
TSQM1 &2
การบริหารคุณภาพงาน

การเตรยีมความพรอ้มจากมมุมองของผูป้ฏิบตัิ
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The 8 Components of TSQM1

Extracts – Exposure Draft ISQM1, February 2019

*

*

*

Governance and leadership

Relevant ethical 
requirements

Acceptance and 
continuance

Engagement 
performance

Resources

Information and communication

New Component

Resources

1. Human

2. Intellectual

3. Technological

New Component
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ธ

Familiar TSQC1

ขอ้ก ำหนดดำ้นนจรรยำรรณทีเ่กีย่วขอ้ง

ก ำรตอบรับงำนและก ำรคงไวซ้ ึง่ควำมสมัพันธก์ับลกูคำ้

กำรปฏบิตังิำน

Relevance Ethical Requirement

Acceptance and Continuance

Engagement Performance

Enhanced TSQC1

กำรก ำกบัดแูลและผูน้ ำ

ทรัพยำกร

กระบวนก ำรตดิตำมผลและแกไ้ข

ควำมรับผดิชอบในภำวะผู ้
น ำส ำหรับคณุภำพภำยในสำนักงำน

ทรัพยำกรมนุษย์

กำรตดิตำมผล

Resources
(IT, Intellectual, Human)

Governance and Leadership

Monitoring and Remediation

New
กระบวนกำรประเมนิควำมเสีย่งของส ำนักงำน Risk Assessment Process

สำรสนเทศและก ำรสือ่สำร Information and Communication

TSQM1
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RISK ASSESSMENT PROCESS

วตัถปุระสงคด์า้นคณุภาพ 

Quality Objective

ความเสีย่งดา้นคณุภาพ 

Quality Risks

การตอบสนอง

Responses

Top-down risk assessment approach
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INFORMATION AND

COMMUNICATION

Quality Objectives

Quality Risks

Likelihood

Effect

Assessments

Response

Information and Communication
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ทรัพยากร - Intellectual RESOURCES (* NEW) (ทรัพยากรทางปัญญา)
Quality objective ส านกังานไดร้บัหรอืพฒันา น ามาใช ้และคงไวซ้ึ่งทรพัยากรทางปัญญาท่ีเหมาะสมเพ่ือให้

สามารถปฏิบตัิงานคณุภาพอย่างสม ่าเสมอได ้และทรพัยากรทางปัญญาดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานวิชาชีพและขอ้ก าหนดทางกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีเก่ียวขอ้ง 

Quality Risk

1. Firm fail to identify changes in 
professional standards, laws and regulations 
which necessciate a potential new or 
amendment to existing intellectual 
resources

Policy/Procedures Response (Control)

1. XXX
2. YYY

1. XXX
2. YYY

Risk Assessment Process
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ทรัพยากร - TECHNOLOGICAL RESOURCES (* NEW) Retention & Protection

Quality objective The Member Firm obtains or develops, implements and maintains 
appropriate technological resources to enable the operation of the 
performance of engagements.
(ฉ) ส านกังานไดร้บัหรือพฒันา น ามาใช ้และคงไวซ้ึ่งทรพัยากรทางปัญญาท่ีเหมาะสมเพ่ือใหส้ามารถปฏิบตังิาน
คณุภาพอยา่งสม ่าเสมอได ้และทรพัยากรทางปัญญาดงักลา่วสอดคลอ้งกบัมาตรฐานวิชาชีพและขอ้ก าหนดทาง
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีเก่ียวขอ้ง 

Quality Risk Response (Control)

1. Member firm personnel fail to secure all 
relevant engagement documentation because 
the engagement file has not been properly 
locked after assembly of the final audit file.

1. XXX

2. YYY

1. Unauthorized personnel or former 
personnel access engagement documentation 
and related IT assets because access rights are 
not promptly removed or suspended when 
individuals change roles internally or leave the 
firm.

1. XXX

2.  YYY

Risk Assessment Process
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Today versus tomorrow 

Today

Transformation / 
Centralization

Compliance-
based 
quality 

Tomorrow

Business strategy 

Compliance-
based 
quality 

How centrally-controlled and 

transformational do we seek to drive our 

implementation?

Transformation / 
Centralization

• Specifies polices and procedures firms are required to establish 
and maintain as part of their system of quality control

Introduces a proactive, risk-based approach

• Requires firms to identify: quality objectives, risks to meeting 
quality objectives, and controls or responses to mitigate risks 
identified

• Promotes ongoing improvement – akin to the COSO Integrated Framework

• monitoring of the design & implementation, and operating effectiveness of quality management system

• remediation of identified deficiencies

Today: TSQC 1

Tomorrow:  System of quality management – TSQM 1
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Good Tips

Prepare in advance

ก าหนดใหม้ีเจา้ของงานในแต่

ละ component และบาง 

component ควรมีทีมงาน

จาก IT, HR, L&D

ก าหนด timeline โดยเริม่
จากวนัที่มาตรฐานมีผลบงัคบั

ใช ้roll backward ในการ

ท า TOE, TOD

ก าหนดใหม้ี reviewer 

and approver

เตรยีมก าลงัพล ส าหรบัการ
ท างาน นอกจากจ านวน แลว้
ควรพิจารณาถึงคณุภาพ 

ความสามารถ

ไมต่อ้งรอใหเ้สรจ็ทีละ 

component ท าควบคู่กนั

ได้

ก าหนด แผนการฝึกอบรม และ 
ติดตามผลการ 

implementation อย่าง

ใกลช้ิดเป็นระยะๆ เช่นทกุ 3

เดือน

เริ่มตน้จาก quality objective

ท่ีก  าหนดใน TSQM1 ในย่อหนา้ท่ี 

23, 32,34, 36,38, 40,42
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TSQM2

ผูส้อบทานคณุภาพงาน
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TSQM2 Key Takeaways

• Engagement ทีต่อ้งท ำ EQC ของแต่ละส ำนกังำน

• คุณสมบตั ิEQ Reviewer ทีต่อ้งกำรเป็นอยำ่งไร มอีะไร พเิศษหรอืไม่

• ถำ้เรำไมม่คีนทีม่คีุณสมบตัแิบบนัน้ จะจดักำรอยำ่งไร

• ควรม ีdashboard control คุณสมบตัแิละควำมสำมำรถพเิศษแต่ละคน

• กำรใหค้วำมรูก้บั EQR ทีต่่อเน่ือง

• มเีหตุทีต่อ้งเปลีย่นเพรำะม ีquality incident กต็อ้งพรอ้ม

• Dispute resolution protocol

• Workload?

• EQR Pool?

• Documentation ทีแ่สดงกำรมสีว่นรว่มของ EQR อยำ่งเหมำะสม เชน่ 
เป็น checklist ให ้EQR 

12



Next Steps
To be continued

1
2

3
4

เสวนา 
ISQM1, 2 

ในมุมมอง
ของผูก้  ากบั
ดูแล

TSQM 

Manual Focus 

Group

in Aug & 

Nov

Go-live

15 Dec 2022
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