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ฝ่ายพัฒนาและก ากับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ จัดท าเอกสารชุดน้ีขึ้น เพ่ือเป็นการตอบข้อสงสยัโดยทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 

ฉบับที่ 1 (TSQC1) ซึ่งผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีจะได้น าไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม โดยรวบรวมจากค าถามซึ่งได้รับจากผู้ประกอบวิชาชีพ 

ประกอบกับข้อมูล FAQ ที่โพสต์ในเวบ็ไซต์ของ Institute of Singapore Chartered Accountants (http://corp.isca.org.sg/technical/quality-assurance/support-

implementation-of-ssqc-1/ssqc-1-faqs) 

หากมีข้อสงสยัเพ่ิมเติมเกี่ยวกบั TSQC1 สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายพัฒนาและก ากบัดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี โทร 02 685 2553 หรือ email: tsqc1@fap.or.th  

 

หมวดค าถาม ค าถาม ค าตอบ 

ภาพรวม 1. TSQC1 คืออะไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร? มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 หรือ TSQC1 (Thai Standard on Quality Control 1) 

ออกตามมาตรฐาน International Standard on Quality Control 1 ของ IFAC มีวัตถุประสงค์ที่จะ

ช่วยเพ่ิมคุณภาพงานสอบบัญชี ท าให้ผู้สอบบัญชีต้องก าหนดมาตรการหรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ 

เพ่ือให้ม่ันใจว่างานสอบบัญชีเป็นไปตามข้อก าหนดทางจรรยาบรรณและมาตรฐานทางวิชาชีพที่

เกี่ยวข้อง ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบ อันจะเกิดประโยชน์ให้งาน

ของผู้สอบบัญชีเป็นที่เช่ือถือได้ และได้รับความม่ันใจจากผู้ใช้รายงานทางการเงินและผู้เกี่ยวข้อง 

http://corp.isca.org.sg/technical/quality-assurance/support-implementation-of-ssqc-1/ssqc-1-faqs
http://corp.isca.org.sg/technical/quality-assurance/support-implementation-of-ssqc-1/ssqc-1-faqs
mailto:tsqc1@fap.or.th
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ภาพรวม 2.  TSQC 1 มีกี่ด้าน มีองค์ประกอบด้านใดบ้าง? 6 องค์ประกอบ ดังน้ี 

 ความรับผิดชอบของผู้น าต่อคุณภาพภายในส านักงาน (Leadership Responsibility for 

Quality within the Firm)  

 ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง (Ethical Requirement) 

 การตอบรับงานและคงไว้ซ่ึงความสัมพันธก์บัลูกค้า และงานที่มีลักษณะเฉพาะ (Client 

Acceptance & Continuance)  

 ทรัพยากรบุคคล (Human Resource) 

 การปฏบัิติงาน (Engagement Performance)  

 การติดตามผล (Monitoring) 

ภาพรวม 3. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนส าหรับการจัดให้มี

ระบบการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน 

TSQC1 จะมีความคุ้มค่ากับประโยชน์ที่จะ

ได้รับหรือไม่? 

คุ้มค่าเป็นอย่างย่ิงในระยะยาว การจัดให้มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดีจะช่วยให้ม่ันใจว่ามีการปฏบัิติ

ตามมาตรฐานทางวิชาชีพและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ต้นทุนในการจัดให้มีระบบงาน

ดังกล่าวจะสงูในระยะเร่ิมต้น แต่จะส่งผลให้เกิดความสม ่าเสมอและประสิทธิภาพในการท างานใน

ที่สดุ ซ่ึงจะช่วยให้ส านักงานสอบบัญชีมีความเติบโตอย่างย่ังยืนในที่สุด 

ภาพรวม 4. การปฏบัิติตามมาตรฐาน TSQC1 บังคับใช้แต่

เฉพาะกบัส านักงานสอบบัญชีที่ตรวจสอบลูกค้า

บริษัทจดทะเบียนเทา่นั้นใช่หรือไม่? 

ไม่ใช่ การปฏิบัติตามมาตรฐาน TSQC1 บังคับใช้กับทุกส านักงานสอบบัญชี และรวมถึงผู้สอบ

บัญชีปฏิบัติงานคนเดียวด้วย ค านิยามของค าว่า “ส านักงานสอบบัญชี” ตามมาตรฐาน TSQC1 

ข้อ 12(ช) หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัด หรือองค์กรรูปแบบอื่น

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
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ภาพรวม 5. ส านักงานสอบบัญชีขนาดเลก็ หรือผู้สอบบัญชี

ที่ปฏบัิติงานคนเดียว ซ่ึงมีปัญหาเร่ืองข้อจ ากัด

ในด้านบุคลากร ดูจะไม่เหมาะสมที่ จะน า

จะต้องน ามาตรฐาน TSQC1 มาปฏิบัติใช้ใช่

หรือไม่? 

ส านักงานสอบบัญชีขนาดเล็กหรือผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานคนเดียว ยังคงมีความจ าเป็นต้อง

ก าหนดนโยบายและวิธีปฏบัิติในระดับส านักงาน (องค์ประกอบของ TSQC1 ทั้ง 6 ด้าน) ในบาง

เร่ือง เพ่ือให้ม่ันใจว่าได้ออกรายงานที่เหมาะสมและได้ปฏบัิติตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนด

ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี รูปแบบระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงานสอบบัญชีขนาดเลก็

หรือผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานคนเดียวไม่จ าเป็นต้องมีการควบคุมที่มีความซับซ้อนในระดับเดียวกับ

ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 

TSQC 1 เป็นข้อก าหนดเป็นหลักการและนโยบายและวิธีปฏบัิติ ควรมีการออกแบบหรือปรับใช้

ให้เหมาะสมกบัลักษณะการด าเนินงาน และขนาดของส านักงาน 

ภาพรวม 6. การที่ ผู้สอบบัญชีหรือส านักงานสอบบัญชีได้

พัฒนาคู่มือนโยบายและวิธีปฏบัิติ (Policy and 

Procedure) แล้วเสรจ็ แสดงว่าผู้สอบบัญชีได้

ปฏบัิติตามมาตรฐาน TSQC1 แล้วใช่หรือไม่? 

ไม่ใช่ การที่ผู้สอบบัญชีหรือส านักงานสอบบัญชีได้พัฒนาคู่มือนโยบายและวิธีปฏิบัติแล้วเสร็จ

นับเป็นจุดเร่ิมต้นที่ดี แต่จะต้องมีขั้นตอนและหลักฐานเพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏบัิติตามนโยบาย

เหล่านั้นอย่างเหมาะสม สิ่งที่ส าคัญกค็ือการบันทกึรายละเอียดของการปฏบัิติตามนโยบายและวิธี

ปฏบัิติน่ันเอง  

ภาพรวม 7. ผู้สอบบัญชีจะพัฒนาคู่มือนโยบายและวิธี

ปฏบัิติของส านักงานได้อย่างไร? 

 

ในส านักงานสอบบัญชีขนาดเลก็หรือกรณีที่เป็นผู้สอบบัญชีที่ปฏบัิติงานคนเดียวซ่ึงมีข้อจ ากัดใน

ด้านบุคลากร สามารถศึกษาและน าตัวอย่างนโยบาย วิธีปฏิบัติ และแบบฟอร์มต่างๆ ใน “คู่มือ

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ส าหรับส านักงานขนาดกลางและ

ขนาดเลก็” (เล่มสีส้ม) และ “แนวปฏบัิติการปฏบัิติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับ

ที่ 1 ส าหรับผู้สอบบัญชีปฏบัิติงานคนเดียว” (เล่มสีแดง) ที่เผยแพร่โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ มา

เป็นแนวทางในการพัฒนาคู่มือนโยบายและวิธปีฏบัิติ 
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องคป์ระกอบดา้น

ความรบัผดิชอบ

ของผูน้ าต่อ

คุณภาพภายใน

ส านกังาน  

8. องค์ประกอบด้านความรบัผิดชอบของผูน้ าต่อ

คุณภาพภายในส านักงานมี ลักษณะเ ป็น

นามธรรม ส านักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชี 

จะสามารถปฏิบัติตามองค์ประกอบด้านน้ีได้

อย่างไร? 

แม้จะเป็นเร่ืองนามธรรม แต่ผู้สอบบัญชีหรือผู้น าในส านักงานสามารถจัดให้มีหลักฐานในเร่ืองน้ี

โดยใช้รายงานการประชุมภายใน การก าหนดใว้ในเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ให้มีเน้ือหาเร่ืองการ

ควบคุมคุณภาพ และมีการสื่อสารไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เห็นความส าคัญของการควบคุม

คุณภาพ หากสิ่งเหล่าน้ีมีความชัดเจนและเป็นที่ปรากฎในทุกระดับของบุคลากร ย่อมเป็นเคร่ือง

แสดงถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีหรือผู้บริหารส านักงาน  

องคป์ระกอบดา้น

ขอ้ก าหนดดา้น

จรรยาบรรณที่

เกีย่วขอ้ง 

9. ส านักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีจะมั่นใจได้

อ ย่างไร ว่ า บุคลากรทุกคนได้ปฏิ บัติตาม

ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้ง? 

การปฏบัิติตามข้อก าหนดทางจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องรวมถึงการปฏบัิติตามข้อบังคับสภาวิชาชีพ

บัญชี (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553 และค าช้ีแจง เร่ืองจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ความเป็นอิสระและการรักษาความลับเป็นจรรยาบรรณขั้นพ้ืนฐานที่บุคลากรต้องปฏิบัติตาม 

ส านักงานหรือผู้สอบบัญชีต้องมั่นใจว่าบุคลากรมีความเข้าใจในข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ และ

ให้บุคลากรจัดท าหนังสือยืนยันความเป็นอิสระและการรักษาความลับประจ าปีอย่างน้อยปีละคร้ัง 

รวมทั้งจัดให้มีการสอบทานหนังสือยืนยันความเป็นอิสระและการรักษาความลับประจ าปี เพ่ือให้

มั่นใจว่าหากมีประเดน็กระทบต่อความเป็นอิสระและการรักษาความลับ ส านักงานสอบบัญชีหรือ

ผู้สอบบัญชีมีมาตรการป้องกนัหรือวิธกีารขจัดผลกระทบเหล่านั้นแล้วอย่างเหมาะสม 

องคป์ระกอบดา้น

การตอบรบังาน

และคงไวซ่ึ้ง

ความสมัพนัธก์บั

ลูกคา้ และงานที่

มีลกัษณะเฉพาะ 

10. ส านักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีจะต้องท า

อะไรบ้างก่อนที่จะตกลงรับงานจากลูกค้าราย

ใหม่ การพูดคุยทางโทรศัพท์กับลูกค้าแล้ว

เสนอราคา ค่าสอบบัญชีมีความเ พียงพอ

หรือไม่? 

ไม่เพียงพอ ส านักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีต้องจัดท าเอกสารหลักฐานเพ่ือประเมินความ

เสี่ยงในการตอบรับงานโดยใช้แบบ Check List เพ่ือพิจารณาในเร่ืองต่าง ๆ ได้แก่ ความซ่ือสัตย์

สุจริตของลูกค้า ความเพียงพอและความรู้ความสามารถของบุคลากรที่จะปฏิบัติงาน และไม่มี

ความขัดแย้งในข้อก าหนดทางจรรยาบรรณ  
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องคป์ระกอบดา้น

การตอบรบังาน

และคงไวซ่ึ้ง

ความสมัพนัธก์บั

ลูกคา้ และงานที่

มีลกัษณะเฉพาะ 

11. หากผู้สอบบัญชีต้องการจะตอบรับงานในลูกค้า

รายเดิม ผู้สอบบัญชียังคงต้องมีขั้นตอนในการ

ประเมินตอบรับงานใช่หรือไม่? 

ใช่ ส านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชียังคงต้องมีการประเมินความเสี่ยงก่อนตอบรับงานลูกค้า

รายเดิม  ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส านักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีสามารถน ามาใช้ในการพิจารณาตอบ

รับงานในลูกค้ารายเดิม ตัวอย่างเช่น ข้อบกพร่องของปีก่อนได้รับความความสนใจและมีการ

จัดการโดยฝ่ายบริหารหรือไม่  ผู้สอบบัญชีถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบในปีก่อนหรือไม่ 

บุคลากรของส านักงานมีเพียงพอหรือไม่ เป็นต้น อย่างไรกด็ี เอกสารการประเมินความเสี่ยงก่อน

ตอบรับงานลูกค้ารายเดิมจะมีเน้ือหาสั้นกว่าเมื่อเทยีบกบัการประเมินลูกค้ารายใหม่ 

องคป์ระกอบดา้น

ทรพัยากรบุคคล 

12. โดยทั่วไปส านักงานสอบบัญชีขนาดเล็กมัก

ประสบปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรโดยมีอัตราการ

หมุนเวียนสูง ฉะน้ันจะมีความคุ้มค่าหรือไม่ที่

จะจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร 

รวมทั้งระบบการประเมินผลงาน? 

การจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรท าให้ส านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีต้องเสียเวลา

และค่าใช้จ่ายอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ แต่อย่างไรกด็ี การจัดให้มีการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่

บุคลากรน้ันมีประโยชน์ เพราะจะช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติง านสอบบัญชีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และซ่ึงเป็นผลดีในเร่ือง

คุณภาพของงาน 
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หมวดค าถาม ค าถาม ค าตอบ 

องคป์ระกอบดา้น

การติดตามผล 

13. ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานคนเดียวหรือส านักงาน

ขนาดเล็กจะปฏิบัติตามองค์ประกอบด้านการ

ติดตามผลได้อย่างไร? 

การติดตามผล (Monitoring) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการประเมินว่านโยบายและวิธีปฏบัิติการ

ควบคุมคุณภาพว่ามีการออกแบบไว้อย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีการปฏิบัติตามอย่างมี

ประสิทธิผลหรือไม่ ผู้ที่จะท าหน้าที่ติดตามผลควรจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจ

ระบบการควบคุมคุณภาพเป็นอย่างดี 

ประเดน็ส าคัญในเร่ืองน้ีคือการจัดท าขั้นตอนและวิธปีฏบัิติในการติดตามผลซ่ึงส่วนใหญ่ส านักงาน

หรือผู้สอบบัญชีไม่มีประสบการณ์ทางตรงมาก่อน  รวมทั้งต้องพัฒนาบุคลากรในส านักงานเพ่ือให้

สามารถด าเนินการในเร่ืองการติดตามผลได้ โดยขอแนะน าให้เข้ารับการอบรมเชิงปฏบัิติการซ่ึงจัด

โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ และการสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบวิชาชีพเพ่ือ เป็นการแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ และความรู้ในการน าไปปฏบัิติใช้ 

 


