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ข้อแนะนํา
สําหรับการดําเนินการ
ตามมาตรฐาน TSQC1
ตัง แต่ ป ลายปี 2555 สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี โดยฝ่ ายพั ฒ นาและกํา กับ ดู แ ล
คุณภาพผูส้ อบบัญชี ได้จดั งานชี แจง งานอบรมสัมมนาต่างๆ เพื-อให้ความรู ้
ความเข้า ใจและเตรี ยมความพร้อมในการปฏิ บัติง านตามมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพ ฉบับ ที- 1 หรือที-เรียกสันๆ ว่า TSQC1 และสร้างความ
ตระหนักในเรื-องคุณภาพกับผูส้ อบบัญชีอย่างต่อเนื- อง ซึ-งมาตรฐาน TSQC1
ได้มผี ลบังคับใช้แล้ว ตังแต่วนั ที- 1 มกราคม 2557
ในประเทศเพื-อนบ้านของไทย ก็ได้มกี ารนํามาตรฐานการควบคุมคุณภาพไป
ใช้เช่นเดียวกัน และเมื-อเดือนที-ผ่านมา ISCA ซึ-งเป็ นองค์กรวิชาชีพบัญชีของ
สิงค์โปร์ก็ได้เผยแพร่บทความเรื-อง Critical Aspects to Optimise SSQC 1
Implementation – for Sole Practitioners During the Infant Stages1 ใน IS
Chartered Accountant Journal ฝ่ ายพัฒนาและกํากับดูแลคุณภาพผูส้ อบ
บัญชีเห็ นว่าบทความนี อาจมีป ระโยชน์ ต่อผูส้ อบบัญชีข องไทย โดยเฉพาะ
ผูส้ อบบัญชีปฏิบตั ิงานคนเดียวที-เพิ-งจะเริ-มดําเนิ นการตาม TSQC1 จึงได้สรุป
บทความดังกล่าว เพื-อให้ผสู ้ อบบัญชีสามารถเริ-มดําเนิ นการตามมาตรฐาน
TSQC1 ตังแต่แรกให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี
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1. การปรับเปลีGยนทัศนคติ
ผูน้ ํามีความสําคัญอย่างยิ-งที-จะช่วยขับเคลื-อนให้การนํ าระบบใหม่ใดๆ เข้า
มาพัฒ นาใช้ใ นองค์กรจนประสบความสําเร็ จ การนํ า ระบบการควบคุ ม
คุณภาพมาใช้ก็เช่นเดียวกัน ผูน้ ําซึ-งในที-นีก็คือตัวของผูส้ อบบัญชีเอง จะต้อง
ปรับเปลี-ยนทัศนคติ มามุ่งเน้นให้ความสําคัญในเรื-องการควบคุมคุณภาพ
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งเป็ นผูร้ ิเริ-มให้มีการนํ าระบบการควบคุมคุณภาพมาทําให้
เกิดขึ นจริง รวมถึงทําตัวเป็ นแบบอย่างในการทํางานตามระบบการควบคุม
คุณภาพที-ได้กาํ หนดนโยบายและวิธีปฏิบตั ิไว้ ซึ-งจะเป็ นการสร้างทัศนคติให้
บุคลากรเห็นถึงคุณค่าของการควบคุมคุณภาพและเต็มใจปฏิบตั ิตาม
“ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งเป็ นผูร้ เิ ริมให้มีการนําระบบการควบคุมคุณภาพ
มาทําให้เกิดขึ7นจริง รวมถึงทําตัวเป็ นแบบอย่าง”

ศึกษาหาความรูแ้ ละทําความเข้าใจ
TSQC1 ได้จากคู่มือของสภาวิชาชีพ
บัญชี

2. การศึกษาหาความรูแ้ ละทําความเข้าใจ
ผู ้ส อบบั ญ ชี แ ละบุ ค ลากรต้อ งทํ า ความเข้า ใจในข้อ กํ า หนดของ
มาตรฐาน ISQC 1 รวมทังข้อบังคับอื-นๆ ที-เกี-ยวข้อง และการลงทุน
ในเรื-องนี รวมถึงการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ และแลกเปลี-ยนความ
คิดเห็นในการปฏิบตั ิงานระหว่างผูส้ อบบัญชีดว้ ยกัน
สํา หรับ ผูส้ อบบัญชี ไ ทย นอกเหนื อ จากมาตรฐาน TSQC1 แล้ว
ผูส้ อบบัญชีย ังสามารถศึ กษาหาความรูเ้ กี-ยวกับ ระบบการควบคุ ม
คุณภาพตามมาตรฐาน TSQC1 ได้จากหนังสือที-สภาวิชาชีพบัญชี ได้
จัดพิมพ์และเผยแพร่ จํานวน 2 เล่ม คือ “แนวทางปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการควบคุ ม คุ ณ ภาพ ฉบับ ทีG 1 สําหรับ ผูส้ อบบัญ ชี
ปฏิบตั ิงานคนเดียว” (เล่มสีแดง) เล่มนี เหมาะสําหรับผูส้ อบบัญชี
ปฏิ บัติงานคนเดียวและมีทรัพ ยากรและบุ คลากรทางวิชาชีพจํากัด
อี ก เล่มหนึ- ง คือ คู่มือการปฏิ บัติ ง านตามมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพ ฉบับทีG 1 สําหรับสํานักงานขนาดกลางและขนาดเล็ก”
(เล่มสีสม้ ) เล่มนี ได้จดั ทําขึ นเพื-อให้เหมาะกับสํานั กงานสอบบัญชี
ขนาดเล็ ก ถึ ง ขนาดกลางและมี ผู ้ส อบบั ญ ชี แ ละบุ ค ลากรที- สัง กัด
สํานั กงานมากพอสมควร หนั งสือทังสองเล่มมีตัวอย่างแบบฟอร์ม
ต่างๆ เพื-อให้ผสู ้ อบบัญชีสามารถนํ าไปปรับใช้ให้เหมาะสมเพื-อการ
ปฏิบตั ิงานได้ทนั ที นอกจากนันสภาวิชาชีพบัญชี ได้จดั ให้มีหลักสูตร
การอบรมเกี-ยวกับ TSQC 1 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ-มเติมได้
จาก www.fap.or.th
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3. การสร้างความตระหนักเรืGองคุณภาพ
ผูส้ อบบัญชีซึ-งเป็ นผูน้ ํ าต้องสร้างความตระหนั กในเรื-องคุณภาพให้เกิดขึ น
สื-อ สารความสํา คัญและประโยชน์ ข องการปฏิ บัติ ตามระบบการควบคุ ม
คุณภาพให้บุคลากรได้เข้าใจ เมือ- การปฏิบตั ิงานสอบบัญชีมรี ะบบ คุณภาพ
งานก็จะเพิ-มขึ น ลดการตรวจสอบที- ไม่จาํ เป็ น (Over-Auditing) และลด
การเสียเวลาจากการที-จะต้องแก้ไขงานที-ผิดพลาด การสื-อสารให้เกิดความ
ตระหนักในเรื-องคุณภาพควรจะต้องจัดให้มอี ยูอ่ ย่างสมํา- เสมอและต่อเนื- อง

4. การจัดสรรทรัพยากร
ผูส้ อบบัญชีปฏิบัติงานคนเดียวอาจจะมีความท้าทายที- จะต้องปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการควบคุ ม คุ ณ ภาพอยู่ บ ้า ง เนื- อ งจากขนาดของการ
ปฏิ บัติง านที- เ ล็ ก ผูส้ อบบัญชี ป ฏิ บัติ คนเดี ย วไม่จําเป็ นต้องมีระบบการ
ทํา งานด้านการควบคุมคุ ณ ภาพต่ างๆ
ที- มีความซับ ซ้อ นเที ยบเท่ า
สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ แต่ควรต้องกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ
ให้มคี วามเหมาะสมและเกีย- วข้องกับงานที-ตนเองปฏิบตั ิ
ในช่วงแรกของการเริ-มปฏิบตั ิตามมาตรฐาน TSQC1 ผูส้ อบบัญชีอาจต้อง
จัดสรรทรัพยากรจํานวนหนึ- งเพื-อเริ-มต้นนําระบบไปใช้ หากผูส้ อบบัญชีมี
ผูช้ ว่ ย ก็อาจมอบหมายหน้าที-ความรับผิดชอบให้กบั ผูช้ ่วยซึ-งเป็ นบุคคลที-มี
ความรูค้ วามสามารถมาดําเนิ นการด้าน TSQC1 ได้ และผูส้ อบบัญชีก็ทาํ
หน้าที-กาํ กับดูแลความคืบหน้าของการดําเนิ นการ

“ผูส้ อบบัญชี ปฏิบัติค นเดี ย ว
ไม่ จํ า เป็ นต้อ งมี ร ะบบการ
ทํ า ง า น ด้ า น ก า ร ค ว บ คุ ม
คุ ณภาพต่ างๆ ที มี ความ
ซั บ ซ้ อ น เ ที ย บ เ ท่ า สํ า นั ก
งานสอบบัญชี ขนาดใหญ่ แต่
ควรต้อ งกํ า หนดนโยบาย
แล ะวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ ห้ มี ควา ม
เหมาะสมและเกี ย วข้องกั บ
งานทีตนเองปฏิบตั ”ิ ”

4

ฝ่ ายพัฒนาและกํากับดูแลคุณภาพ
ผูส้ อบบัญชี

“ผูส้ อบบัญชีจาํ เป็ นต้อง
กําหนด Roadmap ให้ชัดเจน
ครอบคลุ มงานทีจะต้องทําว่า
มีอะไรบ้าง กําหนด
ระยะเวลาทีตอ้ งทําให้แล้ว
เสร็จ”

5. การใช้ประโยชน์จากบุคคลภายนอก
ผูส้ อบบัญชีอาจจะใช้ประโยชน์จากบุคคลภายนอกที-มีความเชี-ยวชาญ หรือมี
เครื อ ข่ า ยระหว่า งผูส้ อบบั ญ ชี ด ้ว ยกัน เพื- อ ประโยชน์ ใ นการประสานงาน
ช่วยเหลือ และปรึกษาหารือกันในเรื-องต่างๆ อีกทังผูส้ อบบัญชีสามารถปรับ
ใช้ Template ในหนั งสือคู่มือ TSQC1 ของสภาวิชาชีพบัญชี ไปใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชีได้

6. การกําหนดกรอบระยะเวลา
เพื- อ เป็ นแนวทางในการดําเนิ น การและให้สามารถปฏิ บัติ งานตามระบบ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพได้ป ระสบความสํา เร็ จตามแผน ผูส้ อบบัญ ชี จ ํา เป็ นต้อ ง
กําหนด Roadmap ให้ช ัดเจน ครอบคลุ มงานที- จะต้องทําว่ามี อะไรบ้าง
กํา หนดระยะเวลาที- ต ้อ งทํา ให้แ ล้ว เสร็ จ มี ก ารจัด สรรเวลาให้เ หมาะกับ
ลัก ษณะงานและความพร้อมของบุ ค ลากร ตัว อย่า งเช่น การดํา เนิ น การ
กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี-ยวกับ TSQC1 อาจจะเริ-มในช่วง Off-Peak
ซึ-งไม่มีภาระงานตรวจสอบมากนัก และจะไม่กระทบการดําเนิ นงานปกติของ
ผูส้ อบบัญชี เป็ นต้น

ผูส้ อบบัญชีอ าจนํ าปั จจัยที- ใช้พิจารณาข้างต้น ทัง 6 ข้อ นํ ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเริ-มดําเนิ นการด้านการ
ควบคุมคุณภาพของตน การปฏิบัติตามมาตรฐาน TSQC1ให้ถกู ต้องตังแต่แรกจะช่วยยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชี
และผูส้ อบบัญชีก็จะได้รบั ประโยชน์อย่างต่อเนื- องในระยะยาว
สุดท้ายนี ผูส้ อบบัญชีไม่ตอ้ งกังวลใจว่าจะเริ-มต้นการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน TSQC1 โดยลําพัง สภาวิชาชีพบัญชีมี
เจ้าหน้าที-ปฏิบัติงานประจําฝ่ ายพัฒนาและกํากับดูแลคุณภาพผูส้ อบบัญชีที-สามารถให้คาํ ปรึกษา แนะนําผูส้ อบบัญชี
ในการดําเนิ นการตามมาตรฐาน TSQC1 โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ทงั ทางอีเมล์ tsqc1@fap.or.th และ
โทร 02-685-2553 หรือผูส้ อบบัญชีสามารถเข้าร่วมโครงการคลินิค TSQC1 ซึ-งจะสามารถถามคําถามหรือขอ
คําแนะนําจากปั ญหาที-ผสู ้ อบบัญชีพบได้

ผูส้ นใจสามารถอ่านบทความฉบับภาษาอังกฤษได้ทีhttp://caa.isca.org.sg/wp-content/uploads//03/2014Critical-Aspects-to-Optimise-SSQC--1
Implementation-Mar-2014_LR-.2pdf
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