ องรวมถึงการตอบสนองที่ ระบุในย่อหน้ าที่ 34 (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก49-ก51)

27.

สานักงานต้ องกาหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติทออกแบบเพื่
ี่
อระบุ สารสนเทศที่ บ่งชี้ถึงวัตถุประสงค์
ด้ านคุณภาพเพิ่ มเติม หรื อเพิ่ มหรื อแก้ ไขความเสี่ยงด้ านคุณภาพหรื อการตอบสนอง ซึ่ งจาเป็ น
เนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงในลักษณะและสถานการณ์ ของสานั กงานหรื องานที่ ให้ บริ การ หากมี
การระบุ สารสนเทศดังกล่ าว สานั กงานต้ องพิจารณาถึงสารสนเทศและความเหมาะสม (อ้ างถึ ง
ย่อหน้ าที่ ก52-ก53)
(ก)

ก าหนดวั ตถุ ประสงค์ ด้ านคุ ณภาพเพิ่ มเติม หรื อ ปรั บเปลี่ ยนวัตถุ ประสงค์ ด้ านคุ ณภาพ
เพิ่ มเติมที่ กาหนดไว้ แล้ วโดยสานักงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก54)

(ข)

ระบุและประเมินความเสี่ยงด้ านคุณภาพเพิ่ มเติม ปรับเปลี่ ยนความเสี่ยงด้ านคุณภาพหรือ
ประเมินความเสี่ยงด้ านคุณภาพใหม่ หรือ

(ค)

ออกแบบและนาการตอบสนองเพิ่ มเติมมาปฏิบัติ หรือปรับเปลี่ ยนการตอบสนอง

การกากับดูแลและผูน้ า
28.

สานักงานต้ องกาหนดวัตถุ ประสงค์ด้า นคุณภาพต่อไปนี้ ที่กล่ าวถึง การกากับดูแลและผู้น าของ
สานักงาน ซึ่ งกาหนดสภาพแวดล้ อมที่ ช่วยสนับสนุนระบบการบริหารคุณภาพ
(ก)

สานักงานแสดงให้ เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพผ่านทางวัฒนธรรมที่ มีอยู่ในสานักงาน
โดยการรับรู้และเสริมสร้ างความสาคัญ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก55-ก56)
(1)

หน้ าที่ ของสานักงานในการให้ บริการต่อส่วนได้ เสียสาธารณะด้ วยการปฏิบัติงาน
ให้ มีคุณภาพอย่างสมา่ เสมอ

(2)

ความสาคัญของจรรยาบรรณทางวิชาชีพ คุณค่าและทัศนคติทางวิชาชีพ

(3)

หน้ าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนสาหรับคุณภาพเกี่ ยวกับการปฏิบัติงาน
หรือกิจกรรมภายในระบบการบริหารคุณภาพและพฤติกรรมที่ คาดหวัง และ

(4)

ความส าคั ญ ของคุ ณ ภาพในการตั ด สิน ใจและการด าเนิ น การเชิ ง กลยุ ท ธ์ข อง
สานักงาน รวมถึงการจัดลาดับความสาคัญด้ านการเงินและด้ านการดาเนินงาน

(ข)

ผู้นามีหน้ าที่ ความรับผิดชอบและความรับผิดชอบเกี่ ยวกับคุณภาพ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก57)

(ค)

ผู้ น าแสดงให้ เ ห็น ถึ ง ความมุ่ง มั่น ต่อ คุ ณ ภาพผ่ า นการกระท าและพฤติ ก รรม (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ ก58)

(ง)

โครงสร้ างองค์กรและการมอบหมายหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และอานาจหน้ าที่ ทเี่ หมาะสม
เพื่ อสนับสนุนการออกแบบ การนาไปปฏิบัติ และการดาเนินการระบบการบริหารคุณภาพ
ของสานักงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก32 ก33 ก35 ก59)
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(จ)

การวางแผนความต้ องการทรัพยากร รวมถึงทรัพยากรทางการเงิน และทรัพยากรที่ ได้ รับ
จัดสรร หรือมอบหมายทรัพยากรในลักษณะที่ ช่ วยสนับสนุนความมุ่ง มั่น ต่อ คุณภาพของ
สานักงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก60-ก61)

ข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณที่เกีย่ วข้อง
29.

สานักงานต้ องกาหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพต่อไปนี้ที่กล่ าวถึงการบรรลุความรับผิดชอบตาม
ข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อง ซึ่ งรวมถึงข้ อกาหนดเกี่ ยวกับความเป็ นอิสระ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก62-ก64 ก66)
(ก)

สานักงานและบุคลากรของสานักงาน
(1) มีความเข้ าใจข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อง โดยสานักงานและงานของ
สานักงานต้ องกระทาตาม และ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก22 ก24)
(2) บรรลุ ห น้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ยวกับ ข้ อ ก าหนดด้ า นจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อง
โดยสานักงานและงานของสานักงานต้ องกระทาตาม

(ข)

บุคคลอื่ น รวมถึงเครือข่าย สานักงานเครือข่าย บุคคลในเครือข่ายหรือเครือข่ายสานักงาน
หรือผู้ให้ บริการ ต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อง โดยสานักงาน
และงานของสานักงานต้ องกระทาตาม
(1) มีความเข้ าใจข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อง และ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก22
ก24 ก65)
(2) บรรลุหน้ าที่ ความรับผิดชอบเกี่ ยวกับข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อง

การตอบรับและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กบั ลูกค้าและงานที่มีลกั ษณะเฉพาะ
30.

ส านั กงานต้ องก าหนดวั ตถุ ประสงค์ ด้ านคุ ณภาพต่ อไปนี้ ที่ กล่ าวถึ งการตอบรั บและการคงไว้ ซึ่ง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าและงานที่ มีลักษณะเฉพาะ
(ก)

สานักงานต้ องใช้ ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมเกี่ ยวกับการพิจารณาการตอบรับงานหรือคงไว้ ซึ่ง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าหรืองานที่ มีลักษณะเฉพาะ โดยขึ้นอยู่กบั
(1)

สารสนเทศที่ ได้ รับเกี่ ยวกับลักษณะและสถานการณ์ของงาน และความซื่ อสัตย์
และคุณค่าทางจริ ยธรรมของลูกค้ า (รวมถึงผู้บริหารและผู้มีหน้ า ที่ กากับ ดูแ ล
หากเหมาะสม) ว่ า มีความเพียงพอที่ จะสนั บ สนุ น การตัด สิน ใจเหล่ า นั้ น และ
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก67-ก71)

(2)

ความสามารถของสานักงานที่ จะปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและข้ อกาหนด
ทางกฎหมายและข้ อบังคับที่ เกี่ ยวข้ อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก72)
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(ข)

การจั ดล าดั บความส าคั ญ ด้ านการเงิ นและด้ านการด าเนิ นงานของส านั กงานไม่ น าไปสู่
การตัดสินใจที่ ไม่เหมาะสมว่าจะตอบรับงานหรือคงไว้ ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้ าหรืองานที่ มี
ลักษณะเฉพาะหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก73-ก74)

การปฏิบตั ิงาน
31.

สานักงานต้ องกาหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพต่อไปนี้ทกี่ ล่าวถึงการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ
(ก)

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานต้ องเข้ าใจและบรรลุหน้ าที่ ความรับผิดชอบของตนเกี่ ยวกับงาน รวมถึง
ในกรณี ที่เกี่ ยวข้ อ ง หน้ า ที่ ความรั บผิดชอบโดยรวมของผู้สอบบัญชีที่รั บผิดชอบงานใน
การบริ หาร และการบรรลุ ด้ านคุ ณภาพของงาน และการมี ส่ วนร่ วมอย่ างเพี ยงพอและ
เหมาะสมตลอดทั้งงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก75)

(ข)

ลั ก ษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการก าหนดแนวทางและการควบคุ ม ดู แ ลกลุ่ม
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านและการสอบทานงานที่ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งเหมาะสม ขึ้ นอยู่ กั บ ลั ก ษณะและ
สถานการณ์ของงานและทรัพยากรที่ ได้ รับมอบหมายหรือ จัดหาให้ กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
และงานที่ ได้ ปฏิบัติโดยสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์ มากกว่ากาหนดแนวทาง
ควบคุมดูแล และสอบทานงานสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์น้อยกว่า (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ ก76-ก77)

(ค)

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานใช้ ดุลยพินิจเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่ เหมาะสม และใช้ การสังเกตและสงสัย
เยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพในกรณีทเี่ กี่ ยวข้ องกับประเภทของงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก78)

(ง)

ได้ จัดให้ มีการปรึกษาหารือในเรื่ องที่ ยากหรือที่ น่ าจะมีข้อโต้ แ ย้ ง และการนาข้ อสรุป ที่
ตกลงกันไปปฏิบัติ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก79-ก81)

(จ)

ส านั ก งานให้ ความสนใจและแก้ ไ ขปั ญ หาเกี่ ยวกั บ ความคิ ด เห็ น ที่ แตกต่ า งในกลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติงาน หรือระหว่ างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานกับผู้สอบทานคุณภาพงานหรือ กลุ่มบุคคลที่
ปฏิบัติงานกิจกรรมภายในระบบการบริหารคุณภาพของสานักงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก82)

(ฉ)

รวบรวมเอกสารหลักฐานของงานอย่างทันเวลาภายหลังวันที่ ในรายงาน และจัดเก็บอย่าง
เหมาะสม และเก็บรักษาเพื่ อบรรลุความต้ องการของสานักงานและปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้ อบังคับ ข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อง หรือมาตรฐานวิชาชีพ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก83-ก85)

ทรัพยากร
32.

สานั กงานต้ องก าหนดวัตถุ ประสงค์ด้านคุณภาพต่ อไปนี้ ที่ กล่ าวถึ งการได้ รั บ การพัฒนา การใช้
การดารงไว้ การจั ดสรร และการมอบหมายทรั พยากรอย่ างทันเวลาเพื่ อสนั บสนุ นการออกแบบ
การนาไปปฏิบัติ และการดาเนินการระบบการบริหารคุณภาพ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก86-ก87)
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ทรัพยากรบุคคล
(ก) ว่ าจ้ าง พัฒนาและรักษาบุคลากรไว้ และให้ มีทักษะความรู้และความสามารถที่ จะ (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ ก88-ก90)
(1) ปฏิบัติงานที่ มีคุณภาพอย่างสม่าเสมอ รวมถึงมีความรู้หรือประสบการณ์ทเกี่
ี่ ยวข้ อง
กับงานที่ สานักงานปฏิบัติ หรือ
(2) ทากิจกรรมหรืองานที่ รับผิดชอบให้ บรรลุตามการดาเนินงานของระบบการบริหาร
คุณภาพของสานักงาน
(ข) บุคลากรแสดงให้ เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพผ่านการกระทาและพฤติกรรม พัฒนา และ
รั กษาทักษะความรู้ไว้ อย่ างเหมาะสมเพื่ อปฏิบัติหน้ าที่ และความรับผิดชอบหรือรับรู้ อย่ าง
ทันเวลา ผ่านการประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่ อนตาแหน่งและสิ่งจูงใจอื่ น (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ ก91-ก93)
(ค) กลุ่มบุคคลที่ มาจากแหล่งภายนอก (เช่น เครือข่าย สานักงานเครือข่ายอื่ น หรือผู้ให้ บริการ)
เมื่ อสานักงานไม่ มีบุคลากรเพียงพอหรื อเหมาะสมเพื่ อสนับสนุ นการดาเนินงานของระบบ
การบริหารคุณภาพของสานักงานหรือการปฏิบัติงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก94)
(ง) มอบหมายสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในแต่ละงาน รวมถึงผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงานที่ มีทกั ษะ
ความรู้ และความสามารถอย่ างเหมาะสม รวมถึ งมี เวลาอย่ างเพียงพอเพื่ อปฏิบั ติงานที่ มี
คุณภาพอย่างสมา่ เสมอ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก88-ก89 ก95-ก97)
(จ) มอบหมายกลุ่มบุคคลให้ ทากิจกรรมภายในระบบการบริหารคุณภาพซึ่ งเป็ นผู้ทมีี่ ทกั ษะความรู้
และความสามารถอย่างเหมาะสม รวมถึงเวลาที่ เพียงพอเพื่ อปฏิบัติกจิ กรรมดังกล่าว
ทรัพยากรทางเทคโนโลยี
(ฉ) ได้ รั บหรื อพัฒนา น าไปปฏิบัติ บ ารุงรั กษาไว้ และใช้ ทรั พยากรทางเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่ อสนับสนุนการดาเนินงานของระบบการบริหารคุณภาพของสานักงานและการปฏิบัติงาน
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก98-ก101 ก104)
ทรัพยากรทางปัญญา
(ช) ได้ รับหรือพัฒนา นาไปปฏิบัติ บารุงรักษาไว้ และใช้ ทรัพยากรทางปั ญญาที่ เหมาะสมเพื่ อ
สนั บสนุ นการดาเนิ นงานของระบบการบริ หารคุ ณภาพของส านั กงานและการปฏิบั ติงาน
ให้ มีคุณภาพอย่างสม่าเสมอ และทรัพยากรทางปัญญาเหล่านั้นสอดคล้ องกับมาตรฐานวิชาชีพ
และข้ อกาหนดทางกฎหมายและข้ อบังคับที่ เกี่ ยวข้ อง (ถ้ ามี) (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก102-ก104)
ผูใ้ ห้บริการ
(ซ) ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทางเทคโนโลยี หรือทรัพยากรทางปั ญญาจากผู้ให้ บริการมีความ
เหมาะสมสาหรับการใช้ ในระบบการบริหารคุณภาพของสานักงานและในการปฏิบัติงาน โดย
ค านึ งถึ งวั ตถุ ป ระสงค์ ด้ านคุ ณภาพในย่ อหน้ า ที่ 32 (ง) (จ) (ฉ) (ช) (อ้ า งถึ งย่ อหน้ าที่
ก105-ก108)
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สารสนเทศและการสือ่ สาร
33.

สานักงานต้ องกาหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพต่อไปนี้ที่กล่ าวถึงการได้ รับ การผลิต หรือการใช้
สารสนเทศเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ และการสื่อสารสารสนเทศภายในสานักงานและกลุ่ม
บุคคลภายนอกอย่ างทันเวลา เพื่ อช่ วยการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการดาเนิ นการระบบ
การบริหารคุณภาพได้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก109)
(ก)

ระบบสารสนเทศระบุ ได้ มา ประมวลผลและเก็บรักษาสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้ องและเชื่ อถือได้
เพื่ อสนับสนุนระบบการบริหารคุณภาพ ไม่ว่าจะมาจากแหล่ งภายในหรือภายนอก (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ ก110-ก111)

(ข)

วั ฒ นธรรมของส านั ก งานรั บ รู้ แ ละเสริ ม สร้ า งหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค ลากรใน
การแลกเปลี่ ยนสารสนเทศกับสานักงานและกับบุคลากรอื่ น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก112)

(ค)

แลกเปลี่ ยนสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้ องและเชื่ อถือได้ กบั สานักงานและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานรวมถึง
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก112)

(ง)

(1)

สื่อสารสารสนเทศไปยังบุคลากรและกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และลักษณะ ระยะเวลา
และขอบเขตของสารสนเทศมี ค วามเพี ย งพอที่ จะสนั บ สนุ น พวกเขาให้ มี
ความเข้ าใจและปฏิบัติงานที่ รับผิดชอบให้ บรรลุ เกี่ ยวกับการทากิจกรรมภายใน
ระบบการบริหารคุณภาพหรือการปฏิบัติงาน และ

(2)

บุคลากรและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสื่อสารสารสนเทศไปยังสานักงานเมื่ อทากิจกรรม
ภายในระบบการบริหารคุณภาพหรือการปฏิบัติงาน

สื่อสารสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้ องและเชื่ อถือไปยังบุคคลภายนอก รวมถึง
(1)

สานักงานสื่อสารสารสนเทศไปหรือภายในเครือข่ายของสานักงานหรือผู้ให้ บริการ
(ถ้ ามี) เพื่ อสนับสนุนเครือข่ายหรือผู้ให้ บริการเพื่ อบรรลุหน้ าที่ ความรับผิดชอบ
ของตนเกี่ ยวกับข้ อกาหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายหรือทรัพยากรที่
ได้ รับจากเครือข่ายหรือผู้ให้ บริการ และ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก113)

(2)

สื่อสารสารสนเทศไปภายนอกเมื่ อกฎหมาย ข้ อบังคับ หรื อมาตรฐานวิชาชีพ
ก าหนด หรื อ เพื่ อสนั บ สนุ น กลุ่ ม บุ ค คลภายนอกในการท าความเข้ า ใจระบบ
การบริหารคุณภาพ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก114-ก115)

การตอบสนองโดยเฉพาะเจาะจง
34.

ในการออกแบบและการน าการตอบสนองไปปฏิ บั ติ ต ามย่ อ หน้ า ที่ 26 ส านั ก งานต้ อ งรวม
การตอบสนองต่อไปนี้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก116)
(ก)

สานักงานต้ องกาหนดนโยบายหรือวิธปี ฏิบัติสาหรับ
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(1)

การระบุ การประเมินผล และกล่าวถึงอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามข้ อกาหนดทาง
จรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อง และ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก117)

(2)

การระบุ การสื่อสาร การประเมินผล และการรายงานเรื่ องการละเมิดใด ๆ ที่
เกี่ ยวกั บ ข้ อ ก าหนดทางจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อ งและ การตอบสนองอย่ า ง
เหมาะสมต่ อ สาเหตุ แ ละผลที่ เกิ ด ขึ้ นจากการละเมิ ด อย่ า งทั น เวลา (อ้ า งถึ ง
ย่อหน้ าที่ ก118-ก119)

(ข)

สานักงานขอเอกสารยืนยันการปฏิบัติตามข้ อกาหนดเรื่ องความเป็ นอิสระอย่างน้ อยเป็ น
ประจาทุกปี จากบุคลากรทั้งหมดตามข้ อกาหนดทางจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ องกับความเป็ น
อิสระ

(ค)

ส านั ก งานก าหนดนโยบายหรื อ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ส าหรั บ การรั บ การสื บ สวน และการแก้ ไ ข
ข้ อร้ องเรียนและข้ อกล่าวหาเกี่ ยวกับความล้ มเหลวในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
และข้ อกาหนดทางกฎหมายและข้ อบังคับที่ เกี่ ยวข้ อง หรือการไม่ได้ ปฏิบัติตามนโยบาย
หรือวิธีปฏิบัติทกี่ าหนดไว้ ของสานักงานตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ ก120-ก121)

(ง)

สานักงานกาหนดนโยบายหรือวิธปี ฏิบัติทกี่ ล่าวถึงสถานการณ์เมื่ อ

(จ)

(1)

สานักงานตระหนักถึงสารสนเทศที่ ได้ รับภายหลังการตอบรับงานหรือการคงไว้ ซึ่ง
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า หรื อ งานที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะที่ อาจเป็ นเหตุ ใ ห้ ป ฏิ เ สธ
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าหรืองานที่ มีลักษณะเฉพาะ ในกรณีทที่ ราบสารสนเทศก่อน
การตอบรับงานและการคงไว้ ซงความสั
ึ่
มพันธ์กบั ลูกค้ าหรืองานที่ มีลักษณะเฉพาะ
หรือ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก122-ก123)

(2)

สานักงานมีภาระผูกพันด้ วยกฎหมายหรือข้ อบังคับในการตอบรับความสัมพันธ์
กับลูกค้ าหรืองานที่ มีลักษณะเฉพาะ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก123)

สานักงานกาหนดนโยบายหรือวิธปี ฏิบัติที่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก124-ก126)
(1)

ก าหนดให้ มี ก ารสื่ อสารกั บ ผู้ มี ห น้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ล เมื่ อปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ
งบการเงิ น ของกิ จ การจดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เกี่ ยวกั บ ระบบของ
การบริ ห ารคุ ณ ภาพว่ า จะช่ วยสนั บ สนุ น การปฏิบั ติง านตรวจสอบที่ มี คุ ณ ภาพ
อย่างสมา่ เสมอได้ อย่างไร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก127-ก129)

(2)

กล่าวถึงเมื่ อมีความเหมาะสมอย่างอื่ นที่ จะสื่อสารกับ กลุ่มบุคคลภายนอกเกี่ ยวกับ
ระบบการบริหารคุณภาพของสานักงาน และ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก130)

(3)

กล่าวถึงสารสนเทศที่ ถูกจัดเตรียมเมื่ อมีการติดต่อสื่อสารภายนอกตามย่อหน้ าที่
34(จ)(1) และ 34(จ)(2) รวมถึ ง ลั ก ษณะ ระยะเวลา และขอบเขต และ
ความเหมาะสมในรูปแบบของการสื่อสาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก131-ก132)
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(ฉ)

สานักงานกาหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติทกี่ ล่าวถึงการสอบทานคุณภาพงานตามมาตรฐาน
การบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 2 และกาหนดให้ มีการสอบทานคุณภาพงานสาหรับ
(1)

การตรวจสอบงบการเงินของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(2)

งานตรวจสอบหรื องานอื่ นที่ กฎหมายหรื อข้ อบังคับ กาหนดให้ มี การสอบทาน
คุณภาพงาน และ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก133)

(3)

งานตรวจสอบหรืองานอื่ นที่ สานักงานพิจารณาว่าการสอบทานคุณภาพงาน เป็ น
การตอบสนองที่ เหมาะสมเพื่ อจั ด การความเสี่ ยงด้ านคุ ณ ภาพหนึ่ งหรื อ
หลายความเสี่ยง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก134-ก137)

กระบวนการติดตามผลและแก้ไข
35.

สานักงานต้ องกาหนดกระบวนการติดตามผลและแก้ ไขเพื่ อ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก138)
(ก)

ให้ มสี ารสนเทศที่ เกี่ ยวข้ อง น่าเชื่ อถือ และทันเวลา เกี่ ยวกับการออกแบบ การนาไปปฏิบัติ
และการดาเนินการในองค์ประกอบของระบบการบริหารคุณภาพ

(ข)

ตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อข้ อบกพร่องที่ พบจนกระทั่งข้ อบกพร่องดังกล่าวได้ รับการแก้ ไข
อย่างทันเวลา

การออกแบบและการปฏิบตั ิกิจกรรมการติดตามผล
36.

สานักงานต้ องออกแบบและปฏิบัติกจิ กรรมการติดตามผลเพื่ อเป็ นเกณฑ์ในการระบุข้อบกพร่อง

37.

ในการกาหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของกิจกรรมการติดตามผล สานักงานต้ องคานึงถึง
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก139-ก142)
(ก)

เหตุผลที่ ทาให้ ต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้ านคุณภาพ

(ข)

การออกแบบการตอบสนอง

(ค)

การออกแบบของกระบวนการประเมินความเสี่ยงของสานักงานและกระบวนการติดตามผล
และแก้ ไข (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก143-ก144)

(ง)

การเปลี่ ยนแปลงในระบบการบริหารคุณภาพ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก145)

(จ)

ผลของกิจกรรมการติดตามผลในครั้ งก่อน ซึ่ งกิจกรรมการติดตามผลในครั้ งก่อนยังคง
เกี่ ยวข้ องกับการประเมินระบบการบริหารคุณภาพของสานักงาน และการดาเนินการแก้ ไข
ข้ อบกพร่องที่ พบในครั้งก่อนมีประสิทธิผลหรือไม่ และ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก146-ก147)

(ฉ)

สารสนเทศที่ เกี่ ยวข้ องอื่ น รวมถึงข้ อร้ องเรียนและข้ อกล่ าวหาเกี่ ยวกับความล้ มเหลวใน
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและข้ อกาหนดทางกฎหมายและข้ อบังคับที่ เกี่ ยวข้ อง
หรื อ การไม่ ได้ ป ฏิบัติตามนโยบายหรื อ วิธีป ฏิบั ติ ที่ สานั ก งานกาหนดไว้ ตามมาตรฐาน
การบริหารคุณภาพฉบับนี้ สารสนเทศจากการตรวจสอบอย่างละเอียดจากภายนอก และ
สารสนเทศจากผู้ให้ บริการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก148-ก150)
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38.

39.

สานักงานต้ องรวมถึงการตรวจสอบงานที่ เสร็จสมบูรณ์แ ล้ วในกิจกรรมการติดตามผลและต้ อ ง
กาหนดการเลือกงานและผู้สอบบัญชี ที่รับผิดชอบงาน ในการทาเช่ นนั้นสานักงานต้ อง (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ ก141 ก151-ก154)
(ก)

คานึงถึงปัจจัยในย่อหน้ าที่ 37

(ข)

พิ จารณาลั กษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของกิจกรรมการติ ดตามผลอื่ นที่ ปฏิบั ติ โดย
สานักงาน และงานและผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงานที่ ต้องกระทาตามกิจกรรมการติดตามผล
ดังกล่าว และ

(ค)

เลือกงานที่ เสร็จสมบูรณ์แล้ วอย่างน้ อยหนึ่ งงานของผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงานแต่ละคน
ตามรอบระยะเวลาที่ กาหนดโดยสานักงาน

สานักงานต้ องกาหนดนโยบายหรือวิธปี ฏิบัติที่
(ก)

กาหนดให้ กลุ่มบุคคลที่ ปฏิบัติกิจกรรมการติดตามผลต้ องมีทกั ษะความรู้และความสามารถ
รวมถึงมีเวลาที่ เพียงพอที่ จะปฏิบัติกจิ กรรมการติดตามผลได้ อย่างมีประสิทธิผล และ

(ข)

กล่ าวถึงความเที่ ยงธรรมของกลุ่มบุคคลที่ ปฏิบัติกิจกรรมการติดตามผล นโยบายหรือ
วิธีปฏิบัติดังกล่าวต้ องห้ ามไม่ให้ สมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือผู้สอบทานคุณภาพงาน
ทาหน้ าที่ ในการตรวจสอบงานนั้น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก155-ก156)

การประเมินเรือ่ งทีพ่ บและการระบุขอ้ บกพร่อง
40.

สานักงานต้ องประเมินเรื่ องที่ พบเพื่ อพิจารณาว่ามีข้อบกพร่องอยู่หรือไม่ รวมถึงในกระบวนการ
ติดตามผลและแก้ ไข (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก157-ก162)

การประเมินข้อบกพร่องทีพ่ บ
41.

สานักงานต้ องประเมินความรุนแรงและการแผ่กระจายของข้ อบกพร่องที่ พบ โดย (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก161 ก163-ก164)
(ก)

การสืบสวนหาต้ น เหตุ ข องข้ อ บกพร่ อ งที่ พบ ในการก าหนดลั ก ษณะ ระยะเวลา และ
ขอบเขตของวิธีปฏิบัติทใช้
ี่ ในการสืบสวนหาต้ นเหตุ สานักงานต้ องคานึงถึงลักษณะของ
ข้ อบกพร่องที่ พบและความรุนแรงที่ อาจเกิดขึ้น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก165-ก169)

(ข)

การประเมินผลกระทบของข้ อบกพร่องที่ พบ ทั้งจากแต่ละเรื่ องและจากหลายเรื่ องรวมกัน
ที่ มีต่อระบบการบริหารคุณภาพ

การตอบสนองต่อข้อบกพร่องทีพ่ บ
42.

สานั กงานต้ องออกแบบและน าการดาเนิ น การแก้ ไขไปปฏิบั ติ เพื่ อจั ดการข้ อบกพร่ องที่ พบเพื่ อ
ตอบสนองต่อผลที่ ได้ จากการวิเคราะห์ต้นเหตุ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก170-ก172)
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43.

44.

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้ รับมอบหมายหน้ าที่ ความรับผิดชอบด้ านปฏิบัติการเกี่ ยวกับการติดตามผล
และแก้ ไขต้ องประเมินว่าการดาเนินการแก้ ไข
(ก)

ถูกออกแบบขึ้นอย่างเหมาะสมเพื่ อจัดการกับข้ อบกพร่องที่ พบและต้ นเหตุทเี่ กี่ ยวข้ อง และ
พิจารณาว่าได้ มีการนาการดาเนินการแก้ ไขดังกล่าวมาปฏิบัติแล้ ว และ

(ข)

ถูกนามาปฏิบัติเพื่ อจัดการกับข้ อบกพร่องที่ พบก่อนหน้ านี้อย่างมีประสิทธิผล

หากการประเมินบ่ง ชี้ว่าการดาเนินการแก้ ไขไม่มีการออกแบบและนาไปปฏิบัติอย่ างเหมาะสม
หรื อ ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ มี ห น้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ
ด้ านปฏิบัติการเกี่ ยวกับการกระบวนการติดตามผลและแก้ ไขต้ องดาเนินการอย่างเหมาะสมเพื่ อ
กาหนดว่าได้ ปรับเปลี่ ยนการดาเนินการแก้ ไขอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผลแล้ ว

เรื่ องที่ พบเกี่ ยวกับงานโดยเฉพาะ
45.

สานักงานต้ องตอบสนองต่อสถานการณ์เมื่ อเรื่ องที่ พบบ่งชี้ว่ามีงานที่ มกี ารละเว้ นวิธปี ฏิบัติทจี่ าเป็ นใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน หรือรายงานที่ ออกอาจไม่เหมาะสม การตอบสนองของสานักงานต้ องรวมถึง
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก173)
(ก)

การดาเนินการอย่ างเหมาะสมเพื่ อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและข้ อกาหนดทาง
กฎหมายและข้ อบังคับที่ เกี่ ยวข้ อง และ

(ข)

เมื่ อพิ จ ารณาว่ า รายงานไม่ เ หมาะสม ให้ พิ จ ารณาถึ ง ผลกระทบและด าเนิ น การอย่ า ง
เหมาะสม รวมถึงพิจารณาว่าจะขอคาแนะนาทางกฎหมายหรือไม่

การสือ่ สารอย่างต่อเนือ่ งเกีย่ วกับการติดตามผลและแก้ไข
46.

47.

บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลที่ ได้ รั บ มอบหมายหน้ าที่ ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ยวกั บ
กระบวนการติดตามผลและแก้ ไขต้ องสื่อสารอย่ า งทัน เวลาไปยังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้ รั บ
มอบหมายความรับผิดชอบและหน้ าที่ ความรับผิดชอบสูงสุด เกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ
และบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้ รับมอบหมายหน้ าที่ ความรับผิดชอบด้ านปฏิบัติการเกี่ ยวกับระบบ
การบริหารคุณภาพ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก174)
(ก)

รายละเอียดของกิจกรรมการติดตามผลที่ ทา

(ข)

ข้ อบกพร่องที่ พบ รวมถึงความรุนแรงและการแผ่กระจายของข้ อบกพร่องดังกล่าว และ

(ค)

การดาเนินการแก้ ไขเพื่ อจัดการกับข้ อบกพร่องที่ พบ

สานักงานต้ องสื่อสารเรื่ องที่ กล่าวถึงในย่อหน้ าที่ 46 ไปยังกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มบุคคลอื่ นผู้ได้ รับ
มอบหมายให้ ทากิจกรรมภายในระบบการบริหารคุณภาพเพื่ อช่วยให้ บุคคลนั้นดาเนินการโดยทันที
และอย่างเหมาะสมตามหน้ าที่ ความรับผิดชอบของตน
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ข้อกาหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย
48.

ในกรณีทสี่ านักงานดาเนินงานโดยเป็ นส่วนหนึ่ งของเครือข่าย ในกรณีทเหมาะสม
ี่
สานักงานต้ องทา
ความเข้ าใจ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก19 ก175)
(ก)

ข้ อ ก าหนดที่ ก าหนดขึ้น โดยเครือข่ า ยเกี่ ยวกับระบบการบริ หารคุณภาพของสานักงาน
รวมถึ ง ข้ อ ก าหนดส าหรั บ ส านั ก งานที่ จะน ามาปฏิบั ติ ห รื อ ใช้ ท รั พ ยากรหรื อ บริ ก ารที่
ออกแบบหรือจัดหาให้ โดยเครือข่ายหรือผ่านเครือข่าย (เรียกอีกอย่างหนึ่ งว่า ข้ อกาหนด
ของเครือข่าย)

(ข)

บริการหรือทรัพยากรใด ๆ ที่ จัดหาให้ โดยเครือข่ายที่ สานักงานเลือกที่ จะนาไปปฏิบัติหรือ
ใช้ ในการออกแบบ การนาไปปฏิบัติ หรือการดาเนินการระบบการบริหารคุณภาพของ
สานักงาน (เรียกอีกอย่างหนึ่ งว่า บริการของเครือข่าย) และ

(ค)

หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบของส านั ก งานเกี่ ยวกับการด าเนิ นการใด ๆ ที่ จ าเป็ นในการน า
ข้ อกาหนดของเครือข่ายมาใช้ หรือใช้ บริการของเครือข่าย (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก176)

ส านั กงานยั งคงต้ องรั บผิ ดชอบเกี่ ยวกับระบบการบริ หารคุ ณภาพ รวมถึ งการใช้ ดุ ลยพินิ จเยี่ ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพในการออกแบบ การนาไปปฏิบัติ และการดาเนินการในระบบการบริหารคุณภาพ
ส านั ก งานต้ อ งไม่ อ นุ ญ าตให้ มี ก ารปฏิบัติ ต ามข้ อก าหนดของเครื อ ข่ า ยหรื อการใช้ บ ริ ก ารของ
เครือข่ายที่ เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อกาหนดของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก177)
49.

ในการทาความเข้ าใจที่ ปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 48 สานักงานต้ อง
(ก)

ประเมินและคานึงถึงข้ อกาหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายว่ามีความเกี่ ยวข้ องกับ
และต้ องนาไปปฏิบัติในระบบการบริหารคุณภาพของสานักงานหรือไม่ รวมถึงนาไปปฏิบัติ
อย่างไร และ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก178)

(ข)

ประเมินว่ าสานั กงานต้ องปรับเปลี่ ยนหรื อเสริ มข้ อกาหนดของเครือข่ ายหรื อบริการของ
เครือข่ายเพื่ อให้ เหมาะสมกับการใช้ ในระบบการบริหารคุณภาพของสานักงานหรือไม่ (อ้ าง
ถึงย่อหน้ าที่ ก179-ก180)

กิจกรรมการติดตามผลเกีย่ วกับระบบการบริหารคุณภาพของสานักงานทีป่ ฏิบตั ิโดยเครือข่าย
50.

ในสถานการณ์ทเี่ ครือข่ายเป็ นผู้ปฏิบัติกจิ กรรมการติดตามผลที่ เกี่ ยวข้ องกับระบบการบริหารคุณภาพ
ของสานักงาน สานักงานต้ อง
(ก)

พิจารณาผลกระทบของกิจกรรมการติดตามผลที่ ทาโดยเครือข่ายที่ มีต่อลักษณะ ระยะเวลา
และขอบเขตของกิจกรรมการติดตามผลของสานักงานที่ ทาตามย่อหน้ าที่ 36-38

(ข)

พิ จารณาหน้ าที่ ความรั บผิดชอบของสานั กงานเกี่ ยวกับกิจกรรมการติ ดตามผลดั งกล่ าว
รวมถึงการดาเนินการที่ เกี่ ยวข้ องใด ๆ โดยสานักงาน และ

(ค)

ได้ รั บ ผลของกิจ กรรมการติดตามผลจากเครื อข่ า ยอย่ า งทัน เวลา ซึ่ งเป็ นส่วนหนึ่ งของ
การประเมินเรื่ องที่ พบและการระบุข้อบกพร่องในย่อหน้ าที่ 40 (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก181)
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กิจกรรมการติดตามผลทีป่ ฏิบตั ิโดยเครือข่ายผ่านสานักงานเครือข่าย
51.

สานักงานต้ อง
(ก)

ท าความเข้ าใจขอบเขตโดยรวมของกิจกรรมการติ ดตามผลที่ ปฏิบั ติ โดยเครื อข่ ายผ่ าน
สานักงานเครือข่าย รวมถึงกิจกรรมการติดตามผลที่ กาหนดข้ อกาหนดของเครือข่ายว่ ามี
การนาไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมผ่านสานักงานเครือข่าย และวิธีการที่ เครือข่ายสื่อสารผลของ
กิจกรรมการติดตามผลให้ แก่สานักงาน

(ข)

ได้ รั บสารสนเทศจากเครื อข่ ายอย่ างน้ อยเป็ นประจาทุ กปี เกี่ ยวกับผลลั พธ์โดยรวมของ
กิจกรรมการติดตามผลผ่านสานักงานเครือข่าย (หากมี) และ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก182-ก184)
(1)

สื่อสารสารสนเทศดั ง กล่ า วไปยั ง กลุ่ ม ผู้ ป ฏิบั ติ ง านและกลุ่ ม บุ ค คลอื่ นที่ ได้ รั บ
มอบหมายให้ ท ากิจ กรรมภายในระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพ (หากเหมาะสม)
เพื่ อช่วยให้ บุคคลนั้นดาเนินการโดยทันทีและอย่างเหมาะสมตามความรับผิดชอบ
ของตน และ

(2)

พิจารณาผลกระทบของสารสนเทศที่ มีต่อระบบการบริหารคุณภาพของสานักงาน

ข้อบกพร่องในข้อกาหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายทีพ่ บโดยสานักงาน
52

หากสานักงานพบข้ อบกพร่องในข้ อกาหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย สานักงานต้ อง
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก185)
(ก)

สื่อสารสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้ องกับข้ อบกพร่องที่ พบไปยังเครือข่าย และ

(ข)

ตามย่อหน้ าที่ 42 ออกแบบและนาการดาเนินการแก้ ไขไปปฏิบัติเพื่ อจัดการกับผลกระทบ
ของข้ อ บกพร่ อ งที่ พบในข้ อ ก าหนดของเครื อ ข่ า ยหรื อ บริ ก ารของเครื อ ข่ า ย (อ้ า งถึ ง
ย่อหน้ าที่ ก186)

การประเมินผลระบบการบริหารคุณภาพ
53.

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ได้ รับมอบหมายให้ มี ความรับผิดชอบและหน้ าที่ ความรับผิดชอบสูงสุด
เกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพต้ องประเมินระบบการบริหารคุณภาพ (ในนามของสานักงาน)
การประเมินผลต้ องปฏิบัติ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง และปฏิบัติอย่างน้ อยเป็ นประจาทุกปี (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ ก187-ก189)

54.

การประเมิ น ผลของบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมายความรั บ ผิ ด ชอบและหน้ าที่
ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพต้ องสรุปผลในนามของสานักงาน หนึ่ งใน
ข้ อต่อไปนี้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก190 ก195)
(ก)

ระบบการบริหารคุณภาพช่วยให้ สานักงานมีความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพได้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก191)
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55.

56.

(ข)

ยกเว้ นเรื่ องที่ เกี่ ยวข้ องกับข้ อบกพร่องที่ พบที่ มีความรุนแรงแต่ไม่มีผลกระทบแผ่กระจาย
ต่อการออกแบบ การนาไปปฏิบัติ และการดาเนินการในระบบการบริหารคุณภาพของ
สานักงาน ระบบการบริหารคุณภาพช่วยให้ สานักงานมีความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพได้ หรือ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก192)

(ค)

ระบบการบริหารคุณภาพไม่ได้ ช่วยให้ สานักงานมีความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่ าจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพได้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก192-ก194)

หากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ได้ รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้ าที่ ความรับผิดชอบสูงสุด
เกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพบรรลุข้อสรุปตามที่ อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 54(ข) หรือ 54(ค)
สานักงานต้ อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก196)
(ก)

ดาเนินการโดยทันทีและอย่างเหมาะสม และ

(ข)

สื่อสารไปยัง
(1)

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มบุคคลอื่ นผู้ได้ รับมอบหมายให้ ทากิจกรรมภายในระบบ
การบริหารคุณภาพที่ อยู่ในขอบเขตที่ เกี่ ยวข้ องกับ หน้ าที่ ความรับผิดชอบของตน
และ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก197)

(2)

กลุ่มบุคคลภายนอกตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของสานักงานตามที่ กาหนดไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 34(จ) (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก198)

สานักงานต้ องปฏิบัติการประเมินผลงานการปฏิบัติงานเป็ นระยะสาหรับ บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ผู้ได้ รับมอบหมายให้ มีความรับผิดชอบและหน้ าที่ ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ ยวกับระบบการบริหาร
คุณภาพและบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ได้ รับมอบหมายให้ มี หน้ าที่ ความรับผิดชอบด้ านปฏิบัติการ
เกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ ในการทาเช่ นนั้นสานักงานต้ องคานึงถึงการประเมินผลของ
ระบบการบริหารคุณภาพ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก199-ก201)

การจัดทาเอกสารหลักฐาน
57.

สานักงานต้ องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของระบบการบริหารคุณภาพของสานักงานที่ เพียงพอที่ จะ
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก202-ก204)
(ก)

สนับสนุ นความเข้ าใจที่ ตรงกัน ของบุคลากรเกี่ ยวกับระบบการบริ หารคุณภาพ รวมถึง
ความเข้ าใจเกี่ ยวกับหน้ าที่ และหน้ าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรดังกล่าวที่ เกี่ ยวข้ องกับ
ระบบการบริหารคุณภาพและการปฏิบัติงาน

(ข)

สนับสนุนการนาไปปฏิบัติ และการดาเนินการในการตอบสนองอย่างสมา่ เสมอ และ

(ค)

ให้ หลักฐานเกี่ ยวกับการออกแบบ การนาไปปฏิบัติ และการดาเนินการในการตอบสนอง
เพื่ อสนับสนุ นการประเมินผลของระบบการบริหารคุณภาพโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมายความรั บ ผิ ด ชอบและหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบสู ง สุด เกี่ ยวกับ ระบบ
การบริหารคุณภาพ
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58.

ในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน สานักงานต้ องรวมถึง
(ก)

การระบุ ถึ ง บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมายความรั บ ผิ ด ชอบ และหน้ าที่
ความรั บ ผิดชอบสูง สุด เกี่ ยวกับ ระบบการบริ หารคุณ ภาพและหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ
ด้ านปฏิบัติการเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ

(ข)

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพและความเสี่ยงด้ านคุณภาพของสานักงาน (อ้ างถึงย่ อหน้ าที่
ก205)

(ค)

รายละเอียดของการตอบสนองของสานักงานว่ามีการจัดการกับความเสี่ยงด้ านคุณภาพ
อย่างไร

(ง)

เกี่ ยวกับกระบวนการติดตามผลและแก้ ไข

(จ)

(1)

หลักฐานเกี่ ยวกับกิจกรรมการติดตามผลที่ ปฏิบัติ

(2)

การประเมินผลของเรื่ องที่ พบและข้ อบกพร่องที่ พบและต้ นเหตุทเี่ กี่ ยวข้ อง

(3)

การดาเนินการแก้ ไขเพื่ อจัดการกับข้ อบกพร่องที่ พบและการประเมินการออกแบบ
และการนาการดาเนินการแก้ ไขดังกล่าวไปปฏิบัติ และ

(4)

การสื่อสารเกี่ ยวกับการติดตามผลและแก้ ไข และ

เกณฑ์ในการได้ มาซึ่ งข้ อสรุปตามที่ กล่าวในย่อหน้ าที่ 54

59.

สานั กงานต้ องบันทึกเรื่ องที่ กล่ าวในย่ อหน้ าที่ 58 หากเรื่ องดังกล่ าวเกี่ ยวข้ องกับข้ อกาหนดของ
เครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายและการประเมินผลของข้ อกาหนดของเครือข่ายหรือบริการของ
เครือข่ายตามที่ กล่าวในย่อหน้ าที่ 49(ข) (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก206)

60.

สานักงานต้ องกาหนดระยะเวลาที่ เพียงพอในการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ ยวกับระบบการบริหาร
คุณภาพหรื อระยะเวลาที่ นานกว่ านั้นหากมี กฎหมายหรือข้ อบังคับกาหนด เพื่ อช่ วยให้ สานักงาน
ติ ดตามผลการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการด าเนิ นการในระบบการบริ หารคุณภาพของ
สานักงาน

คาอธิบายการนาไปปฏิบตั ิและคาอธิบายอื่น
ขอบเขตของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 3-4)
ก1.

5

6

มาตรฐานฉบับอื่ นที่ ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่ งรวมถึงมาตรฐานงานสอบทาน
รหัส 2400 (ปรับปรุง)5 และมาตรฐานงานที่ ให้ ความเชื่ อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง)6 มีข้อกาหนด
สาหรับผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงานเกี่ ยวกับการบริหารคุณภาพในระดับของงาน

มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับ ปรุง) “งานการสอบทานงบการเงินในอดี ต (โดยผู้ป ระกอบวิ ช าชีพ ซึ่ งไม่ ใ ช่ ผ้ ูสอบบัญชี
รับอนุญาตของกิจการ)”
มาตรฐานงานที่ให้ ความเชื่ อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) “งานที่ให้ ความเชื่ อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานข้ อมูล
ทางการเงินในอดีต”
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ก2.

ข้ อกาหนดของประมวลจรรยาบรรณสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยคณะกรรมการ
มาตรฐานจรรยาบรรณระหว่ า งประเทศหรื อสภาวิชาชี พบัญ ชี (ประมวลจรรยาบรรณสาหรั บ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี)7 มีข้อกาหนดและการนาไปปฏิบัติสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทชี่ ่วยให้
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถบรรลุ หน้ าที่ ความรับผิดชอบในการกระทาเพื่ อประโยชน์สาธารณะ
ได้ ตามที่ กล่ า วไว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 15 ในบริ บ ทของการปฏิ บั ติ ง านตามที่ อธิ บ ายในมาตรฐาน
การบริ หารคุณภาพฉบับ นี้ การปฏิบัติงานที่ มีคุณ ภาพอย่ า งสม่า เสมอเป็ นส่วนหนึ่ งของหน้ าที่
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการกระทาเพื่ อประโยชน์สาธารณะ

ระบบการบริหารคุณภาพของสานักงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 6-9)
ก3.

สานักงานอาจใช้ คาศัพท์หรือกรอบแนวคิดที่ แตกต่างไปเพื่ อบรรยายถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบการบริหารคุณภาพของสานักงานได้

ก4.

ตัวอย่างของลักษณะการเชื่ อมโยงกันขององค์ประกอบต่าง ๆ รวมถึงเรื่ องดังต่อไปนี้

ก5.

7

•

กระบวนการประเมินความเสี่ยงของสานักงานจะเป็ นตัวกาหนดกระบวนการของสานักงาน
สาหรับการติดตามการนาวิธีการตรวจสอบตามความเสี่ยงไปปฏิบัติตลอดช่วงของระบบ
การบริหารคุณภาพได้

•

องค์ประกอบเรื่ องการกากับดูแลและผู้นาเป็ นตัวกาหนดสภาพแวดล้ อมที่ ช่วยสนับสนุน
ระบบการบริหารคุณภาพได้

•

องค์ประกอบเรื่ องทรัพยากร และสารสนเทศและการสื่อสารช่ วยให้ สามารถออกแบบ
นาไปปฏิบัติ และดาเนินการในระบบการบริหารคุณภาพได้

•

กระบวนการติดตามผลและแก้ ไขเป็ นกระบวนการที่ ออกแบบเพื่ อติดตามผลของระบบ
การบริหารคุณภาพทั้งหมด ผลลัพธ์ของกระบวนการติดตามผลและแก้ ไขนี้จะช่ ว ยให้
สารสนเทศที่ เกี่ ยวข้ องกับกระบวนการประเมินความเสี่ยงของสานักงาน

•

อาจมี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเฉพาะเรื่ อง ตั ว อย่ า งเช่ น ลั ก ษณะของข้ อ ก าหนดด้ า น
จรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อ งบางเรื่ องจะมีค วามเกี่ ยวข้ อ งกับ การตอบรั บ และการคงไว้ ซึ่ ง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าและงานที่ มีลักษณะเฉพาะ

การได้ ม าซึ่ งความเชื่ อมั่ น อย่ า งสมเหตุ ส มผลเกิด ขึ้ น เมื่ อระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพลด ระดั บ
ความเสี่ยงที่ จะไม่ บรรลุวัตถุ ประสงค์ตามที่ กล่ าวในย่ อหน้ าที่ 14(ก) และ (ข) ให้ อยู่ ในระดั บ
ความเสี่ยงต่าที่ ยอมรั บได้ ความเชื่ อมั่ น อย่ า งสมเหตุ ส มผลไม่ ใ ช่ ค วามเชื่ อมั่ น ในระดั บ สู ง สุ ด
เนื่ องจากข้ อจากัดสืบเนื่ องของระบบการบริหารคุณภาพ ข้ อจากัดดังกล่าวรวมถึงการใช้ ดุลยพินิจ
ของมนุ ษ ย์ ใ นการตั ด สิน ใจอาจผิ ด พลาดได้ แ ละระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพของส านั ก งานอาจ
ล้ มเหลวได้ ตัวอย่ างเช่ น จากความผิดพลาดหรือพฤติกรรมของมนุ ษย์ หรือความล้ มเหลวใน
ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้ อกาหนดของประมวลจรรยาบรรณสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ กี าหนดโดยคณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่างประเทศหรือ
สภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี)
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ขอบเขตการบังคับใช้ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 12)
ก6.

วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้กล่ าวถึงบริบทที่ ข้ อกาหนดของมาตรฐาน
การบริ หารคุณ ภาพฉบับ นี้ ถู ก ก าหนดขึ้น กาหนดผลลัพ ธ์ที่ต้ องการของมาตรฐานการบริ ห าร
คุณภาพฉบับนี้ และมีเจตนาที่ จะช่ วยสานักงานในการทาความเข้ าใจว่าจะต้ องทาอะไรให้ สาเร็จ
ลุล่วงและวิธที เี่ หมาะสมเพื่ อทาให้ สาเร็จลุล่วง ในกรณีทจี่ าเป็ น

ก7.

ข้ อกาหนดต่าง ๆ ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้กล่าวถึงโดยใช้ คาว่า “ต้ อง”

ก8.

ในกรณีที่จาเป็ น คาอธิบายการนาไปปฏิบัติและคาอธิบายอื่ นจะให้ คาอธิบายเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับ
ข้ อกาหนดและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติตามข้ อกาหนดนั้น การนาไปปฏิบัติและคาอธิบายอื่ นอาจ
•

อธิบายให้ ชัดเจนขึ้นว่าข้ อกาหนดมีความหมายอย่างไรหรือมีเจตนาที่ จะครอบคลุมเรื่ อง
ใดบ้ าง และ

•

ให้ ตัวอย่างที่ แสดงให้ เห็นว่าอาจนาข้ อกาหนดไปปฏิบัติได้ อย่างไร

แม้ ว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวจะไม่ถือเป็ นข้ อกาหนดในตัวเอง แต่กเ็ กี่ ยวข้ องกับการนาข้ อกาหนดไป
ปฏิบัติอย่างเหมาะสม คาอธิบายการนาไปปฏิบัติและคาอธิบายอื่ นยังอาจให้ สารสนเทศเบื้องหลัง
ความเป็ นมาของเรื่ องต่าง ๆ ที่ กล่าวถึงในมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ ในกรณีทเี่ หมาะสม
ข้ อพิจารณาเพิ่ มเติมโดยเฉพาะสาหรับองค์กรที่ ตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐจะรวมอยู่ในคาอธิบาย
การนาไปปฏิบัติและคาอธิบายอื่ นด้ วย ข้ อพิจารณาเพิ่ มเติมเหล่านี้ช่วยในการนาข้ อกาหนดต่าง ๆ
ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ไปปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ข้ อพิจารณาเพิ่ มเติมเหล่านี้ไม่ได้
จากัดหรือลดหน้ าที่ ความรับผิดชอบของสานักงานในการนาไปปฏิบัติและปฏิบัติตามข้ อกาหนด
ต่าง ๆ ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้
ก9.

มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ให้ คาอธิบายความหมายของคาศัพท์ต่าง ๆ เพื่ อวัตถุประสงค์
ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ไว้ ภายใต้ หัวข้ อ “คาจากัดความ” คาจากัดความดังกล่าวมี
ไว้ เพื่ อช่วยให้ การนามาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ไปปฏิบัติและการตีความเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน และไม่ได้ มีเจตนาที่ จะทดแทนคาจากัดความที่ อาจกาหนดขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์อนื่ ไม่ว่า
จะในทางกฎหมาย ข้ อบังคับ หรืออื่ น ๆ

คาจากัดความ
ข้อบกพร่อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16(ก))
ก10. สานักงานระบุข้อบกพร่องในรูปแบบของการประเมินเรื่ องที่ พบ โดยข้ อบกพร่องอาจเกิดขึ้นจาก
เรื่ องที่ พบหนึ่ งเรื่ องหรือหลายเรื่ องรวมกัน
ก11. เมื่ อมีข้อบกพร่องที่ ระบุได้ อันเป็ นผลลัพธ์จากความเสี่ยงด้ านคุณภาพหนึ่ งหรือหลายความเสี่ยง
รวมกันนั้น ไม่ได้ ถูกระบุหรือประเมินอย่ างเหมาะสม อาจถือว่ าขาดการตอบสนองเพื่ อจัดการ
ความเสี่ยงด้ านคุณภาพนั้น หรือถือว่าไม่ได้ ออกแบบ หรือไม่ได้ นาไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
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ก12. แง่มุมอื่ นของระบบการบริหารคุณภาพประกอบด้ วยข้ อกาหนดในมาตรฐานการบริหารคุณภาพ
ฉบับนี้ซงกล่
ึ่ าวถึง
•

การมอบหมายหน้ าที่ ความรับผิดชอบ (ย่อหน้ าที่ 20–22)

•

กระบวนการประเมินความเสี่ยงของสานักงาน

•

กระบวนการติดตามผลและแก้ ไข และ

•

การประเมินระบบการบริหารคุณภาพ

ตัวอย่างของข้อบกพร่องทีเ่ กีย่ วข้องกับแง่มุมอื่นของระบบการบริหารคุณภาพ
•

กระบวนการประเมินความเสี่ยงของสานักงานล้ มเหลวในการระบุ สารสนเทศซึ่ งแสดงถึง
การเปลี่ ยนแปลงลั ก ษณะและสถานการณ์ ข องส านั ก งานและงานที่ ให้ บริ ก าร และ
ความต้ อ งการในการก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า นคุ ณ ภาพเพิ่ มเติ ม หรื อ ในการแก้ ไ ข
ความเสี่ยงหรือการตอบสนองด้ านคุณภาพ

•

กระบวนการติดตามผลและแก้ ไขของสานักงานไม่ได้ ถูกออกแบบหรือถูกนาไปปฏิบัติใน
ลักษณะ ซึ่ ง

•

o

ให้ สารสนเทศที่ เกี่ ยวข้ อง น่าเชื่ อถือและทันเวลาเกี่ ยวกับการออกแบบ การนาไป
ปฏิบัติ และการดาเนินการในระบบการบริหารคุณภาพ

o

ทาให้ สานักงานสามารถดาเนินการได้ อย่างเหมาะสมในการตอบสนองต่อข้ อบกพร่อง
ที่ พบจนกระทั่งข้ อบกพร่องดังกล่าวได้ รับการแก้ ไขอย่างทันเวลา

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้ รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้ าที่ ความรับผิดชอบสูงสุด
สาหรับระบบการบริหารคุณภาพไม่ได้ รับผิดชอบในการประเมินประจาปี สาหรับระบบ
การบริหารคุณภาพ

กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16(ฉ))
ก13. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)8 ให้ แนวปฏิบัติในการนาคาจากัดความของคาว่า
“กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน” ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินมาถือปฏิบัติ
การตรวจสอบอย่างละเอียดโดยหน่วยงานภายนอก (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16(ช))
ก14. ในบางสถานการณ์ ผู้มีหน้ าที่ ในการกากับดูแลจากภายนอกอาจรับผิดชอบในการตรวจสอบอย่าง
ละเอีย ดในลั ก ษณะอื่ น ตั ว อย่ า งเช่ น ส าหรั บ บางส านั กงานที่ ถูก เลื อ กต้ อ งท าการสอบทานใน
ประเด็นที่ มุ่งเน้ นโดยเฉพาะเจาะจงในแง่มุมของงานตรวจสอบหรือวิธีการปฏิบัติทปี่ ฏิบัติกันอย่าง
แพร่หลาย

8

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ ก15-ก25
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เรือ่ งทีพ่ บ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16(ซ))
ก15. ส่วนหนึ่ งของการรวบรวมเรื่ องที่ พบจากกิจกรรมการติดตามผล การตรวจสอบอย่างละเอียดโดย
หน่ วยงานภายนอก และแหล่ งข้ อมูลอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง สานักงานอาจระบุการสังเกตการณ์อื่น
เกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพของสานักงาน เช่น ผลลัพธ์เชิงบวก หรือโอกาสในการพัฒนา
ส าหรั บ ส านั ก งานหรื อ การปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพให้ ดี ยิ่ งขึ้ น ในย่ อ หน้ า ที่ ก158
ได้ อธิบายถึงการสังเกตการณ์อนื่ ว่าสานักงานอาจนามาใช้ ในระบบการบริหารคุณภาพได้ อย่างไร
ก16. ย่อหน้ าที่ ก148 ได้ ให้ ตัวอย่างของสารสนเทศจากแหล่งข้ อมูลอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง
ก17. กิจ กรรมการติดตามผลรวมถึ งการติดตามผลในระดับ ของงาน เช่ น การตรวจสอบงาน อย่ า ง
ละเอียด นอกจากนี้ การตรวจสอบอย่างละเอียดโดยหน่วยงานภายนอกและแหล่งข้ อมูลอื่ น ๆ ที่
เกี่ ยวข้ อง อาจรวมถึง สารสนเทศที่ เกี่ ยวข้ องกับงานที่ มีลักษณะเฉพาะ ดังนั้นสารสนเทศเกี่ ยวกับ
การออกแบบ การนาไปปฏิบัติ และการดาเนินการในระบบการบริหารคุณภาพจึงรวมถึงเรื่ องที่ พบ
ในระดับของงาน ซึ่ งอาจบ่งบอกถึงเรื่ องที่ พบเนื่ องจากระบบการบริหารคุณภาพด้ วย
สานักงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16(ฌ))
ก18. คาจากัดความของคาว่า “สานักงาน” ในข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ องอาจแตกต่างจาก
คาจากัดความที่ อธิบายไว้ ในมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้
เครือข่าย (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16(ฏ) 48)
ก19. เครือข่ายและสานักงานที่ อยู่ในเครือข่ายอาจมีการจัดโครงสร้ างได้ ในหลายรูปแบบ โดยในบริบท
ของระบบการบริหารคุณภาพของสานักงาน ตัวอย่างเช่น
•

เครือข่ายอาจกาหนดข้ อกาหนดสาหรับสานักงานเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพของ
สานักงานหรือให้ บริการ ซึ่ งสานักงานใช้ ในระบบการบริหารคุณภาพของสานักงานหรือใน
การปฏิบัติงาน

•

สานักงานอื่ นที่ อยู่ในเครือข่ายอาจให้ บริการ (เช่น ทรัพยากร) ซึ่ งสานักงานใช้ ในระบบ
การบริหารคุณภาพของสานักงานหรือในการปฏิบัติงาน หรือ

•

โครงสร้ างอื่ นหรื อองค์กรอื่ นที่ อยู่ ในเครือข่า ยอาจกาหนดข้ อกาหนดสาหรับ สานั ก งาน
เกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพของสานักงานหรือให้ บริการ

เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ ข้ อกาหนดใด ๆ หรือบริการใด ๆ ของ
เครื อ ข่ า ย ที่ ได้ รั บ จากสานั ก งานอื่ นในเครื อข่า ย หรื อ จากโครงสร้ า งอื่ นหรื อองค์กรอื่ นที่ อยู่ใน
เครือข่าย ถือเป็ น “ข้ อกาหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย”
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บุคลากร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16(ฑ))
ก20. นอกเหนือจากบุคลากร (กล่าวคือ บุคคลในสานักงาน) สานักงานอาจใช้ บุคคลนอกสานักงานใน
การปฏิบัติกิจกรรมของระบบการบริ หารคุณภาพหรือในการปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น บุคคลนอก
สานักงานอาจรวมถึงบุคคลจากสานักงานเครือข่ายอื่ น (เช่น บุคคลในศูนย์ให้ บริการของสานักงาน
เครื อ ข่ า ย) หรื อ บุคคลซึ่ งว่ า จ้ า งโดยผู้ให้ บ ริการ (เช่ น ผู้สอบบัญ ชีของกิจการภายในกลุ่มจาก
สานักงานอื่ นซึ่ งไม่ได้ อยู่ในเครือข่ายของสานักงาน)
ก21. บุคลากรยังรวมถึงหุ้นส่วนและพนักงานในโครงสร้ างอื่ นของสานักงานด้ วย เช่น ศูนย์ให้ บริการของ
สานักงาน
ข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16(ท) 29)
ก22. ข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ องในบริบทของระบบการบริหารคุณภาพอาจแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับลักษณะและสถานการณ์ของสานักงานและงานที่ ให้ บริการ ข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่
เกี่ ยวข้ อ งอาจให้ ค าจ ากั ด ความของค าว่ า “ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ” ตั ว อย่ า งเช่ น ประมวล
จรรยาบรรณสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ คาจากัดความของคาว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”
และยังอธิบ ายเพิ่ มเติมถึ งขอบเขตของประมวลจรรยาบรรณสาหรั บ ผู้ป ระกอบวิชาชีพ บั ญ ชี ที่
เกี่ ยวข้ องกับผู้ประกอบวิชาชีพที่ ให้ บริการสาธารณะและในสานักงานด้ วย
ก23. ประมวลจรรยาบรรณสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพ บัญชีกล่าวถึงสถานการณ์ทกฎหมายหรื
ี่
อข้ อบังคับ
ขัดขวางไม่ให้ ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตามบางส่วนของประมวลจรรยาบรรณสาหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีประมวลจรรยาบรรณสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพ บัญชียังยอมรับว่าบางประเทศอาจมี
ข้ อ ก าหนดตามกฎหมายหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ที่ แตกต่ า งหรื อ มากเกิ น กว่ า ที่ อธิ บ ายไว้ ใ น ประมวล
จรรยาบรรณสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพ บัญชี และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศดังกล่ าวต้ อง
ตระหนักถึงความแตกต่างเหล่านั้นและปฏิบัติตามข้ อกาหนดที่ เข้ มงวดกว่า เว้ นแต่จะมีข้อห้ ามโดย
กฎหมายหรือข้ อบังคับ
ก24. ข้ อกาหนดต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณอาจนามาใช้ เฉพาะกับบุคคลในบริบท
ของการปฏิบัติงานและไม่ใช่ในแง่สานักงาน ตัวอย่างเช่น
•

ส่วนที่ 2 ของประมวลจรรยาบรรณสาหรั บผู้ประกอบวิชาชีพ บัญ ชี ใช้ กับ บุคคลที่ เป็ น
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทใี่ ห้ บริการสาธารณะ เมื่ อบุคคลเหล่านั้นได้ ทากิจกรรมทางวิชาชีพ
ซึ่ งมีความสัมพัน ธ์กับ สานักงาน ไม่ว่าจะเป็ นคู่สัญญา พนักงาน หรือเจ้ าของ และอาจ
เกี่ ยวข้ องในบริบทของการปฏิบัติงาน

•

ข้ อกาหนดบางข้ อในส่วนที่ 3 และ 4 ของประมวลจรรยาบรรณสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีใช้ กบั บุคคลที่ เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทใี่ ห้ บริการสาธารณะ เมื่ อบุคคลเหล่านั้นได้
ทากิจกรรมทางวิชาชีพสาหรับลูกค้ า
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ระบบการบริหารคุณภาพของสานักงานอาจจาเป็ นต้ องครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามข้ อกาหนด
จรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ องดังกล่าวในระดับบุคคล
ตัวอย่างของข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องเฉพาะกับบุคคลและไม่ใช่ในแง่สานักงาน
และเกีย่ วข้องกับการปฏิบตั ิงาน
ส่ ว นที่ 2 ของประมวลจรรยาบรรณส าหรั บ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ก ล่ า วถึ ง แรงกดดั น ใน
การละเมิดหลักการพื้นฐานและรวมถึงข้ อกาหนดสาหรับบุคคล ดังนี้
•

ไม่ ยิน ยอมให้ แ รงกดดัน ต่ า ง ๆ จากผู้อื่ น ทาให้ ต้องละเมิ ดการปฏิบั ติตามหลั ก การ
พื้นฐาน หรือ

•

ไม่สร้ างแรงกดดันกับผู้อนซึ่
ื่ งนักบัญชีทราบ หรือมีเหตุผลที่ เชื่ อว่าจะส่งผลให้ บุคคลอื่ น
ละเมิดหลักการพื้นฐาน

ตัวอย่ า งเช่ น สถานการณ์ อ าจเกิดขึ้น ระหว่ า งการปฏิบัติ งาน โดยบุคคลเห็น ว่ า ผู้ สอบบั ญ ชี ที่
รับผิดชอบงาน หรือสมาชิกอาวุโสคนอื่ นในกลุ่มปฏิบัติงานได้ สร้ างแรงกดดันต่อบุคคลนั้น ทาให้
บุคคลนั้นละเมิดหลักการพื้นฐาน
การตอบสนอง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16(ธ))
ก25. นโยบายถูก นาไปปฏิบัติ ในรูปแบบของการกระทาของบุคลากรและบุคคลอื่ นที่ ต้ องกระทาตาม
นโยบายดังกล่าว (ซึ่ งรวมถึงกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน) หรือในรูปแบบของการห้ ามไม่ให้ กระทาในเรื่ องที่
ขัดต่อนโยบายของสานักงาน
ก26. วิธปี ฏิบัติอาจเป็ นคาสั่งในรูปแบบของเอกสารอย่างเป็ นทางการหรือการสื่อสารอื่ น ๆ หรืออาจเป็ น
ผลจากพฤติ ก รรมที่ ไม่ ไ ด้ เ ป็ นไปตามค าสั่ ง แต่ เ ป็ นไปตามเงื่ อนไขวั ฒ นธรรมของส านั ก งาน
วิ ธี ป ฏิ บั ติ อ าจถู ก บั ง คั บ ให้ ท าในรู ป แบบของการกระท าที่ อนุ ญ าตโดยระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือแง่มุมอื่ นของสภาพแวดล้ อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน
ก27. หากสานักงานใช้ บุคคลนอกสานักงานในระบบการบริหารคุณภาพหรือในการปฏิบัติงาน สานักงาน
อาจต้ อ งออกแบบนโยบายหรื อ วิธีป ฏิบั ติที่ แตกต่ า งเพื่ อจั ดการกับ การกระทาของบุค คลนอก
สานักงานนั้น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)9 ได้ ให้ แนวปฏิบัติในกรณีทสี่ านักงาน
อาจต้ อ งออกแบบนโยบายหรื อ วิธีป ฏิบั ติที่ แตกต่ า งเพื่ อจั ดการกับ การกระทาของบุค คลนอก
สานักงานในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
ผูใ้ ห้บริการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16(น))
ก28. ผู้ให้ บริการรวมถึงผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มจากสานักงานอื่ นซึ่ งไม่ได้ อยู่ในเครือข่ายของ
สานักงาน

9

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ ก23-ก25
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การนาไปปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดที่เกีย่ วข้อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 17)
ก29. ตัว อย่ า งของกรณี ที่ข อ้ ก าหนดในมาตรฐานการบริ ห ารคุณ ภาพฉบับ นี้ อ าจไม่ เ กี ่ย วข้อ งกั บ
สานักงาน
•

สานักงานเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพียงคนเดียว ตัวอย่างเช่น ข้ อกาหนดที่ กล่าวถึง
โครงสร้ างองค์กรและการมอบหมายบทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบและอานาจหน้ าที่
ภายในสานักงาน การกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการสอบทาน และที่ กล่าวถึง
ความคิดเห็นที่ แตกต่าง อาจไม่เกี่ ยวข้ อง

•

ส านั ก งานให้ บ ริ ก ารเฉพาะงานบริ ก ารเกี่ ยวเนื่ อง ตั ว อย่ า งเช่ น หากส านั ก งานไม่
จาเป็ นต้ องรักษาความเป็ นอิสระในงานบริการเกี่ ยวเนื่ อง ข้ อกาหนดเกี่ ยวกับการขอ
เอกสารหลักฐานยืนยันการปฏิบัติตามข้ อกาหนดเกี่ ยวกับความเป็ นอิ สระจากบุคลากร
ทุกคน จะไม่เกี่ ยวข้ อง

ระบบการบริหารคุณภาพ
ออกแบบ นาไปปฏิบตั ิ และดาเนินการในระบบการบริหารคุณภาพ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 19)
ก30. การบริหารคุณภาพไม่ใช่หน้ าที่ ทแี่ ยกต่างหากของสานักงาน แต่เป็ นการผสมผสานของวัฒนธรรม
ที่ แสดงให้ เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพกับกลยุทธ์ กิจกรรมการดาเนินงาน และกระบวนการ
ทางธุรกิจของสานักงาน ผลที่ ตามมาคือ การออกแบบระบบการบริหารคุณภาพ และกิจกรรม
การดาเนินงานและกระบวนการทางธุรกิจของสานักงานในลักษณะร่วมกันอาจส่งเสริมให้ เกิดวิธีที่
เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันในการบริหารสานักงาน และเพิ่ มประสิทธิผลของการบริหารคุณภาพมากขึ้น
ก31. คุ ณ ภาพของการใช้ ดุ ลยพิ นิ จเยี่ ยงผู้ ประกอบวิ ชาชี พโดยส านั กงานจะเพิ่ มขึ้ นเมื่ อบุ คลากรที่ ใช้
ดุลยพินิจดังกล่าวแสดงทัศนคติทรี่ วมถึงความช่างสงสัย ซึ่ งเกี่ ยวกับ
•

การพิจารณาแหล่งข้ อมูล ความสัมพันธ์ และความเพียงพอของสารสนเทศที่ ได้ รับเกี่ ยวกับ
ระบบการบริหารคุณภาพ รวมถึง สารสนเทศที่ เกี่ ยวข้ องกับลักษณะและสถานการณ์ ของ
สานักงานและงานที่ ให้ บริการ

•

การเปิ ดและการพร้ อมรับต่อความต้ องการสาหรับการตรวจสอบข้ อเท็จจริงเพิ่ มเติมหรือ
การกระทาอื่ น

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 20–21 28(ง))
ก32. องค์ ป ระกอบการก ากับ ดู แ ลและผู้ น า รวมถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า นคุ ณ ภาพในการที่ ส านั ก งานมี
โครงสร้ างองค์กร และการมอบหมายบทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบ และอานาจหน้ าที่ ทเี่ หมาะสม
เพื่ อสนับสนุนการออกแบบ การนาไปปฏิบัติ และการดาเนินการในระบบการบริหารคุณภาพของ
สานักงาน
ก33. แม้ ว่ามีการมอบหมายหน้ าที่ ความรับผิดชอบที่ เกี่ ยวข้ องกับระบบการบริหารคุณภาพตามย่อหน้ าที่
20 สานักงานยังคงรับผิดชอบสูงสุดสาหรับระบบการบริหารคุณภาพ และดูแลรับผิดชอบและ
ภาระรับผิดชอบเป็ นรายบุคคลสาหรับบทบาทที่ ได้ รับมอบหมาย ตัวอย่างเช่น ตามย่อหน้ าที่ 53
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และ 54 ถึงแม้ ว่าสานักงานมอบหมายเรื่ องการประเมินระบบการบริหารคุณภาพและการสรุปผล
ให้ กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้ รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้ าที่ ความรับผิดชอบสูงสุด
เกี่ ยวกับ ระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพ ส านั ก งานยั ง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบส าหรั บ การประเมิ น และ
การสรุปผล
ก34. บุคคลหรื อ กลุ่ มบุ คคลที่ ได้ รั บ มอบหมายหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ดชอบสาหรั บ เรื่ องในย่ อ หน้ า ที่ 20
โดยปกติจะเป็ นหุ้นส่วนของสานักงานเพื่ อจะได้ มีอิทธิพลและอานาจหน้ าที่ อย่างเหมาะสมภายใน
สานักงานตามที่ ได้ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 21 อย่างไรก็ตาม บนพื้นฐานของโครงสร้ างทางกฎหมาย
ของสานักงาน อาจมีสถานการณ์เมื่ อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้ รับมอบหมายอาจไม่ใช่ห้ ุนส่วนของ
สานักงานแต่บุคคลหรือ กลุ่มบุคคลดังกล่ า วมี อิทธิพลและอานาจหน้ า ที่ อย่ า งเหมาะสมภายใน
สานักงานในการปฏิบัติงานตามที่ ได้ รับมอบหมายหน้ าที่ เนื่ องจากเป็ นข้ อตกลงแบบเป็ นทางการที่
จัดทาขึ้นโดยสานักงานหรือเครือข่ายของสานักงาน
ก35. วิธกี ารที่ สานักงานมอบหมายบทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบและอานาจหน้ าที่ ภายในสานักงานนั้น
อาจแตกต่างกันไป และกฎหมายหรือข้ อบังคับอาจกาหนดข้ อกาหนดที่ สานักงานต้ องปฏิบัติตาม
ซึ่ งกระทบกับผู้นาและโครงสร้ างการจัดการหรือ หน้ าที่ ความรับผิดชอบที่ ได้ รับมอบหมาย บุคคล
หรื อ กลุ่ ม บุ ค คลที่ ได้ รั บ มอบหมายหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบส าหรั บ เรื่ องในย่ อ หน้ า ที่ 20 อาจ
มอบหมายหน้ าที่ วิธีปฏิบัติ งาน หรือการกระทาให้ กับบุคคลอื่ นต่อเพื่ อช่วยให้ ความรับผิดชอบที่
ได้ รับนั้นบรรลุผล อย่างไรก็ตาม บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้ รับมอบหมายความรับผิดชอบสาหรับ
เรื่ องในย่ อ หน้ า ที่ 20 ยั ง คงมี ห น้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบส าหรั บ หน้ า ที่
ความรับผิดชอบที่ มอบหมายให้ กบั บุคคลอื่ นนั้น
ตั ว อย่ า งการปรั บ ให้ เ หมาะสมที ่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า การมอบหมายบทบาทและหน้า ที ่
ความรับผิดชอบทาได้อย่างไร
•

สาหรั บ สานั ก งานที่ มีความซับ ซ้ อนน้ อย อาจมอบหมายความรั บ ผิดชอบและหน้ าที่
ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพให้ กับหุ้นส่วนเพียงคนเดียว
เพื่ อมีหน้ าที่ ความรับผิดชอบในการกากับดูแลสานักงาน โดยบุคคลนี้อาจสมมติว่ามี
หน้ าที่ ความรั บ ผิ ด ชอบทุ ก ด้ านของระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพ ซึ่ งรวมถึ ง หน้ า ที่
ความรับผิดชอบในการดาเนินการระบบการบริหารคุณภาพ การปฏิบัติตามข้ อกาหนด
เรื่ องความเป็ นอิสระ และกระบวนการติดตามผลและแก้ ไข

•

สาหรั บ สานั ก งานที่ มีความซับ ซ้ อนมาก อาจมีผ้ ูน าหลายระดับ ซึ่ งสะท้ อนให้ เ ห็น ถึ ง
โครงสร้ างองค์กรของสานักงาน และอาจมีหน่วยงานกากับดูแลอิสระที่ ไม่ได้ เป็ นผู้กากับ
ดูแลสานักงานซึ่ งอาจประกอบด้ วยบุคคลภายนอก นอกจากนี้ สานักงานอาจมอบหมาย
หน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นปฏิบั ติ ก ารเกี่ ยวกับ แง่ มุ ม เฉพาะของระบบการบริ หาร
คุณภาพตามที่ ระบุในย่อหน้ า 20(ค) เช่น หน้ าที่ ความรับผิดชอบด้ านการปฏิบัติ การ
ตามข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณ หรือหน้ าที่ ความรับผิดชอบด้ านการปฏิบัติการสาหรับ
การให้ บริการ
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ก36. การปฏิบัติตามข้ อกาหนดเกี่ ยวกับความเป็ นอิสระเป็ นสิ่งสาคัญสาหรับการปฏิบัติงานสอบบัญชี
หรือการสอบทานงบการเงิน หรืองานที่ ให้ ความเชื่ อมั่นอื่ น และเป็ นความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
เสียเพื่ อความไว้ วางใจในรายงานของสานักงาน โดยปกติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้ รับมอบหมาย
หน้ าที่ ความรับผิดชอบด้ านปฏิบัติการสาหรับการปฏิบัติตามข้ อบังคับเกี่ ยวกับความเป็ นอิสระจะ
รับผิดชอบสาหรับการกากับดูแลเรื่ องทั้งหมดที่ เกี่ ยวข้ องกับความเป็ นอิสระ เพื่ อที่ ว่ า วิธีการใน
การจัดการกับข้ อกาหนดเกี่ ยวกับความเป็ น อิสระจะถูกออกแบบและนาไปปฏิบัติโดยสานักงาน
อย่างตรงไปตรงมาและสมา่ เสมอ
ก37. กฎหมาย ข้ อ บังคับ หรื อ มาตรฐานวิชาชีพอาจกาหนดข้ อกาหนดเพิ่ มเติ มสาหรั บ บุค คลที่ ได้ รั บ
มอบหมายหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบส าหรั บ เรื่ องในย่ อ หน้ า ที่ 20 เช่ น ข้ อก าหนดในเรื่ องของ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การศึกษาทางวิชาชีพ หรือการพัฒนาความรู้ต่อเนื่ องทางวิชาชีพ
ก38. โดยปกติแล้ ว ประสบการณ์และความรู้ทเี่ หมาะสมสาหรับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้ รับมอบหมาย
หน้ าที่ ความรับผิดชอบด้ านปฏิบัติการสาหรับระบบการบริหารคุณภาพ รวมถึงการทาความเข้ าใจ
เกี่ ยวกับ การตัดสิน ใจและการปฏิบัติการเกี่ ยวกับ กลยุ ทธ์ของสานั ก งาน และประสบการณ์ ใน
การดาเนินธุรกิจของสานักงาน
กระบวนการประเมินความเสีย่ งของสานักงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 23)
ก39. วิธีการที่ สานักงานใช้ ออกแบบกระบวนการประเมินความเสี่ยงของสานักงานอาจได้ รับผลกระทบ
จากลั ก ษณะและสถานการณ์ ข องส านั ก งาน รวมถึ ง วิ ธีก ารจั ด โครงสร้ า งและการจั ด การของ
สานักงาน
ตัวอย่างการปรับให้เหมาะสมทีแ่ สดงให้เห็นว่ากระบวนการประเมินความเสีย่ งของสานักงาน
อาจแตกต่างกันได้อย่างไร
•

สาหรับสานักงานที่ มีความซับซ้ อนน้ อย บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้ รับมอบหมายหน้ าที่
ความรับผิดชอบด้ านปฏิบัติการสาหรับระบบการบริหารคุณภาพอาจมีความเข้ าใจเกี่ ยวกับ
สานั กงานและงานตรวจสอบอย่ างเพี ยงพอสาหรั บรั บผิ ดชอบในกระบวนการประเมิ น
ความเสี่ยง นอกจากนี้ เอกสารหลักฐานของวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ความเสี่ยง และ
การตอบสนองด้ านคุณภาพอาจครอบคลุมน้ อยกว่าสานักงานที่ มีความซับซ้ อนมาก (เช่น
อาจจัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในเอกสารหลักฐานเดียวกัน)

•

สาหรับสานักงานที่ มีความซับซ้ อนมาก อาจมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงแบบเป็ น
ทางการซึ่ งเกี่ ยวข้ องกับบุคคลหลากหลายและกิจกรรมจานวนมาก กระบวนการอาจเป็ น
แบบรวมศูนย์ (เช่น กาหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ความเสี่ยงด้ านคุณภาพ และ
การตอบสนองโดยส่วนกลางสาหรับทุก ๆ หน่วยธุรกิจ สายงาน และสายบริการ) หรือ
อาจเป็ นแบบกระจายศูนย์ (เช่ น กาหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ความเสี่ยงด้ า น
คุณภาพ และการตอบสนองในระดับ ของหน่วยธุรกิจ สายงาน หรือสายบริการ แล้ วจึง
รวมผลลัพธ์ในระดับของสานักงาน) เครือข่ายของสานักงานอาจกาหนดวัตถุประสงค์
ด้ านคุณภาพ ความเสี่ยงด้ านคุณภาพ และการตอบสนอง กับสานักงานเพื่ อนามารวม
ในระบบการบริหารคุณภาพของสานักงาน
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ก40. กระบวนการในการก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า นคุ ณ ภาพ การระบุ แ ละการประเมิ น ความเสี่ ยง
ด้ านคุณภาพ การออกแบบ และการนาการตอบสนองไปปฏิบัติน้ันเป็ นกระบวนการแบบวนซ้า
และข้ อ ก าหนดของมาตรฐานการบริ หารคุณ ภาพฉบับนี้ ไม่ ได้ มีเจตนาให้ เป็ นลักษณะขั้นตอน
ตัวอย่างเช่น
•

ในระหว่างการระบุและการประเมินความเสี่ยงด้ านคุณภาพ สานักงานอาจระบุวัตถุประสงค์
ด้ านคุณภาพที่ จาเป็ นซึ่ งต้ องกาหนดเพิ่ มเติม

•

ในระหว่างการออกแบบและการนาการตอบสนองไปปฏิบัติน้ัน สานักงานอาจระบุว่า ยัง
ไม่ได้ ระบุหรือประเมินความเสี่ยงด้ านคุณภาพ

ก41. แหล่ งสารสนเทศที่ สามารถช่ ว ยส านั ก งานในการก าหนดวั ตถุ ป ระสงค์ ด้า นคุ ณ ภาพ ระบุแ ละ
ประเมิ น ความเสี่ยงด้ า นคุ ณ ภาพ ออกแบบและน าการตอบสนองไปปฏิบั ติ ส่ ว นหนึ่ งมาจาก
องค์ประกอบสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงาน และรวมถึง
•

ผลลัพธ์ของกระบวนการติดตามผลและแก้ ไขของสานักงาน (ดูย่อหน้ าที่ 42 และ ก171)

•

สารสนเทศจากเครือข่ายหรือผู้ให้ บริการ ซึ่ งรวมถึง
o

สารสนเทศเกี่ ยวกับข้ อกาหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย (ดูย่อหน้ าที่
48) และ

o

สารสนเทศอื่ นจากเครือข่าย ซึ่ งรวมถึง สารสนเทศเกี่ ยวกับผลลัพธ์จากกิจกรรม
การติดตามผลที่ รับผิดชอบโดยเครือข่ายผ่านทางสานักงานเครือข่าย (ดูย่อหน้ าที่
50–51)

สารสนเทศอื่ น (ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอก) อาจเกี่ ยวข้ องกับกระบวนการประเมินความเสี่ยง
ของสานักงาน เช่น
•

สารสนเทศเกี่ ยวกับความไม่พอใจและข้ อกล่าวหาเกี่ ยวกับความล้ มเหลวในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพและข้ อกาหนดทางกฎหมายและข้ อบังคับที่ เกี่ ยวข้ อง หรื อไม่ ได้
ปฏิบัติตามนโยบายหรือวิธีการที่ กาหนดไว้ ของสานักงานตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ
ฉบับนี้

•

ผลลัพธ์ของการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยภายนอก

•

สารสนเทศจากผู้กากับดูแลที่ สานักงานสามารถนามาใช้ ได้ เกี่ ยวกับกิจการซึ่ งสานั กงาน
ปฏิบัติงาน เช่น สารสนเทศจากตลาดหลักทรัพย์เกี่ ยวกับกิจการซึ่ งสานักงานปฏิบัติงาน
(เช่น ความผิดปกติของงบการเงินของกิจการ หรือการไม่ปฏิบัติตามข้ อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์)

•

การเปลี่ ยนแปลงในระบบการบริหารคุณภาพซึ่ งกระทบต่อระบบในแง่มุมอื่ น ตัวอย่างเช่น
การเปลี่ ยนแปลงในทรัพยากรของสานักงาน

•

แหล่งข้ อมูลภายนอกอื่ น เช่น การดาเนินการทางกฎหมาย และการฟ้ องร้ องต่อสานักงาน
หรือสานักงานอื่ นในประเทศซึ่ งอาจช่วยเน้ นยา้ กับสานักงานถึงเรื่ องที่ ควรพิจารณา
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การกาหนดวัตถุประสงค์ดา้ นคุณภาพ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 24)
ก42. กฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ หรื อ มาตรฐานวิ ช าชี พ อาจก าหนดข้ อ ก าหนดซึ่ งท าให้ เ กิด วั ต ถุ ป ระสงค์
ด้ านคุณภาพเพิ่ มเติม ตัวอย่างเช่น กฎหมายหรือข้ อบังคับอาจกาหนดให้ สานักงานแต่งตั้งบุคคลที่
ไม่ ไ ด้ เ ป็ นผู้ บ ริ ห ารในโครงสร้ างการก ากั บ ดู แ ลของส านั ก งาน และส านั ก งานพิ จ ารณาถึ ง
ความจาเป็ นในการกาหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพเพิ่ มเติมเพื่ อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดนั้น
ก43. ลั ก ษณะและสถานการณ์ ข องส านั ก งานและงานที่ ให้ บ ริ ก ารของส านั ก งานอาจเป็ นสิ่งที่ ท าให้
สานักงานอาจไม่พบถึงความจาเป็ นในการกาหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพเพิ่ มเติม
ก44. สานักงานอาจกาหนดวัตถุประสงค์ย่อยเพื่ อทาให้ การระบุและการประเมินความเสี่ยงด้ านคุณภาพ
ของสานักงาน และการออกแบบและการนาการตอบสนองไปปฏิบัติได้ ดียงขึ
ิ่ ้ น
การระบุและการประเมินความเสีย่ งด้านคุณภาพ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 25)
ก45. อาจมีเงื่ อนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระทาการหรือการไม่กระทาการอื่ นที่ ไม่ได้ อธิบายไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 25(ก) ที่ อาจส่งผลในทางตรงข้ ามกับการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ
ก46. ความเสี่ยงเกิดจากการมีเงื่ อนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระทาการหรือการไม่กระทาการ
ในระดับต่าง ๆ ที่ อาจส่งผลในทางตรงข้ ามกับการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ โดยไม่จาเป็ นว่า
ความเสี่ยงทั้งหมดต้ องเป็ นความเสี่ยงด้ านคุณภาพ การใช้ ดุลยพินิจเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ช่ วย
ส านั ก งานในการระบุ แ ละประเมิ น ว่ า ความเสี่ยงใดเป็ นความเสี่ยงด้ า นคุ ณ ภาพ ซึ่ งขึ้ น อยู่ กับ
การพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ อย่างสมเหตุสมผลที่ ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้นด้ วยตัวเองหรือร่วมกัน
กับความเสี่ยงอื่ น ซึ่ งส่งผลในทางตรงข้ ามกับการบรรลุวัตถุประสงค์ ด้านคุณภาพหนึ่ งเรื่ องหรือ
มากกว่า
ตั ว อย่ า งการท าความเข้า ใจของส านั ก งาน ตั ว อย่ า งของความเสี ่ย งด้า นคุ ณ ภาพที ่อ าจ
เกี ่ย วกั บ เงื่ อ นไข เหตุ ก ารณ์ สถานการณ์ เกิดขึ้น
การกระท าการหรื อ การไม่ ก ระท าการที ่อาจ
ส่งผลในทางตรงข้ามกับการบรรลุวตั ถุประสงค์
ด้านคุณภาพ
•

กระบวนการทางธุรกิจและโมเดลธุรกิจ ในบริบทของการกากับดูแลและผู้นา อาจทาให้
ของส านั ก งานในการตั ด สิ น ใจและ เกิดความเสี่ยงด้ านคุณภาพขึ้นหลายอย่าง เช่น
การปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ยวกั บ กลยุ ท ธ์ แ ละ • ทรั พ ยากรถู ก จั ด สรร หรื อ มอบหมาย
การดาเนินงาน : ภาพรวมของเป้ าหมาย
ในลั ก ษณะที่ ให้ ล าดั บ ความส าคั ญ กั บ
ทางการเงินของสานักงาน โดยส่วนใหญ่
งานบริการที่ ไม่ได้ อยู่ภายใต้ ขอบเขตของ
จะขึ้นอยู่กับขอบเขตของงานบริการจาก
มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ และ
ส านั กงานซึ่ งไม่ ได้ อยู่ ภ ายใต้ ขอบเขต
อาจส่งผลในทางลบกับคุณภาพของงานที่
ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้
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ให้ บริ ก ารที่ อยู่ ภายใต้ ขอบเขตของ
มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้
•

•

ลั ก ษณะและรู ป แบบการบริ ห ารของ ในบริบทของการกากับดูแลและผู้นา อาจทาให้
ผู้นา : สานักงานที่ มีขนาดเล็ก มีผ้ ูสอบ เกิดความเสี่ยงด้ านคุณภาพขึ้นหลายอย่าง เช่น
บัญ ชีที่รั บ ผิดชอบงานจานวนน้ อยที่ มี • หน้ าที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ และ ความ
หน้ าที่ รับผิดชอบร่วมกัน
รั บ ผิ ด ชอบในเรื่ องคุ ณ ภาพของผู้ น า
ไม่ ไ ด้ ก าหนดและมอบหมายไว้ อ ย่ า ง
ชัดเจน
•

•

การตั ด สิ น ใจเกี่ ยวกั บ การจั ด ล าดั บ
ค ว า ม ส า คั ญ ท า ง ก า ร เ งิ น แ ล ะ
การปฏิ บั ติ ก ารไม่ ไ ด้ พิ จ ารณาในเรื่ อง
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง คุ ณ ภ า พ ข อ ง
การปฏิบัติงานที่ อยู่ภายใต้ ขอบเขตของ
มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้

ไม่มีก ารตั้ ง คาถามกับ การกระทาและ
พฤติก รรมของผู้ น าที่ไม่ส่ง เสริม เรื่ อง
ของคุณภาพ

ความซับซ้ อนและลักษณะการดาเนินงาน ในบ ริ บ ทของทรั พ ยากร อาจท าให้ เกิ ด
ของส านั ก งาน : ส านั ก งานเพิ่ งควบ ความเสี่ยงด้ านคุณภาพขึ้นหลายอย่าง รวมถึง
รวมกันกับสานักงานอื่ นเสร็จสิ้น
• ทรั พ ยากรทางเทคโนโลยี ซึ่ งใช้ โดย
สานักงานสองแห่งที่ ควบรวมกันอาจเข้ า
กันไม่ได้
•

กลุ่ ม ผู้ ปฏิ บั ติ ง านอาจใช้ ทรั พ ยากร
ทางปั ญญาที่ พัฒนาโดยสานั กงานก่อน
การควบรวมกั น ซึ่ งไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
วิ ธี ก ารใหม่ ที่ ใช้ ในส านั ก งานใหม่ ที่
ควบรวมกัน

ก47. เนื่ องด้ ว ยลั ก ษณะการพั ฒ นาระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพ การตอบสนองต่ อ การออกแบบและ
การนาไปปฏิบัติของสานักงานอาจทาให้ เกิดเงื่ อนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระทาการหรือ
การไม่กระทาการ ซึ่ งอาจมีผลต่อการเกิดความเสี่ยงด้ านคุณภาพ ตัวอย่างเช่น สานักงานอาจนา
ทรั พ ยากรมาใช้ (เช่ น ทรั พ ยากรทางเทคโนโลยี) เพื่ อตอบสนองต่ อความเสี่ยงด้ า นคุ ณ ภาพ
ซึ่ งความเสี่ยงด้ านคุณภาพนั้นอาจเกิดจากการใช้ ทรัพยากรดังกล่ าว
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ก48. ระดับที่ ทาให้ ความเสี่ยงไม่ว่าโดยตัวของมันเองหรือร่วมกันกับความเสี่ยงอื่ นที่ อาจส่งผลในทางตรง
ข้ า มกับ การบรรลุวัตถุ ป ระสงค์ด้า นคุณ ภาพ อาจผัน แปรตามเงื่ อนไข เหตุการณ์ สถานการณ์
การกระท าการหรื อ การไม่ ก ระท าการซึ่ งท าให้ เ กิ ด ความเสี่ ยงขึ้ น การจั ด การเรื่ องดั ง กล่ า ว
ตัวอย่างเช่น
•

เงื่ อนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระทาการหรือการไม่กระทาการจะส่งผลอย่างไรกับ
การบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ

•

ความถี่ของเงื่ อนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระทาการหรือการไม่กระทาการที่ คาดว่าจะ
เกิดขึ้น

•

ระยะเวลาของผลกระทบที่ จะมีภายหลังจากเงื่ อนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระทาการ
หรือการไม่กระทาการได้ เกิดขึ้น และในขณะนั้นสานักงานจะมีโอกาสในการตอบสนองเพื่ อ
ลดผลกระทบจากเงื่ อนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระทาการหรือการไม่กระทาการหรือไม่

•

ระยะเวลาที่ เงื่ อนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระทาการหรือการไม่กระทาการจะส่งผล
กับการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพเมื่ อได้ เกิดขึ้นแล้ ว

การประเมิน ความเสี่ยงด้ า นคุณ ภาพไม่ จาเป็ นต้ อ งประกอบด้ ว ยระดับ หรื อ คะแนนอย่ า งเป็ น
ทางการ ถึงแม้ ว่าสานักงานไม่ได้ ถูกขัดขวางการใช้
ออกแบบและนาการตอบสนองมาใช้จดั การกับความเสีย่ งด้านคุณภาพ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16(ธ) 26)
ก49. ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการตอบสนองขึ้นอยู่ กับเหตุผลของการประเมินความเสี่ยง
ด้ านคุณภาพ ซึ่ งคือการพิจารณาการเกิดขึ้นและผลกระทบของการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ
หนึ่ งเรื่ องหรือมากกว่า
ก50. การตอบสนองที่ ถูกออกแบบและนาไปปฏิบัติโดยสานักงาน อาจดาเนินการในระดับสานักงานหรือ
ระดับ งาน หรื อ อาจถู ก น าไปผสมผสานกับ หน้ า ที่ ความรั บ ผิด ชอบในการปฏิบั ติ ง านในระดั บ
สานักงานและระดับงานนั้น
ตัวอย่างของการตอบสนองทีส่ านักงานออกแบบและนาไปปฏิบตั ิ ซึง่ นามาดาเนินการทัง้ ในระดับ
สานักงานและระดับงาน
สานักงานกาหนดนโยบายหรื อวิธีป ฏิบัติสาหรับการปรึ กษาหารือ ซึ่ งรวมถึงบุคคลใดที่ กลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติงานต้ องมาปรึกษาหารือ และสาหรับเรื่ องเฉพาะใดบ้ างที่ จาเป็ นสาหรับปรึกษาหารือ
สานักงานอาจแต่งตั้งบุค คลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์เพื่ อให้ คาปรึกษาหารือ
โดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานมีหน้ าที่ รับผิดชอบในการระบุ เมื่ อเรื่ องที่ จาเป็ นต้ องปรึกษาหารือเกิดขึ้น
และเมื่ อเริ่ มการปรึกษาหารือ และรับผิดชอบในการนาข้ อสรุปจากการปรึกษาหารือไปปฏิบัติ10

10

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ 35
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ก51. ความจาเป็ นของนโยบายหรือวิธีปฏิบัติทเี่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรอาจอยู่ในระดับสูงขึ้นหากสานักงาน
นั้นมีบุคลากรจานวนมากหรื อ มีการกระจายตัวตามภูมิศาสตร์ เพื่ อให้ เกิดความสอดคล้ อ งกัน
ระหว่างสานักงาน
การเปลีย่ นแปลงในลักษณะและสถานการณ์ของสานักงานหรืองานของสานักงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 27)
ก52. ตัวอย่า งการปรับ ให้เ หมาะสมที ่แ สดงให้เ ห็น ว่า นโยบายหรื อ วิธีการในการระบุ สารสนเทศ
เกี ย่ วกับ การเปลี ่ยนแปลงในลักษณะและสถานการณ์ของสานักงานและงานที ่ให้บริ การอาจ
แตกต่างกันได้อย่างไร
•

สาหรับสานักงานที่ มีความซับซ้ อนน้ อย สานักงานอาจมีนโยบายหรือวิธีปฏิบัติแ บบ
ไม่ เ ป็ นทางการในการระบุ ส ารสนเทศเกี่ ยวกั บ การเปลี่ ยนแปลงในลั ก ษณะและ
สถานการณ์ของสานักงานหรื องานที่ ให้ บริ การ โดยเฉพาะเมื่ อความรับผิดชอบของ
บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลส าหรั บ การก าหนดวั ต ถุป ระสงค์ ด้ า นคุ ณ ภาพ การระบุ แ ละ
การประเมิ น ความเสี่ยงด้ า นคุ ณ ภาพ และการออกแบบและการน าการตอบสนอง
ไปปฏิบัติสามารถที่ จะระบุสารสนเทศดังกล่าวได้ จากกิจกรรมตามปกติเหล่านั้น

•

สาหรับสานักงานที่ มีความซับซ้ อนมาก สานักงานอาจจาเป็ น ต้ องกาหนดนโยบายหรือ
วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เป็ นทางการมากขึ้ นในการระบุ แ ละพิ จ ารณาสารสนเทศเกี่ ยวกั บ
การเปลี่ ยนแปลงในลักษณะและสถานการณ์ของสานักงานหรืองานที่ ให้ บริการ ซึ่ งอาจ
รวมถึง ตัวอย่างเช่น การสอบทานเป็ นระยะ ๆ ของสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้ องกับลักษณะ
และสถานการณ์ของสานักงานหรืองานที่ ให้ บริการ รวมถึงการติดตามแนวโน้ มและ
การเกิดขึ้นของสภาพแวดล้ อมภายในและภายนอกสานักงานอย่างต่อเนื่ อง

ก53. อาจจาเป็ นต้ องกาหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพเพิ่ มเติม หรือ ต้ องเพิ่ มเติมหรือแก้ ไขความเสี่ยง
ด้ า นคุ ณ ภาพและการตอบสนอง โดยเป็ นส่ ว นหนึ่ งที่ ส านั ก งานท าการแก้ ไ ขเพื่ อจั ด การกั บ
ข้ อบกพร่องที่ พบตามย่อหน้ าที่ 42
ก54. ส านั ก งานอาจมี ก ารก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า นคุ ณ ภาพนอกเหนื อ จากที่ ระบุ ไ ว้ ในมาตรฐาน
การบริ หารคุณ ภาพฉบับ นี้ สานั กงานอาจระบุ สารสนเทศไว้ เพื่ อชี้ให้ เ ห็น ว่ า วัตถุป ระสงค์ ด้ า น
คุณภาพเพิ่ มเติมนี้สานักงานเป็ นผู้กาหนดขึ้น ซึ่ งจาเป็ นหรือไม่จาเป็ นต้ องแก้ ไข
การกากับดูแลและผูน้ า
ความมุ่งมัน่ ต่อคุณภาพ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 28(ก))
ก55. วัฒนธรรมของสานักงานเป็ นปั จจัยสาคัญที่ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคลากร โดยปกติแล้ ว
ข้ อ ก าหนดด้ า นจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อ งก าหนดหลั ก การของจรรยาบรรณวิ ช าชี พ และยั ง มี
การกล่ า วถึ ง ในองค์ ป ระกอบเกี่ ยวกั บ ข้ อ ก าหนดด้ า นจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อ งในมาตรฐาน
การบริหารคุณภาพฉบับนี้ คุณค่าและทัศนคติทางวิชาชีพอาจรวมถึง
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•

มารยาททางวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น ความทันเวลา ความสุภาพ ความเคารพ ความรับผิดชอบ
การตอบสนอง และความน่าเชื่ อถือ

•

ความมุ่งมั่นในการทางานเป็ นกลุ่ม

•

การเปิ ดใจรับความคิดใหม่ ๆ หรือมุมมองที่ แตกต่างในสภาพแวดล้ อมทางวิชาชีพ

•

การแสวงหาความเป็ นเลิศ

•

ความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง (เช่น การกาหนดความคาดหวังที่ สูงกว่าข้ อกาหนด
ขั้นตา่ และการให้ ความสนใจกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่ อง) และ

•

หน้ าที่ ความรับผิดชอบทางสังคม

ก56. กระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของสานักงาน รวมถึงการกาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ อาจรวมถึง
ประเด็นเกี่ ยวกับการตัดสินใจของสานักงานในเรื่ องทางการเงินและการดาเนินงาน เป้ าหมายทาง
การเงิ น ของส านั ก งาน การจั ด การทรั พ ยากรทางการเงิ น การเติ บ โตของส่ ว นแบ่ ง การตลาด
ความเชี่ ยวชาญเฉพาะในอุตสาหกรรม หรือการเสนอบริการใหม่ ๆ การลาดับความสาคัญ เรื่ อง
ทางการเงินและการดาเนินงานของสานักงานอาจส่งผลกระทบทางตรงหรือทางอ้ อมต่อพันธะสัญญา
ของสานักงานเกี่ ยวกับคุณภาพ ตัวอย่างเช่น สานักงานอาจมีแรงจูงใจในการจัดลาดับความสาคัญ
ของการเงินและการดาเนินงาน ที่ อาจกีดกันการปฏิบัติตามความมุ่งมั่นต่อคุณภาพ
ผูน้ า (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 28(ข) และ 28(ค))
ก57. สานักงานออกแบบและนาการตอบสนองไปปฏิบัติ เพื่ อให้ ผ้ ูนาคงไว้ ซึ่งหน้ าที่ ความรับผิดชอบและ
ความรับผิดชอบเกี่ ยวกับคุณภาพรวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 56
ก58. อย่างไรก็ตาม ผู้นากาหนดท่าทีของผู้บริหารผ่านการกระทาและพฤติกรรมอย่างชัดเจน สม่าเสมอ
และกระทาการอย่ า งเป็ นประจา และสื่อสารไปยังทุกระดับภายในสานักงานที่ มีส่วนสนั บ สนุ น
วัฒนธรรมของสานักงาน และแสดงให้ เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพ
โครงสร้างองค์กร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 28(ง))
ก59. โครงสร้ างองค์กรของสานักงานอาจรวมถึงหน่วยปฏิบัติการ กระบวนการดาเนินการ แผนกหรือที่ ต้ัง
ทางภูมิศาสตร์ และโครงสร้ างอื่ น ๆ ในบางกรณีสานักงานอาจมุ่งเน้ นให้ ความสาคัญหรือรวมศูนย์
กระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในศูนย์ให้ บริการ และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาจรวมถึงบุคคลจากศูนย์
ให้ บริการของสานักงาน ซึ่ งปฏิบัติงานเฉพาะอย่างที่ มีลักษณะซา้ ๆ หรือต้ องอาศัยความเชี่ ยวชาญ
ทรัพยากร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 28(จ))
ก60. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้ รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้ าที่ ความรับผิดชอบสูงสุด หรือ
หน้ า ที่ ความรั บ ผิดชอบด้ า นปฏิบัติการเกี่ ยวกับระบบการบริ หารคุณ ภาพส่วนใหญ่ จะสามารถ
มีอทิ ธิพลต่อลักษณะและขอบเขตของทรัพยากรที่ สานักงานได้ รับ พัฒนา ใช้ และคงไว้ และวิธกี าร
ในการจัดสรรหรือมอบหมายทรัพยากรดังกล่าว รวมถึงระยะเวลาที่ ใช้ ทรัพยากรดังกล่าวได้
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ก61. ความต้ องการทรั พยากรอาจเปลี่ ยนแปลงเมื่ อเวลาผ่านไป ซึ่ งอาจเป็ นไปไม่ได้ ในทางปฏิบัติทจะ
ี่
คาดการณ์ความต้ องการทรัพยากรได้ ท้งั หมด การวางแผนทรัพยากรของสานักงานอาจเกี่ ยวข้ อง
กับ การพิ จ ารณาทรั พ ยากรที่ ต้ อ งการในปั จจุ บัน และประมาณการความต้ องการทรั พ ยากรใน
อนาคตของสานักงาน และกาหนดกระบวนการเพื่ อจัดการเกี่ ยวกับความต้ องการทรัพยากรที่ ไม่
สามารถคาดการณ์ได้ เมื่ อความต้ องการดังกล่าวเกิดขึ้น
ข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณที่เกีย่ วข้อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16(ท) 29)
ก62. ประมวลจรรยาบรรณสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพ บัญชีกาหนดหลักการพื้นฐานเกี่ ยวกับจรรยาบรรณ
เพื่ อสร้ า งมาตรฐานของพฤติก รรมทางวิชาชีพบัญ ชี และสร้ า งมาตรฐานเรื่ องความเป็ นอิ ส ระ
มีหลักการพื้นฐานคือ ความซื่ อสัตย์สุจริต ความเที่ ยงธรรม ความรู้ความสามารถและความเอาใจ
ใส่ ท างวิ ช าชี พ การรั ก ษาความลั บ และพฤติ ก รรมทางวิ ช าชี พ ประมวลจรรยาบรรณส าหรั บ
ผู้ประกอบวิชาชีพ บัญชียังกาหนดแนวทางของผู้ประกอบวิชาชีพบัญ ชีให้ มีความสอดคล้ อ งกับ
หลักการพื้นฐานและมาตรฐานเรื่ องความเป็ นอิสระ (ถ้ ามี) นอกจากนั้น ประมวลจรรยาบรรณ
สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพ บัญชีระบุหัวข้ อเฉพาะที่ เกี่ ยวข้ องกับการปฏิบัติตามหลักการพื้ นฐาน
กฎหมายหรื อ ข้ อ บังคับ ของประเทศอาจประกอบด้ ว ยข้ อกาหนดด้ า นจรรยาบรรณ ซึ่ งรวมถึ ง
ความเป็ นอิสระ เช่น กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลจะส่งผลต่อการรักษาความลับของข้ อมูล
ก63. ในบางกรณี สานักงานอาจกล่าวถึงเรื่ องในระบบการบริหารคุณภาพที่ เฉพาะเจาะจงมากกว่า หรือ
เพิ่ มเติมจากข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อง
ตัวอย่างของเรื่องทีส่ านักงานอาจรวมอยู่ในระบบการบริหารคุณภาพทีเ่ ฉพาะเจาะจงมากกว่า
หรือเพิ่มเติมจากข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้อง
•

สานักงานไม่อนุญาตให้ รับของขวัญและการรับรองจากลูกค้ า แม้ ว่ามูลค่านั้นจะมีเพียง
เล็กน้ อยและไม่มีผลสืบเนื่ อง

•

สานักงานกาหนดระยะเวลาหมุนเวียนงานของผู้สอบบัญชีที่รับ ผิดชอบงานทั้ง หมด
รวมถึงงานให้ ความเชื่ อมั่นอื่ นหรือบริการเกี่ ยวเนื่ อง และขยายรวมไปถึงระยะเวลา
หมุนเวียนงานของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานระดับสูงทั้งหมด

ก64. องค์ประกอบอื่ นอาจส่งผลกระทบหรือเกี่ ยวข้ องกับองค์ประกอบของข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่
เกี่ ยวข้ อง
ตัวอย่ า งความสัมพั น ธ์ร ะหว่ า งองค์ป ระกอบของข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ องกับ
องค์ประกอบอื่ น
•

องค์ประกอบด้ านสารสนเทศและการสื่อสารอาจระบุถึงการสื่อสารในเรื่ องต่าง ๆ ที่
เกี่ ยวข้ องกับข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อง ซึ่ งรวมถึง
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•

o

การสื่อสารของสานั ก งานในเรื่ องข้ อกาหนดเกี่ ยวกับ ความเป็ นอิสระไปยั ง
บุคลากรทั้งหมดและบุคคลอื่ นนั้น ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดเกี่ ยวกับความเป็ น
อิสระที่ บังคับใช้

o

การสื่อสารสารสนเทศของบุคลากรและกลุ่มผู้ป ฏิบัติงานกับ สานั กงานโดย
ปราศจากความกลัวการตอบโต้ เช่น สถานการณ์ทอาจก่
ี่
อให้ เกิด อุปสรรคต่อ
ความเป็ นอิสระ หรือการละเมิดข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อง

สานักงานอาจดาเนินการต่อไปนี้ ซึ่ งเป็ นส่วนหนึ่ งขององค์ประกอบด้ านทรัพยากร
o

มอบหมายงานแก่ บุ ค คลในการจั ด การและติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ต าม
ข้ อ ก าหนดด้ า นจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อ ง หรื อ เพื่ อให้ ค าปรึ ก ษาในเรื่ องที่
เกี่ ยวกับข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อง

o

ใช้ ร ะบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ อติดตามการปฏิบัติ ตามข้ อก าหนด
ด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อง รวมถึงการบันทึกและรักษาสารสนเทศเกี่ ยวกับ
ความเป็ นอิสระ

ก65. ข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ องที่ ใช้ กบั ผู้อนื่ ขึ้นอยู่กบั ว่าข้ อกาหนดนั้นมีข้อกาหนดเฉพาะที่
กล่าวถึงผู้อนื่ หรือไม่ และสานักงานใช้ ผ้ อู นื่ ในระบบการบริหารคุณภาพหรือการปฏิบัติงานอย่างไร
ตัวอย่างของข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องทีใ่ ช้กบั ผูอ้ ื่น
•

ข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ องอาจรวมถึงข้ อกาหนดเกี่ ยวกับความเป็ นอิสระซึ่ ง
บั ง คั บ ใช้ กับ ส านั ก งานเครื อ ข่ า ยหรื อ พนั ก งานในส านั ก งานเครื อ ข่ า ย ตั ว อย่ า งเช่ น
ประมวลจรรยาบรรณสาหรั บผู้ป ระกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่ งรวมถึงข้ อกาหนดเกี่ ยวกับ
ความเป็ นอิสระที่ ใช้ กบั สานักงานเครือข่าย

•

ข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ องอาจรวมถึงคาจากัดความของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
หรืออื่ น ๆ ที่ มีแนวคิดคล้ ายกัน และอาจรวมถึงผู้ทได้
ี่ รับการว่าจ้ างจากสานักงานเพื่ อ
ปฏิบัติงานบริ ก ารที่ ให้ ความเชื่ อมั่น (เช่ น ผู้สอบบัญ ชีของกิจการภายในกลุ่ม หรื อ
ผู้ ใ ห้ บริ ก ารที่ เข้ าตรวจนั บ สิ น ค้ าคงเหลื อ ในพื้ นที่ ห่ า งไกล) ดั ง นั้ น ข้ อก าหนด
ด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ องใดที่ ใช้ กบั กลุ่มผู้ปฏิบัติงานก็จะต้ องใช้ กบั บุคคลที่ เกี่ ยวข้ อง
เช่นกัน

•

หลักการรักษาความลับอาจใช้ กับเครือข่ายของสานักงาน สานักงานเครือข่ายอื่ น หรือ
ผู้ให้ บริการ เมื่ อบุคคลเหล่านี้มีสทิ ธิเข้ าถึงสารสนเทศของลูกค้ าที่ สานักงานได้ รับ
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ข้อพิจารณาสาหรับภาครัฐ
ก66. เพื่ อบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า นคุ ณ ภาพตามมาตรฐานการบริ ห ารคุ ณ ภาพฉบั บ นี้ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ
ความเป็ นอิสระ ผู้สอบบัญชีภาครัฐอาจพิจารณาความเป็ นอิสระในบริบทของข้ อบังคับของภาครัฐ
และมาตรการทางกฎหมาย
การตอบรับและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กบั ลูกค้าและงานที่มีลกั ษณะเฉพาะ
ลักษณะและสถานการณ์ของงานและความซื่อสัตย์และคุณค่ าทางจริยธรรมของลูกค้า (อ้ างถึงย่อหน้ า ที่
30(ก)(1))
ก67. สารสนเทศที่ ได้ รับเกี่ ยวกับลักษณะและสถานการณ์ของงานอาจรวมถึง
•

อุตสาหกรรมของกิจการที่ กจิ การดาเนินงานและปัจจัยด้ านข้ อบังคับที่ เกี่ ยวข้ อง

•

ลักษณะของกิจการ ตัวอย่างเช่น การดาเนิน การ โครงสร้ างองค์กร ความเป็ นเจ้ าของและ
การกากับดูแล รูปแบบธุรกิจ และการจัดหาเงินทุน และ

•

ลักษณะของเรื่ องที่ ให้ ความเชื่ อมั่นและหลักเกณฑ์ที่ เกี่ ยวข้ อง ตัวอย่างเช่น ในกรณีของ
การรายงานผลแบบบูรณาการ
o

เรื่ องที่ ให้ ความเชื่ อมั่นอาจรวมถึง สารสนเทศเกี่ ยวกับ สังคม สิ่งแวดล้ อม หรือ
สุขภาพและความปลอดภัย และ

o

หลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้ องในการวัดประสิทธิภาพอาจกาหนดมาจากผู้เชี่ ยวชาญที่
ได้ รับการยอมรับ

ก68. สารสนเทศที่ ได้ รับ เพื่ อสนับ สนุ นดุลยพินิจของสานั กงานเกี่ ยวกับ ความซื่ อสัตย์แ ละคุณ ค่ า ทาง
จริ ยธรรมของลูก ค้ า อาจรวมถึ งสถานะและชื่ อเสี ยงทางธุร กิจของผู้เป็ นเจ้ า ของหลัก ผู้บ ริ หาร
คนสาคัญ และผู้มีหน้ าที่ กากับดูแลกิจการของลูกค้ า
ตัวอย่างปัจจัยทีอ่ าจกระทบกับลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศทีไ่ ด้รบั เกีย่ วกับความซือ่ สัตย์
และคุณค่าทางจริยธรรมของลูกค้า
•

ลักษณะของกิจการที่ เกี่ ยวพันกับกิจการที่ สานักงานตรวจสอบ รวมถึงความซับซ้ อนของ
ความเป็ นเจ้ าของและโครงสร้ างการบริหารจัดการ

•

ลักษณะการดาเนินงานของลูกค้ า รวมถึงแนวทางการดาเนินธุรกิจ

•

สารสนเทศเกี่ ยวกับทัศ นคติของผู้เป็ นเจ้ าของหลัก ผู้บริหารคนสาคัญ และผู้มีหน้ าที่
ก ากับ ดูแ ลกิจ การของลูกค้ า ในเรื่ องดังกล่ า ว เช่ น การตีความมาตรฐานการบัญชีใน
ลักษณะที่ เอื้อต่อประโยชน์ของกิจการและสภาพแวดล้ อมของการควบคุมภายใน

•

ความต้ องการของลูกค้ าที่ จะรักษาระดับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีใ ห้ ต่า ที่ สุดเท่า ที่
เป็ นไปได้

•

ข้ อบ่งชี้ว่าลูกค้ ามีการจากัดขอบเขตของงาน
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•

ข้ อบ่งชี้ว่าลูกค้ าอาจมีส่วนเกี่ ยวข้ องกับการฟอกเงินหรืออาชญากรรมอื่ น

•

เหตุ ผ ลในการแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องส านั ก งานและการไม่ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี ข อง
สานักงานในงวดก่อนอีก

•

อัตลักษณ์และชื่ อเสียงทางธุรกิจของกิจการที่ เกี่ ยวข้ องกัน

ก69. สานักงานอาจได้ รับสารสนเทศจากแหล่งข้ อมูลภายในและภายนอกที่ หลากหลาย ซึ่ งรวมถึง
•

ในกรณีของลูกค้ ารายเดิม ใช้ สารสนเทศจากงานของงวดปัจจุบันหรืองวดก่อนหน้ า (ถ้ ามี)
หรือให้ สอบถามจากบุคคลอื่ นซึ่ งมีการปฏิบัติงานอื่ นให้ กบั ลูกค้ า

•

ในกรณี ของลูก ค้ า รายใหม่ ให้ สอบถามจากผู้ให้ บ ริ การทางด้ า นวิชาชีพบัญ ชีแ ก่ลูกค้ า
รายก่อนหน้ าหรือรายปัจจุบัน ซึ่ งเป็ นไปตามข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อง

•

การปรึกษาหารือกับบุคคลที่ สาม เช่ น นายธนาคาร ที่ ปรึกษาทางกฎหมาย และผู้ ร่ วม
อุตสาหกรรม

•

การหาข้ อมูลประวัติจากฐานข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้ อง (อาจเป็ นทรัพยากรทางปัญญา) ในบางกรณี
สานักงานอาจใช้ บริการจากผู้ให้ บริการในการหาข้ อมูลประวัติ

ก70. สารสนเทศที่ ได้ รับระหว่างกระบวนการตอบรับงานและการคงไว้ ซึ่งความสัมพันธ์ของลูกค้ า ของ
สานักงานมักเกี่ ยวข้ องกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเมื่ อมีการวางแผนและปฏิบัติงานสอบบัญชี มาตรฐาน
วิชาชีพอาจกาหนดอย่ า งเฉพาะเจาะจงให้ กลุ่มผู้ป ฏิบัติงานต้ องได้ รับ หรื อพิจารณาสารสนเทศ
ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)11 กาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีที่
รับผิดชอบงานต้ องคานึงถึงสารสนเทศทางบัญชีทไี่ ด้ รับระหว่างกระบวนการรับงานในการวางแผน
และปฏิบัติงานสอบบัญชี
ก71. มาตรฐานวิชาชีพหรื อ ข้ อก าหนดทางกฎหมายและข้ อบังคับ ที่ เกี่ ยวข้ อง อาจรวมถึงข้ อกาหนด
เฉพาะที่ จาเป็ นจะต้ องจัดทาก่อนการตอบรับและการคงไว้ ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้ าหรือ งานที่ มี
ลัก ษณะเฉพาะ และอาจก าหนดให้ สานั กงานต้ องสอบถามเพิ่ มเติม ไปยั งสานั ก งานสอบบั ญ ชี
ปั จจุบันหรือก่อนหน้ าเมื่ อจะรับงานด้ วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น เมื่ อมีการเปลี่ ยนแปลงผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 30012 กาหนดให้ ก่อนที่ จะเริ่ มการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชี
ต้ อ งมีก ารสื่อสารไปยั ง ผู้ สอบบั ญ ชี เดิ ม ตามข้ อกาหนดด้ า นจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อ ง ประมวล
จรรยาบรรณสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงข้ อกาหนดในการพิจารณาผลประโยชน์ทับซ้ อนใน
การตอบรับหรือการคงไว้ ซึ่งความสัมพัน ธ์กับ ลูกค้ า หรืองานที่ มีลักษณะเฉพาะ และสื่อสารกับ
สานักงานสอบบัญชีปัจจุบันหรือก่อนหน้ าเมื่ อตอบรับงานสอบบัญชีหรือสอบทานงบการเงิน

11
12

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ 23
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 “การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้ าที่ 13(ข)
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ความสามารถในการปฏิบตั ิงานของสานักงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 30(ก)(2))
ก72. ความสามารถในการปฏิบัติงานของสานักงานตามมาตรฐานวิชาชีพและข้ อกาหนดทางกฎหมาย
และข้ อบังคับที่ เกี่ ยวข้ อง อาจได้ รับผลกระทบจาก
•

ความพร้ อมของทรัพยากรที่ เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

•

การมีสทิ ธิเข้ าถึงสารสนเทศในการปฏิบัติงาน หรือบุคคลซึ่ งสามารถให้ สารสนเทศนั้นได้ และ

•

ความสามารถของสานักงานและกลุ่มผู้ป ฏิบัติงานที่ จะบรรลุหน้ า ที่ ความรับผิดชอบให้
สอดคล้ องกับข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อง

ตัวอย่างปั จจัยที ่สานัก งานอาจพิ จารณาในการพิ จารณาว่า มี ทรัพยากรทีเ่ หมาะสมที ่พร้อ มใน
การปฏิบตั ิงานหรือไม่
•

สถานการณ์ของงานและกาหนดเวลาของการรายงาน

•

ความมีพร้ อมของบุคคลที่ มีความสามารถและสมรรถภาพที่ เหมาะสม รวมถึงระยะเวลา
ที่ เพียงพอที่ จะปฏิบัติงาน ซึ่ งรวมถึงการมี
o

บุ ค คลที่ มี ห น้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบในภาพรวมในการก าหนดทิ ศ ทางและ
ควบคุมดูแลงาน

o

บุคคลที่ มีความรู้ในอุตสาหกรรมหรือเรื่ องพื้นฐานที่ เกี่ ยวข้ อง หรือหลักเกณฑ์ที่
ถู ก ใช้ ในการจั ดเตรี ยมข้ อมูลและประสบการณ์ ที่เกี่ ยวข้ อ งกับ ข้ อบั งคับ หรื อ
ข้ อกาหนดการรายงาน และ

o

บุคคลที่ ปฏิบัติวิธีการตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มเพื่ อ
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ

•

ความพร้ อมของผู้เชี่ ยวชาญหากจาเป็ น

•

กรณีทต้ี่ องใช้ ผ้ ูสอบทานคุณภาพงาน สานักงานมีผ้ ูที่มีคุณสมบัติตรงกับข้ อกาหนดใน
มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 2 ที่ พร้ อมปฏิบัติงานหรือไม่

•

ความจาเป็ นของทรัพยากรทางเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ ช่วยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานกับข้ อมูลของกิจการ

•

ความจ าเป็ นของทรั พ ยากรทางปั ญ ญา ตั ว อย่ า งเช่ น วิ ธี ก าร ค าแนะน าเฉพาะ
อุตสาหกรรมหรือเฉพาะเรื่ อง หรือการเข้ าถึงแหล่งข้ อมูล
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การให้ความสาคัญด้านการเงินและด้านการดาเนินงานของสานักงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 30(ข))
ก73. การให้ ความสาคัญ ด้ านการเงินอาจมุ่งเน้ นไปที่ ผลประโยชน์ของสานักงานและค่าธรรมเนียมที่
ได้ รั บ จากงานสอบบั ญ ชี ที่ มี ผ ลต่ อ ทรั พ ยากรทางการเงิ น ของส านั ก งาน การให้ ค วามส าคั ญ
ด้ านการดาเนินงานอาจรวมถึง จุ ดเน้ นเชิงกลยุทธ์ เช่ น การเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดของ
สานักงาน ความเชี่ ยวชาญทางธุรกิจ หรือการนาเสนอบริการใหม่ ซึ่ งอาจมีสถานการณ์ทสี่ านักงาน
พึงพอใจกับค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงาน แต่ไม่เหมาะสมในการที่ สานักงานจะตอบรับหรือคงไว้ ซึ่ง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า (เช่น เมื่ อลูกค้ าขาดความซื่ อสัตย์และคุณค่าทางจรรยาบรรณ)
ก74. อาจมี ส ถานการณ์ อื่ นที่ ค่ า ธรรมเนี ย มการสอบบั ญ ชี ไ ม่ เ พี ย งพอเมื่ อเที ย บกั บ ลั ก ษณะและ
สถานการณ์ของงาน และอาจลดความสามารถในการปฏิบัติงานของสานักงานในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และข้ อ ก าหนดทางกฎหมายและข้ อบังคับที่ เกี่ ยวข้ อง ประมวลจรรยาบรรณ
สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี กาหนดค่าธรรมเนียมและประเภทของค่าตอบแทนอื่ น ๆ รวมถึง
สถานการณ์ทอาจเป็
ี่
นอุปสรรคต่อการปฏิบัติเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการดูแลอย่างเหมาะสม
หากค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีน้นั ตา่ เกินไป
การปฏิบตั ิงาน
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกลุ่มผูป้ ฏิบัติงานและการกาหนดทิศทาง การควบคุมดูแล และการสอบทาน
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 31(ก) และ 31(ข))
ก75. มาตรฐานวิชาชีพหรือข้ อกาหนดทางกฎหมายและข้ อบังคับที่ เกี่ ยวข้ อง อาจรวมข้ อกาหนดเฉพาะ
เกี่ ยวกั บ หน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบในภาพรวมของผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ รั บ ผิ ด ชอบงาน ตั ว อย่ า งเช่ น
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) กาหนดหน้ าที่ ความรับผิดชอบในภาพรวมของ
ผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานเกี่ ยวกั บ การบริ ห ารและการสั ม ฤทธิ์ ผลในด้ านคุ ณ ภาพของ
งานสอบบัญชี และการมีส่วนร่วมตลอดระยะเวลาของงานสอบบัญชีอย่างเพียงพอและเหมาะสม
รวมถึงการมีหน้ าที่ ความรับผิดชอบในการกาหนดทิศทางและการควบคุมดูแลกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสม และการสอบทานงานของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเหล่านั้น
ก76. ตัวอย่างของการกาหนดทิศทาง การควบคุมดูแล และการสอบทาน
•

การกาหนดทิศทางและการควบคุมดูแลกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาจรวมถึง
o

การติดตามความคืบหน้ าของงาน

o

การพิจารณาในเรื่ องดังต่อไปนี้กบั สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
•

สมาชิกมีความเข้ าใจในคาสั่งหรือไม่ และ

•

งานนั้นสาเร็จตามแผนงานที่ ได้ วางสาหรับงานหรือไม่

o

ประเด็น ส าคั ญ ที่ เกิ ด ขึ้ นระหว่ า งการปฏิ บั ติ ง าน จะต้ อ งพิ จ ารณาความมี
นัยสาคัญของเรื่ องดังกล่าวและการปรับเปลี่ ยนแผนงานให้ เหมาะสม และ

o

การระบุถึงประเด็นต่าง ๆ เพื่ อปรึกษาหารือหรือเพื่ อการตัดสินใจจากสมาชิก
ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์มากกว่าในระหว่างการปฏิบัติงาน

43

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

•

การสอบทานงานที่ ทาอาจรวมถึงการพิจารณา
o

การปฏิบัติงานนั้นตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของสานักงาน มาตรฐานวิชาชีพ
และข้ อกาหนดทางกฎหมายและข้ อบังคับที่ เกี่ ยวข้ องหรือไม่

o

เรื่ องที่ มีนัยสาคัญต่าง ๆ ได้ ถูกนามาพิจารณาเพิ่ มเติมแล้ วหรือไม่

o

การปรึ ก ษาหารื อ ที่ เหมาะสมได้ ถู ก ด าเนิ น การและข้ อ สรุ ป ถู ก จั ด ท าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรและได้ นาไปปฏิบัติหรือไม่

o

มีความจาเป็ นที่ จะต้ องปรับเปลี่ ยนลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของงานที่
วางแผนหรือไม่

o

งานที่ ปฏิ บั ติ ส นั บ สนุ น ข้ อ สรุ ป ที่ ได้ แ ละได้ จั ด ท าไว้ เ ป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
อย่างเหมาะสมหรือไม่

o

หลักฐานที่ ได้ รับในงานให้ ความเชื่ อมั่นเพียงพอและเหมาะสมที่ จะสนับ สนุ น
รายงานหรือไม่

o

วัตถุประสงค์ของวิธปี ฏิบัติงานได้ บรรลุหรือไม่

ก77. ในบางสถานการณ์ สานักงานอาจใช้ บุค คลจากศูนย์ให้ บริการในสานักงานหรือบุคคลจากศูนย์
ให้ บริการในสานักงานเครือข่ายอื่ นสาหรับปฏิบัติงานในงานที่ ให้ บริการนั้น (กล่าวคือ บุคลากร
หรือบุคคลอื่ นจะถูกรวมเป็ นกลุ่มผู้ป ฏิบัติงาน) ในสถานการณ์น้ัน นโยบายหรือวิธีป ฏิบัติ ของ
สานักงานอาจระบุเป็ นการเฉพาะเกี่ ยวกับการกาหนดทิศทาง และการควบคุมดูแลบุคคล และ
การสอบทานงานของบุคคลเหล่านั้น เช่น
•

ลักษณะของงานใดบ้ างที่ จะถูกมอบหมายให้ กบั บุคคลในศูนย์ให้ บริการ

•

ผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานหรื อ ผู้ ที่ ถู ก แต่ ง ตั้ ง ถู ก คาดหวั ง ในการก าหนด ทิ ศ ทาง
การควบคุมดูแล และการสอบทานงานที่ ดาเนินการโดยบุคคลในศูนย์ให้ บริการไว้ อย่างไร และ

•

เกณฑ์วิธสี าหรับการสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและบุคคลในศูนย์ให้ บริการ

การใช้ดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
31(ค))
ก78. การสังเกตและสงสัยเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพสนับสนุ น คุณ ภาพของการใช้ ดุลยพินิจในงานที่ ให้
ความเชื่ อมั่ น และตลอดการใช้ ดุ ล ยพินิ จเหล่ า นี้ ส่ ง ผลไปยั ง ประสิท ธิผ ลในภาพรวมของกลุ่ม
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในการปฏิ บั ติ ง านที่ ให้ ความเชื่ อมั่ น มาตรฐานฉบั บ อื่ นของสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์อาจระบุถึงการใช้ ดุลยพินิจเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพ หรือการสังเกตและสงสัยเยี่ ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพในระดับ งาน ตัวอย่ างเช่ น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) 13
13

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ ก34-ก36
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ได้ ให้ ตัวอย่างของอุปสรรคในการนาการสังเกตและสงสัยเยี่ ยงผู้ประกอบวิ ชาชีพมาใช้ ในระดับงาน
ความลาเอียงโดยไม่ต้ังใจของผู้สอบบัญชีซึ่งอาจเป็ นอุปสรรคในการนาการสังเกตและสงสัยเยี่ ยง
ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ มาใช้ และการกระท าการที่ เป็ นไปได้ ที่ กลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านอาจน าไปเพื่ อ
ลดความเสี่ยงเหล่านั้น
การปรึกษาหารือ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 31(ง))
ก79. โดยทั่วไปแล้ ว การปรึ กษาหารื อจะเกี่ ยวข้ องกับการอภิปรายในระดับ มืออาชีพที่ เหมาะสมกับ
บุคลากรภายในหรือภายนอกสานักงานที่ มีความเชี่ ยวชาญในเรื่ องที่ ยากหรือที่ น่ าจะมีข้อโต้ แย้ ง
สภาพแวดล้ อมจะส่งเสริมถึงความสาคัญและผลประโยชน์ของการปรึกษาหารือ และสนับสนุนกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานในการปรึกษาหารือ อาจนามาซึ่ งการสนับสนุนวัฒนธรรมที่ แสดงให้ เห็นถึงความมุ่งมั่น
ต่อคุณภาพ
ก80. สานั ก งานอาจระบุ เรื่ องที่ ยากหรือ ที่ น่ าจะมีข้อโต้ แ ย้ ง ซึ่ งจาเป็ นต้ องการปรึ กษาหารือ หรื อกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานอาจระบุเรื่ องที่ ต้องปรึกษาหารือ สานักงานอาจระบุถึงวิธกี ารในการยอมรับและการนา
ข้ อสรุปไปปฏิบัติ
ก81. มาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 220 (ปรั บ ปรุ ง ) 14 ได้ ร วมถึ ง ข้ อ ก าหนดส าหรั บ ผู้ ส อบบั ญ ชี ที่
รับผิดชอบงานเกี่ ยวกับการปรึกษาหารือ
ความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 31(จ))
ก82. สานั ก งานอาจสนั บ สนุ น ให้ ร ะบุถึ ง ความแตกต่ า งของความคิด เห็น ในระยะแรก และอาจระบุ
ขั้ น ตอนของวิ ธีป ฏิบั ติ ส าหรั บ การยกประเด็น และการจั ด การเรื่ องดั ง กล่ า ว รวมถึ ง วิ ธีก ารใน
การตัดสินใจเรื่ องดังกล่ าว และวิธีการในการนาข้ อสรุปที่ เกี่ ยวข้ องไปปฏิบัติและการจัดทาเป็ น
ลายลักษณ์อักษร ในบางสถานการณ์การแก้ ปัญหาความแตกต่างของความคิดเห็นนี้อาจบรรลุผล
ผ่านการปรึกษาหารือกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอนหรื
ื่ อสานักงานอื่ น หรือองค์กรวิชาชีพอื่ น หรือ
หน่วยงานกากับดูแลอื่ น
เอกสารหลักฐานของงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 31(ฉ))
ก83. กฎหมาย ข้ อบังคับ หรือมาตรฐานวิชาชีพ อาจกาหนดกรอบเวลาจากการรวบรวมแฟ้ มงานขั้น
สุดท้ า ยสาหรั บ งานที่ มี ลัก ษณะเฉพาะให้ เ สร็จสมบูร ณ์ ในกรณี ที่กฎหมายหรื อ ข้ อบั งคับ ไม่ ไ ด้
กาหนดเกี่ ยวกับกรอบเวลาดังกล่าว สานักงานต้ องกาหนดให้ มีกรอบเวลาที่ เหมาะสม ในกรณีของ
งานที่ ปฏิบัติภายใต้ มาตรฐานการสอบบัญชีหรือมาตรฐานงานที่ ให้ ความเชื่ อมั่น กรอบเวลาที่
เหมาะสมในการรวบรวมแฟ้ มงานขั้นสุดท้ ายให้ เสร็จสมบูรณ์ โดยปกติแล้ วจะไม่เกินกว่า 60 วัน
ภายหลังวันที่ ในรายงาน

14

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ 35
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ก84. การเก็บรักษาและการคงไว้ ซึ่งเอกสารหลักฐานของงานนั้นอาจรวมถึงการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย
ความสมบูร ณ์ ครบถ้ วน ความสามารถในการเข้ าถึง หรื อความสามารถในการเรียกใช้ ข้อมูลที่
จาเป็ นและเทคโนโลยีที่เกี่ ยวข้ อ ง การเก็บรักษาและการคงไว้ ซึ่งเอกสารหลักฐานของงานอาจ
เกี่ ยวกับการใช้ ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสมบูรณ์ครบถ้ วนของเอกสารหลักฐานของ
งานอาจได้ รับผลกระทบหากเอกสารหลักฐานดังกล่ าวสามารถถูกนามาดัดแปลงแก้ ไข ทาเพิ่ ม
หรือลบทิ้งโดยปราศจากการได้ รับอนุมัติในการกระทาดังกล่าว หรือหากเอกสารหลักฐานดังกล่าว
สูญหายหรือถูกทาลายอย่างถาวร
ก85. กฎหมาย ข้ อบังคับ หรือมาตรฐานวิชาชีพ อาจกาหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน
ของงาน หากระยะเวลาในการเก็บรักษาไม่ได้ ถูกกาหนดไว้ สานักงานอาจพิจารณาระยะเวลาใน
การเก็บ รั ก ษาจากลั ก ษณะของงานที่ ส านั ก งานจั ด ท าและสถานการณ์ ข องส านั ก งาน รวมถึ ง
ความจาเป็ นในการคงไว้ ของเอกสารหลักฐานของงานนั้นว่ามีความสาคัญต่องานในอนาคตหรือไม่
ในกรณี ข องงานที่ ปฏิบัติ ภ ายใต้ ม าตรฐานการสอบบัญ ชี ห รื อ มาตรฐานงานที่ ให้ ค วามเชื่ อมั่น
ระยะเวลาในการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของงานโดยปกติแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่ ใน
รายงาน หรือหากเป็ นวันที่ หลังจากนั้น ให้ ใช้ วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของงบการเงิน ของ
กลุ่มกิจการ (ในกรณีทเี่ หมาะสม)
ทรัพยากร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 32)
ก86. ทรัพยากรสาหรับวัตถุประสงค์ขององค์ประกอบทรัพยากร รวมถึง
•

ทรัพยากรบุคคล

•

ทรัพยากรทางเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

•

ทรัพยากรทางปัญญา ตัวอย่างเช่น นโยบายหรือวิธีปฏิบัติทเป็
ี่ นลายลักษณ์อักษร วิธีการ
หรือแนวทาง

ทรัพยากรการเงินยังเกี่ ยวข้ องกับระบบการบริหารคุณภาพ เพราะเป็ นเรื่ องจาเป็ นในการได้ รับ
การพั ฒนา และการดารงไว้ ซึ่งทรัพยากรบุคคล ทรั พยากรทางเทคโนโลยี และทรั พยากรทาง
ปั ญญา ด้ วยเหตุว่าการบริหารและการจัดสรรทรัพยากรการเงินได้ รับอิทธิพลอย่างมากโดยผู้นา
วั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า นคุ ณ ภาพในการก ากั บ ดู แ ลและผู้ น า เช่ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ กล่ า วถึ ง การให้
ความสาคัญด้ านการเงินและด้ านการดาเนินงาน วัตถุประสงค์ทกี่ ล่าวถึงทรัพยากรการเงิน
ก87. ทรัพยากรอาจมาจากภายในสานักงาน หรืออาจได้ รับจากภายนอกโดยเครือข่ายของสานักงาน
สานักงานเครือข่ายอื่ นหรือผู้ให้ บริการ ทรัพยากรอาจถูกนามาใช้ ในการปฏิบัติกิจกรรมภายใน
ระบบการบริหารคุณภาพของสานักงานหรือในการปฏิบัติงาน ซึ่ งเป็ นส่วนหนึ่ งของการดาเนิน การ
ระบบการบริหารคุณภาพ ในสถานการณ์เมื่ อทรัพยากรนั้นได้ รับจากเครือข่ายของสานักงาน หรือ
สานักงานเครือข่ายอื่ น ย่ อหน้ าที่ 48 – 52 ได้ กาหนดในส่วนของการตอบสนองออกแบบและ
นาไปปฏิบัติโดยสานักงานในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์ประกอบนี้
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ทรัพยากรบุคคล
การว่าจ้ าง การพัฒนาและการรักษาไว้ ของบุคลากร และความรู้และความสามารถของบุคลากร (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ 32(ก) 32(ง))
ก88. ทักษะความรู้เป็ นความสามารถของแต่ละบุคคลในการปฏิบัติตามบทบาท และนอกเหนือไปจากหลัก
ของความรู้ มาตรฐาน แนวคิด ข้ อเท็จจริ ง และวิธีปฏิบัติ โดยยังเป็ นการผสมผสานและการน า
ไปปฏิบัติในเรื่ องความรู้ด้านเทคนิค ทักษะทางวิชาชีพ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ คุณค่าและทัศนคติ
ทางวิชาชีพ ทักษะความรู้สามารถพัฒนาได้ หลายวิธี รวมทั้งการศึกษาทางวิชาชีพ การพัฒนาความรู้
ต่ อ เนื่ องทางวิ ชาชี พ การฝึ กอบรม ประสบการณ์ การท างาน หรื อการฝึ กสอนแก่ สมาชิ กกลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์น้อยกว่าโดยสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์มากกว่า
ก89. กฎหมาย ข้ อบังคับ หรือมาตรฐานวิชาชีพ อาจกาหนดให้ มีข้อกาหนดที่ ระบุถึงทักษะความรู้และ
ความสามารถ เช่น ข้ อกาหนดสาหรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงาน
รวมถึงข้ อกาหนดที่ เกี่ ยวข้ องกับการศึกษาทางวิชาชีพ และการพัฒนาความรู้ต่อเนื่ องทางวิชาชีพ
ก90. ตัวอย่างของนโยบายหรือวิธีปฏิ บัติทีเ่ กีย่ วข้องกับการว่าจ้าง การพัฒนาและการรักษาไว้ของ
บุคลากร
นโยบายหรื อ วิธีป ฏิบัติ ซึ่งออกแบบและน าไปปฏิบัติ โดยสานักงานที่ เกี่ ยวข้ องกับ การว่ าจ้ าง
การพัฒนาและการรักษาไว้ ของบุคลากรอาจระบุถึง
•

การจัดหาบุคคลที่ มีหรือสามารถพัฒนาทักษะความรู้อย่างเหมาะสม

•

โครงการฝึ กอบรมที่ มุ่งเน้ นการพัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากรและการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่ องทางวิชาชีพ

•

กลไกการประเมิ น ผลที่ ถู ก น ามาใช้ ใ นช่ ว งเวลาที่ เหมาะสม และรวมถึ ง การวั ด ผล
ด้ านทักษะความรู้และผลการปฏิบัติงานอื่ น

•

ค่าตอบแทน การเลื่ อนตาแหน่ง และสิ่งจูงใจอื่ น สาหรับบุคลากรทุกคน รวมถึงผู้สอบบัญชี
ที่ รับผิดชอบงานและบุคคลที่ ได้ รับ มอบหมายบทบาทและหน้ า ที่ ความรั บผิด ชอบที่
เกี่ ยวข้ องกับระบบการบริหารคุณภาพของสานักงาน

ความมุ่งมั่นต่อคุณภาพและภาระรับผิดชอบของบุคลากร และการรับรู้ถึงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพ (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ 32(ข))
ก91. การประเมินผลและการได้ รับผลตอบกลับ ที่ ทันเวลาช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ความรู้ของบุคลากรอย่ า งต่ อ เนื่ อง โดยวิธีการประเมินผลและการได้ รับ ผลตอบกลับ ที่ ไม่ เป็ น
ทางการอาจถูกนามาใช้ เช่น ในกรณีของสานักงานที่ มีบุคลากรจานวนน้ อย
ก92. การกระทาหรือพฤติกรรมเชิงบวกที่ แสดงให้ เห็นโดยบุคลากรอาจถูกรับรู้ผ่านวิธีการที่ หลากหลาย
เช่น ผ่านการกาหนดค่าตอบแทน การเลื่ อนตาแหน่ง หรือสิ่งจูงใจอื่ น ในบางสถานการณ์ สิ่งจูงใจ
ทั่ว ไปหรื อ ไม่ เ ป็ นทางการที่ ไม่ ไ ด้ ข้ ึ นอยู่ กั บ ผลตอบแทนที่ เป็ นเงิ น อาจมี ค วามเหมาะสมกั บ
สถานการณ์น้นั
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ก93. สานักงานอาจมีมาตรการสาหรับบุคลากรที่ แสดงการกระทาหรือพฤติกรรมที่ ส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อคุณภาพ เช่น ความล้ มเหลวในการแสดงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพ โดยการพัฒนาและรักษาไว้ ซึ่ง
ทัก ษะความรู้ในการปฏิบัติหน้ าที่ หรื อน าการตอบสนองของสานั กงานที่ ออกแบบไว้ มาปฏิบัติ
อาจขึ้นอยู่กับลัก ษณะของการกระทาหรื อพฤติกรรม รวมถึงความรุนแรงและความถี่ ที่ เกิด ขึ้น
การปฏิบัติของสานักงานเมื่ อบุคลากรที่ แสดงการกระทาหรือพฤติกรรมที่ ส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
คุณภาพ อาจรวมถึง
•

การฝึ กอบรมหรือการพัฒนาทางวิชาชีพอื่ น

•

การพิจารณาผลกระทบของเรื่ องต่อการประเมินผล ค่าตอบแทน การเลื่ อนตาแหน่ง หรือ
สิ่งจูงใจอื่ นในส่วนที่ เกี่ ยวข้ อง

•

การลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม

บุคคลที่ มาจากแหล่งภายนอก (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 32(ค))
ก94. มาตรฐานวิชาชีพ อาจรวมถึ งหน้ า ที่ ความรั บ ผิดชอบของผู้ สอบบัญ ชีที่รั บ ผิ ดชอบงานเกี่ ยวกับ
ความเหมาะสมของทรั พ ยากร ตัวอย่ า งเช่ น มาตรฐานการสอบบัญชี รหั ส 220 (ปรั บ ปรุง) 15
กล่ าวถึงหน้ าที่ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานในการกาหนดทรัพยากรอย่ า ง
เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงานซึ่ งถูกมอบหมายหรือถูกจัดให้ มีไว้ แก่กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
อย่างทันเวลาตามนโยบายหรือวิธปี ฏิบัติของสานักงาน
การมอบหมายสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ กบั แต่ละงานที่ ให้ บริการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 32(ง))
ก95. สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาจถูกมอบหมายในงานที่ ให้ บริการ โดย
•

สานักงาน ซึ่ งรวมถึงการมอบหมายบุคลากรจากศูนย์ให้ บริการในสานักงาน

•

เครือข่ายของสานักงานหรือสานักงานเครือข่ายอื่ น เมื่ อสานักงานใช้ บุคคลจากเครือข่ายของ
สานักงานหรือสานักงานเครือข่ายอื่ นสาหรับปฏิบัติงานในงานที่ ให้ บริการ (กล่าวคือ ผู้สอบบัญชี
ของกิจการภายในกลุ่มหรือศูนย์ให้ บริการของเครือข่ายหรือสานักงานเครือข่ายอื่ น)

•

ผู้ให้ บริการ เมื่ อสานักงานใช้ บุคคลจากผู้ให้ บริการสาหรับ ปฏิบัติงานในงานที่ ให้ บริ การ
(กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มจากสานักงานซึ่ งไม่ได้ อยู่ภายในเครือข่ายของ
สานักงาน)

ก96. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)16 กล่าวถึงหน้ าที่ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่
รับผิดชอบงานในการกาหนดสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และผู้เชี่ ยวชาญภายนอกของผู้สอบบัญชี
และผู้ ต รวจสอบภายในใด ๆ ที่ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ โดยตรงซึ่ งไม่ ไ ด้ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งของกลุ่ ม
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน โดยมี ทัก ษะความรู้ แ ละความสามารถที่ เหมาะสม รวมถึ ง เวลาที่ เพี ย งพอใน
15
16

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ 25
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ 26
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การปฏิบัติงานสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 60017 ได้ ขยายความถึงวิธีการในการนา
มาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 220 (ปรั บ ปรุ ง ) มาถื อ ปฏิ บั ติ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การตรวจสอบ
งบการเงินของกลุ่มกิจการ การตอบสนองที่ ออกแบบและนาไปปฏิบัติโดยสานักงานในการระบุถึง
ทักษะความรู้และความสามารถของการมอบหมายสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ กับงานตรวจสอบ
อาจรวมถึงนโยบายหรือวิธปี ฏิบัติทกี่ ล่าวถึง
•

สารสนเทศซึ่ งอาจได้ รั บ โดยผู้สอบบัญ ชีที่รั บ ผิดชอบงาน และปั จจัยในการพิจารณาใน
การก าหนดการมอบหมายสมาชิ ก กลุ่ ม ผู้ ปฏิ บั ติ ง านให้ กั บ งาน ตรวจสอบ รวมถึ ง
การมอบหมายโดยเครือ ข่า ยของสานั กงาน สานักงานเครือข่ายอื่ นหรื อผู้ ให้ บริการ ว่ ามี
ทักษะความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน

•

ความกังวลเกี่ ยวกับทักษะความรู้และความสามารถของสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานถูกแก้ ไข
อย่างไร โดยเฉพาะการมอบหมายโดยเครือข่ายของสานักงาน สานักงานเครือข่ายอื่ นหรือ
ผู้ให้ บริการ

ก97. ข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 48-52 ยังเกี่ ยวข้ องกับกรณีของการใช้ บุคคลจากเครือข่ายของสานักงาน
หรื อ ส านั ก งานเครื อ ข่ า ยอื่ นในการปฏิบั ติ ง าน ซึ่ งรวมถึ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องกิจ การภายในกลุ่ ม
(ดูตัวอย่างในย่อหน้ าที่ ก179)
ทรัพยากรทางเทคโนโลยี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 32(ฉ))
ก98. ทรั พ ยากรทางเทคโนโลยี โดยทั่วไปคือ ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งเป็ นส่วนหนึ่ งของ
สภาพแวดล้ อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน สภาพแวดล้ อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสานักงานรวมไปถึงการสนับสนุนโครงสร้ างทางเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรบุคคลที่ เกี่ ยวข้ องกับกระบวนการ

17

•

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นโปรแกรมหรือชุดโปรแกรมที่ ถูกออกแบบให้ ปฏิบัติงาน
โดยมีหน้ าที่ อย่างเฉพาะเจาะจงตรงไปยังผู้ใช้ หรือโปรแกรมระบบงานอื่ นในบางกรณี

•

โครงสร้ างทางเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้ วยเครือข่ายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
การดาเนินงาน และฐานข้ อมูลและฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทเี่ กี่ ยวข้ อง

•

กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นกระบวนการของสานักงานที่ จัดการการเข้ าถึง
สภาพแวดล้ อ มทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จั ด การการเปลี่ ยนแปลงโปรแกรมหรื อ
การเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดการการดาเนิน การ
ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ซึ่ งรวมถึ ง การติ ด ตามผลสภาพแวดล้ อ มทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มาตรฐานการสอบบั ญชี รหัส 600 “ข้ อ พิจ ารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอ่ ืน”
ย่อหน้ าที่ 19
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ก99. ทรัพยากรทางเทคโนโลยี อาจมีวัตถุประสงค์ทหี่ ลายหลายภายในสานักงาน และบางวัตถุประสงค์
อาจไม่เกี่ ยวข้ องกับระบบการบริหารคุณภาพ ทรัพยากรทางเทคโนโลยีทเี่ กี่ ยวข้ องกับวัตถุประสงค์
ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ คือ
•

ทรัพยากรทางเทคโนโลยีซึ่งใช้ ในการออกแบบ การนาไปปฏิบัติ หรือการดาเนินการใน
ระบบการบริหารคุณภาพของสานักงานโดยตรง

•

ทรัพยากรทางเทคโนโลยีซงกลุ
ึ่ ่มผู้ปฏิบัติงานใช้ ในการปฏิบัติงานโดยตรง และ

•

ทรัพยากรทางเทคโนโลยีซึ่งจาเป็ นในการช่วยทาให้ การดาเนิน การข้ างต้ นมีประสิทธิภาพ
เช่น เกี่ ยวกับระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้ างทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ช่วยสนับสนุนระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวอย่างการปรับให้เหมาะสมทีแ่ สดงให้เห็นว่าทรัพยากรทางเทคโนโลยีทีเ่ กีย่ วข้องกับจุดประสงค์
ของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้อาจแตกต่างกันได้อย่างไร
•

ส าหรั บ ส านั ก งานที่ มี ค วามซั บ ซ้ อนน้ อย ทรั พ ยากรทางเทคโนโลยี อ าจประกอบด้ วย
ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพาณิชย์ ที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเป็ นผู้ใช้ โดยซื้อมาจาก
ผู้ให้ บริการ กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ช่วยสนับสนุนการดาเนินการของ
ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเกี่ ยวข้ องแม้ ว่าอาจจะไม่ซับซ้ อน (เช่น กระบวนการ
สาหรับ การให้ สิทธิ์การเข้ าถึงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการทาให้
ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นปัจจุบัน)

•

สาหรั บ สานั กงานที่ มีความซับซ้ อนมาก ทรั พยากรทางเทคโนโลยีอาจมีความซั บซ้ อน
มากกว่า และอาจประกอบด้ วย
o

o

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศหลายระบบ ซึ่ งรวมถึงระบบงานที่ พัฒนาขึ้นเอง
หรือระบบงานที่ พัฒนาโดยเครือข่ายของสานักงาน เช่น
•

ระบบงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศใช้ โดยกลุ่ ม ผู้ ปฏิ บั ติ ง าน (เช่ น
ซอฟต์แวร์ตรวจสอบ และเครื่ องมือสอบบัญชีแบบอัตโนมัติ)

•

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ พัฒนาและใช้ โดยสานักงานสาหรับ
การจัดการด้ านระบบการบริหารคุณภาพ (เช่ น ระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศในการติดตามผลความเป็ นอิสระ หรื อมอบหมายบุ ค คล
ให้ กบั งาน)

กระบวนการทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น การด าเนิ น การของ
ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้ รวมถึงบุคคลที่ รับผิดชอบในการจัดการ
โครงสร้ างทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และกระบวนการของส านั ก งานส าหรั บ จั ด การการเปลี่ ยนแปลงโปรแกรม
ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ก100. สานักงานอาจพิจารณาเรื่ องดังต่อไปนี้ในการได้ มา การพัฒนา การนาไปปฏิบัติ และการรักษา
ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
•

ข้ อมูลที่ นาเข้ าครบถ้ วนและเหมาะสม

•

การรักษาความลับของข้ อมูลถูกทาให้ คงอยู่

•

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการได้ ตามที่ ออกแบบไว้ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ตั้งใจไว้

•

ผลลัพธ์ของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศบรรลุวัตถุประสงค์การใช้ งานตามที่ ควรจะเป็ น

•

การควบคุมทั่วไปทางเทคโนโลยีสารสนเทศสาคัญต่อการสนับสนุนการดาเนินการต่อเนื่ อง
ของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่ ออกแบบไว้ อย่างเหมาะสม

•

ความจาเป็ นสาหรับทักษะที่ อาศัยความเชี่ ยวชาญในการใช้ ประโยชน์ ระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ งรวมถึงการฝึ กอบรมบุคคลที่ จะใช้ ระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ

•

ความจาเป็ นในการพัฒนาวิธปี ฏิบัติทอี่ ธิบายถึงวิธีการดาเนินการของระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ก101. ส านั ก งานอาจยั บ ยั้ ง เป็ นการเฉพาะในการใช้ ง านหรื อ ยั บ ยั้ ง คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษของ ระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศจนกว่าจะได้ พิจารณาแล้ วว่า ระบบงานดาเนินการอย่างเหมาะสมและได้ รับ
การอนุมัติการใช้ งานจากสานักงาน อีกทางเลือกหนึ่ ง สานักงานอาจกาหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติ
ถึงสถานการณ์เมื่ อกลุ่มผู้ปฏิบัติงานใช้ ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ สานักงานไม่ได้ อนุมัติ
นโยบายหรือวิธปี ฏิบัติน้ันอาจกาหนดให้ กลุ่มผู้ปฏิบัติพิจารณาว่าระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความเหมาะสมที่ จะใช้ ก่อนการนาไปใช้ กับ งานที่ ให้ บริการ ผ่านการพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตาม
ย่อหน้ าที่ ก100 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง)18 กล่าวถึงหน้ าที่ ความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงานสาหรับทรัพยากรของงาน
ทรัพยากรทางปัญญา (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 32(ช))
ก102. ทรั พ ยากรทางปั ญ ญาประกอบไปด้ วยสารสนเทศที่ สานั กงานใช้ ในการทาให้ ระบบการบริหาร
คุณภาพสามารถดาเนินการได้ และในการส่งเสริมความสอดคล้ องในการปฏิบัติงาน
ตัวอย่างของทรัพยากรทางปัญญา
นโยบายหรือวิธปี ฏิบัติทเี่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร วิธกี าร แนวทางธุรกิจหรือประเด็นที่ เฉพาะเจาะจง
แนวทางการบัญชี เอกสารหลักฐานที่ เป็ นมาตรฐาน หรือการเข้ าถึงแหล่ ง สารสนเทศ (เช่ น
การสมัครรั บ ข้ อ มู ล เว็บ ไซต์ ที่ จั ด หาสารสนเทศเชิ ง ลึก เกี่ ยวกับ กิจการหรื อ สารสนเทศอื่ นที่
โดยทั่วไปใช้ ในการปฏิบัติงาน)

18

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ 25-28
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ก103. ทรัพยากรทางปั ญญาอาจจัดให้ มีไว้ ผ่านทางทรัพยากรทางเทคโนโลยี ตัวอย่ างเช่ น วิธีการของ
สานักงานอาจถูกรวมไว้ ในระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งอานวยความสะดวกในการวางแผน
งานและการปฏิบัติงาน
การใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีและทรัพยากรทางปัญญา (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 32(ฉ)–32(ช))
ก104. สานั ก งานอาจก าหนดนโยบายหรื อ วิธีป ฏิบั ติในเรื่ องของการใช้ ทรั พ ยากรทางเทคโนโลยี แ ละ
ทรัพยากรทางปัญญา นโยบายหรือวิธปี ฏิบัติเหล่านั้นอาจ
•

กาหนดการใช้ ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศบางประเภทหรือทรัพยากรทางปั ญญาใน
การปฏิบัติงาน หรือเกี่ ยวข้ องกับลักษณะอื่ นของงาน เช่น การเก็บแฟ้ มงานแบบถาวร

•

ระบุคุณสมบัติหรือประสบการณ์ของบุคคลที่ ต้ องใช้ ทรัพยากร รวมถึงความจาเป็ นของ
ผู้ เชี่ ยวชาญหรื อ การฝึ กอบรม ตั ว อย่ า งเช่ น ส านั ก งานอาจระบุ คุ ณ สมบั ติ ห รื อ
ความเชี่ ยวชาญที่ ต้ องการในการใช้ ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อวิเคราะห์ ข้อมูล
ด้ วยเหตุว่าทักษะที่ อาศัยความเชี่ ยวชาญอาจจาเป็ นในการตีความผลลัพธ์

•

ระบุหน้ าที่ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงานในเรื่ องของการใช้ ทรัพยากร
ทางเทคโนโลยีและทรัพยากรทางปัญญา

•

กาหนดวิธีการใช้ ทรัพยากรทางเทคโนโลยีหรือทรัพยากรทางปั ญญา รวมถึงวิธีการของ
บุคคลในการทางานร่วมกันกับระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิธีการนาทรัพยากร
ทางปัญญามาถือปฏิบัติ และความมีพร้ อมของการสนับสนุนหรือช่วยเหลือสาหรับการใช้
ทรัพยากรทางเทคโนโลยีหรือทรัพยากรทางปัญญา

ผูใ้ ห้บริการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16(น) 32(ซ))
ก105. ในบางสถานการณ์ ส านั ก งานอาจใช้ ทรั พ ยากรที่ ได้ จากผู้ ใ ห้ บริ ก าร โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ในสถานการณ์ เมื่ อสานัก งานไม่ มีสิทธิในการเข้ าถึงทรั พยากรภายในได้ อย่ า งเหมาะสม แม้ ว่า
ส านั ก งานอาจใช้ ท รั พ ยากรจากผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร ส านั ก งานยั ง คงต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบระบบการบริ หาร
คุณภาพนั้น
ตัวอย่างทรัพยากรจากผูใ้ ห้บริการ
•

การว่าจ้ างบุคลากรในการปฏิบัติกิจกรรมการติดตามผลหรือการสอบทานคุณภาพงาน
หรือให้ การปรึกษาหารือเกี่ ยวกับประเด็นทางเทคนิค

•

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพาณิชย์ทถี่ ูกใช้ ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

•

บุคคลที่ ปฏิบัติงานตามวิธีการในงานของสานักงาน ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีของกิจการ
ภายในกลุ่มจากสานักงานอื่ นซึ่ งไม่ได้ อยู่ ภายในเครือข่ายของสานักงาน หรือการว่าจ้ าง
บุคคลในการเข้ าร่วมการตรวจนับสินค้ าคงเหลือในพื้นที่ ห่างไกล

•

ผู้ เ ชี่ ยวชาญภายนอกของผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ ส านั ก งานใช้ เพื่ อช่ ว ยกลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใน
การได้ มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี
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ก106. ในการระบุและการประเมินความเสี่ยงด้ านคุณภาพ สานักงานถูกกาหนดให้ ทาความเข้ าใจเกี่ ยวกับ
เงื่ อนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระทาการหรือการไม่กระทาการที่ อาจส่งผลในทางตรงข้ ามกับ
การบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ซึ่ งรวมถึงเงื่ อนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระทาการหรือ
การไม่กระทาการที่ เกี่ ยวข้ องกับผู้ให้ บริการ ในการทาเช่นนั้น สานักงานอาจพิจารณาลักษณะของ
ทรัพยากรที่ ได้ จากผู้ให้ บริการ วิธีการและขอบเขตของทรัพยากรที่ สานักงานใช้ และลักษณะทั่วไป
ของผู้ให้ บริการที่ สานักงานใช้ (เช่น ความแตกต่างในประเภทของสานักงานบริการทางวิชาชีพอื่ นที่
ใช้ ) เพื่ อที่ จะระบุและประเมินความเสี่ยงด้ านคุณภาพที่ เกี่ ยวข้ องกับการใช้ ทรัพยากรเหล่านั้น
ก107. ในการพิ จ ารณาว่ า ทรั พ ยากรจากผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารมี ความเหมาะสมหรื อ ไม่ สาหรั บ การใช้ ในระบบ
การบริ ห ารคุ ณ ภาพของส านั ก งานหรื อ ในการปฏิบั ติง านนั้ น ส านั ก งานอาจได้ รั บ สารสนเทศ
เกี่ ยวกับ ผู้ให้ บ ริ ก ารและจานวนของแหล่ ง ที่ มาของทรั พ ยากรที่ ได้ เรื่ องที่ สานั กงานอาจใช้ ใ น
การพิจารณา รวมถึง
•

วัตถุประสงค์และความเสี่ยงด้ านคุณภาพที่ เกี่ ยวข้ อง ตัวอย่ างเช่ น ในกรณีของวิธีการจาก
ผู้ให้ บริ การ ซึ่ งอาจมีความเสี่ยงด้ านคุณภาพที่ เกี่ ยวข้ องกับวั ตถุประสงค์ ด้านคุณภาพใน
ย่อหน้ าที่ 32(ช) เช่น ความเสี่ยงด้ านคุณภาพที่ ผู้ให้ บริการไม่ได้ ปรับปรุงวิธีการเพื่ อสะท้ อน
ถึงการเปลี่ ยนแปลงในมาตรฐานวิชาชีพและข้ อกาหนดทางกฎหมายและข้ อบังคับที่ เกี่ ยวข้ อง

•

ลักษณะและของเขตของทรัพยากร และเงื่ อนไขของการบริการ (เช่ น ในกรณีที่เกี่ ยวกับ
ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจพิจารณาถึงความถี่ในการปรับปรุงที่ ได้ รับ ข้ อจากัด
ของการใช้ ร ะบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิธีการจัดการของผู้ให้ บ ริ การเกี่ ยวกับ
การรักษาความลับของข้ อมูล)

•

ขอบเขตของการใช้ ทรัพยากรระหว่ างสานักงาน วิธีการที่ สานักงานจะนาทรัพยากรมาใช้
และความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้ งาน

•

ขอบเขตของการจัดการทรัพยากรสาหรับสานักงาน

•

การใช้ งานของผู้ให้ บริการก่อนหน้ าของสานักงาน

•

ประสบการณ์ของผู้ให้ บริการในอุตสาหกรรมและชื่ อเสียงของผู้ให้ บริการในตลาด

ก108. สานักงานอาจมีหน้ าที่ ความรับผิดชอบในการกระทาการเพิ่ มเติมในการใช้ ทรัพยากรจากผู้ให้ บริการ
เพื่ อที่ ว่าทรัพยากรสามารถทาหน้ าที่ ได้ อย่างมีประสิทธิผล ตัวอย่างเช่น สานักงานอาจจาเป็ นต้ อง
สื่อสารสารสนเทศกับผู้ให้ บริการเพื่ อให้ ทรัพยากรสามารถทาหน้ าที่ ได้ อย่ างมีประสิทธิผล หรือ
ในกรณีของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานอาจจาเป็ นต้ องมีการสนับสนุนโครงสร้ าง
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสม
สารสนเทศและการสือ่ สาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 33)
ก109. การได้ รับ การผลิต หรือการสื่อสารสารสนเทศเป็ นกระบวนการต่อเนื่ องที่ เกี่ ยวข้ องกับบุคลากร
ทุกคนและเป็ นการรวบรวมการกระจายของสารสนเทศภายในสานักงานและภายนอกเข้ าไว้ ด้วยกัน
สารสนเทศและการสื่อสารกระจายไปทั่วทุกองค์ประกอบของระบบการบริหารคุณภาพ
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ระบบสารสนเทศของสานักงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 33(ก))
ก110. สารสนเทศที่ น่าเชื่ อถือและมีความเกี่ ยวข้ อง รวมถึงสารสนเทศที่ ถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา และ
ท าให้ ก ารท างานของระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพของส านั ก งานมี ค วามถู ก ต้ อ ง และสนั บ สนุ น
การตัดสินใจเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ
ก111. ระบบสารสนเทศอาจรวมถึงการใช้ งานคู่มือหรือองค์ประกอบทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งมีผล
ต่อชนิดของสารสนเทศที่ ถูกระบุ ได้ มา ประมวลผล เก็บรักษา และสื่อสาร วิธีปฏิบัติในการระบุ
ได้ มา ประมวลผล เก็บรักษา และสื่อสารสารสนเทศอาจต้ องปฏิบัติตามผ่านระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และในบางกรณีอาจถูกรวมไว้ ในการตอบสนองต่อองค์ประกอบอื่ นของสานั กงาน
นอกจากนั้น อาจบันทึกแบบดิจิทลั แทนหรือเพิ่ มเติมจากบันทึกแบบกายภาพ
ตัวอย่างการปรับให้เหมาะสมทีแ่ สดงให้เห็นว่าการออกแบบระบบสารสนเทศสาหรับสานักงานทีม่ ี
ความซับซ้อนน้อยทาได้อย่างไร
สาหรับสานักงานที่ มีความซับซ้ อนน้ อยที่ มบี ุคลากรจานวนน้ อย และผู้นามีความเกี่ ยวข้ องโดยตรง
นโยบายและวิธีปฏิบัติแบบเข้ มงวดที่ ระบุ ถึงวิธีการที่ สารสนเทศต้ องถูกระบุ ได้ มา ประมวลผล
และเก็บรักษาอาจไม่จาเป็ น
การสือ่ สารภายในสานักงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 33(ข) 33(ค))
ก112. ส านั ก งานอาจรั บ รู้ แ ละส่ ง เสริ ม หน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค ลากรและกลุ่ ม ผู้ ป ฏิบั ติ ง านใน
การแลกเปลี่ ยนสารสนเทศกับสานักงานและระหว่างกัน เอง โดยการกาหนดช่องทางการสื่อสาร
เพื่ ออานวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างสานักงาน
ตัวอย่างของการสือ่ สารระหว่างสานักงาน บุคลากร และกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงาน
•

สานักงานสื่อสารถึงหน้ าที่ ความรับผิดชอบสาหรับการนาการตอบสนองของสานักงานไป
ให้ กบั บุคลากรและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานไปปฏิบัติ

•

ส านั ก งานสื่ อสารการเปลี่ ยนแปลงของระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพต่ อ บุ ค ลากรและ
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ในเรื่ องขอบเขตของการเปลี่ ยนแปลงที่ ส่งผลต่อหน้ าที่ ความรับผิดชอบ
และการทาให้ บุคลากรและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสามารถกระทาตามหน้ าที่ ความรับผิดชอบ
อย่างรวดเร็วและเหมาะสม

•

สานักงานสื่อสารสารสนเทศที่ ได้ รับในช่ วงกระบวนการการตอบรับและการคงไว้ ของ
สานักงานที่ เกี่ ยวข้ องกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในการวางแผนและปฏิบัติงาน

•

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสื่อสารสารสนเทศต่อสานักงาน เกี่ ยวกับ
o

ข้ อมูลลูกค้ าที่ ได้ รับในระหว่างการปฏิบัติงานซึ่ งอาจเป็ นเหตุให้ สานักงานปฏิ เสธ
ความสัมพันธ์กับลูกค้ า หรืองานที่ มีลักษณะเฉพาะ ซึ่ งสารสนเทศได้ รับ รู้ ก่อน
การตอบรับงานหรือการคงไว้ ซงความสั
ึ่
มพันธ์กบั ลูกค้ าหรืองานที่ มีลักษณะเฉพาะ

54

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

o

การดาเนิ น การของการตอบสนองของสานั ก งาน (เช่ น ความกังวลเกี่ ยวกับ
กระบวนการของสานักงานสาหรับ การมอบหมายงานให้ กับ บุคลากรในงาน)
ซึ่ งในบางกรณีอาจแสดงถึงข้ อบกพร่องในระบบการบริหารคุณภาพของสานักงาน

•

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสื่อสารสารสนเทศให้ กบั ผู้สอบทานคุณภาพงานหรือบุคคลที่ ทาหน้ าที่ ให้
การปรึกษาหารือ

•

กลุ่มผู้ป ฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจ การสื่อสารประเด็น ให้ กับ ผู้สอบบัญ ชีข องกิจ การ
ภายในกลุ่มตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของสานักงาน ซึ่ งรวมถึงประเด็นที่ เกี่ ยวข้ องกับ
การบริหารคุณภาพในระดับงาน

•

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้ รับมอบหมายหน้ าที่ ความรับผิดชอบด้ านปฏิบัติการสาหรับ
การปฏิ บั ติ ต ามข้ อก าหนดเกี่ ยวกั บ ความเป็ นอิ ส ระสื่ อสารกั บ บุ ค ลากรและกลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ ยวข้ องในเรื่ องการเปลี่ ยนแปลงข้ อกาหนดเกี่ ยวกับความเป็ นอิสระ และ
นโยบายหรือวิธปี ฏิบัติของสานักงานเพื่ อตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลงนั้น

การสือ่ สารกับบุคคลภายนอก
การสื่อสารถึงเครือข่ายหรือภายในเครือข่ายของสานักงานและผู้ให้ บริการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 33(ง)(1))
ก113. นอกจากการสื่อสารสารสนเทศของสานักงานถึงเครือข่ายหรือภายในเครือข่ายของสานักงานหรือ
ผู้ให้ บริการแล้ ว สานักงานอาจจาเป็ นต้ องได้ รับสารสนเทศจากเครือข่าย สานักงานเครือข่าย หรือ
ผู้ให้ บริการซึ่ งสนับสนุนสานักงานในการออกแบบ การนาไปปฏิบัติ และการดาเนินการในระบบ
การบริหารคุณภาพด้ วย
ตัวอย่างสารสนเทศทีส่ านักงานได้รบั จากภายในเครือข่ายของสานักงาน
สานักงานได้ รับสารสนเทศจากเครือข่ายหรือสานักงานเครือข่ายอื่ นเกี่ ยวกับลูกค้ าของสานักงาน
เครือข่ายอื่ นซึ่ งมีข้อกาหนดเกี่ ยวกับความเป็ นอิสระที่ ส่งผลกระทบต่อสานักงาน
การสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกอื่ นของสานักงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 33(ง)(2))
ก114. ตัวอย่างเมือ่ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรฐานวิชาชีพอาจกาหนดให้สานักงานสือ่ สารข้อมูลกับ
บุคคลภายนอก
•

ส านั ก งานตระหนั ก ถึ ง การไม่ ป ฏิบั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ของลู ก ค้ า และข้ อ ก าหนด
ด้ า นจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อ งก าหนดให้ ส านั ก งานรายงานการไม่ ป ฏิบั ติ ต ามกฎหมายและ
ข้ อ บั ง คั บ ต่ อ บุ ค คลภายนอกของบริ ษั ท ลู ก ค้ า ที่ เหมาะสม หรื อ พิ จ ารณาว่ า การรายงานเป็ น
การกระทาที่ เหมาะสมในสถานการณ์น้นั หรือไม่

•

กฎหมาย หรื อ ข้ อ บังคับ อาจก าหนดให้ สานักงานเปิ ดเผยรายงานความโปร่ งใสและอาจระบุ
ลักษณะของสารสนเทศที่ ถูกกาหนดให้ รวมไว้ ในรายงานความโปร่งใสด้ วย

•

กฎหมาย หรือข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้ สานักงานสื่อสารบางเรื่ องให้ กบั ผู้มีหน้ าที่
กากับดูแล
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ก115. ในบางกรณี กฎหมายหรือข้ อบังคับอาจยับยั้งสานักงานจากการสื่อสารสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้ องกับ
ระบบการบริหารคุณภาพสู่ภายนอก
ตัวอย่างเมือ่ สานักงานอาจถูกยับยัง้ จากการสือ่ สารข้อมูลสู่ภายนอก
•

ภายใต้ กฎหมายหรือข้ อบังคับที่ เกี่ ยวกับความลับหรือความเป็ นส่วนตัว ห้ ามมิให้ เปิ ดเผย
สารสนเทศบางอย่าง

•

หน้ าที่ ของการรักษาความลับภายใต้ กฎหมาย ข้ อบังคับ หรือข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่
เกี่ ยวข้ อง

การตอบสนองโดยเฉพาะเจาะจง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 34)
ก116. การตอบสนองโดยเฉพาะเจาะจงอาจกล่ าวถึงความเสี่ยงด้ านคุณภาพหลายเรื่ องที่ เกี่ ยวข้ องกับ
วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพมากกว่าหนึ่ งข้ อในองค์ประกอบที่ แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น นโยบายหรือ
วิธีปฏิบัติสาหรับความไม่พอใจและข้ อกล่าวหาอาจกล่าวถึงความเสี่ยงด้ านคุณภาพที่ เกี่ ยวข้ องกับ
วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพในเรื่ องทรัพยากร (เช่ น ความมุ่งมั่นต่อคุณภาพของบุคลากร) เรื่ อง
ข้ อ ก าหนดด้ า นจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อ ง และการก ากั บ ดู แ ลและผู้ น า การตอบสนองโดย
เฉพาะเจาะจงเพี ย งล าพั ง อาจไม่ เพี ย งพอที่ จะท าให้ บ รรลุ วั ตถุ ป ระสงค์ ข องระบบการบริ หาร
คุณภาพ
ข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 34(ก))
ก117. ข้ อ ก าหนดด้ า นจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อ งอาจประกอบด้ ว ยเงื่ อนไขที่ เกี่ ยวกั บ การระบุ แ ละ
การประเมินการคุกคามและวิธีการรับมือ ตัวอย่างเช่น ประมวลจรรยาบรรณสาหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีกาหนดกรอบแนวคิดสาหรับ จุดประสงค์ในเรื่ องนี้และการประยุกต์ใช้ กรอบแนวคิด
โดยที่ สานักงานนาไปใช้ อย่างสมเหตุสมผลและรายงานผลการตรวจสอบบุคคลที่ สาม
ก118. ข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ องอาจระบุถึง วิธีการตอบสนองของสานักงานต่อการละเมิด
ตัวอย่ างเช่ น ประมวลจรรยาบรรณสาหรับ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญ ชี กาหนดข้ อกาหนดในกรณี ที่
สานักงานเกิดการละเมิด ประมวลจรรยาบรรณสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้ ึน รวมถึงกาหนด
ข้ อกาหนดเฉพาะเกี่ ยวกับการละเมิดมาตรฐานในเรื่ องความเป็ นอิสระ ซึ่ งรวมถึงข้ อกาหนดในเรื่ อง
การสื่อสารไปยังบุคคลภายนอก
ก119. สานักงานอาจกล่าวถึงเรื่ องที่ เกี่ ยวข้ องกับการละเมิดข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อง ดังนี้
•

การสื่อสารในเรื่ องการละเมิ ด ข้ อ ก าหนดด้ า นจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อ งไปยั ง บุ ค ลากรที่
เหมาะสม

•

การประเมิ น ระดั บ ความมี นั ย ส าคั ญ และผลกระทบของการละเมิ ด ต่ อ การปฏิ บั ติ ต าม
ข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อง

•

การกระทาที่ จะต้ องดาเนินการตอบสนองเพื่ อแก้ ไขผลที่ เกิดขึ้นจากการละเมิดจนเป็ นที่
น่าพอใจ รวมถึงการกระทาที่ จะต้ องดาเนินการอย่างทันที
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•

การพิจารณาว่าจะรายงานเรื่ องการละเมิดไปยังบุคคลภายนอกหรือไม่ เช่น ผู้มีหน้ าที่ กากับ
ดูแลของกิจการซึ่ งเกี่ ยวข้ องกับการละเมิด หรือผู้มีหน้ าที่ กากับดูแลจากภายนอก และ

•

การพิจารณาการกระทาที่ เหมาะสมที่ จะต้ องดาเนินการตามความรับผิดชอบของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลผู้ทมี่ ีหน้ าที่ รับผิดชอบเรื่ องการละเมิดนี้

ข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหา (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 34(ค))
ก120. การก าหนดนโยบายหรื อ วิ ธีป ฏิบั ติ ใ นการจั ด การกับ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นและข้ อ กล่ า วหาอาจช่ ว ย ให้
สานักงานป้ องกันการรายงานที่ ไม่เหมาะสมนอกจากนี้อาจช่วยสานักงานในเรื่ อง
•

การระบุและการจัดการกับบุคคล รวมถึงผู้นา ซึ่ งไม่ได้ แสดงหรือปฏิบัติในลักษณะที่ ทาให้
เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพ และสนับสนุนความมุ่งมั่นต่อคุณภาพของสานักงาน หรือ

•

การระบุข้อบกพร่องในระบบการบริหารคุณภาพ

ก121. ข้ อร้ องเรียนและข้ อกล่าวหาอาจจัดทาโดยบุคลากร หรือหน่วยงานภายนอกอื่ นของสานักงาน (เช่น
ลูกค้ า ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม หรือบุคคลภายในเครือข่ายของสานักงาน)
สารสนเทศทีร่ ับรูภ้ ายหลังการตอบรับหรือการคงไว้ซึง่ ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าหรื องานทีม่ ีลกั ษณะเฉพาะ
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 34(ง))
ก122. สารสนเทศที่ ได้ รั บ รู้ภายหลังการตอบรั บ หรื อการคงไว้ ซึ่ งความสัมพัน ธ์กับ ลูก ค้ า หรื อ งานที่ มี
ลักษณะเฉพาะอาจ
•

มีอยู่ในช่วงที่ สานักงานตัดสินใจตอบรับหรือการคงไว้ ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้ าหรืองานที่ มี
ลักษณะเฉพาะ และสานักงานไม่ได้ ตระหนักถึงสารสนเทศดังกล่าว หรือ

•

เกี่ ยวข้ องกับสารสนเทศใหม่ทเี่ กิดขึ้นจากการตัดสินใจตอบรับหรือการคงไว้ ซงความสั
ึ่
มพันธ์
กับลูกค้ าหรืองานที่ มีลักษณะเฉพาะ
ตั ว อย่ า งของเรื่อ งที ่ร ะบุ ใ นนโยบายหรื อ วิธี ป ฏิ บัติ ข องส านัก งานส าหรับ สถานการณ์เ มื่อ มี
สารสนเทศที ไ่ ด้รับรูภ้ ายหลังการตอบรับหรือการคงไว้ซึ่งความสัมพัน ธ์กับลูกค้าหรืองานที ่มี
ลักษณะเฉพาะ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจตอบรับงานหรือการคงไว้ซึง่ ความสัมพันธ์กบั
ลูกค้าหรืองานทีม่ ีลกั ษณะเฉพาะ
•

ดาเนินการปรึกษาหารือภายในสานักงานหรือกับที่ ปรึกษาทางกฎหมาย

•

การพิจารณาว่ามีข้อกาหนดวิชาชีพ กฎหมาย หรือข้ อบังคับที่ กาหนดให้ สานักงานต้ อง
ดาเนินงานตรวจสอบต่อหรือไม่

•

การหารือในระดับที่ เหมาะสมเกี่ ยวกับการบริหารจัดการของลูกค้ าและผู้มีหน้ าที่ กากับ
ดูแล หรือหน่วยงาน เกี่ ยวกับการกระทาซึ่ งสานักงานอาจต้ องดาเนินการตามข้ อเท็จจริง
ที่ และสถานการณ์เกี่ ยวข้ อง

•

เมื่ อสานักงานพิจารณาว่าการถอนตัวเป็ นการกระทาที่ เหมาะสม
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o

ต้ องแจ้ งการตัดสินใจนี้พร้ อ มทั้งเหตุผลการถอนตัวกับทางผู้บริหารของลูกค้ า
และผู้มีหน้ าที่ กากับดูแลหรือหน่วยงานที่ ว่าจ้ าง

o

พิจารณาว่ามีข้อกาหนดวิชาชีพ กฎหมาย หรือข้ อบังคับที่ กาหนดให้ สานักงาน
รายงานการถอนตัวจากงานหรือทั้งจากงานและความสัมพันธ์กับลูกค้ า พร้ อม
กับเหตุผลในการถอนตัวไปยังหน่วยงานกากับดูแลหรือไม่

ก123. ในบางสถานการณ์ กฎหมายหรือข้ อบังคับในประเทศอาจกาหนดภาระผูกพันของสานักงานใน
การตอบรั บ หรื อ คงไว้ ซึ่งความสัมพัน ธ์กับ ลูกค้ า หรื อในกรณี ของภาครั ฐ สานั กงานอาจได้ รับ
การแต่งตั้งผ่านบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ตัวอย่างของเรื่องทีร่ ะบุในนโยบายหรือ วิธีปฏิบตั ิ ของสานักงาน ในสถานการณ์เมื่อสานักงานมี
ภาระผูกพันในการตอบรับหรือคงไว้ซึง่ งาน หรือเมือ่ สานักงานไม่สามารถถอนตัวจากงาน และ
สานักงานตระหนักถึงข้อมูลทีจ่ ะเป็ นเหตุให้สานักงานปฏิเสธหรือยุติงาน
•

สานักงานพิจารณาผลกระทบของสารสนเทศต่อการปฏิบัติงาน

•

สานักงานสื่อสารสารสนเทศให้ กับ ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน และให้ ผ้ ูสอบบัญชีที่
รับผิดชอบงานเพิ่ มขอบเขตและความถี่ ของทิศทางและการควบคุมดูแลงานของสมาชิก
ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและสอบทานงานนั้น

•

สานักงานมอบหมายบุคลากรที่ มีประสบการณ์มากให้ กบั งานนั้น

•

สานักงานพิจารณาว่าต้ องมีการปฏิบัติงานสอบทานคุณภาพงาน

การสือ่ สารกับบุคคลภายนอก (อ้ างถึงถึงย่อหน้ าที่ 34(จ))
ก124. ความสามารถในการรักษาความเชื่ อมั่นของผู้มีส่วนได้ เสียในคุณภาพงานของสานักงานอาจทาให้
เพิ่ มขึ้ น โดยการที่ ส านั ก งานสื่อสารเกี่ ยวกับ กิจ กรรมที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อให้ เ กิด คุ ณ ภาพและความมี
ประสิทธิผลของกิจกรรมอย่างตรงประเด็น เชื่ อถือได้ และโปร่งใส
ก125. บุ ค คลภายนอกที่ อาจใช้ ส ารสนเทศเกี่ ยวกับ ระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพของส านั ก งาน รวมทั้ง
ขอบเขตความสนใจในระบบการบริหารคุณภาพของสานักงาน อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะ
และสถานการณ์ของสานักงานและของงานนั้น ๆ
ตัวอย่างบุคคลภายนอกทีอ่ าจใช้สารสนเทศเกีย่ วกับระบบการบริหารคุณภาพของสานักงาน
•

ผู้บริหารหรือผู้มีหน้ าที่ กากับดูแลลูกค้ าของกิจการ อาจใช้ สารสนเทศเพื่ อประเมินว่าจะ
แต่งตั้งสานักงานเพื่ อปฏิบัติงานหรือไม่

•

ผู้มีอานาจในการกากับดูแลภายนอก อาจต้ องการสารสนเทศเพื่ อใช้ ในการสนับสนุน
หน้ าที่ ความรับผิดชอบของผู้มีอานาจในการติดตามผลคุณภาพของงานที่ อยู่ภายใต้
กฎหมายของประเทศ และเพื่ อทาความเข้ าใจการทางานของสานักงาน
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•

ส านั ก งานอื่ นที่ ใช้ ง านของส านั ก งานในการปฏิบั ติ ง าน (เช่ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องกลุ่ ม
กิจการ) อาจร้ องขอสารสนเทศดังกล่าว

•

ผู้ ใ ช้ รายงานของส านั ก งาน เช่ น นั ก ลงทุ น ซึ่ งใช้ รายงานในการตั ด สิ น ใจ อาจมี
ความต้ องการสารสนเทศดังกล่าว

ก126. สารสนเทศที่ ให้ แ ก่ บุ ค คลภายนอกเกี่ ยวกับ ระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพของส านั ก งาน รวมถึ ง
สารสนเทศที่ สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ กากับดูแลเกี่ ยวกับวิธีการที่ ระบบการบริหารคุณภาพสนับสนุ น
การปฏิบัติงานให้ มีคุณภาพอย่างสมา่ เสมอ อาจประกอบด้ วยเรื่ องต่าง ๆ เช่น
•

ลักษณะและสถานการณ์ของสานักงาน เช่น โครงสร้ างองค์กร รูปแบบธุรกิจ กลยุทธ์ และ
สภาพแวดล้ อมในการดาเนินงาน

•

การก ากับ ดูแ ลและผู้น าของสานั กงาน เช่ น วัฒนธรรม การแสดงถึง ความมุ่งมั่น ที่ มี ต่ อ
คุณภาพ และบทบาทที่ ได้ รับมอบหมาย หน้ าที่ ความรับผิดชอบและหน้ าที่ เกี่ ยวกับระบบ
การบริหารคุณภาพ

•

วิ ธี ก ารที่ ส านั ก งานบรรลุ ห น้ าที่ ความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ยวกั บ การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนด
ด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อง ซึ่ งรวมทั้งข้ อกาหนดเกี่ ยวกับความเป็ นอิสระ

•

ปัจจัยต่าง ๆ ที่ นามาซึ่ งงานที่ มีคุณภาพ ตัวอย่างเช่น สารสนเทศอาจถูกนาเสนอในรูปแบบ
ของตัวชี้วัดคุณภาพงานพร้ อมกับการบรรยายเพื่ อที่ จะอธิบายตัวชี้วัดดังกล่าว

•

ผลของกิจกรรมการติดตามผลของสานักงานและการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยหน่วยงาน
ภายนอก และวิธีการที่ สานักงานได้ แก้ ไขข้ อบกพร่ องที่ ระบุหรือมีการตอบสนองต่อเรื่ อง
เหล่านั้น

•

การประเมิ น ผลที่ ได้ ป ฏิบั ติ ต ามย่ อ หน้ า ที่ 53-54 ที่ ว่ า ระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพท าให้
สานักงานมีความเชื่ อมั่นอย่ างสมเหตุสมผลว่ าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบและ
สรุปผลนั้นได้ รวมถึงเกณฑ์ของดุลยพินิจที่ ใช้ ในการประเมินผลและสรุปผล

•

วิธีก ารที่ สานั ก งานมีก ารตอบสนองต่ อ การพัฒนาที่ เพิ่ งเกิด ขึ้น และการเปลี่ ยนแปลงใน
สถานการณ์ของสานักงานหรืองานของสานักงาน รวมถึงวิธกี ารที่ ระบบการบริหารคุณภาพมี
การปรับเปลี่ ยนเพื่ อที่ จะตอบสนองการเปลี่ ยนแปลงเหล่านั้น

•

ความสัมพันธ์ระหว่างสานักงานและเครือข่าย โครงสร้ างของเครือข่ายในภาพรวม คาอธิบาย
ข้ อกาหนดของเครือข่ายและบริการเครือข่าย ความรับผิดชอบของสานักงานและเครือข่าย
(รวมถึงสานักงานที่ มีหน้ าที่ ความรับผิดชอบสูงสุดสาหรับระบบการบริหารคุณภาพ) และ
สารสนเทศเกี่ ยวกับขอบเขตในภาพรวมและผลของกิจกรรมการติดตามผลเครือข่ายทั่วทั้ง
สานักงานเครือข่าย
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การสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ กากับดูแล (อ้ างถึงถึงย่อหน้ าที่ 34(จ)(1))
ก127. วิ ธีก ารสื่อสารกับ ผู้ มี ห น้ า ที่ ก ากับ ดู แ ล (กล่ า วคื อ โดยส านั ก งาน หรื อ โดยกลุ่ ม ผู้ ป ฏิบั ติ ง าน)
อาจขึ้นกับนโยบายหรือวิธปี ฏิบัติของสานักงาน และสถานการณ์ของงาน
ก128. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) กล่าวถึง หน้ าที่ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีใน
การสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ กากับดูแลในการตรวจสอบงบการเงิน และกล่าวถึงการที่ ผ้ ูสอบบัญชีต้อง
กาหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ เหมาะสม ซึ่ งอยู่ในโครงสร้ างการกากับดูแลของกิจการที่ จะต้ อง
สื่อสารด้ วย19 และกระบวนการสื่อสาร20 ในบางสถานการณ์ อาจเป็ นการเหมาะสมที่ จะสื่อสารกับ
ผู้ มี ห น้ า ที่ ก ากับ ดู แ ลของกิจ การนอกเหนื อ จากกิจ การจดทะเบี ย น (หรื อ เมื่ อปฏิบั ติ ง านอื่ น)
ตัวอย่างเช่น กิจการที่ อาจมีส่วนได้ เสียสาธารณะ หรือมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ เช่น
•

กิจการที่ ดาเนินธุรกิจ หลัก ในการดูแ ลสิน ทรั พย์ของกลุ่มบุคคลภายนอกในวงกว้ า ง เช่ น
สถาบันการเงิน ธนาคาร บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย กองทุนบานาญ เป็ นต้ น

•

กิจการที่ อยู่ในความสนใจของสาธารณชน หรือมี ผ้ ูบริหารหรือเจ้ าของที่ อยู่ในความสนใจ
ของสาธารณชน

•

กิจการที่ มีผ้ มู ีส่วนได้ เสียจานวนมากในวงกว้ าง

ข้ อพิจารณาสาหรับภาครัฐ
ก129. สานักงานอาจประเมินความเหมาะสมของการสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ กากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ
เกี่ ยวกับการใช้ ระบบการบริหารคุณภาพของสานักงานเพื่ อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ มีคุณภาพ
อย่ า งสม่า เสมอ โดยพิ จ ารณาถึ ง ขนาดและความซั บ ซ้ อ นของหน่ วยงานภาครั ฐ ขอบข่ า ยของ
ผู้มีส่วนได้ เสีย ลัก ษณะของบริ ก ารที่ จัดหาให้ รวมทั้งบทบาทและหน้ า ที่ ความรั บ ผิดชอบของ
ผู้มีหน้ าที่ กากับดูแล
การประเมินเมื่ อมีความเหมาะสมอย่างอื่ นที่ จะสื่อสารกับกลุ่มบุคคลภายนอก (อ้ างถึงถึงย่อหน้ าที่ 34(จ)(2))
ก130. การพิจารณาของสานักงานว่ าเวลาใดที่ มีความเหมาะสมที่ จะสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ ยวกับ
ระบบการบริหารคุณภาพของสานักงาน เป็ นเรื่ องของดุลยพินิจเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และอาจมี
อิทธิพลจากเรื่ องต่าง ๆ เช่น

19
20

•

ประเภทของงานที่ สานักงานปฏิบัติและประเภทของกิจการของงานที่ ปฏิบัติน้ัน

•

ลักษณะและสถานการณ์ของสานักงาน

•

ลักษณะสภาพแวดล้ อมในการดาเนินงานของสานักงาน เช่น ธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจใน
ประเทศของสานักงาน และลักษณะของตลาดการเงินที่ สานักงานดาเนินการอยู่

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) “การสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล” ย่อหน้ าที่ 11–13
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ย่อหน้ าที่ 18–22
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•

ขอบเขตของการสื่อสารที่ สานักงานได้ ส่ ือสารกับบุคคลภายนอกไปแล้ วเกี่ ยวกับกฎหมาย
หรื อ ข้ อ บังคับ (กล่ า วคือ มีความจาเป็ นที่ ต้ อ งสื่อสารเพิ่ มเติ ม หรื อ ไม่ และหากจ าเป็ น
จะต้ องสื่อสารเรื่ องอะไร)

•

•

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ เสียเกี่ ยวกับ การดาเนินงานที่ อยู่ภายใต้ กฎหมายในประเทศ
ของสานักงาน รวมถึงความเข้ าใจและความสนใจที่ บุคคลภายนอกได้ กล่าวถึงเกี่ ยวกับงานที่
สานักงานปฏิบัติและกระบวนการในการปฏิบัติงานของสานักงาน
แนวโน้ มของกฎหมายในประเทศ

•

สารสนเทศที่ เผยแพร่สู่บุคคลภายนอกแล้ ว

•

วิธีการที่ กลุ่มบุคคลภายนอกอาจใช้ สารสนเทศ และความเข้ าใจทั่วไปของบุคคลเหล่ านั้น
สาหรับเรื่ องที่ เกี่ ยวข้ องกับระบบการบริหารคุณภาพของสานักงาน และการตรวจสอบ หรือ
การสอบทานงบการเงิน หรืองานให้ ความเชื่ อมั่นอื่ นตลอดจนบริการเกี่ ยวเนื่ อง

•

ประโยชน์สาธารณะของการสื่อสารภายนอก และจะถูกคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่าจะสูง
กว่าต้ นทุน (ที่ เป็ นตัวเงินหรืออย่างอื่ น) ของการสื่อสารดังกล่าว

เรื่ องดังกล่ าวข้ างต้ นอาจมีผลกระทบต่อ สารสนเทศที่ สานักงานสื่อสาร และลักษณะ ระยะเวลา
ขอบเขต และรูปแบบที่ เหมาะสมของการสื่อสาร
ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขต รวมถึงรูปแบบที่ เหมาะสมของการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลภายนอก (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ 34(จ)(3))
ก131. ส านั ก งานอาจพิ จ ารณาคุ ณ ลั ก ษณะต่ อ ไปนี้ ในการจั ด ท าสารสนเทศที่ น าไปสื่ อสารกั บ กลุ่ ม
บุคคลภายนอก
•

สารสนเทศมีความเฉพาะเจาะจงตามสถานการณ์ของสานักงาน การเชื่ อมโยงเรื่ องต่าง ๆ ใน
การสื่อสารของสานัก งานโดยตรงเกี่ ยวกับ สถานการณ์เฉพาะของสานักงาน อาจช่ วยลด
โอกาสที่ สารสนเทศดังกล่าวจะกลายเป็ นข้ อมูลทั่วไปและมีประโยชน์น้อยลงเมื่ อเวลาผ่านไป

•

สารสนเทศถูกนาเสนอในลักษณะที่ ชัดเจนและเข้ าใจง่าย และการนาเสนอต้ องไม่ทาให้ เกิด
ความบิดเบือนหรือไม่ส่งผลกระทบอย่างไม่เหมาะสมต่อผู้ใช้ สารสนเทศนั้น (เช่น สารสนเทศ
ที่ นาเสนอมีความสมดุลอย่างเหมาะสมในแง่มุมเชิงบวกและเชิงลบในเรื่ องที่ ส่ อื สาร)

•

สารสนเทศมีความถูกต้ องและครบถ้ วนในสาระสาคัญทุกประการและไม่มีสารสนเทศที่ ถูก
บิดเบือน

•

สารสนเทศคานึงถึงความจาเป็ นในสารสนเทศของผู้ใช้ ทเี่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมาย ในการพิจารณา
ความจาเป็ นในสารสนเทศของผู้ใช้ สานั กงานอาจพิจารณาเรื่ องต่ า ง ๆ เช่ น ระดับ ของ
รายละเอียดที่ ผู้ใช้ พิจารณาว่ามีความหมาย และผู้ใช้ สามารถเข้ าถึง สารสนเทศที่ เกี่ ยวข้ อง
ผ่านแหล่งอื่ นได้ หรือไม่ (เช่น เว็บไซต์ของสานักงาน)
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ก132. สานักงานต้ องใช้ ดุลยพินิจเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการประเมินตามสถานการณ์ เกี่ ยวกับ รูปแบบ
ที่ เหมาะสมของการสื่อสารกับ บุค คลภายนอก รวมถึงการสื่อสารกับ ผู้มี หน้ า ที่ กากับ ดูแ ลเมื่ อ
ปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของกิจการจดทะเบียน ซึ่ งอาจเป็ นทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร
ดังนั้น รูปแบบการสื่อสารอาจแตกต่างกันไป
ตัวอย่างของรูปแบบการสือ่ สารกับกลุ่มบุคคลภายนอก
•

สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานความโปร่งใส หรือรายงานคุณภาพงานสอบบัญชี

•

การสื่อสารเป็ นลายลักษณ์อักษรที่ มีเป้ าหมายต่อผู้มีส่วนได้ เสียโดยเฉพาะ (กล่าวคือ
สารสนเทศเกี่ ยวกับผลลัพธ์ของกระบวนการติดตามผลและแก้ ไขของสานักงาน)

•

การสนทนาและโต้ ต อบกับ บุ ค คลภายนอกโดยตรง (เช่ น การหารื อ ระหว่ า งกลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีหน้ าที่ กากับดูแล)

•

เว็บเพจ

•

รู ป แบบอื่ นของสื่อดิ จิ ทัล เช่ น สื่อสัง คม หรื อ การสัม ภาษณ์ หรื อ การน าเสนอผ่ า น
เว็บคาสต์หรือวีดีโอ

งานทีอ่ ยู่ภายใต้การสอบทานคุณภาพงาน
การสอบทานคุณภาพงานที่ กาหนดโดยกฎหมายหรือข้ อบังคับ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 34(ฉ)(2))
ก133. กฎหมายหรือข้ อบังคับอาจกาหนดการสอบทานคุณภาพงานที่ ต้องปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น สาหรับงาน
ตรวจสอบสาหรับกิจการที่
•

เป็ นกิจการที่ มีส่วนได้ เสียสาธารณะตามนิยามในแต่ละประเทศ

•

ดาเนินงานในภาครัฐหรือได้ รับเงินทุนจากรัฐบาล หรือกิจการที่ มีหน้ าที่ ความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ

•

ด าเนิ น งานในอุ ต สาหกรรมบางประเภท (เช่ น สถาบั น การเงิ น ต่ า ง ๆ เช่ น ธนาคาร
บริษัทประกันภัย และกองทุนบาเหน็จบานาญ)

•

มีระดับสินทรัพย์ถึงเกณฑ์ทรี่ ะบุไว้ หรือ

•

อยู่ภายใต้ การบริหารของศาลหรือกระบวนการพิจารณาคดี (เช่น การชาระบัญชี)

การสอบทานคุณภาพงานเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ยงด้ านคุณภาพหนึ่ งเรื่ องหรือหลายเรื่ อง
ก134. ความเข้ าใจของสานักงานเกี่ ยวกับเงื่ อนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระทาการหรือการไม่กระทา
การที่ อาจส่งผลในทางตรงข้ ามกับการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ตามที่ กาหนดในย่อหน้ าที่
25(ก)(2) เกี่ ยวกับลักษณะและสถานการณ์ของงานที่ สานักงานปฏิบัติงาน ในการออกแบบและนา
การตอบสนองไปปฏิบั ติ เพื่ อตอบสนองต่ อ ความเสี่ ยงด้ า นคุ ณ ภาพหนึ่ งเรื่ องหรื อ หลายเรื่ อง
สานั กงานอาจพิ จารณาว่ าการสอบทานคุณภาพงานเป็ นการตอบสนองที่ เหมาะสมด้ วยเหตุ ผ ล
สาหรับการประเมินที่ เกี่ ยวข้ องกับความเสี่ยงด้ านคุณภาพ
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ตัว อย่ า งของเงื่อ นไข เหตุ ก ารณ์ สถานการณ์ การกระท าการหรื อ การไม่ ก ระท าการที ่อาจ
ก่อให้เกิดความเสีย่ งด้านคุณภาพหนึง่ เรือ่ งหรือหลายเรือ่ ง ซึง่ การสอบทานคุณภาพงานอาจเป็ น
การตอบสนองทีเ่ หมาะสม
รายการที่ เกี่ ยวข้ องกับประเภทของงานที่ สานักงานปฏิบัติงานและรายงานที่ ออก
•

งานที่ มีความซับซ้ อนหรือต้ องใช้ ดุลยพินิจในระดับสูง เช่น
o

งานตรวจสอบงบการเงินสาหรับกิจการที่ ดาเนินงานในอุตสาหกรรมที่ มักจะมี
การประมาณการทางบัญชีในระดับ สูงและไม่แน่ นอน (เช่ น สถาบันการเงิน
ขนาดใหญ่ หรือกิจการเหมืองแร่ ) หรือสาหรับ กิจการที่ มีความไม่แน่ นอนที่
เกี่ ยวข้ องกับเหตุการณ์หรือเงื่ อนไขที่ อาจก่อให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมี นัยสาคัญ
เกี่ ยวกับความสามารถของกิจการในการดาเนินงานต่อเนื่ อง

o

งานที่ ให้ ความเชื่ อมั่น ที่ ต้ อ งใช้ ทักษะเฉพาะด้ า นและความรู้ ในการวั ด หรื อ
ประเมินเรื่ องที่ อยู่ภายใต้ เกณฑ์ทใช้
ี่ ในการปฏิบัติงาน (เช่น รายงานก๊าซเรือน
กระจกซึ่ งมีความไม่แน่นอนอย่างมีนัยสาคัญเกี่ ยวข้ องกับปริมาณที่ รายงาน)

•

งานที่ มีประเด็นปัญหาที่ กาลังเผชิญอยู่ เช่น งานตรวจสอบที่ มีผลการตรวจสอบภายใน
หรื อ การตรวจสอบอย่ า งละเอียดโดยหน่ ว ยงานภายนอกแล้ ว ข้ อบกพร่ องของการ
ควบคุ ม ภายในที่ มี นั ย ส าคั ญ ที่ ไม่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ข หรื อ การปรั บ ย้ อ นหลั ง อั น เป็ น
สาระสาคัญของข้ อมูลเปรียบเทียบในงบการเงิน

•

งานที่ มีสถานการณ์ที่ไม่ปกติที่ถูกระบุข้ ึนระหว่ างกระบวนการตอบรับและคงไว้ ของ
สานักงาน (เช่น ลูกค้ ารายใหม่ ทมีี่ ประเด็นไม่เห็นด้ วยกับผู้สอบบัญชีหรือผู้ประกอบ
วิชาชีพงานให้ ความเชื่ อมั่นคนเดิม)

•

งานที่ เกี่ ยวข้ องกับการรายงานข้ อมูลทางการเงินหรือข้ อมูลที่ ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินที่
อาจถูกรวมอยู่ในแฟ้ มข้ อบังคับ และอาจเกี่ ยวข้ องกับการใช้ ดุลยพินิจในระดับสูง เช่น
ข้ อมูลทางการเงินเสมือนที่ รวมอยู่ในหนังสือชี้ชวน

ประเภทของกิจการที่ เกี่ ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน:
•

กิจการในอุตสาหกรรมเกิดใหม่ หรือสานักงานไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน

•

กิจการที่ มีข้อกังวลที่ แสดงในการสื่อสารจากตลาดหลักทรัพย์หรือผู้กากับดูแลทางการเงิน

•

กิ จ การนอกเหนื อ จากกิ จ การจดทะเบี ย นที่ อาจมี ส่ ว นได้ เสี ย สาธารณะ หรื อ มี
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ตัวอย่างเช่น
o
กิจ การที่ ดาเนินธุร กิจหลักในการดูแ ลสินทรั พย์ของกลุ่มบุคคลภายนอกใน
วงกว้ าง เช่ น ธนาคาร บริษัทประกันวินาศภัย ซึ่ งการสอบทานคุณภาพงาน
ไม่ได้ ถูกกาหนดโดยกฎหมายหรือข้ อบังคับ
o
กิจการที่ อยู่ในความสนใจของสาธารณชน หรือมีผ้ ูบริหารหรือเจ้ าของที่ อยู่ใน
ความสนใจของสาธารณชน
o
กิจการที่ มีผ้ มู ีส่วนได้ เสียเป็ นจานวนมากในวงกว้ าง
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ก135. การตอบสนองต่อความเสี่ยงด้ านคุณภาพของสานักงานอาจรวมถึงรูปแบบอื่ นของการสอบทาน
งานที่ ไม่ใช่การสอบทานคุณภาพงาน ตัวอย่างเช่น สาหรับการตรวจสอบงบการเงิน การตอบสนอง
ของสานักงานอาจรวมถึงการสอบทานวิธีปฏิบัติงานของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ ยวกับความเสี่ยงที่ มี
นั ย ส าคั ญ หรื อ การสอบทานการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ มี ส าระส าคั ญ ในบางเรื่ องที่ โดยบุ ค คลที่ มี
ความเชี่ ยวชาญทางเทคนิ คโดยเฉพาะ ในบางกรณี การสอบทานงานประเภทอื่ น อาจดาเนิ นการ
เพิ่ มเติมจากการสอบทานคุณภาพงาน
ก136. ในบางกรณี ส านั ก งานอาจพิ จ ารณาว่ า ไม่ มี ง านสอบบัญ ชีห รื องานรูป แบบอื่ นที่ การสอบทาน
คุณภาพงานหรือการสอบทานงานรูปแบบอื่ น จะเป็ นการตอบสนองที่ เหมาะสมต่อความเสี่ยง
ด้ านคุณภาพ
ข้ อพิจารณาสาหรับภาครัฐ
ก137. ลักษณะและสถานการณ์ของหน่วยงานภาครัฐ (เช่น เนื่ องมาจากขนาดและความซับซ้ อน ขอบเขต
ของผู้มีส่วนได้ เสีย หรือลักษณะของการบริการที่ ให้ ) อาจก่อให้ เกิดความเสี่ยงด้ านคุณภาพได้
ในสถานการณ์ดังกล่าว สานักงานอาจพิจารณาว่าการสอบทานคุณภาพงานเป็ นการตอบสนองที่
เหมาะสมต่ อ ความเสี่ ยงด้ า นคุ ณ ภาพ กฎหมายหรื อ ข้ อ บั ง คั บ อาจก าหนดให้ มี ข้ อ ก าหนด
การรายงานเพิ่ มเติม สาหรับ ผู้สอบบัญ ชีของหน่ วยงานภาครั ฐ (เช่ น การรายงานแยกต่า งหาก
เกี่ ยวกับกรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้ อบังคับต่อฝ่ ายนิติบัญญัติหรือหน่วยงานกากับดูแล
อื่ น ๆ หรือการสื่อสารกรณีดังกล่ าวในรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน) ในกรณีดังกล่ าว
สานักงานอาจพิจารณาความซับซ้ อนของรายงานและความสาคัญต่อผู้ใช้ ด้วย ในการประเมินว่า
การสอบทานคุณภาพงานเป็ นการตอบสนองที่ เหมาะสมหรือไม่
กระบวนการติดตามผลและแก้ไข (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 35-47)
ก138. นอกจากมี ก ารประเมิ น ระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพ กระบวนการติ ด ตามผลและแก้ ไ ขจะช่ ว ย
สนับสนุ นการพัฒนาของคุณภาพงานและระบบการบริหารคุณภาพในเชิงรุกและอย่ างต่อเนื่ อง
ตัวอย่างเช่น
•

หากมีข้อจากัดสืบเนื่ องของระบบการบริหารคุณภาพ การระบุข้อบกพร่องของสานั กงาน
ไม่เป็ นความผิดปกติและเป็ นแง่มุมที่ สาคัญของระบบการบริหารคุณภาพ เนื่ องจากการระบุ
ข้ อ บกพร่ อ งโดยทัน ทีจ ะช่ ว ยให้ ส านั ก งานแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งเหล่ า นั้ น ได้ ทัน เวลาและ
มีประสิทธิผล และนามาซึ่ งวัฒนธรรมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง

•

กิจ กรรมการติ ด ตามผลอาจให้ ส ารสนเทศที่ ช่ ว ยให้ ส านั ก งานป้ องกัน ข้ อ บกพร่ อ งผ่ า น
การตอบสนองในเรื่ องที่ พบที่ ทาให้ สามารถนาไปสู่ข้อบกพร่องได้ ตลอดเวลา

การออกแบบและการปฏิบตั ิกิจกรรมการติดตามผล (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 37-38)
ก139. กิ จ กรรมการติ ด ตามผลของส านั ก งานอาจประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมการติ ด ตามผลในระหว่ า ง
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการติดตามผลเป็ นรอบเวลา กิจกรรมการติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน
คือกิจกรรมที่ เป็ นกิจวัตรทั่วไปที่ อยู่ภายในกระบวนการของสานักงานและถูกปฏิบัติบนพื้นฐานที่
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ทันเวลา ซึ่ งตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลงในเงื่ อนไขต่าง ๆ สานักงานจะมีการปฏิบัติกิจกรรม
การติดตามผลเป็ นรอบเวลาในช่ วงเวลาที่ แน่ นอน ในกรณีส่วนใหญ่ กิจกรรมการติดตามผลใน
ระหว่างปฏิบัติงานให้ สารสนเทศเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพได้ อย่างทันเวลามากกว่า
ก140. กิจกรรมการติดตามผลอาจรวมถึงการตรวจสอบอย่ างละเอียดของงานที่ อยู่ระหว่างดาเนินการ
การตรวจสอบอย่ างละเอียดของงานถูกออกแบบเพื่ อติดตามผลว่ าแง่มุมของระบบการบริหาร
คุณ ภาพถู ก ออกแบบ น าไปปฏิบัติ และดาเนิ นการได้ ตามประสงค์ ในบางสถานการณ์ ระบบ
การบริหารคุณภาพอาจรวมถึงการตอบสนองที่ ถูกออกแบบเพื่ อสอบทานงานระหว่างกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ มี ลัก ษณะคล้ า ยคลึ งกัน เพื่ อทาการตรวจสอบอย่ า งละเอียดของงานที่ อยู่ ร ะหว่ า ง
ดาเนิ น การ (เช่ น การสอบทานที่ ถูกออกแบบเพื่ อตรวจพบข้ อผิดพลาดหรื อจุ ดอ่อนในระบบ
การบริหารคุณภาพ ดังนั้น จึงสามารถป้ องกันความเสี่ยงด้ านคุณภาพที่ จะเกิดขึ้นได้ ) วัตถุประสงค์
ของกิจกรรมจะช่วยเป็ นแนวทางในการออกแบบและการนาไปปฏิบัติ และหาจุดที่ เหมาะสมภายใน
ระบบการบริหารคุณภาพ (เช่น พิจารณาระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดของงานที่ อยู่ระหว่าง
ด าเนิ น การที่ เป็ นกิ จ กรรมการติ ด ตามผลหรื อ การสอบทานงานที่ ตอบสนองต่ อ ความเสี่ ยง
ด้ านคุณภาพ)
ก141. ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของกิจกรรมการติดตามผลอาจได้ รับผลกระทบจากเรื่ องอื่ น ๆ
รวมถึง
•

ขนาด โครงสร้ าง และองค์กรของสานักงาน

•

การมีส่วนร่วมของเครือข่ายของสานักงานในกิจกรรมการติดตามผล

•

ทรั พ ยากรที่ ส านั ก งานมี ค วามประสงค์ ที่ จะใช้ เ พื่ อให้ กิ จ กรรมการติ ด ตามผลสามารถ
ดาเนินงานได้ เช่น การใช้ ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ก142. เมื่ อได้ ป ฏิบั ติ ง านกิจ กรรมการติ ด ตามผล ส านั ก งานอาจตั ด สิน ใจว่ า มี ค วามจ าเป็ นที่ จะต้ อ ง
เปลี่ ยนแปลงลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของกิจกรรมการติดตามผล เช่ น เมื่ อเรื่ องที่ พบ
บ่งชี้ถึงความจาเป็ นสาหรับกิจกรรมการติดตามผลที่ มีความครอบคลุมมากขึ้น
การออกแบบกระบวนการประเมินความเสี่ยงของสานักงานและกระบวนการติดตามผลและแก้ ไข (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ 37(ค))
ก143. วิธกี ารที่ สานักงานออกแบบกระบวนการประเมินความเสี่ยง (กล่าวคือ แบบรวมศูนย์หรือแบบกระจาย
ศูนย์ หรือความถี่ในการสอบทาน) อาจส่งผลกระทบต่อลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของกิจกรรม
การติดตามผล รวมถึงกิจกรรมการติดตามผลที่ มีต่อกระบวนการประเมินความเสี่ยงของสานักงาน
ก144. วิธีก ารที่ สานั ก งานออกแบบกระบวนการติดตามผลและแก้ ไข (เช่ น ลักษณะ ระยะเวลา และ
ขอบเขตของกิจกรรมการติดตามผลและแก้ ไข โดยคานึงถึงลักษณะและสถานการณ์ของสานักงาน)
อาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการติดตามผลที่ สานักงานปฏิบัติสาหรับพิจารณาว่ ากระบวนการ
ติดตามผลและแก้ ไขบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทตี่ ้ังใจไว้ ตามที่ กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 35 หรือไม่
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ตัวอย่า งการปรับ ให้เหมาะสมที ่แ สดงให้เห็น ว่า กิจกรรมการติ ดตามผลสาหรับ กระบวนการ
ติดตามผลและแก้ไขทาได้อย่างไร
•

สาหรับสานักงานที่ มีความซับซ้ อนน้ อย กิจกรรมการติดตามผลอาจเป็ นแบบอย่ างง่าย
เนื่ องจากข้ อมูลเกี่ ยวกับกระบวนการติดตามผลและแก้ ไขอาจได้ มาในลักษณะของความรู้
ของผู้ น าที่ ขึ้ น อยู่ กับ ความถี่ ในการท างานร่ ว มกับ ระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพ ลั ก ษณะ
ระยะเวลา และขอบเขตของกิจกรรมการติดตามผลที่ ปฏิบัติ ผลของกิจกรรมการติดตามผล
และการดาเนินการของสานักงานเพื่ อตอบสนองกับผลของกิจกรรมการติดตามผล

•

ส าหรั บ ส านั ก งานที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นมาก กิจ กรรมการติ ดตามผลส าหรั บ กระบวนการ
ติดตามผลและแก้ ไขอาจเป็ นการออกแบบโดยเฉพาะเพื่ อพิจารณาว่ากระบวนการติดตาม
ผลและแก้ ไขให้ ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้ อง เชื่ อถือได้ และทันเวลาเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ
และการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อข้ อบกพร่องที่ พบ

การเปลี่ ยนแปลงในระบบการบริหารคุณภาพ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 37(ง))
ก145. การเปลี่ ยนแปลงระบบการบริหารคุณภาพอาจรวมถึง
•

การเปลี่ ยนแปลงในข้ อบกพร่องที่ ระบุไว้ ในระบบการบริหารคุณภาพ

•

การเปลี่ ยนแปลงในวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ความเสี่ยงด้ านคุณภาพหรือการตอบสนองที่
เป็ นผลจากการเปลี่ ยนแปลงลักษณะและสถานการณ์ของสานักงานและของงานนั้น ๆ

เมื่ อมีการเปลี่ ยนแปลงเกิดขึ้น กิจกรรมการติดตามผลที่ มีอยู่เดิมของสานักงานอาจไม่สามารถ
จัดหาสารสนเทศที่ สามารถสนับสนุนการประเมินผลของระบบการบริหารคุณภาพได้ อกี ต่อไป และ
ดังนั้น กิจกรรมการติดตามผลของสานักงานอาจรวมถึงการติดตามผลในส่วนที่ มีการเปลี่ ยนแปลง
กิจกรรมการติดตามผลที่ มีอยู่เดิม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 37(จ))
ก146. ผลของกิจ กรรมการติดตามผลของสานั กงานที่ มีอยู่ เดิมอาจบ่ ง ชี้ ถึงส่วนต่ า ง ๆ ของระบบที่ มี
ข้ อบกพร่องเกิดขึ้น โดยเฉพาะส่วนต่าง ๆ ที่ เกิดจากเหตุการณ์ในอดีตหรือข้ อบกพร่องที่ พบ
ก147. กิจกรรมการติดตามผลที่ มีอยู่ก่อนที่ สานักงานปฏิบัติอาจไม่สามารถให้ สารสนเทศที่ สนั บ สนุ น
การประเมิ น ผลของระบบได้ รวมถึ ง ส่ ว นต่ า ง ๆ ของระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพที่ ไม่ มี
การเปลี่ ยนแปลง โดยเฉพาะเมื่ อเวลาผ่านพ้ นไปตั้งแต่กจิ กรรมการติดตามผลได้ ปฏิบัติแล้ ว
สารสนเทศอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 37(ฉ))
ก148. นอกจากแหล่งที่ มาที่ กล่าวในย่อหน้ าที่ 37(ฉ) แล้ ว สารสนเทศอื่ นที่ เกี่ ยวข้ องอาจรวมถึง
•

สารสนเทศที่ ได้ รับการสื่อสารโดยเครือข่ายของสานักงานตามย่อหน้ าที่ 50(ค) และ 51(ข)
เกี่ ยวกับ ระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพของส านั ก งาน รวมถึ ง ข้ อ ก าหนดของเครื อ ข่ า ยหรื อ
การบริการของเครือข่ายที่ สานักงานได้ รวมเข้ าไปในระบบการบริหารคุณภาพ
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•

สารสนเทศที่ ได้ รับ การสื่อสารโดยผู้ให้ บริการเกี่ ยวกับทรัพยากรที่ สานั กงานใช้ ในระบบ
การบริหารคุณภาพ

•

สารสนเทศจากหน่ วยงานกากับดูแลเกี่ ยวกับกิจการที่ สานักงานปฏิบัติงาน ซึ่ งสานักงาน
สามารถเข้ าถึงได้ เช่ น สารสนเทศจากหน่ วยงานกากับ ดูแลหลักทรัพย์เกี่ ยวกับกิจการที่
สานักงานปฏิบัติงาน (เช่น ความผิดปกติในงบการเงินของกิจการ)

ก149. ผลของการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยหน่วยงานภายนอกหรือสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้ องอื่ นทั้งภายใน
และภายนอก อาจบ่งชี้ว่า กิจกรรมการติดตามผลที่ มีอยู่เดิมที่ สานักงานปฏิบัติล้มเหลวที่ จะพบ
ข้ อ บกพร่ อ งในระบบการบริ หารคุณ ภาพ สารสนเทศนี้ อาจส่งผลกระทบต่ อการพิจารณาของ
สานักงานเกี่ ยวกับลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของกิจกรรมการติดตามผล
ก150. การตรวจสอบอย่างละเอียดโดยหน่วยงานภายนอกไม่สามารถใช้ ทดแทนกิจกรรมการติดตามผล
ภายในสานักงาน อย่างไรก็ตาม ผลจากการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยหน่วยงานภายนอกทาให้
ทราบถึงลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของกิจกรรมการติดตามผล
การตรวจสอบงานอย่างละเอียด (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 38)
ก151. ตัวอย่างของเรือ่ งในย่อหน้าที ่ 37 ทีส่ านักงานอาจนามาพิจารณาในการเลือกงานทีเ่ สร็จสมบูรณ์
แล้วเพือ่ ทาการตรวจสอบอย่างละเอียด
•

เกี่ ยวกับเงื่ อนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระทาการหรือการไม่กระทาการที่ ทาให้
เกิดความเสี่ยงด้ านคุณภาพ
o

ประเภทของงานที่ สานั กงานปฏิบัติงานและขอบเขตของประสบการณ์ ของ
สานักงานในการปฏิบัติงานประเภทนั้น

o

ประเภทของกิจการที่ ปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น

o

•

กิจการจดทะเบียน

•

กิจการที่ ดาเนินงานในอุตสาหกรรมที่ เกิดใหม่

•

กิจ การที่ ด าเนิ น งานในอุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นหรื อ ต้ อ งใช้
ดุลยพินิจอย่างมาก

•

กิจการที่ ดาเนินงานในอุตสาหกรรมที่ ใหม่สาหรับสานักงาน

อายุงานและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงาน

•

ผลของการตรวจสอบอย่ า งละเอียดจากงานที่ เสร็จสมบูร ณ์แ ล้ วในครั้ งก่อน รวมถึง
ผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงานแต่ละคน

•

เกี่ ยวกับสารสนเทศอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง
o

ข้ อร้ องเรียนหรือข้ อกล่าวหากับผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงาน
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o

ผลของการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยหน่วยงานภายนอก รวมถึงผู้ สอบบัญชี
ที่ รับผิดชอบงานแต่ละคน

o

ผลของการประเมิ น ผลของส านั ก งานในเรื่ องความมุ่ ง มั่ น ต่ อ คุ ณ ภาพของ
ผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงานแต่ละคน

ก152. สานักงานอาจปฏิบัติกิจกรรมการติดตามผลที่ หลากหลาย นอกจากการตรวจสอบอย่างละเอียด
ของงานที่ เสร็จ สมบูร ณ์ แ ล้ วที่ มุ่งเน้ น ต่ อการพิจารณาว่ า งานได้ ป ฏิบัติตามนโยบายหรื อวิธีการ
หรือไม่ กิจกรรมการติดตามผลเหล่านี้อาจปฏิบัติต่องานบางประเภทหรือผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบ
งานบางราย สานักงานอาจนาลักษณะและขอบเขตของกิจกรรมการติดตามผลและผลของกิจกรรม
การติดตามผลมาใช้ ในการพิจารณา
•

เลือกงานที่ เสร็จสมบูรณ์แล้ วเพื่ อทาการตรวจสอบอย่างละเอียด

•

เลือกผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงานเพื่ อทาการตรวจสอบอย่างละเอียด

•

ความถี่ทจี่ ะเลือกผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงานเพื่ อทาการตรวจสอบอย่างละเอียด หรือ

•

แง่มุมของงานที่ จะพิจารณาในการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างละเอียดของงานที่ เสร็จสมบูรณ์แล้ ว

ก153. การตรวจสอบอย่ า งละเอียดของงานที่ เสร็จสมบูร ณ์ แ ล้ วของผู้สอบบัญ ชีที่รั บ ผิดชอบงานตาม
รอบระยะเวลาที่ กาหนดอาจช่วยให้ สานักงานติดตามผลว่าผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงานบรรลุหน้ าที่
ความรับผิดชอบในภาพรวมของตนเกี่ ยวกับการบริหารและการสัมฤทธิ์ผลในด้ านคุณภาพของงาน
ตรวจสอบที่ ได้ รับมอบหมายหรือไม่
ตัวอย่างทีส่ านักงานอาจนารอบระยะเวลาทีก่ าหนดมาใช้ในการตรวจสอบอย่างละเอียดของงาน
ทีเ่ สร็จสมบูรณ์แล้วของผูส้ อบบัญชีทีร่ บั ผิดชอบงานแต่ละคนได้อย่างไร
สานักงานอาจกาหนดนโยบายหรือวิธีการการตรวจสอบอย่างละเอียดของงานที่ เสร็จสมบูรณ์
แล้ ว โดย
•

ก าหนดช่ ว งเวลาเป็ นรอบระยะเวลาการตรวจสอบอย่ า งละเอี ย ดตามปกติ เช่ น
การตรวจสอบอย่างละเอียดของงานที่ เสร็จสมบูรณ์แล้ วของผู้สอบบัญชี ทรี่ ับผิดชอบงาน
แต่ละคนที่ ปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินหนึ่ งครั้งในรอบระยะเวลาสามปี และสาหรับ
ผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงานอื่ นทั้งหมดหนึ่ งครั้งในรอบระยะเวลาห้ าปี

•

กาหนดเกณฑ์สาหรับการเลือกงานที่ เสร็จสมบูรณ์แล้ ว รวมถึงผู้สอบบัญชีทรัี่ บผิดชอบ
งานที่ ปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงิน งานต่าง ๆ ที่ ถูกเลือกรวมถึงงานสอบบัญชี

•

การเลือกผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงานในลักษณะที่ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และ

•

เมื่ อมีความจาเป็ นหรือเหมาะสมที่ จะเลือกผู้สอบบัญชีทรัี่ บผิดชอบงานให้ ถ่ ีมากขึ้นหรือ
ลดลงกว่าช่วงเวลาตามปกติตามที่ กาหนดไว้ ในนโยบาย ตัวอย่างเช่น
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o

สานักงานอาจเลือกผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงานให้ ถ่ ีมากขึ้นกว่าช่วงเวลาตามปกติ
ที่ กาหนดไว้ ในนโยบาย เมื่ อ

o

•

สานักงานพบว่ามีข้อบกพร่องจานวนมากที่ ประเมินแล้ วมีความรุนแรง และ
สานักงานพิจารณาว่ าการเพิ่ มรอบระยะเวลาการตรวจสอบอย่ างละเอียด
มีความจาเป็ นกับผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงานทั้งหมด

•

ผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานปฏิ บั ติ ง านส าหรั บ กิ จ การที่ ด าเนิ น งาน
ในบางอุตสาหกรรมซึ่ งมีความซับซ้ อนหรือต้ องใช้ ดุลยพินิจอย่างมาก

•

ผู้ สอบบั ญ ชี ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานปฏิ บั ติ ง านที่ ต้ องกระท าตามกิ จ กรรม
การติดตามผลอื่ น และผลของกิจกรรมการติดตามผลอื่ นนั้นไม่เป็ นที่ น่าพึง
พอใจ

•

ผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานปฏิ บั ติ ง านส าหรั บ กิ จ การที่ ด าเนิ น งานใน
อุตสาหกรรมที่ ผ้ สู อบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงานมีข้อจากัดทางประสบการณ์

•

ผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงานที่ ถูกแต่งตั้งใหม่หรือ เพิ่ งเข้ าร่วมสานักงานโดย
มาจากสานักงานอื่ นหรือประเทศอื่ น
สานั ก งานอาจเลื่ อนเวลาการเลือกผู้สอบบัญ ชีที่รั บ ผิดชอบงานออกไป (เช่ น
การเลื่ อนเวลาออกไปหนึ่ งปี ซึ่ งเกินกว่าช่วงเวลาตามปกติทกี่ าหนดตามนโยบาย
ของสานักงาน) เมื่ อ
•

งานที่ ปฏิบัติโดยผู้สอบบัญ ชีที่รั บ ผิดชอบงานต้ องกระทาตามกิจ กรรม
การติดตามผลอื่ นระหว่ างช่ วงเวลาตามปกติ ที่กาหนดตามนโยบายของ
สานักงาน และ

•

ผลของกิจกรรมการติดตามผลอื่ นนั้นให้ สารสนเทศที่ เพียงพอเกี่ ยวกับ
ผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงาน (เช่น การตรวจสอบอย่างละเอียดของงานที่
เสร็จสมบูรณ์แล้ วจะไม่ได้ ให้ สารสนเทศเพิ่ มเติมกับ สานักงานเกี่ ยวกับ
ผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงาน)

ก154. เรื่ องที่ ต้ อ งพิ จ ารณาในการตรวจสอบอย่ า งละเอีย ดของงานขึ้ น อยู่ กับ ว่ า จะใช้ ก ารตรวจสอบ
อย่ างละเอียดอย่ างไรในการติดตามผลระบบการบริหารคุณภาพ โดยปกติ การตรวจสอบงาน
อย่างละเอียดรวมถึงการพิจารณาการตอบสนองที่ นาไปปฏิบัติในระดับงาน (เช่น นโยบายและ
วิธีการของสานักงานที่ เกี่ ยวกับการปฏิบัติงาน) ถูกนาไปปฏิบัติตามที่ ออกแบบและดาเนินการ
อย่างมีประสิทธิผล
บุคคลที่ ปฏิบัติงานกิจกรรมการติดตามผล (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 39(ข))
ก155. ข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อง ซึ่ งมีความเกี่ ยวข้ องในการออกแบบนโยบายหรือวิธีปฏิบัติ
ที่ แสดงถึงความเที่ ยงธรรมของบุคคลที่ ปฏิบัติกจิ กรรมการติดตามผล อุปสรรคที่ เกิดจากการสอบทาน
ผลงานตนเองอาจเกิดขึ้นเมื่ อบุคคลนั้นเป็ นผู้ปฏิบัติงาน
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•

การตรวจสอบอย่างละเอียดของงาน
o

ในกรณีของการตรวจสอบงบการเงิน สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือผู้สอบทานคุณภาพ
งานของงานดังกล่าว หรืองานสาหรับภายหลังรอบระยะเวลาทางการเงิน หรือ

o

•

สาหรับงานอื่ น ๆ ทั้งหมด สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือผู้สอบทานคุณภาพงานดังกล่าว
ประเภทอื่ นของกิจ กรรมการติ ด ตามผลที่ มี ส่ วนร่ วมในการออกแบบ การบริ ห าร หรื อ
การดาเนินการของการตอบสนองที่ ถูกติดตามผล

ก156. ในบางสถานการณ์ ตัวอย่ า งเช่ น สาหรั บ สานั กงานที่ มีความซับ ซ้ อนน้ อยอาจไม่ มีบุคลากรที่ มี
ทัก ษะความรู้ความสามารถ เวลา หรื อความเที่ ยงธรรมในการปฏิบัติกิจกรรมการติดตามผล
ในสถานการณ์น้ ี สานักงานอาจใช้ บริการของเครือข่ายหรือผู้ให้ บริการของเครือข่ายในการปฏิบัติ
กิจกรรมการติดตามผล
การประเมินผลเรือ่ งทีพ่ บและการระบุขอ้ บกพร่อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16(ก) 40–41)
ก157. ส านั ก งานรวบรวมเรื่ องที่ พบจากการปฏิบั ติ ง านของกิจ กรรมการติ ด ตามผล การตรวจสอบ
อย่างละเอียดโดยหน่วยงานภายนอก และแหล่งข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้ องอื่ น
ก158. สารสนเทศที่ รวบรวมโดยสานักงานจากกิจกรรมการติดตามผล การตรวจสอบอย่างละเอียดโดย
หน่วยงานภายนอก และแหล่งข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้ องอื่ นอาจแสดงให้ เห็นข้ อสังเกตอื่ นเกี่ ยวกับระบบ
การบริหารคุณภาพของสานักงาน เช่น
•

การกระทาการ พฤติกรรม หรือเงื่ อนไขที่ ทาให้ เกิดผลลัพธ์เชิงบวกเกี่ ยวกับคุณภาพหรือ
ความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารคุณภาพ หรือ

•

สถานการณ์ทเหมื
ี่ อนกันกับที่ เคยจดบันทึกว่าไม่มีเ รื่ องที่ พบ (เช่น งานที่ จดบันทึกว่าไม่มี
เรื่ องที่ พบและงานนั้นมีลักษณะที่ เหมือนกันกับงานที่ เคยจดบันทึกว่ามีเรื่ องที่ พบ)

ข้ อ สั ง เกตอื่ นอาจเป็ นประโยชน์ ต่ อ ส านั ก งาน เนื่ องจากข้ อ สั ง เกตนั้ น อาจช่ ว ยส านั ก งานใน
การสืบสวนหาต้ นเหตุของข้ อบกพร่องที่ พบ กล่าวในทางปฏิบัติว่า สานักงานสามารถสนับสนุนหรือ
นาไปใช้ ได้ อย่ างครอบคลุมมากขึ้น (เช่ น ในทุก ๆ งาน) หรือเน้ นย้าโอกาสของสานักงานที่ จะ
พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพให้ ดียงขึ
ิ่ ้ น
ก159. สานักงานใช้ ดุลยพินิจเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการพิจารณาว่าเรื่ องที่ พบเรื่ องเดียวหรือเรื่ องอื่ น
หลายเรื่ องรวมกัน ที่ ท าให้ เ กิด ข้ อ บกพร่ อ งในระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพ ในการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ
ส านั ก งานอาจจ าเป็ นต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความส าคั ญ ของเรื่ องที่ พบที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์
ด้ านคุณภาพ ความเสี่ยงด้ านคุณภาพ การตอบสนอง หรือแง่มุมอื่ นของระบบการบริหารคุณภาพที่
เกี่ ยวข้ องกัน ดุลยพินิจของสานักงานอาจส่งผลกระทบโดยปั จจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
เกี่ ยวข้ อ งกั บ เรื่ องที่ พบ ในบางสถานการณ์ ส านั ก งานอาจพิ จ ารณาความเหมาะสมที่ จะรั บ
สารสนเทศเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับเรื่ องที่ พบเพื่ อพิจารณาว่าข้ อบกพร่องมีอยู่หรือไม่ ไม่จาเป็ นว่าทุก ๆ
เรื่ องที่ พบรวมถึงเรื่ องที่ พบในระดับงานจะเป็ นข้ อบกพร่อง
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ก160. ตัวอย่างของปั จจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทีส่ านักงานอาจพิจารณาในการกาหนดว่าเรื่องที ่
พบว่าทาให้เกิดข้อบกพร่องหรือไม่
ความเสี่ยงด้ านคุณภาพและการตอบสนอง
•

หากเรื่ องที่ พบเกี่ ยวข้ องกับการตอบสนอง
o

การตอบสนองมีการออกแบบอย่างไร ตัวอย่างเช่น ลักษณะของการตอบสนอง
ความถี่ ของการเกิ ด เรื่ องที่ พบ (หากเกี่ ยวข้ อง) และความส าคั ญ ของ
การตอบสนองที่ เกี่ ยวข้ องกันต่อการจัดการความเสี่ยงด้ านคุณภาพและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพที่ เกี่ ยวข้ อง

o

ลั ก ษณะของความเสี่ ยงด้ า นคุ ณ ภาพกับ การตอบสนองที่ เกี่ ยวข้ อ งกัน และ
ขอบเขตของเรื่ องที่ พบบ่งชี้ว่าความเสี่ยงด้ านคุณภาพยังไม่ถูกจัดการ

o

มีการตอบสนองอื่ นที่ จัดการกับความเสี่ยงด้ านคุณภาพเรื่ องเดียวกันหรือไม่และ
มีเรื่ องที่ พบสาหรับการตอบสนองนั้นหรือไม่

ลักษณะของเรื่ องที่ พบและการแผ่กระจาย
•

ลั ก ษณะของเรื่ องที่ พบ ตั ว อย่ า งเช่ น เรื่ องที่ พบที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การกระท าการและ
พฤติ ก รรมของผู้ น าอาจมี นั ย ส าคั ญ เชิ ง คุ ณ ภาพที่ ส่ ง ผลกระทบแผ่ ก ระจายต่ อ ระบบ
การบริหารคุณภาพโดยรวม

•

เรื่ องที่ พบอื่ นหลายเรื่ องรวมกั น บ่ ง ชี้ ถึ ง แนวโน้ มหรื อ ประเด็ น เชิ ง ระบบหรื อ ไม่
ตั ว อย่ า งเช่ น เรื่ องที่ พบในงานที่ คล้ า ยกัน ที่ ปรากฎต่ อ งานหลายงานอาจบ่ ง บอกถึ ง
ประเด็นเชิงระบบ

ขอบเขตของกิจกรรมการติดตามผลและขอบเขตของเรื่ องที่ พบ
•

ของเขตของกิจกรรมการติดตามผลจากเรื่ องที่ พบที่ เกิดขึ้น รวมถึงจานวนหรือขนาดของ
การเลือก

•

ขอบเขตของเรื่ องที่ พบเกี่ ยวข้ องกับการเลือกที่ ครอบคลุมด้ วยกิจกรรมการติดตามผล
และเกี่ ยวข้ องกั บ อั ต ราความเบี่ ยงเบนที่ คาดหวั ง ตั ว อย่ า งเช่ น ในลั ก ษณะของ
การตรวจสอบงานอย่างละเอียด จานวนของงานที่ ถูกเลือกซึ่ งมีเรื่ องที่ พบมีความสัมพันธ์
กับ จ านวนงานที่ ถู ก เลื อ กทั้ง หมดและอัต ราความเบี่ ยงเบนที่ คาดหวั ง ที่ ก าหนดโดย
สานักงาน

ก161. การประเมิน ผลเรื่ องที่ พบและการระบุ ข้อบกพร่ อ งและการประเมิ น ความรุน แรงและการแผ่
กระจายของข้ อบกพร่องที่ พบ รวมถึงการสืบสวนหาต้ นเหตุของข้ อบกพร่องที่ พบเป็ นส่วนหนึ่ งของ
กระบวนการวนซา้ และไม่เป็ นเส้ นตรง
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ตัวอย่างวิธีการประเมินผลเรื่องทีพ่ บและการระบุขอ้ บกพร่อง การประเมินข้อบกพร่องที ่พบ
รวมถึงการสืบสวนหาต้นเหตุของข้อบกพร่ องที ่พบเป็ น ส่วนหนึ ่งของกระบวนการวนซา้ และ
ไม่เป็ นเส้นตรง
•

ในการสื บ สวนหาต้ น เหตุ ข องข้ อ บกพร่ อ งที่ พบ ส านั ก งานอาจระบุ ส ถานการณ์ ที่ มี
ความเหมือนกันกับสถานการณ์อนที่
ื่ มีเรื่ องที่ พบที่ ไม่ถูกพิจารณาเป็ นข้ อบกพร่อง ดังนั้น
สานักงานจึงปรับเปลี่ ยนการประเมินผลของเรื่ องที่ พบอื่ นและจัดประเภทเป็ นข้ อบกพร่อง

•

ในการประเมินความรุนแรงและการแผ่กระจายของข้ อบกพร่องที่ พบ สานักงานอาจระบุ
แนวโน้ มหรือประเด็นเชิงระบบที่ มีความสัมพันธ์กับเรื่ องที่ พบอื่ นที่ ไม่ถูกพิจารณาเป็ น
ข้ อ บกพร่ อ ง ดั ง นั้ น ส านั ก งานจึ ง ปรั บ เปลี่ ยนการประเมิ น ผลของเรื่ องที่ พบอื่ นและ
จัดประเภทเป็ นข้ อบกพร่อง

ก162. ผลของกิจกรรมการติดตามผล ผลของการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยหน่วยงานภายนอก และ
สารสนเทศอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อ ง (เช่ น กิจ กรรมการติ ด ตามผลของเครื อ ข่ า ยหรื อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นและ
ข้ อกล่าวหา) อาจแสดงให้ เห็นสารสนเทศเกี่ ยวกับความมีประสิทธิผลของกระบวนการติดตามผล
และแก้ ไ ข ตั ว อย่ า งเช่ น ผลของการตรวจสอบอย่ า งละเอี ย ดโดยหน่ ว ยงานภายนอกอาจให้
สารสนเทศเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพที่ ไม่ถูกระบุโดยกระบวนการติดตามผลและแก้ ไขของ
สานักงาน ซึ่ งอาจเน้ นยา้ ถึงข้ อบกพร่องในกระบวนการดังกล่าว
การประเมินข้อบกพร่องทีร่ ะบุได้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 41)
ก163. ปั จจัยที่ สานักงานต้ องคานึงถึงในการประเมินความรุนแรงและการแผ่กระจายของข้ อบกพร่องที่
ระบุได้ รวมถึง
•

ลักษณะของข้ อบกพร่องที่ ระบุได้ รวมถึงแง่มุมของระบบการบริหารคุณภาพของสานักงานที่
เกี่ ยวกับข้ อบกพร่ องนั้น ไม่ว่าข้ อบกพร่ องนั้นอยู่ในการออกแบบ การนาไปปฏิบัติ หรือ
การดาเนินการในระบบการบริหารคุณภาพหรือไม่

•

ในกรณีทขี่ ้ อบกพร่องที่ พบเกี่ ยวข้ องกับการตอบสนอง มีการตอบสนองที่ ทดแทนได้ หรือไม่
ที่ จัดการกับความเสี่ยงด้ านคุณภาพที่ เกี่ ยวข้ องกับการตอบสนองนั้น

•

สาเหตุของข้ อบกพร่องที่ พบ

•

ความถี่ของเรื่ องที่ ทาให้ เกิดข้ อบกพร่องที่ ระบุได้ และ

•

ขนาดของข้ อ บกพร่ อ งที่ ระบุ ไ ด้ ความเร็ว ในการเกิด ขึ้ น และระยะเวลาที่ เกิด ขึ้ น และ
ผลกระทบต่อระบบการบริหารคุณภาพ

ก164. ความรุนแรงและการแผ่กระจายของข้ อบกพร่ องที่ ระบุได้ ส่งผลกระทบต่อการประเมินผลของ
ระบบการบริหารคุณภาพที่ ปฏิบัติโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้ รับมอบหมายความรับผิดชอบ
และหน้ าที่ ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ
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สาเหตุทที่ าให้ เกิดของข้ อบกพร่องที่ ระบุไว้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 48(ก))
ก165. วัตถุประสงค์ของการสืบสวนสาเหตุของข้ อบกพร่องที่ พบนั้น คือ เพื่ อที่ จะทาความเข้ าใจเกี่ ยวกับ
สถานการณ์ทกี่ ่อให้ เกิดข้ อบกพร่องเพื่ อช่วยให้ สานักงาน
•

ประเมินความรุนแรงและการแผ่กระจายของข้ อบกพร่องที่ พบ และ

•

แก้ ไขข้ อบกพร่องที่ พบอย่างเหมาะสม

การปฏิบัติงานวิเคราะห์ สาเหตุ ครอบคลุ มไปถึง การปฏิบั ติ การประเมิน การใช้ ดุ ล ยพินิ จ เยี่ ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพจากหลักฐานที่ มีอยู่
ก166. ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการปฏิบัติงานเพื่ อทาความเข้ าใจสาเหตุของข้ อบกพร่ องที่
ระบุไว้ อาจส่งผลกระทบต่อลักษณะและสถานการณ์ของสานักงาน เช่น
•

ความซับซ้ อนและลักษณะการดาเนินงานของสานักงาน

•

ขนาดของสานักงาน

•

การแผ่กระจายทางภูมิศาสตร์ของสานักงาน

•

วิธีการจัดโครงสร้ างของสานักงานหรือขอบเขตที่ สานักงานมุ่งเน้ นให้ ความสาคัญหรือรวม
ศูนย์กระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ

ตัว อย่ า งลัก ษณะของข้อ บกพร่ อ งที ่ร ะบุ ไ ด้แ ละความรุ น แรงที ่อ าจเกิ ด ขึ้ น และลัก ษณะและ
สถานการณ์ของสานักงานทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการทีจ่ ะ
ทาความเข้าใจสาเหตุของข้อบกพร่องทีร่ ะบุได้
•

ลักษณะของข้ อบกพร่องที่ ระบุได้ : วิธีการของสานักงานเพื่ อทาความเข้ าใจสาเหตุของ
ข้ อบกพร่องที่ ระบุได้ อาจมีความแม่นยามากขึ้น ในสถานการณ์เมื่ อรายงานที่ เกี่ ยวกับ
การตรวจสอบงบการเงิ น บริ ษั ท ที่ จดทะเบี ย นถู ก เผยแพร่ อ ย่ า งไม่ เ หมาะสมหรื อ
ข้ อบกพร่องที่ ระบุได้ เกี่ ยวกับการกระทาและพฤติกรรมของผู้นาที่ เกี่ ยวข้ องกับคุณภาพ

•

ความรุ น แรงที่ อาจเกิ ด ขึ้ นของข้ อ บกพร่ อ งที่ ระบุ ไ ด้ : วิ ธี ก ารของส านั ก งานเพื่ อ
ท าความเข้ าใจในสาเหตุ ข องข้ อบกพร่ อ งที่ ระบุ ไ ด้ อาจมี ค วามแม่ น ย ามากขึ้ น
ในสถานการณ์ เ มื่ อข้ อ บกพร่ องถู ก ระบุผ่ า นงานหลาย ๆ งานหรื อ มี ก ารบ่ ง บอกว่ า
นโยบายหรือวิธปี ฏิบัติมีอตั ราความเสี่ยงสูงในการไม่ปฏิบัติตาม

•

ลักษณะและสถานการณ์ของสานักงาน
o

สาหรั บ สานั ก งานที่ มีความซับ ซ้ อนน้ อยที่ มีที่ตั้งเพียงแห่ งเดียว วิธีการของ
สานักงานที่ จะทาความเข้ าใจสาเหตุของข้ อบกพร่องที่ ระบุได้ อาจเป็ นแบบง่าย
เนื่ องจากสารสนเทศที่ ใช้ ในการทาความเข้ าใจอาจสามารถเข้ าถึงได้ ง่า ยและ
ชัดเจน และสาเหตุอาจมีความชัดเจนมากขึ้น
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o

สาหรับสานักงานที่ มีความซับซ้ อนมากที่ มีทตี่ ้ังหลายแห่ง วิธีการของสานักงาน
เพื่ อทาความเข้ า ใจสาเหตุของข้ อบกพร่ องที่ ระบุได้ อาจรวมถึง การใช้ กลุ่ม
บุคคลที่ ผ่านการฝึ กอบรมพิเศษเกี่ ยวกับการสืบสวนหาสาเหตุของข้ อบกพร่อง
ที่ ระบุได้ โดยเฉพาะ และการพัฒนาวิธีการด้ วยกระบวนการที่ มีแบบแผนมาก
ขึ้นในการระบุหาสาเหตุ

ก167. ในการสืบสวนหาสาเหตุของข้ อบกพร่องที่ ระบุได้ สานักงานอาจพิจารณาว่าเหตุใดข้ อบกพร่องจึง
ไม่เกิดขึ้นกับสถานการณ์อนื่ ที่ มีลักษณะคล้ ายกันกับเรื่ องที่ เกี่ ยวกับข้ อบกพร่องที่ ระบุได้ สารสนเทศ
นั้นอาจมีประโยชน์ในการพิจารณาวิธกี ารในการแก้ ไขข้ อบกพร่องที่ ระบุได้
ตัวอย่างเมื่อไม่พบข้อบกพร่องในสถานการณ์อื่นที่ มีลักษณะคล้ ายกัน และสารสนเทศนี้จะช่วย
สานักงานในการสืบสวนหาสาเหตุของข้ อบกพร่องที่ ระบุได้ อย่างไร
สานักงานอาจพิจารณาว่าเป็ นข้ อบกพร่องที่ มีอยู่ เนื่ องจากมีเรื่ องที่ พบคล้ ายกันได้ เกิดขึ้นกับงาน
หลาย ๆ งาน อย่างไรก็ตาม เรื่ องที่ พบนั้นไม่เกิดขึ้นในงานอื่ น ๆ หลายงานที่ อยู่ในประชากร
เดียวกันกับที่ ถูกตรวจสอบ ซึ่ งในงานที่ มีลักษณะตรงกันข้ าม สานักงานให้ ข้อสรุปว่าสาเหตุของ
ข้ อบกพร่องที่ ระบุได้ ว่าเป็ นการขาดความมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมของผู้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงาน
ในขั้นตอนที่ สาคัญของงาน
ก168. การระบุสาเหตุโดยเฉพาะได้ อย่างเหมาะสมอาจสนับสนุนกระบวนการแก้ ไขข้ อบกพร่องที่ ระบุได้
ของสานักงาน
ตัวอย่างของการระบุสาเหตุโดยเฉพาะได้อย่างเหมาะสม
สานักงานอาจระบุว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ ปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินมีความล้ มเหลวที่ จะได้ รับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่ างเพียงพอเกี่ ยวกับประมาณการทางบัญชีเมื่ อการใช้ ข้อ
สมมติของผู้บริ หารมีการใช้ ดุลยพินิจในระดับ สูง ซึ่ งสานักงานสังเกตเห็น ว่ ากลุ่มผู้ป ฏิบัติ งาน
เหล่านี้ไม่ใช้ การสังเกตและสงสัยเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเหมาะสม โดยสาเหตุทอ้ี่ างอิงของ
ประเด็นนี้อาจเกี่ ยวกับอีกเรื่ องหนึ่ ง เช่ น สภาพแวดล้ อมทางวัฒนธรรมที่ ไม่ได้ ส่งเสริมสมาชิก
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ จะตั้งคาถามกับกลุ่มบุคคลผู้มีอานาจเหนือกว่า หรือไม่กาหนดแนวทางอย่าง
เพียงพอในการควบคุมดูแลและสอบทานงานที่ ปฏิบัติ
ก169. นอกจากการสืบสวนหาสาเหตุของข้ อบกพร่องที่ ระบุได้ แล้ ว สานักงานอาจสืบสวนหาสาเหตุของ
ข้ อบ่งชี้เชิงบวกที่ อาจแสดงให้ เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาสาหรับสานักงาน หรือการปรับปรุงระบบ
การบริหารคุณภาพให้ ดียงขึ
ิ่ ้ น
การตอบสนองต่อข้ อบกพร่องที่ ระบุได้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 42)
ก170. ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการแก้ ไขอาจขึ้นอยู่กบั หลายปัจจัย รวมถึง
•

สาเหตุต่าง ๆ
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•

ความรุ น แรงและการแผ่ ก ระจายของข้ อ บกพร่ อ งที่ ระบุ ไ ด้ และระดั บ ความรุ น แรงที่
ข้ อบกพร่องนั้นจะต้ องได้ รับการจัดการ

•

ประสิทธิภาพของการแก้ ไขในการจัดการสาเหตุของข้ อบกพร่องที่ ระบุได้ เช่ น สานักงาน
จาเป็ นต้ องดาเนินการแก้ ไขหนึ่ งกระบวนการหรือมากกว่า เพื่ อให้ สามารถระบุสาเหตุของ
ข้ อบกพร่องได้ อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ จาเป็ นต้ องมีการแก้ ไขชั่วคราวจนกว่าสานักงานจะ
สามารถหาการแก้ ไขที่ มีประสิทธิผลมากกว่ามาปฏิบัติได้

ก171. ในบางสถานการณ์ การแก้ ไ ขอาจรวมถึ ง การก าหนดวั ต ถุป ระสงค์ ด้ า นคุ ณ ภาพเพิ่ มเติม หรื อ
อาจเพิ่ มเติมหรือแก้ ไขความเสี่ยงด้ านคุณภาพหรือการตอบสนอง เนื่ องจากพิจารณาว่าเรื่ องเหล่านี้
ไม่เหมาะสม
ก172. ในบางสถานการณ์เมื่ อสานักงานพิจารณาว่าสาเหตุของข้ อบกพร่องที่ ระบุได้ เกี่ ยวกับทรัพยากรที่
ได้ มาจากผู้ให้ บริการ สานักงานอาจ
•

พิจารณาว่าจะใช้ ทรัพยากรที่ ได้ มาจากผู้ให้ บริการต่อไปหรือไม่

•

สื่อสารเรื่ องดังกล่าวกับผู้ให้ บริการ

สานักงานรับผิดชอบในการจัดการผลกระทบของข้ อบกพร่องที่ ระบุได้ เกี่ ยวกับทรัพยากรที่ ได้ มาจาก
ผู้ให้ บริการต่อระบบการบริหารคุณภาพและกระทาการป้ องกันข้ อบกพร่องจากการเกิดขึ้นซ้ากับ
ระบบการบริหารคุณของสานักงาน อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้ วสานักงานไม่ได้ มีความรับผิดชอบต่อ
การแก้ ไขข้ อบกพร่องที่ ระบุได้ ในฐานะผู้ให้ บริการหรือการสืบสวนหาสาเหตุของข้ อบกพร่องที่ ระบุ
ได้ ของผู้ให้ บริการเพิ่ มเติม
เรื่ องที่ พบเกี่ ยวกับงานที่ เฉพาะเจาะจง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 45)
ก173. ในสถานการณ์ทวิี่ ธีปฏิบัติงานถูกละเลยหรือถูกรายงานว่ามีความไม่เหมาะสม สานักงานจะต้ อง
กระทาการดังนี้
•

ปรึกษาหารือกับกลุ่มบุคคลที่ ทเี่ หมาะสมเกี่ ยวกับการกระทาที่ เหมาะสม

•

หารือประเด็นปัญหากับฝ่ ายบริหารของกิจการหรือผู้มีหน้ าที่ กากับดูแล

•

ปฏิบัติงานในส่วนของกระบวนการที่ ถูกละเลยไป

การกระทาการของสานักงานไม่ได้ ทาให้ สานักงานสามารถลดหน้ าที่ ความรับผิดชอบในการกระทา
การเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับเรื่ องที่ พบในบริบทของระบบการบริหารคุณภาพได้ รวมถึงการประเมินผล
เรื่ องที่ พบเพื่ อระบุ ข้ อ บกพร่ อ ง และเมื่ อมี ข้ อ บกพร่ อ งเกิ ด ขึ้ น ต้ อ งสื บ สวนหาสาเหตุ ข อง
ข้ อบกพร่องที่ ระบุได้
การสือ่ สารอย่างต่อเนือ่ งเกีย่ วกับการติดตามผลและแก้ไข (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 46)
ก174. สารสนเทศเกี่ ยวกับ การติ ด ตามผลและแก้ ไ ขที่ ถูก สื่อสารไปยั ง บุค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลที่ ได้ รั บ
มอบหมายความรับผิดชอบและหน้ าที่ ความรับผิดชอบสูงสุดในระบบการบริหารคุณภาพอาจถูก
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สื่อสารทันทีทเี่ กิดขึ้นหรือเป็ นระยะ ๆ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นอาจใช้ สารสนเทศในหลาย ๆ ทาง
ตัวอย่างเช่น
•
เป็ นเกณฑ์สาหรับการสื่อสารเพิ่ มเติมไปยังบุคลากรเกี่ ยวกับความสาคัญของคุณภาพ
•

เพื่ อดูแลความรับผิดชอบเป็ นรายบุคคลสาหรับหน้ าที่ ของตนตามที่ ได้ รับมอบหมาย

•

เพื่ อระบุความกังวลที่ สาคัญเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพอย่างทันเวลา

สารสนเทศให้ เกณฑ์ในการประเมินผลของระบบการบริหารคุณภาพและข้ อสรุปที่ เกี่ ยวข้ องตามที่
กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 53-54
ข้อกาหนดของเครือข่ายและบริการของเครือข่าย (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 48)
ก175. ในบางสถานการณ์ ส านั ก งานอาจด าเนิ น งานโดยเป็ นส่ ว นหนึ่ งของเครื อ ข่ า ย เครื อ ข่ า ยอาจมี
ข้ อ กาหนดเกี่ ยวกับ ระบบการบริหารคุณภาพของสานั กงานหรื ออาจมีบ ริ การหรื อทรั พยากรที่
สานักงานอาจเลือกที่ จะนาไปปฏิบัติหรือใช้ ในการออกแบบ การนาไปปฏิบัติ และการดาเนินการ
ในระบบการบริหารคุณภาพของสานักงานได้ ข้ อกาหนดหรือบริการดังกล่าวอาจมีวัตถุประสงค์
เพื่ อส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ มีคุณภาพอย่างสม่าเสมอของสานักงานต่าง ๆ ที่ อยู่ภายในเครือข่าย
ขอบเขตของเครื อ ข่ า ยในการก าหนดวัตถุป ระสงค์ด้า นคุณ ภาพ ความเสี่ยงด้ า นคุณ ภาพ และ
การตอบสนองที่ เป็ นเรื่ องทั่ว ไประหว่ า งเครื อ ข่ า ยให้ กับ ส านั ก งาน จะขึ้ น อยู่ กับ ข้ อ ตกลงของ
สานักงานกับเครือข่าย
ตัวอย่างข้อกาหนดของเครือข่าย
•

ข้ อ ก าหนดส าหรั บ ส านั ก งานในการเพิ่ มวั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า นคุ ณ ภาพหรื อ ความเสี่ยง
ด้ า นคุ ณ ภาพในระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพของส านั ก งานที่ เป็ นเรื่ องทั่ว ไประหว่ า ง
สานักงานเครือข่าย

•

ข้ อ ก าหนดสาหรั บสานัก งานรวมถึงการตอบสนองในระบบการบริหารคุณภาพของ
ส านั ก งานที่ เป็ นเรื่ องทั่ว ไประหว่ า งส านั ก งานเครื อ ข่ า ย การตอบสนองดั ง กล่ า วที่
เครือข่ายออกแบบอาจครอบคลุมนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของเครือข่ายที่ ระบุ บทบาทใน
การเป็ นผู้นาและหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ซึ่ งรวมถึงวิธกี ารที่ สานักงานจะมอบอานาจและ
หน้ าที่ ความรับผิดชอบภายในสานักงาน หรือทรัพยากร เช่น วิธีการที่ เครือข่ายพัฒนา
สาหรับการปฏิบัติงานหรือระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

•

ข้ อกาหนดว่าสานักงานจะอยู่ภายใต้ กระบวนการติดตามของเครือข่าย โดยกระบวนการ
ติดตามนี้อาจเกี่ ยวข้ องกับข้ อกาหนดของเครือข่าย (เช่น การติดตามผลว่าสานักงานได้
มีการนาวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ของเครือข่ายไปใช้ อย่ างเหมาะสม) หรืออาจเกี่ ยวข้ องกับ
ระบบการบริหารคุณภาพโดยทั่วไปของสานักงาน

ตัวอย่างของบริการของเครือข่าย
•

การบริ ก ารหรื อ ทรั พ ยากร ซึ่ งเป็ นตั ว เลื อ กส าหรั บ ส านั ก งานที่ จะน ามาใช้ ใ นระบบ
การบริ หารคุณ ภาพหรื อ การปฏิบัติงาน เช่ น โปรแกรมฝึ กอบรมโดยสมัครใจ หรื อ
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การใช้ ผ้ ูสอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม หรือผู้เชี่ ยวชาญภายในเครือข่าย หรือการใช้
ศูน ย์บ ริ ก ารที่ จั ดตั้งขึ้น ในระดับ เครือข่ าย หรื อสานั ก งานเครื อข่ า ยอื่ น หรื อ กลุ่มของ
สานักงานเครือข่าย
ก176. เครือข่ายอาจกาหนดความรับผิดชอบของสานักงานในการนาข้ อกาหนดของเครือข่ายหรือบริการ
ของเครือข่ายไปปฏิบัติ
ตัวอย่างของความรับผิดชอบของสานักงานในการนาข้อกาหนดของเครือข่ายหรือบริการของ
เครือข่ายไปปฏิบตั ิ
•

ส านั ก งานถู ก ก าหนดให้ ต้ อ งมี โ ครงสร้ างพื้ นฐานทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศบางประเภทเพื่ อสนับสนุนระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ ได้ รับจากเครือข่ายซึ่ งสานักงานใช้ ในระบบการบริหารคุณภาพ

•

สานั ก งานต้ อ งจั ดให้ มีก ารอบรมอย่ า งทั่วถึงทั้งสานั กงานเกี่ ยวกับ วิธีการที่ ได้ รั บ จาก
เครือข่าย รวมถึงเมื่ อวิธกี ารมีการปรับปรุงให้ เป็ นปัจจุบัน

ก177. ความเข้ า ใจของส านั ก งานเกี่ ยวกั บ ข้ อ ก าหนดของเครื อ ข่ า ยหรื อ บริ ก ารของเครื อ ข่ า ย และ
ความรับผิดชอบของสานักงานที่ เกี่ ยวข้ องกับการนาข้ อกาหนดไปปฏิบัติอาจได้ รับจากการสอบถาม
หรือเอกสารหลักฐานที่ ได้ รับจากเครือข่ายเกี่ ยวกับเรื่ องต่าง ๆ เช่น
•

การกากับดูแลและผู้นาของเครือข่าย

•

วิธีปฏิบัติทเี่ ครือข่ายออกแบบ นาไปปฏิบัติ และดาเนินการภายใต้ ข้อกาหนดของเครือข่าย
หรือบริการของเครือข่าย

•

วิธีการที่ เครือข่ายใช้ ในการระบุและตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลงที่ กระทบต่อข้ อกาหนดของ
เครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย หรือสารสนเทศอื่ น ๆ เช่น การเปลี่ ยนแปลงมาตรฐานวิชาชีพ
หรือสารสนเทศที่ บ่งชี้ถึงข้ อบกพร่องในข้ อกาหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย

วิธีการที่ เครือข่ายใช้ ในการติดตามความเหมาะสมของข้ อกาหนดของเครือข่ายหรือบริการของ
เครือข่าย อาจรวมถึงกิจกรรมการติดตามผลของสานักงานเครือข่ายและกระบวนการของเครือข่าย
ในการแก้ ไขข้ อบกพร่องที่ ระบุได้
ข้อกาหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายในระบบการบริหารคุณภาพของสานักงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 49)
ก178. ลักษณะของข้ อกาหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายเป็ นเงื่ อนไข เหตุการณ์ สถานการณ์
การกระทาการหรือการไม่กระทาการในการระบุและการประเมินความเสี่ยงด้ านคุณภาพ
ตัวอย่างข้อกาหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายทีท่ าให้เกิดความเสีย่ งด้านคุณภาพ
เครือข่ายอาจกาหนดให้ สานักงานใช้ งานระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการตอบรับและ
การคงไว้ ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้ าและงานที่ มีลักษณะเฉพาะที่ เป็ นมาตรฐานเดียวกันภายใน
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เครือข่าย ซึ่ งอาจทาให้ เกิดความเสี่ยงด้ านคุณภาพที่ ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถ
จั ด การกั บ เรื่ องในทางกฎหมายหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ของแต่ ล ะประเทศที่ ต้ อ งให้ ส านั ก งานเป็ น
ผู้พิจารณาการตอบรับและการคงไว้ ซงความสั
ึ่
มพันธ์กบั ลูกค้ าและงานที่ มีลักษณะเฉพาะ
ก179. วัตถุประสงค์ของข้ อกาหนดของเครือข่ายอาจรวมถึงการส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ มีคุณภาพอย่าง
สม่าเสมอระหว่างสานักงานเครือข่าย สานักงานอาจถูกเครือข่ายคาดหวังที่ จะนาข้ อกาหนดของ
เครือข่ายมาใช้ อย่างไรก็ตาม สานักงานอาจต้ องนาข้ อกาหนดของเครือข่ายมาปรับเปลี่ ยนหรือ
เพิ่ มเติมเพื่ อให้ เหมาะสมกับลักษณะและสถานการณ์ของสานักงานและงานที่ ให้ บริการ
ตัวอย่างข้อกาหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายทีอ่ าจต้องนามาใช้หรือเพิ่มเติม
ข้ อกาหนดของเครือข่ายหรือบริการของ
เครือข่าย

วิธที สี่ านักงานนาข้ อกาหนดของเครือข่ายหรือ
บริการของเครือข่ายมาใช้ หรือเพิ่ มเติม

เครื อข่ ายก า หน ดใ ห้ ส านั ก งา น ร ว ม
ความเสี่ ยงด้ า นคุ ณ ภาพเฉพาะเรื่ องใน
ระบบการบริหารคุณภาพ ดังนั้นสานักงาน
ทั้ ง หมดในเครื อ ข่ า ยจึ ง ต้ องจั ด การกั บ
ความเสี่ยงด้ านคุณภาพนั้น

สานักงานรวมความเสี่ยงด้ านคุณภาพที่ เครื อข่า ย
ก าหนดเป็ นส่ ว นหนึ่ งของการระบุ แ ละประเมิ น
ความเสี่ยงด้ านคุณภาพ
ส านั ก งานออกแบบและน าการตอบสนองไป
ปฏิบั ติ เ พื่ อจั ด การกับ ความเสี่ยงด้ า นคุ ณ ภาพที่
เครือข่ายกาหนด

เครื อ ข่ า ยก าหนดให้ ส านั ก งานออกแบบ สานักงานจะพิจารณาเรื่ องเหล่านี้เป็ นส่วนหนึ่ งของ
และนาการตอบสนองไปปฏิบัติ
การออกแบบและการน าการตอบสนองมาไป
ปฏิบัติ
•

การตอบสนองนั้นจัดการกับความเสี่ยงด้ าน
คุณภาพใด

•

ก า ร ต อ บ ส นอ ง ที่ เ ค รื อ ข่ า ย ก าห นดจะ
ถู ก รวมเข้ า ไปในระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพ
ของสานักงานตามลักษณะและสถานการณ์
ของส านั ก งาน ซึ่ งอาจรวมถึ ง แนว ทาง
การตอบสนองที่ สะท้ อนถึ ง ลั ก ษณะและ
สถานการณ์ของสานักงานและงานที่ ให้ บริการ
(เช่ น การปรั บ แต่ ง วิ ธี ก ารเพื่ อรวมเรื่ อง
เกี่ ยวกับกฎหมายหรือข้ อบังคับ)

ส านั ก งานใช้ กลุ่ ม บุ ค คลจากส านั ก งาน ส านั ก งานก าหนดนโยบายหรื อ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่
เครื อ ข่ า ยอื่ นเป็ นผู้ ส อบบั ญ ชี ของกิจการ กาหนดให้ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานยืนยันกับผู้สอบบัญชี
ภายในกลุ่ม
ของกิจการภายในกลุ่ม (เช่น สานักงานเครือข่าย
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ข้ อกาหนดของเครือข่ายที่ มีอยู่ผลักดันให้ อื่ น ) โ ด ย บุ ค ค ล ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ไ ป ยั ง
เกิ ด ความเป็ นเอกภาพในระดั บ สู ง ผ่ า น ส่ ว นประกอบตรงตามหลั ก เกณฑ์ เ ฉพาะตามที่
ระบบการบริ หารคุณ ภาพของสานั ก งาน กาหนดในข้ อกาหนดของเครือข่าย
เครือข่าย
ข้ อกาหนดของเครือข่ายรวมถึงหลักเกณฑ์
โดยเฉพาะเจาะจงที่ ใช้ กั บ กลุ่ ม บุ ค คลที่
ได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงานซึ่ งเป็ นส่วน
หนึ่ งในการตรวจสอบกลุ่มกิจการ
ก180. ในบางสถานการณ์ ในการปรับหรือเพิ่ มเติมข้ อกาหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครื อข่ า ย
สานักงานอาจระบุการปรับปรุงที่ เป็ นไปได้ สาหรับข้ อกาหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย
และอาจสื่อสารการปรับปรุงนี้ไปยังเครือข่าย
กิ จกรรมการติ ดตามผลเกี ย่ วกับระบบการบริหารคุณภาพของสานักงานที ่ปฏิ บัติโดยเครือข่าย (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ 50(ค))
ก181. ผลลัพธ์จากกระบวนการติดตามผลของเครือข่ายต่อระบบการบริหารคุณภาพของสานักงานนั้น
อาจรวมถึงสารสนเทศต่อไปนี้ เช่น
•

รายละเอียดของกระบวนการติดตามผล รวมถึงลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขต

•

เรื่ องที่ พบ ข้ อบกพร่ องที่ ระบุได้ และข้ อสังเกตอื่ นเกี่ ยวกับ ระบบการบริหารคุณภาพของ
สานักงาน (เช่น ผลลัพธ์ด้านบวกหรือโอกาสของสานักงานที่ จะปรับปรุง หรือทาให้ ระบบ
การบริหารคุณภาพดียงขึ
ิ่ ้ น) และ

•

การประเมินผลของเครือข่ายเกี่ ยวกับสาเหตุของข้ อบกพร่องที่ ระบุได้ ผลกระทบที่ ประเมิน
ไว้ ของข้ อบกพร่องที่ ระบุได้ และข้ อแนะนาเกี่ ยวกับการแก้ ไข

กิจกรรมการติดตามผลทีป่ ฏิบตั ิโดยเครือข่ายผ่านสานักงานเครือข่าย (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 51(ข))
ก182. สารสนเทศจากเครือข่ายเกี่ ยวกับ ผลลัพธ์โดยรวมของกิจกรรมการติดตามผลของเครือข่า ยผ่าน
ระบบการบริหารคุณภาพของสานักงานเครือข่ายอาจเป็ นการรวมหรือเป็ นการสรุปสารสนเทศ
ตามที่ อธิบายในย่อหน้ าที่ ก181 รวมถึงแนวโน้ มและประเด็นทั่วไปของข้ อบกพร่องที่ ระบุได้ ผ่าน
เครือข่าย หรือผลลัพธ์ด้านบวกที่ อาจนามาทาซา้ ในเครือข่าย สารสนเทศดังกล่าวอาจ
•

ใช้ โดยสานักงาน
o

ในการระบุและประเมินความเสี่ยงด้ านคุณภาพ

o

เป็ นส่วนหนึ่ งของสารสนเทศอื่ นที่ มีความเกี่ ยวข้ อง ซึ่ งสานั กงานใช้ พิจารณาใน
การประเมิ น ว่ า ข้ อ บกพร่ อ งมี อ ยู่ ต ามข้ อ ก าหนดของเครื อ ข่ า ยหรื อ บริ ก ารของ
เครือข่ายนั้นที่ สานักงานได้ ใช้ ในระบบการบริหารคุณภาพหรือไม่
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•

ถูกสื่อสารไปยัง ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ เพื่ อพิจารณาเกี่ ยวกับ
ทัก ษะความรู้ แ ละความสามารถของผู้ ส อบบั ญ ชี ข องกิจ การภายในกลุ่ ม จากส านั ก งาน
เครื อ ข่ า ย ซึ่ งเป็ นผู้ ที่ อยู่ ภ ายใต้ ข้ อ ก าหนดทั่ ว ไปของเครื อ ข่ า ย (เช่ น วั ต ถุ ป ระสงค์
ด้ านคุณภาพทั่วไป ความเสี่ยงด้ านคุณภาพและการตอบสนอง)

ก183. ในบางสถานการณ์ สานักงานอาจได้ รับสารสนเทศจากเครือข่ายเกี่ ยวกับข้ อบกพร่องที่ ระบุได้ ใน
ระบบการบริ หารคุณ ภาพของเครื อ ข่ า ยสานั ก งานที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สานั ก งาน เครื อข่ า ยอาจ
รวบรวมสารสนเทศจากส านั ก งานเครื อ ข่ า ยที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ การตรวจสอบอย่ า งละเอี ย ด โดย
หน่วยงานภายนอกเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพของสานักงานเครือข่าย ในบางกรณี กฎหมาย
หรื อ ข้ อ บั ง คั บ ของประเทศที่ มี ผ ลบั ง คั บ อาจป้ องกัน การแบ่ ง ปั น สารสนเทศของเครื อ ข่ า ยกับ
สานักงานเครือข่ายอื่ น หรืออาจจากัดสารสนเทศที่ มีความเฉพาะเจาะจง
ก184. ในสถานการณ์ทเี่ ครือข่ายไม่ได้ ให้ สารสนเทศเกี่ ยวกับผลลัพธ์โดยรวมของกิจกรรมการติดตามผล
ของเครือข่ายผ่านสานักงานเครือข่าย สานักงานอาจกระทาการเพิ่ มเติม เช่น
•

หารือเรื่ องดังกล่าวกับเครือข่าย และ

•

ประเมินผลกระทบที่ มีต่องานของสานักงาน และสื่อสารผลกระทบนั้นให้ กบั กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ข้อบกพร่องในข้อกาหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายทีร่ ะบุได้โดยสานักงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 52)
ก185. นอกจากข้ อกาหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายที่ สานักงานใช้ จะถือเป็ นส่วนหนึ่ งของ
ระบบการบริหารคุณภาพของสานักงานแล้ ว ยังถือว่าเป็ นไปตามข้ อกาหนดของมาตรฐานบริหาร
คุณภาพฉบับนี้เกี่ ยวกับการติดตามผลและแก้ ไข ข้ อกาหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย
อาจถูกติดตามผลโดยเครือข่าย สานักงาน หรือทั้งสองร่วมกัน
ตัวอย่างเมือ่ ข้อกาหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่ายถูกติดตามโดยเครือข่ายและสานักงาน
เครือข่ายอาจกระทาการติดตามผลที่ ระดับเครือข่ายด้ วยวิธีการทั่วไป สานักงานยังติดตามการที่
สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานนาวิธกี ารไปปฏิบัติผ่านการตรวจสอบงานอย่างละเอียดด้ วย
ก186. ในการออกแบบและการนาแก้ ไขไปปฏิบัติ เพื่ อตอบสนองต่อผลกระทบจากข้ อบกพร่องที่ ระบุได้ ใน
ข้ อกาหนดของเครือข่ายหรือบริการของเครือข่าย สานักงานอาจ
•

ท าความเข้ าใจการแก้ ไ ขที่ เครื อ ข่ า ยวางแผนไว้ รวมถึ ง การที่ ส านั ก งานมี ห น้ าที่
ความรับผิดชอบในการนาการแก้ ไขไปปฏิบัติหรือไม่ และ

•

พิจารณาการแก้ ไขเพิ่ มเติมที่ จาเป็ นต่อสานักงาน เพื่ อตอบสนองต่อข้ อบกพร่องที่ ระบุได้
และสาเหตุทเี่ กี่ ยวข้ อง เช่น
o

เครือข่ายไม่ได้ ดาเนินการแก้ ไขที่ เหมาะสม หรือ

o

การแก้ ไขของเครือข่ายจะต้ องใช้ เวลาในการตอบสนองต่อข้ อบกพร่องที่ ระบุได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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การประเมินผลระบบการบริหารคุณภาพ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 53)
ก187. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้ รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้ าที่ ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ ยวกับ
ระบบการบริ หารคุณ ภาพอาจได้ รั บ การช่ วยเหลือจากบุคคลอื่ นในการปฏิบัติการประเมิน ผล
อย่างไรก็ตาม บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้ รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้ าที่ ความรับผิดชอบ
สูง สุด เกี่ ยวกับ ระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพยั ง คงมี ห น้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบและความรั บ ผิ ด ชอบ
เกี่ ยวกับการประเมินผล
ก188. การประเมินผล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง อาจขึ้นกับสถานการณ์ของสานักงานและอาจตรงกันกับ
รอบปี บัญชีของสานักงาน หรือการเสร็จสิ้นของวงจรการติดตามผลประจาปี
ก189. สารสนเทศที่ เกี่ ยวกั บ หลั ก เกณฑ์ ส าหรั บ การประเมิ น ผลระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพ รวมถึ ง
สารสนเทศที่ สื่อสารกับ บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลที่ ได้ รั บ มอบหมายความรั บ ผิ ด ชอบและหน้ า ที่
ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพตามย่อหน้ าที่ 46
ตั ว อย่ า งการปรั บ ให้ เ หมาะสมที ่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า สารสนเทศที ่ ใ ห้ ห ลั ก เกณฑ์ ส าหรั บ
การประเมินผลระบบการบริหารคุณภาพอาจได้รบั มาอย่างไร
•

ส าหรั บ ส านั ก งานที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นน้ อ ย บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลที่ ได้ รั บ มอบหมาย
ความรับผิดชอบและหน้ าที่ ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณ ภาพ
อาจเกี่ ยวข้ องโดยตรงกับการติดตามผลและแก้ ไข และทราบถึงสารสนเทศที่ สนับสนุน
การประเมินผลระบบการบริหารคุณภาพ

•

ส าหรั บ ส านั ก งานที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นมาก บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลที่ ได้ รั บ มอบหมาย
ความรับผิดชอบและหน้ าที่ ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณ ภาพ
อาจจาเป็ นต้ อ งก าหนดกระบวนการรวบรวม สรุป และสื่อสารสารสนเทศที่ จาเป็ น
ในการประเมินผลระบบการบริหารคุณภาพ

การสรุปผลของระบบการบริหารคุณภาพ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 54)
ก190. ในบริบทของมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ มีเจตนาให้ การดาเนินการของระบบโดยรวมช่วย
ให้ สานักงานเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพ
ได้ ทั้งนี้ ในการสรุป ของระบบการบริ หารคุ ณ ภาพ บุคคลหรื อกลุ่ มบุ ค คลที่ ได้ รั บ มอบหมาย
ความรับผิดชอบและหน้ าที่ ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพอาจใช้ ผลลัพธ์
ที่ ได้ มาจากกระบวนการติดตามผลและแก้ ไขในการพิจารณาเรื่ องดังต่อไปนี้
•

ความรุนแรงและการแผ่กระจายของข้ อบกพร่องที่ ระบุได้ และผลกระทบของการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพ

•

การแก้ ไขได้ ถูกออกแบบและนาไปปฏิบัติโดยสานักงานหรือไม่ และการดาเนินการแก้ ไข
นาไปปฏิบัติในช่วงเวลาของการประเมินได้ อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ และ
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•

ผลกระทบของข้ อบกพร่ องที่ ระบุได้ ในระบบการบริหารคุณภาพได้ ถูกแก้ ไขให้ ถูกต้ อ ง
อย่ า งเหมาะสมหรื อ ไม่ เช่ น การกระทาการเพิ่ มเติมตามที่ กาหนดไว้ ในย่ อ หน้ า ที่ 45
ได้ นาไปปฏิบัติหรือไม่

ก191. อาจมีสถานการณ์ทมีี่ ข้อบกพร่องที่ ระบุได้ ทมีี่ ผลกระทบรุนแรง (รวมทั้งข้ อบกพร่องที่ ระบุได้ ทมี่ ี
ผลกระทบรุนแรงและแผ่กระจาย) ซึ่ งได้ รับการแก้ ไขอย่างเหมาะสม และผลกระทบนั้นได้ ถูกแก้ ไข
ณ ช่ ว งเวลาใดเวลาหนึ่ งที่ มี ก ารประเมิ น ผล ในกรณี ดั ง กล่ า ว บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลผู้ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบสูง สุด เกี่ ยวกับ ระบบการบริ ห าร
คุณภาพอาจสรุปว่าระบบการบริหารคุณภาพได้ ให้ ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ สานักงานว่า
ได้ บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพแล้ ว
ก192. ข้ อ บกพร่ อ งที่ ระบุได้ อ าจมีผลกระทบแบบแผ่ กระจายในการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และ
การดาเนินการในระบบการบริหารคุณภาพ ตัวอย่างเช่น
•

เมื่ อข้ อ บกพร่ อ งส่ ง ผลกระทบกั บ หลายองค์ ป ระกอบหรื อ ในส่ ว นต่ า ง ๆ ของระบบ
การบริหารคุณภาพ

•

เมื่ อข้ อ บกพร่ อ งถู ก จ ากัด เฉพาะองค์ ป ระกอบเดี ย วหรื อ เฉพาะมุ ม มองเดี ย วของระบบ
การบริหารคุณภาพ แต่ข้อบกพร่องนั้นเป็ นเรื่ องพื้นฐานของระบบการบริหารคุณภาพ

•

เมื่ อข้ อ บกพร่ อ งส่ ง ผลกระทบกับ หลายหน่ ว ยธุ ร กิ จ หรื อ หลายที่ ตั้ ง ทางภู มิ ศ าสตร์ ข อง
สานักงาน

•

เมื่ อข้ อบกพร่องถูกจากัดเพียงหน่วยธุรกิจเดียวหรือที่ ต้ังทางภูมิศาสตร์เดียว แต่หน่วยธุรกิจ
หรือที่ ต้งั ทางภูมิศาสตร์ทไี่ ด้ รับผลกระทบนั้นเป็ นพื้นฐานในภาพรวมของสานักงาน

•

เมื่ อข้ อบกพร่ อ งส่ ง ผลกระทบเป็ นส่ ว นส าคั ญ ต่ อ งานบางประเภทหรื อ ลั ก ษณะของ
งานบางอย่าง

ตัวอย่างของข้อบกพร่องทีร่ ะบุได้ซึง่ พิจารณาแล้วอาจรุนแรงแต่ไม่แผ่กระจาย
สานักงานพบข้ อบกพร่องในสานักงานภูมิภาคขนาดเล็ก เป็ นข้ อบกพร่องที่ เกี่ ยวข้ องกับการไม่
ปฏิบัติตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของสานักงานจานวนมาก สานักงานพิจารณาว่าวัฒนธรรมใน
ส านั ก งานภู มิ ภ าคเป็ นสาเหตุ ข องข้ อ บกพร่ อ งที่ พบ โดยเฉพาะเรื่ องการกระท าการและ
พฤติ ก รรมของผู้ น าในส านั ก งานภูมิ ภ าคซึ่ งมุ่ ง เน้ น ให้ ค วามส าคั ญ ทางการเงิ น มากเกิ นไป
สานักงานพิจารณาว่าผลกระทบจากข้ อบกพร่องที่ ระบุได้ น้ัน
•

มีความรุน แรง เนื่ องจากมีความเกี่ ยวข้ องกับ วัฒนธรรมของสานั กงานภูมิภาคและ
การปฏิบัติตามนโยบายหรือวิธปี ฏิบัติของสานักงานในภาพรวม และ

•

ไม่แผ่กระจาย เนื่ องจากผลกระทบถูกจากัดเพียงสานักงานภูมิภาคขนาดเล็ก
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ก193. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ได้ รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้ าที่ ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ ยวกับ
ระบบการบริหารคุณภาพอาจสรุปว่าระบบการบริหารคุณภาพไม่ได้ ช่วยให้ สานักงานเชื่ อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพได้ ในบางสถานการณ์
เมื่ อข้ อบกพร่องที่ ระบุได้ มีความรุนแรงและแผ่กระจาย การกระทาการเพื่ อแก้ ไขข้ อบกพร่องที่ ระบุ
ได้ ไม่มีความเหมาะสม และผลกระทบของข้ อบกพร่องที่ ระบุได้ ไม่ได้ รับการแก้ ไขอย่างเหมาะสม
ตัวอย่างของข้อบกพร่องทีร่ ะบุได้ซึง่ พิจารณาแล้วอาจรุนแรงและแผ่กระจาย
สานักงานระบุข้อบกพร่องในสานักงานภูมิภาค โดยเป็ นสานักงานขนาดใหญ่ ทสี่ ุด และมีหน้ าที่
สนั บ สนุ น ทางการเงิน การดาเนิ น งาน และด้ า นเทคนิ ค ให้ กับ สานั ก งานในภูมิภาคทั้ง หมด
ข้ อ บกพร่ อ งที่ ระบุได้ ที่เกี่ ยวข้ อ งกับ การไม่ ป ฏิบัติ ตามนโยบายหรื อวิธีป ฏิบัติของสานั ก งาน
จานวนมาก สานักงานพิจารณาว่าวัฒนธรรมในสานักงานภูมิภาคเป็ นสาเหตุของข้ อบกพร่องที่
พบ โดยเฉพาะเรื่ องการกระทาการและพฤติกรรมของผู้นาในสานักงานภูมิภาคซึ่ งมุ่งเน้ นโดยให้
ความสาคัญทางการเงินมากเกินไป สานักงานตัดสินใจว่าผลกระทบจากข้ อบกพร่องที่ พบนั้น
•

มีความรุน แรง เนื่ องจากมีความเกี่ ยวข้ องกับ วัฒนธรรมของสานั กงานภูมิภาคและ
การปฏิบัติตามนโยบายหรือวิธปี ฏิบัติของสานักงานในภาพรวม และ

•

แผ่กระจาย เนื่ องจากสานักงานภูมิภาคเป็ นสานักงานที่ มีขนาดใหญ่ ที่สุด และมีหน้ าที่
ให้ การสนับสนุนกับสานักงานอื่ นเป็ นจานวนมาก และการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือ
วิธปี ฏิบัติของสานักงานอาจมีผลกระทบในวงกว้ างต่อสานักงานอื่ น

ก194. ส านั ก งานอาจต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาส าหรั บ การแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งที่ ระบุ ไ ด้ ซึ่ งมี ค วามรุ น แรงและ
แผ่กระจาย ในขณะที่ สานักงานยังคงดาเนินการแก้ ไขข้ อบกพร่องที่ ระบุได้ การแผ่กระจายของ
ข้ อ บกพร่ อ งที่ ระบุ ไ ด้ อ าจถู ก ท าให้ น้ อ ยลง และถู ก ตั ด สิ น ใจว่ า ข้ อ บกพร่ อ งที่ ระบุ ไ ด้ ยั ง คงมี
ความรุนแรง แต่ ไม่มีความรุนแรงและแผ่กระจายอีกต่อไป ในกรณีน้ัน บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่
ได้ รั บ มอบหมายความรั บ ผิดชอบและหน้ า ที่ ความรั บ ผิดชอบสูงสุด เกี่ ยวกับ ระบบการบริ ห าร
คุณภาพอาจสรุปว่าระบบการบริหารคุณภาพช่วยให้ สานักงานเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารคุณภาพได้ ยกเว้ นเรื่ องที่ เกี่ ยวข้ องกับข้ อบกพร่องที่ ระบุได้
ซึ่ งมีขนาดรุนแรงแต่ผลกระทบไม่แผ่กระจายในการออกแบบ การนาไปปฏิบัติ และการดาเนินการ
ในระบบการบริหารคุณภาพ
ก195. มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับนี้ไม่ได้ กาหนดให้ สานักงานได้ รับรายงานความเชื่ อมั่น เรื่ อง
ความเป็ นอิสระเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ หรือกีดกันไม่ให้ สานักงานกระทาการดังกล่าว
การดาเนินการโดยทันทีและอย่างเหมาะสม และการสือ่ สารเพิ่มเติม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 55)
ก196. ในบางสถานการณ์ เ มื่ อบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลที่ ได้ รั บ มอบหมายความรั บ ผิ ด ชอบและหน้ า ที่
ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพไปถึงข้ อสรุปตามที่ อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่
54(ข) หรือ 54(ค) การที่ สานักงานมีการดาเนินการโดยทันทีและอย่างเหมาะสมอาจรวมถึง
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•

มาตรการเพื่ อสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านผ่ า นการมอบหมายทรั พ ยากรมากขึ้ น หรื อ
การพั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ ใ ห้ มากขึ้ น และเพื่ อยื น ยั น ว่ า รายงานที่ ส านั ก งานเผยแพร่
มีความเหมาะสมในสถานการณ์น้ัน จนกระทั่งเมื่ อถึงเวลาที่ ข้อบกพร่องที่ ระบุได้ ถูกแก้ ไข
และการสื่อสารมาตรการให้ กบั กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

•

เข้ ารับคาแนะนาด้ านกฎหมาย

ก197. ในบางสถานการณ์ สานั ก งานอาจมีหน่ วยงานบริ หารอิสระที่ ไม่ ได้ เป็ นผู้บ ริ หารกากับ ดูแ ลของ
สานักงาน ในสถานการณ์น้นั การสื่อสารอาจรวมถึงการรายงานให้ ทราบต่อหน่วยงานบริหารอิสระ
ก198. ตั ว อย่ า งของสถานการณ์ ที่อ าจมี ค วามเหมาะสมส าหรับ ส านัก งานในการสื่อ สารกับ กลุ่ ม
บุคคลภายนอกเกีย่ วกับการประเมินผลระบบการบริหารคุณภาพ
•

เมื่ อสานักงานเป็ นส่วนหนึ่ งของเครือข่าย

•

เมื่ อส านั ก งานเครื อ ข่ า ยอื่ นใช้ ผ ลการปฏิบั ติ ง านของส านั ก งาน ตั ว อย่ า งเช่ น กรณี
การตรวจสอบกลุ่มกิจการ

•

เมื่ อส านั ก งานเผยแพร่ ร ายงานซึ่ งส านั ก งานพิ จ ารณาว่ า ไม่ เ หมาะสมเนื่ องจาก
ความผิดพลาดของระบบการบริ หารคุณ ภาพ และจาเป็ นต้ องแจ้ ง ฝ่ ายบริ หารหรื อ
ผู้มีหน้ าที่ กากับดูแลของกิจการ

•

เมื่ อกฎหมายหรือข้ อบังคับ กาหนดให้ สานักงานสื่อสารไปยังหน่วยงานกากับดูแลหรือ
หน่วยงานที่ ออกกฎระเบียบ

การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 56)
ก199. การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็ นระยะช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบของบุคคล ในการพิจารณา
ผลการปฏิบัติงานของบุคคลต่าง ๆ สานักงานอาจพิจารณาถึง
•

ผลของกิจกรรมการติดตามผลของสานักงานในส่วนต่าง ๆ ของระบบการบริหารคุณภาพ
ที่ เกี่ ยวข้ องกับหน้ าที่ ความรับผิดชอบบุคคลนั้น ในบางสถานการณ์ สานักงานอาจกาหนด
เป้ าหมายให้ บุคคลนั้นและเปรียบเทียบผลของกิจกรรมการติดตามผลของสานักงานกับ
เป้ าหมายดังกล่าว

•

การกระทาการโดยบุคคลนั้นในการตอบสนองต่อข้ อบกพร่องที่ ระบุได้ ที่เกี่ ยวกับ หน้ า ที่
ความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าว รวมถึง การดาเนินการดังกล่าวอย่างทันต่อเวลาและ
มีประสิทธิผล
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ตัวอย่างการปรับให้เหมาะสมทีแ่ สดงว่าสานักงานอาจดาเนิ นการประเมินผลการปฏิ บัติ งาน
ได้อย่างไร
•

ส าหรั บ ส านั ก งานที่ มี ค วามซั บ ซ้ อนน้ อย ส านั ก งานอาจว่ า จ้ างผู้ ใ ห้ บริ ก ารเพื่ อ
ทาการประเมินผล หรือผลของกิจกรรมการติดตามผลของสานักงานอาจให้ ข้อบ่ งชี้
เกี่ ยวกับผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว

•

สาหรับสานักงานที่ มีความซับซ้ อนมาก การประเมินผลการปฏิบัติงานอาจดาเนินการ
โดยสมาชิ ก อิ ส ระที่ ไม่ ไ ด้ เ ป็ นผู้ บ ริ ห ารของหน่ ว ยงานบริ ห ารของส านั ก งาน หรื อ
คณะกรรมการพิเศษที่ กากับดูแลโดยหน่วยงานบริหารของสานักงาน

ก200. การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ ออกมาในทางบวกอาจเป็ นการตอบแทนในรูปของค่าตอบแทน
การเลื่ อนตาแหน่ง และสิ่งจูงใจอื่ นที่ มุ่งเน้ นความมุ่งมั่นต่อคุณภาพของบุคคลนั้นและเสริมสร้ าง
ความรั บ ผิ ด ชอบ ในทางกลั บ กั น ส านั ก งานอาจใช้ ก ารด าเนิ น การเชิ ง แก้ ไ ขเพื่ อจั ด การกั บ
การประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ง านที่ ออกมาในทางลบซึ่ งอาจกระทบต่ อ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
ด้ านคุณภาพของสานักงาน
ข้ อพิจารณาสาหรับภาครัฐ
ก201. ในกรณีของภาครัฐ อาจเป็ นไปไม่ได้ ในทางปฏิบัติทจะประเมิ
ี่
นผลการปฏิบัติงานของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลที่ ได้ รับมอบหมายความรับผิดชอบและหน้ า ที่ ความรับผิดชอบสูงสุดเกี่ ยวกับระบบ
การบริ ห ารคุ ณ ภาพ หรื อ กระท าการเพื่ อจั ด การกับ ผลของการประเมิ น ผลการปฏิบั ติ งานได้
เนื่ องด้ วยลักษณะของการแต่งตั้งบุคคลนั้น อย่างไรก็ตาม การประเมินผลการปฏิบัติงานยังอาจ
ดาเนินการได้ กับบุคคลอื่ นในสานักงานที่ ได้ รับมอบหมายหน้ าที่ ความรับผิดชอบด้ านปฏิบัติการ
ในด้ านต่าง ๆ ของระบบการบริหารคุณภาพ
การจัดทาเอกสารหลักฐาน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 57-59)
ก202. การจั ด ท าเอกสารหลั ก ฐาน ให้ ห ลั ก ฐานที่ แสดงให้ เ ห็น ว่ า ส านั ก งานได้ ป ฏิบั ติ ต ามมาตรฐาน
การบริ ห ารคุ ณ ภาพฉบั บ นี้ ตลอดจนกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ข้ อ ก าหนดด้ า นจรรยาบรรณที่
เกี่ ยวข้ อง นอกจากนี้ ยังอาจเป็ นประโยชน์สาหรับการฝึ กอบรมบุคลากรและกลุ่มผู้ป ฏิบัติ งาน
เพื่ อให้ ม่ันใจว่ามีการรักษาความรู้ขององค์กรและเก็บไว้ เป็ นประวัติของเกณฑ์สาหรับการตัดสินใจ
ของส านั ก งานเกี่ ยวกับ ระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพ ส านั ก งานไม่ จ าเป็ นต้ อ งปฏิ บั ติ ห รื อ บั น ทึก
ทุกประเด็นที่ พิจารณาหรือทุกการตัดสินใจเกี่ ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ นอกจากนี้ สานักงาน
อาจใช้ การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการบริ ห ารคุ ณ ภาพฉบั บ นี้ เป็ นหลั ก ฐานผ่ า นองค์ ป ระกอบ
สารสนเทศและการสื่อสาร เอกสารหลักฐานหรือเอกสารที่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอื่ น หรือระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญในระบบการบริหารคุณภาพ
ก203. เอกสารหลักฐานอาจอยู่ในรูปแบบของคู่มือที่ เป็ นทางการ รายการตรวจสอบ และแบบฟอร์ม หรือ
อาจอยู่ในรูปของเอกสารที่ ไม่เป็ นทางการ (เช่น การสื่อสารทางอีเมลหรือการโพสต์บนเว็บไซต์)
หรืออาจจัดอยู่ในระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือรูปแบบดิจิทัลอื่ น ๆ (เช่น ในฐานข้ อมูล)
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปั จจัยที่ อาจส่งผลต่อ การตัดสินใจของสานั กงานเกี่ ยวกับแบบฟอร์ ม เนื้อหา และขอบเขตของ
เอกสารหลักฐานรวมถึงความถี่ของการทาเอกสารหลักฐานให้ เป็ นปัจจุบัน อาจรวมถึง
•

ความซับซ้ อนของสานักงานและจานวนของที่ ทาการ

•

ลักษณะและความซับซ้ อนของการปฏิบัติงานของสานักงานและการจัดองค์กร

•

ลักษณะของงานที่ สานักงานปฏิบัติงาน และลักษณะของกิจการที่ ได้ ปฏิบัติงาน

•

ลักษณะและความซับซ้ อนของเรื่ องที่ มีการบันทึกไว้ เช่น เรื่ องที่ เกี่ ยวข้ องกับส่วนต่าง ๆ
ของระบบการบริหารคุณภาพที่ ทาให้ ความเสี่ยงด้ านคุณ ภาพเปลี่ ยนแปลงหรือเพิ่ มขึ้น
และความซับซ้ อนของการใช้ ดุลยพินิจที่ เกี่ ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่าว และ

•

ความถี่และขอบเขตของการเปลี่ ยนแปลงในระบบการบริหารคุณภาพ

สาหรับสานักงานที่ มีความซับซ้ อนน้ อย อาจไม่จาเป็ นต้ องมีเอกสารหลักฐานสนับสนุน ในเรื่ องที่
สื่อสารกันเนื่ องจากวิธีการสื่อสารที่ ไม่เป็ นทางการอาจมีประสิทธิภาพแล้ ว แม้ ว่าสานักงานที่ มี
ความซับซ้ อนน้ อยอาจพิจารณาความเหมาะสมในการจัดทาเอกสารหลักฐานในการสื่อสารเพื่ อเป็ น
หลักฐานว่าเรื่ องเหล่านั้นเกิดขึ้น
ก204. ในบางกรณี หน่วยงานกากับดูแลภายนอกอาจกาหนดข้ อกาหนดการจัดทาเอกสารหลักฐานทั้ง
แบบเป็ นทางการและไม่ เป็ นทางการ ตัวอย่ า งเช่ น ผลจากการสังเกตโดยการตรวจสอบอย่ าง
ละเอียดโดยหน่วยงานภายนอก ข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ อง ซึ่ งอาจรวมถึงข้ อกาหนด
เฉพาะเกี่ ยวกับ เอกสารหลั ก ฐาน ตั ว อย่ า งเช่ น จรรยาบรรณส าหรั บ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี
กาหนดให้ ต้อ งมีเอกสารหลักฐานเฉพาะสาหรับประเด็น ต่า ง ๆ ซึ่ งหมายรวมถึงสถานการณ์ ที่
เกี่ ยวข้ องกับการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ และความเป็ นอิสระ
ก205. ส านั ก งานไม่ ไ ด้ ถู ก ก าหนดให้ บั น ทึก การพิ จ ารณาในทุ ก ๆ เงื่ อนไข เหตุ ก ารณ์ สถานการณ์
การกระท าการหรื อ การไม่ ก ระท าการส าหรั บ แต่ ล ะวั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า นคุ ณ ภาพ หรื อ ในแต่ ล ะ
ความเสี่ยงที่ อาจทาให้ เกิดเป็ นความเสี่ยงด้ านคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ในการจัดทาเอกสารหลักฐาน
ความเสี่ยงด้ านคุณภาพและวิธีการตอบสนองของสานักงานต่อความเสี่ยงด้ านคุณภาพ สานักงาน
อาจบันทึกเหตุผลสาหรับการประเมินในการเป็ นความเสี่ยงด้ านคุณภาพ (กล่าวคือ การพิจารณา
ถึ ง การเกิ ด ขึ้ นและผลกระทบของการบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า นคุ ณ ภาพหนึ่ งหรื อ หลายข้ อ )
เพื่ อสนับสนุนความสมา่ เสมอของการนาไปปฏิบัติ และการดาเนินการของการตอบสนอง
ก206. เอกสารหลักฐานอาจจัดทาโดยเครือข่าย สานักงานเครือข่ายอื่ น หรือโครงสร้ างหรือองค์กรอื่ น
ภายในเครือข่าย
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