
ประเมินความเสี่ยง

ในสำานักงานสอบบัญชี

เริ่มอย่างไรดี

เม่อ    
สภาวิิชาชีพบััญชี ได้้ประกาศให้้มาตรฐานการบัริห้ารคุุณภาพฉบัับัให้ม่ 
ห้รอื TSQM1 และ TSQM2 แทนมาตรฐานการคุวิบัคุมุคุุณภาพฉบัับัเด้ิมห้รอื 

TSQC1 ซึ่่�งจะมีผลบัังคุับัใช้ตั�งแต่วิันที� 15 ธัันวิาคุม 2566 นั�น  ทำให้้สำนักงานสอบับััญช ี
โด้ยเฉพาะสำนักงานที�ไม่ใช่เคุรือข่่าย ซึ่่�งเป็นสำนักงานสอบับััญชีไทยข่นาด้กลางและ 
ข่นาด้เล็กต้องมีการเตรียมคุวิามพร้อมสำห้รับัการปฏิิบััติตามมาตรฐานด้ังกล่าวิ ซึ่่�งเรื�อง 
ที� สำคุัญที� กำห้นด้ในมาตรฐานฉบัับันี�  คุือ  กระบวนการประเมิินความิเสี่่� ยง  
(Risk Assessment Process) โด้ยสำนักงานสอบับััญชีจะต้องมีการวิางแผน 
และจัด้เต รียมเอกสารอย่างเห้มาะสมว่ิา สำนักงานมีการบัริห้ารคุวิามเสี� ยง 
และตอบัสนองคุวิามเสี�ยงอย่างไร เพื�อเป็นการยกระดั้บัคุุณภาพข่องสำนักงานสอบับััญชี 
ซึ่่�งก็จะส่งผลไปถึ่งคุุณภาพในการปฏิิบััติงานสอบับััญชีให้้ด้ียิ�งข่่�นอีกด้้วิย

สำานักงานสอบบัญชีอาจมีคำาถามว่าจะเริ่มต้้นอย่างไรดี

ในการประเมินคุวิามเสี�ยงข่องสำนักงาน ในคุวิามเป็นจริง 
การประเมินคุวิามเสี�ยงไม่ใช่เรื�องให้ม่สำห้รับัสำนักงานสอบับััญชี 
ห้ากสำนักงานได้้ทำตามข้่อกำห้นด้ข่อง TSQC1 อย่่แล้วินั�น
สำนักงานก็ได้้มีการพิจารณาและประเมินคุวิามเสี�ยงในแต่ละ

วิัตถึุประสงคุ์ โด้ยอย่่ในร่ปแบับัข่องการตรวิจสอบัตามรายการที�กำห้นด้ไวิ้ใน TSQC1 เด้ิม ทั�งนี� TSQM1 
ได้้กำห้นด้การประเมินคุวิามเสี�ยงข่องสำนักงานไวิ้ให้้ชัด้เจนมากข่่�น โด้ยให้้สำนักงานเป็นผ่้ระบั ุ
คุวิามเสี�ยง ประเมินคุวิามเสี�ยง ตอบัสนองคุวิามเสี�ยง และจัด้เตรียมเอกสารด้ังกล่าวิโด้ยสามารถึ 
ปรับัให้้เห้มาะสม (Scalability) กับับัริบัท สภาพแวิด้ล้อม และสถึานการณ์ข่องสำนักงานแต่ละแห้่ง

จะเริ่มต้้น

อย่างไร

สำานักงาน 

จะเริ่มต้้น

ระบุความเสี่ยง

ด้านคุณภาพอย่างไร

 อันที�จริงแล้วิผ้่สอบับัญัชีจะมีคุวิามคุุ้นเคุยกับัการประเมินคุวิามเสี�ยงในกจิการข่องลก่คุา้สอบับัญัชี 
ซ่ึ่�งกระบัวินการประเมินคุวิามเสี�ยงข่องสำนักงานก็มีคุวิามคุล้ายคุล่งกัน โด้ยกระบัวินการประเมิน
คุวิามเสี�ยงจะเริ�มจากการกำห้นด้วิัตถุึประสงค์ุด้้านคุุณภาพ (Quality Objective) โด้ยอย่างน้อยต้อง
คุรอบัคุลุมในแต่ละองค์ุประกอบัห้ลักข่องระบับัคุุณภาพสำนักงานที�กำห้นด้ไว้ิใน TSQM ซึ่่�งได้้แก่  
Governance and Leadership, Relevant Ethical Requirement, Acceptance and  
Continuance of Client Relationships and Specific Engagements, Engagement  
Performance, Resource, Information and Communicat ion เมื�อ มีการกำห้นด้ 
วิัตถึุประสงคุ์ด้้านคุุณภาพแล้วิ สำนักงานก็จะเริ�มระบัุและประเมิน 
คุวิามเสี�ยงด้้านคุุณภาพ (Quality Risk) ในแต่ละองคุ์ประกอบั  
ซึ่่�งอาจมีคุวิามเสี�ยงมากกวิา่ 1 เรื�องในแต่ละองค์ุประกอบัเพื�อพิจารณา 
ในการออกแบับัและตอบัสนองต่อคุวิามเสี�ยงด้า้นคุณุภาพ (Respond 
to Quality Risk) คุำถึามที�ตามมา คุือ
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โดย์



 การระบุความเสี่ยงด้านคุณภาพ คุือ การทำคุวิามเข้่าใจถึง่เงื�อนไข่ เห้ตกุารณ์ และสภาพแวิด้ล้อมที�จะส่งผลกระทบัต่อการบัรรลุ
วิัตถึุประสงคุ์ด้้านคุุณภาพ เช่น สำนักงานให้้บัริการที�ห้ลากห้ลายนอกเห้นือจากการสอบับััญชี ด้ังนั�น สำนักงานอาจมีคุวิามเสี�ยงด้้านการรบัังาน 
ที�อาจข่ดั้ต่อคุวิามเป็นอสิระในการปฏิบิัตังิาน ห้รือสำนักงานอาจมีแผนการเติบัโตโด้ยรับังานสอบับััญชีในตลาด้ทุนเพิ�มข่่�นแต่สำนักงานมีบัุคุลากร 
ไม่เพียงพอเพื�อรองรับัการเติบัโตข่องสำนักงานได้้ เช่น สำนักงานไม่สามารถึห้าบัุคุลากรอย่างเพียงพอสำห้รับัการห้มุนเวีิยนผ่้สอบับััญช ี
และผ่้สอบัทานคุุณภาพงาน เป็นต้น ในช่วิงเริ�มต้นข่องการระบุัคุวิามเสี�ยงด้้านคุุณภาพข่องสำนักงาน สำนักงานอาจมีคุวิามสงสัยว่ิามีเงื�อนไข่  
เห้ตกุารณอ์ะไรที�สำนกังานจำเปน็ตอ้งพจิารณาบัา้ง? อยา่งที�กล่าวิไวิแ้ล้วิข่า้งตน้ TSQM1 นั�นให้คุ้วิามยดื้ห้ยุน่ในการที�สำนกังานจะพจิารณาถึง่คุวิามเสี�ยง 
ที�เห้มาะสมข่่�นอย่่กับับัริบัท สภาพแวิด้ล้อม และสถึานการณ์ข่องสำนักงานแต่ละแห่้ง โด้ยสำนักงานจำเป็นต้องทำคุวิามเข้่าใจในเงื�อนไข่ 
และเห้ตุการณ์ข่องสำนักงาน ยกตัวิอย่างเช่น  

คุวิามซึ่ับัซึ่้อนและลักษณะ
การด้ำเนินงานข่องสำนักงาน 

เช่น มกีารรวิมศน่ย์การด้ำเนนิงาน 
และมีผ่้ด้่แลไม่กี�คุน สำนักงาน
ข่นาด้เล็กก็อาจมีคุวิามเสี�ยง 
ด้้านคุุณภาพจากการข่าด้

บัุคุลากรที�จำเป็น 

ลักษณะข่องงานที�ให้้บัริการ
เช่น การตรวิจสอบังบัการเงิน 

การสอบัทานงบัการเงิน บัริการ
ให้้คุวิามเชื�อมั�นอื�น เช่น ESG, 
Sustainability ข่ององคุ์กร 
สำนักงานต้องพิจารณาวิ่ามี

บัุคุลากรที�มีคุวิามพร้อม
เพียงพอห้รือไม่  

ลักษณะข่องล่กคุ้า และ 
คุวิามเป็นอิสระ เช่น สำนักงาน

ตรวิจสอบัอุตสาห้กรรมใด้ 
เป็นห้ลัก มีคุวิามซึ่ับัซึ่้อนข่อง
กิจการห้รือไม่ มีการถึือหุ้้น

ในกิจการที�ตรวิจสอบัห้รือไม่

การตัด้สินใจเชิงกลยุทธั์ 
และกระบัวินการทางธัุรกิจ เช่น 
การตัด้สินใจข่องผ่้นำมีผลต่อ 
กลยุทธั์ข่ององคุ์กร โด้ยห้าก
สำนักงานใช้กลยุทธั์ในการรับั

ล่กคุ้าที�มุ่งเน้นไปในทางการเงิน
เป็นห้ลักโด้ยไม่คุำน่งถึ่ง 

องคุ์ประกอบัทางด้้านอื�น ๆ เช่น 
จำนวินบัุคุลากร ประสบัการณ์
ข่องบัุคุลากรก็อาจทำให้้เกิด้ 

คุวิามเสี�ยงด้้านคุุณภาพ 
เพิ�มมากข่่�น  

ลักษณะและร่ปแบับั 
การบัริห้ารจัด้การข่องผ่้นำ 

การทำคุวิามเข่้าใจการกระจาย 
อำนาจข่องฝ่่ายบัริห้าร วิิธัีการ

จ่งใจบัุคุลากร

ทรัพยากรข่องสำนักงาน 
รวิมถึ่งทรัพยากรที�ผ่้ให้้บัริการ

จัด้ห้าให้้ เช่น สำนักงานต้องการ
รับังานตรวิจสอบักิจการล่กคุ้า 

ที�มี Cryptocurrency 
แต่ไม่มีบัุคุลากรที�มีคุวิามร่ ้

คุวิามเชี�ยวิชาญในเรื�องด้ังกล่าวิ 
ห้รือการนำเทคุโนโลยีมาใช้ 

ในการปฏิิบััติงานก็อาจจะเพิ�ม 
ห้รือลด้คุวิามเสี�ยง
ด้้านคุุณภาพได้้ 

กฎระเบัียบั ข่้อบัังคุับั
มาตรฐานวิิชาชีพที�เกี�ยวิข่้อง เช่น 
แม่บัทที�ใช้ในการจัด้ทำรายงาน
ทางการเงิน ห้รือห้ากสำนักงาน 

มีข่่าวิเกี�ยวิกับัการไม่ปฏิิบััติ
ตามกฎระเบัียบั ข่้อบัังคุับั ห้รือ 

มาตรฐานวิชิาชีพกอ็าจ 
ส่งผลกระทบัต่อชื�อเสียง 
และคุวิามน่าเชื�อถึือได้้  
รวิมทั�งเพิ�มคุวิามเสี�ยง 

ด้้านคุุณภาพข่องสำนักงาน 
จากมุมมองภายนอกได้้

ลักษณะและข่้อกำห้นด้ข่อง
สำนักงานเคุรือข่่าย และบัริการ 

เคุรือข่่าย เช่น สำนักงาน
ข่นาด้ให้ญ่ และสมาชิก
ข่องสำนักงานเคุรือข่่าย

วิิธัีการปฏิิบััติงาน 
ข่้อกำห้นด้ด้้านคุุณภาพและ 

การประเมินคุวิามเสี�ยง
ที�เคุรือข่่ายกำห้นด้ไวิ้



 การกำาหนดโอกาส (Likelihood) อาจเป็นจำนวินคุรั�งที�คุาด้วิ่าจะเกิด้ข่่�น 
ต่อปี ห้รือจำนวินเปอร์เซึ่็นต์ข่องการเกิด้ข่่�นต่อปี เช่น การเข่้าถึ่งข่้อม่ลล่กคุ้า 
สำนักงานพบัว่ิาไม่เคุยมีการรั�วิไห้ลข่องข้่อม่ลเลย ด้ังนั�น ในการพิจารณาข่ั�นต้น
ข่องโอกาสที�จะเกิด้การรั�วิไห้ลก็อย่่ในระด้ับัต�ำ ห้รือการยืนยันคุวิามเป็นอิสระ 
ข่องพนักงาน ถึ้ามีพนักงานไม่ได้้ยืนยันคุวิามเป็นอิสระเกินกวิ่าร้อยละ 5 สำนักงาน
อาจมีคุวิามเสี�ยงต่อคุวิามเป็นอิสระอย่่ในระด้ับัส่ง  

ทั้ั�งนี� การกำาหนดโอกาส และลักษณะของผลกระทั้บ 

สำานักงานอาจใช้วิธีีการประเมินเป็นระดับสูง กลาง ต้ำ่า 

หรือแบ่งต้ามระดับเป็นต้ัวเลขต้ามนโยบาย

ทั้ี่สำานักงานได้กำาหนดไว้

 การกำาหนดเกณฑ์์ในการประเมินความเสีย่ง คุอื การพจิารณาโอกาส 
(Likelihood) และผลกระทบั (Impact) ข่องคุวิามเสี�ยงที�สำนกังานระบัไุด้ท้ี�จะสง่ผล 
ตอ่การบัรรลวุิตัถึปุระสงคุด์้า้นคุณุภาพ โด้ยสำนกังานสามารถึเริ�มตน้จากการใชข้่อ้มล่
ในอด้ีตข่องสำนักงานมาเป็นเกณฑ์์ในการพิจารณา ห้รือสำนักงานอาจสามารถึห้า
ข่้อม่ลจากภายนอกที�มีลักษณะใกล้เคุียงกันกับัสำนักงานมาพิจารณาประกอบัด้้วิย 
เช่น ข่้อม่ลการสอบัทานคุุณภาพสำนักงานสอบับััญชีโด้ยสำนักงาน ก.ล.ต. 
โด้ยพจิารณาปัจจยัที�มีผลกระทบัด้้านคุุณภาพและแนวิทางปรับัปรุงแก้ไข่  

 ลักษณะของผลกระทั้บ (Impact) อาจพจิารณาจากผลกระทบัทางการเงนิ 
(เช่น คุวิามเสี�ยงที�ระบุัและประเมินไว้ิ ห้ากมีผลกระทบัต่อรายได้ท้ี�ลด้ลงมากกว่ิากี� % 
ถึอืวิา่ผลกระทบัรุนแรง) ผลกระทบัต่อชื�อเสียงข่องสำนักงาน ผลกระทบัด้า้นกฎห้มาย
และกฎระเบัียบัที�เกี�ยวิข่้อง เช่น ถึ้ามีเห้ตุการณ์ที�กระทบัต่อชื�อเสียงข่องสำนักงาน
ในสื�อสาธัารณะห้รือสำนักงานอาจถึ่กเพิกถึอนใบัอนุญาต ก็มีผลกระทบัในระด้ับัส่ง

หลังจากทั้ี่สำานักงาน

ระบุความเสี่ยง

ด้านคุณภาพ (Quality 

Risk Identification) แล้ว 

ก็อาจเกิดคำาถามต้ามมาว่า

แล้วจะประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ 

(Quality Risk Assessment) อย่างไร

รูปแสี่ดงตััวอย่างแสี่ดงการประเมิินความิเสี่่�ยงของสี่ำนักงานสี่อบบัญชี่ 



 เมื�อสำนักงานทำการประเมินคุวิามเสี�ยงในแต่ละองค์ุประกอบัข่อง TSQM เรียบัร้อยแล้วิ ในข่ั�นตอนต่อมาสำนักงานจะต้องนำ 
คุวิามเสี�ยงที�ได้ร้ะบุัและประเมินไว้ิมาพิจารณาถ่ึงระดั้บัคุวิามเสี�ยงข่ั�นต้น (Gross Risk) และคุวิามเสี�ยงคุงเห้ลือ (Net Risk) โด้ยคุวิามเสี�ยงข่ั�นต้น คุอื 
คุวิามเสี�ยงที�เกิด้ข่่�นก่อนที�สำนักงานจะนำการตอบัสนองคุวิามเสี�ยงมาใช้ ส่วินคุวิามเสี�ยงคุงเห้ลือ (Net Risk) คุือ คุวิามเสี�ยงที�ยังคุงเห้ลืออย่่ห้ลัง
จากการที�สำนักงานมีการพิจารณาและตอบัสนองต่อคุวิามเสี�ยงแล้วิ มาจัด้อันด้ับัเพื�อการบัริห้ารคุวิามเสี�ยงให้้อย่่ระด้ับัที�ยอมรับัได้้ ตัวิอย่างเช่น
องคุ์ประกอบัเรื�องจรรยาบัรรณ

วัต้ถุประสงค์ด้านคุณภาพ

โอกาส

ในการเกิด

โอกาส

ในการเกิด

สูง 

(โอกาสที�พนักงานอาจไม่สามารถึปฏิิบััติตามนโยบัายห้รือการยืนยัน
คุวิามเป็นอิสระก่อนเข่้าทำงานสอบับััญชีมีคุวิามเป็นไปได้้ที�จะเกิด้ข่่�นส่ง)

ต้ำ่า

(โอกาสในการเกิด้เห้ตุการณ์ที�ทำให้้มีคุวิามเสี�ยง
อาจลด้ลงมาอย่่ในระด้ับัต�ำได้้)

สูง

(ผลกระทบัยังอย่่ในระด้ับัส่ง)

สูง 

(ผลกระทบัต่อการไม่ปฏิิบััติตามนี�จะก่อให้้เกิด้ผลกระทบัและ
สร้างคุวิามเสียห้ายต่อชื�อเสียงในระด้ับัส่ง)

สูง

ปานกลาง

ผลกระทั้บ

ผลกระทั้บ

สี่ำนักงานมิ่การตัอบสี่นองที่่�มิ่ประสี่ิที่ธิิภาพ เชี่น สี่ำนักงานมิ่การจััดอบรมิสี่ัมิมินา
ผ่่านออนไลน์อย่างที่ันเวลาเสี่มิอ หรือมิ่การรับพนักงานเข้าใหมิ่  

มิ่การสี่ื�อสี่ารให้พนักงานอย่างสี่มิ�ำเสี่มิอ มิ่การให้พนักงานเซ็็นยืนยันและรับที่ราบ
ความิเป็นอิสี่ระก่อนการเข้าตัรวจัสี่อบลูกค้า เป็นตั้น

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

ขั�นต้้น

การต้อบสนอง

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

คงเหลือ

ความเสี่ยง

พนกังานอาจัยังมิค่วามิเข้าใจัที่่�ไม่ิถูกูต้ัองเก่�ยวกับ 
การยืนยันความิเป็นอิสี่ระ เนื�องจัากการอบรมิ
อาจัไมิ่เพ่ยงพอ ม่ิการสี่ื�อสี่ารที่่�ลดลง มิ่อัตัรา 
การเข้าออกของพนักงานในระดับสูี่ง การที่ำงาน 
แบบ Work From Home ในชี่วงโควิด-19 
ที่ำให้พนักงานได้รับข้อมิูลไมิ่ครบถู้วน

1. สี่ำนกังานไดก้ำหนดวา่การดำรงความิเปน็อสิี่ระของสี่ำนกังานซ็่�งรวมิถูง่ 
 พนักงานในทุี่กระดับชีั�นตั่อลูกค้าสี่อบบัญชี่มิ่ความิสี่ำคัญอย่างยิ�ง 
 โดยหากมิ่พนักงานท่ี่�ปฎิิบัตัิงานตัรวจัสี่อบขาดความิเป็นอิสี่ระต่ัอ 
 ลูกค้าสี่อบบัญชี่ สี่ำนักงานอาจัจัะสีู่ญเสี่่ยความิเชีื�อมัิ�น และอาจัจัะ 
 ถููกพิจัารณาในการเพิกถูอนใบอนุญาตัของสี่ำนักงาน รวมิถู่งอาจั 
 ถููกดำเนินคด่ตัามิกฎิหมิายหากพบความิผ่ิด
2. สี่ำนักงานได้กำหนดว่าพนักงานระดับปฎิิบัตัิงานทีุ่กคนจัะตั้องมิ่ 
 ความิเขา้ใจัในกฎิระเบย่บ และนโยบายเก่�ยวกบัเรื�องความิเปน็อสิี่ระของ 
 สี่ำนักงาน และจัะต้ัองยืนยันความิเป็นอิสี่ระของตััวเองก่อนปฏิิบัตัิ 
 งานสี่อบบัญชี่



 ทั� ง นี�  การประ เมินคุวิามเสี� ย งข่องสำนักงานนั� น 
ไม่ใช่เป็นการประเมินเพียงคุรั�งเดี้ยวิในแต่ละปี แต่เป็นลักษณะ
ข่อง Live Event ห้รือเห้ตุการณ์ที�มีชีวิิต ซึ่่�งสำนักงานจะต้องมี 
การติด้ตามผล (Monitoring) เป็นระยะ ๆ ข่่�นอย่่กับัลักษณะ
ข่องคุวิามเสี�ยง โด้ยในระห้วิ่างปีห้ลังจากที�ได้้ประเมินคุวิามเสี�ยง
ด้้านคุุณภาพแล้วิ ห้ากมีสถึานการณ์ ห้รือปัจจัยอื�น ๆ มากระทบั 
ต่อวิัตถึุประสงคุ์ด้้านคุุณภาพห้รือคุวิามเสี�ยงด้้านคุุณภาพที�ได้้
ประเมินไวิ้ สำนักงานอาจต้องมีการปรับัเปลี�ยนการตอบัสนองต่อ
คุวิามเสี�ยงที�เกิด้ผลกระทบัจากเห้ตุการณ์ ห้รือสถึานการณ์ด้ังกล่าวิ 
เพื�อให้้มีคุวิามมั�นใจวิ่าคุวิามเสี�ยงด้้านคุุณภาพที�ได้้ประเมินไว้ิ 
รวิมถึ่งวิิธีัการตอบัสนองต่อคุวิามเสี�ยงนั�นสามารถึตอบัสนองต่อ
เห้ตุการณ์ที�เปลี�ยนแปลงได้้ เช่น การที�กฎห้มาย พ.ร.บั. คุุ้มคุรอง 
ข่้ อม่ ล ส่ วิน บุัคุคุล  พ . ศ .  2 562  ที� มี ผ ลบัั ง คัุ บั ใ ช้  ตั� ง แ ต่ 
วิันที� 1 มิถึุนายน พ.ศ. 2565 อาจส่งผลต่อการเก็บัข่้อม่ลข่อง 
ล่กคุ้าข่องสำนักงาน รวิมถึ่งในการตอบัรับังานข่องล่กคุ้าสอบับััญชี 
ซึ่่�งสำนักงานอาจจะต้องมีการเพิ�มห้รือปรับัเปลี�ยนการตอบัสนอง
คุวิามเสี�ยงที�ได้้ประเมินไว้ิตอนต้นปีเพื�อให้้สามารถึตอบัสนองต่อ
กฎระเบีัยบัให้ม่นี� โด้ยจะต้องพิจารณาให้้คุรบัตามองค์ุประกอบั 
ที�กำห้นด้ไวิ้ใน TSQM นั�นเอง 

 โด้ยห้ลั งจาก ที� สำนั กงานนำคุวิามเสี� ย ง ในแต่ละ
วิตัถึปุระสงคุม์าห้าระด้บััคุวิามเสี�ยงข่ั�นตน้ และคุวิามเสี�ยงคุงเห้ลอืแลว้ิ 
สำนักงานก็จะได้้ภาพรวิมข่องคุวิามเสี�ยงทั�งห้มด้ข่องสำนักงาน 
และสามารถึจัด้ลำด้ับัคุวิามสำคุัญ รวิมถึ่งสามารถึออกแบับัวิิธัีการ 
ที�จะตอบัสนองต่อคุวิามเสี�ยงนั�น ๆ อย่างเห้มาะสม


