การปรับปรุง

มาตรฐาน
ในอนาคตอันใกล้..
เมื่อปลายปีที่แล้ว International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ได้คิดที่จะปรับปรุงยกเครื่องใหม่
ส�ำหรับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 เรือ่ งการควบคุมคุณภาพส�ำหรับส�ำนักงานทีใ่ ห้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบ
การเงินและงานให้ความเชือ่ มัน่ อืน่ ตลอดจนบริการเกีย่ วเนือ่ ง (ISQC1) โดยรวมการปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 220 เข้าไปด้วย และ
มีการเพิม่ มาตรฐานใหม่คอื ISQC2 ขึน้ มาส�ำหรับผูส้ อบทานการควบคุมคุณภาพงานหรือ Engagement Quality Control Reviewer (EQCR)
ไว้โดยเฉพาะ โดยจะเสนอร่างใหม่ประมาณเดือนกันยายนปีนี้ (แต่ยังไม่ได้บังคับใช้ในปีนี้) วัตถุประสงค์หลักของการปรับปรุงคือการกระตุ้น
การจัดการคุณภาพในเชิงรุกในระดับส�ำนักงานและระดับงานตรวจสอบ การเพิ่มการตรวจสอบและกิจกรรมการแก้ไขทั้งภายในและภายนอก
ส�ำนักงาน เพิ่มการสื่อสารแบบสองทาง เพิ่มความโปร่งใสและส่งเสริมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โดยมี
กรอบแนวคิด Quality Management Approach ซึ่งมี 3 องค์ประกอบที่ส�ำคัญคือ

2. ข้ อ มู ล การสื่ อ สารและเอกสารหลั ก ฐานเน้ น
การสื่ อ สารแบบสองทางและการได้ รั บ ข้ อ มู ล
จากส�ำนักงานเครือข่าย
3. กระบวนการจั ด การคุ ณ ภาพซึ่ ง กระบวน
การดังกล่าวประกอบด้วย
3.1 การก�ำหนดวัตถุประสงค์ของคุณภาพ
3.2 การระบุและประเมินความเสี่ยง
ด้านคุณภาพ  
3.3 การออกแบบและตอบสนองความเสี่ ย ง
ด้านคุณภาพ
3.4 การติดตามและแก้ไขปัญหา   

ก�ำหนดวัตถุประสงค์
ด้านคุณภาพ

ติดตาม
และแก้ไข

ขอ้ มลู ส
ารส
น

ล
รสอื่ สารแ ะการจดั การ
า
ก
,
เอก
เทศ
การก�ำกับ
ดูแลและความเป็น
ผู้น�ำ (จัดการองค์กร
วัฒนธรรมและ
กลยุทธ์)

ฐาน
หลกั
สาร

1. การก�ำกับดูแลและความเป็นผู้น�ำ การจัดองค์กร
วัฒนธรรมและกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ
ส�ำคัญ 4 เรื่อง ได้แก่
1.1 วัฒนธรรมที่ส่งเสริมค่านิยมจริยธรรม และ
ความเป็นมืออาชีพ
1.2 การจัดองค์กรที่สนับสนุนระบบการจัดการ
คุณภาพ
1.3 ความเป็นผู้น�ำที่มีประสิทธิผลกับ
ความรับผิดชอบ
1.4 การค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกในเรื่อง
เกี่ยวกับคุณภาพ

ออกแบบ
และตอบสนองความเสี่ยง
ด้านคุณภาพ
รูปแสดงกระบวนการจัดการคุณภาพ (ที่มา: IAASB, 2017)

ประเมิน
ความเสี่ยง
ด้านคุณภาพ

ความแตกต่างระหว่าง ISQC1 ปัจจุบัน กับร่าง ISQC1 ฉบับปรับปรุง
ประเด็น

ISQC1 ปัจจุบัน

ร่าง ISQC1 ฉบับปรับปรุง

จุดสนใจ

นโยบายและกระบวนการ

มุ่งเน้นความเสี่ยงเป็นเกณฑ์

การรับรู้

เป็นเกณฑ์ตรวจเช็คตามรายการ
และใช้นโยบายเดียวกันกับทุกสำ�นักงานซึ่งอาจ
ไม่ได้ตอบสนองความเสี่ยงด้านคุณภาพของ
แต่ละสำ�นักงานอย่างแท้จริง

เป็นการตอบสนองความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากกว่า

การเน้น

การเน้นการจัดการคุณภาพจากสภาพแวดล้อม
ของสำ�นักงานยังมีน้อย

การจัดการคุณภาพโดยมีการวางแผน
ล่วงหน้าซึ่งอาจป้องกันความผิดพลาด
ด้านคุณภาพ

ผู้สอบทานการควบคุม
คุณภาพของงาน
ตรวจสอบ (EQCR)

รวมอยู่ในองค์ประกอบหนึ่ง
ของมาตรฐาน

ISQC1 ฉบับปรับปรุงมีเฉพาะข้อกำ�หนด
ในการเลือก EQCR และมีการกำ�หนด ISQC2
ฉบับใหม่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของ EQCR แยกออกมาต่างหาก

จากการปรั บ ปรุ ง ร่ า งมาตรฐาน ISQC1 ข้ า งต้ น
หากพิจารณาแล้วจะเห็นว่าคล้ายกับกระบวนการตรวจสอบของ
ผูส้ อบบัญชีและกระบวนการควบคุมภายในของการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีนั่นเอง กล่าวคือ ส�ำนักงานต้องก�ำหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ
โดยท�ำการระบุและประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพที่จะเกิดขึ้น
กับส�ำนักงานและให้ส�ำนักงานก�ำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่
ระบุไว้ นอกจากนี้ ร่างมาตรฐานใหม่ยงั มีการก�ำหนดให้มกี ารติดตามผล
และแก้ ไขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง ได้ ก ล่ า วไว้ ไ ม่ ม ากนั ก ในมาตรฐาน
ฉบับปัจจุบัน การกล่าวถึงขอบเขตและความถี่ในการติดตามผล
บุคคลผู้ได้รับมอบหมายในการติดตามผล การเพิ่มขอบเขตของ
แหล่งที่มาของข้อมูลส�ำหรับการระบุความบกพร่อง การก�ำหนดให้
ตรวจสอบสาเหตุของปัญหาและประเมินผลกระทบ และการเน้น

การสื่อสารแบบสองทาง นอกจากนี้ ร่างมาตรฐานฉบับใหม่ยังให้
ความส�ำคัญกับการเชือ่ มโยงไปหามาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 220
เรื่อง การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน ในระดับงาน
ตรวจสอบ (Engagement Level) โดยให้ออกแบบและตอบสนอง
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น (What could go wrong?) ในระดับ
งานตรวจสอบ และตอบสนองความเสี่ยงด้านคุณภาพที่ส�ำนักงาน
ได้ระบุไว้แล้ว  ส�ำหรับรายละเอียดของร่างมาตรฐานต่าง ๆ คงต้อง
ติดตามกันต่อไปว่าจะมีข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญอย่างไรเพื่อการพัฒนา
คุณภาพของวิชาชีพสอบบัญชี ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชี หน่วยงาน
ก�ำกับดูแล ตลอดจนส�ำนักงานสอบบัญชีและผูส้ อบบัญชีควรติดตาม
และเตรี ย มความพร้ อ มส� ำ หรั บ การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานใหม่
ในอนาคตอันใกล้นี้

โดย.. ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์
รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ ในคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชีและเทคนิคการสอบบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
เอกสารอ้างอิง
- สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 การควบคุมคุณภาพส�ำหรับส�ำนักงาน
ที่ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินและงานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง.
http://www.fap.or.th/Article/Detail/66979 เข้าถึง 19 กรกฎาคม 2561.
- สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 220 เรือ่ งการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน.
http://www.fap.or.th/Article/Detail/66978 เข้าถึง 19 กรกฎาคม 2561.
- International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) (2017). Quality Management for Firms,September 21, 2017.
https://www.ifac.org/news-events/2017-09/iaasb-webcast-proposed-changes-international-standard-quality-control
เข้าถึง 19 กรกฎาคม 2561.

