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มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ  - หวัขอ้การตอบรบังานและการคงไวซ่ึ้ง  
                                          ความสมัพนัธก์บัลูกคา้และงานที่มี  
                                          ลกัษณะเฉพาะ 

 

 

ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ 

 

ประเด็นท่ี 2: ในการรบังานส าหรบัลูกคา้รายใหม่ ควรใชห้ลกัฐานประเภทใดบา้งท่ี

จะมาสนบัสนุนเรื่องการพิจารณาประเมินความเสี่ยงในการรบังาน และในกรณีของ

ส านกังานขนาดเล็กการพิจารณาในการรบังานใหม่ข้ึนอยู่กบัหวัหนา้ส านกังานเป็น  

ผูต้ดัสินใจโดยไม่มีขั้นตอนการประเมินความเสีย่ง 

 

แนวปฏบัิติทีเ่สนอแนะเพือ่แกไ้ขประเด็นปัญหา 

 

ในการรับงานส าหรับลูกค้ารายใหม่ ส านักงานต้องพิจารณาความรู้ ความสามารถ และก าลังคนที่จะ

ปฏบัิติงานน้ัน รวมถึงการปฏบัิติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ แล้วจึงเร่ิมพิจารณาประเมินความเสี่ยง 

ในการพิจารณาประเมินความเสี่ยงในข้ันตอนการรับงานน้ัน ส านักงานอาจใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 

ต่อไปนี้ เพ่ือประกอบการประเมิน 

1. แบบประเมินความเสี่ยงในการรับงาน (ตัวอย่างเอกสาร AC 1) 

2. การสมัภาษณ์ผู้บริหาร หรือตัวแทนของกจิการ 

3. การวิเคราะห์งบการเงินปีก่อน และรายงานที่เกี่ยวข้อง  

4. ในกรณีที่ระดับความเสี่ยงสูง อาจก าหนดให้ต้องมีการปรึกษาหารือกันระหว่าง กลุ่มผู้ปฏบัิติงาน 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้

รับผิดชอบในการด าเนินการเกี่ยวกบัระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงาน  

5. แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ เช่น เวบ็ไซต์ของกิจการ เวบ็ไซต์ของหน่วยงานที่ก  ากับ

ดูแลกจิการ  

 

ผู้ประเมินความเสี่ยงต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาหลักเกณฑ์การสรุปความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติที่ส านักงาน

ก าหนดไว้ เพ่ือสรุประดับความเสี่ยงและพิจารณาว่าจะรับงานหรือไม่  
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เอกสารและแบบฟอร์มทีใ่ช ้(เป็นเพยีงขอ้เสนอแนะ ซึ่งท่านอาจจะดัดแปลงเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 

ท่านสามารถใชข้อ้มลูของ Good Practice Guidance (October 2010)  โดย IFAC เป็นแนวทาง 

 

ช่ือเอกสารและแบบฟอร์ม เลขที่ 

แบบประเมินความเสี่ยงในการรับงาน  AC 1 
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                                                                                              เอกสารเลขที่  AC 1 

ตวัอย่างแบบประเมินความเสีย่งก่อนตอบรบังานลูกคา้ – แบบเต็ม 

 

บริษัท ....................................................................................   รอบระยะเวลาบัญชี …………… 

 

ข้อมูลเกี่ยวกบักจิการ 

 ประเทศที่บริษัทใหญ่จดทะเบียน............................................... 

 สถานที่ประกอบกจิการ.......................................................... 

 ประเภทของกจิการ................................................................ 

 ผู้บริหารหลักของกจิการ......................................................... 
 

ข้อมูลทางการเงินของกจิการณ วันที่ ......................................................... 

 สนิทรัพย์รวม........................................................................  

 เงินทุนหมุนเวียน .................................................................. 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น................................................................... 

 กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน .......................................... 

 รายได้.................................................................................. 

 ก าไรสทุธิ............................................................................  

มาตรฐานการบัญชีที่ใช้ …………………………………………………… 
ผู้สอบบัญชีคนก่อน............................................................................ 

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชี ................................................................ 

 

ความเป็นอสิระ 

เม่ือทา่นได้ปฏบัิติตามนโยบายและแนวปฏบัิติของส านักงานเกี่ยวกบัข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณและความเป็น

อสิระแล้ว มีข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่ท  าให้ขาดความเป็นอสิระในการรับงานน้ีหรือไม่ อย่างไร 

ค าอธบิาย 

 

 
 

ข้อมูลเกี่ยวกบัค่าสอบบัญชี 

ประมาณการค่าสอบบัญชี  

ประมาณการจ านวนช่ัวโมงการตรวจสอบ  

ประมาณการต้นทุน  
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เอกสารเลขที่  AC 1 
 

ให้ทา่นประเมินความเสี่ยงในแบบสอบถาม โดยระบุว่า “ใช่/ไม่ใช่” กรณีที่ระบุว่า “ใช่” ทา่นต้องอธบิายเพ่ิมเติม

ว่าความเสี่ยงเหล่าน้ีจะมีผลกระทบต่อการพิจารณารับงานหรือทา่นสามารถลดความเสี่ยงน้ีให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้อย่างไร โดยบันทกึไว้ในหัวข้อ “สรุปประเด็นความเสีย่ง” 
 
 

 

ค าถาม ใช่/ไม่ใช่ 

ประเด็นดา้นการด าเนนิงาน  

1. กจิการมีแผนงานที่จะด าเนินการภายในปีหน้า เกี่ยวกบัเร่ืองดังต่อไปนี้  หรือไม่: 

 การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก / เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

 การเสนอขายหุ้นในต่างประเทศ 

 การขายหรือการควบรวมกจิการ 

 

2. มีการใช้งานที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นเป็นสดัส่วนที่มีสาระส าคัญของงบการเงิน หรือไม่ 
 

3. มีข้อกงัวลเกี่ยวกบัความซับซ้อนของโครงสร้างของกจิการ หรือไม่  

4. กจิการมีความซับซ้อนหรือมีรายการที่มีความเสี่ยงในเร่ืองปฏบัิติทางภาษีที่อาจไม่ถูกต้อง 

หรือไม่ 

 

5. กจิการเป็นบริษัทย่อยที่ส าคัญหรือบริษัทย่อยของบริษัทมหาชน หรือไม่  

6. กจิการมีการด าเนินการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือข้อบังคับเฉพาะ 

หรือไม่ 

 

7. กจิการมีคดีความที่ส าคัญ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน หรือในอนาคตอนัใกล้ หรือไม่  

8. กจิการมีการด าเนินงานทางธุรกจิที่อาจมีความเสี่ยงในเร่ืองของการทุจริตหรือการกระท าที่ผิด

กฎหมาย การฟอกเงิน หรือไม่ 

 

9. มีข้อกงัวลเกี่ยวกบัรายการระหว่างกนัที่นอกเหนือจากรายการปกติทางการค้าของกจิการ หรือไม่  

10. มีข้อกงัวลเกี่ยวกบัความซ่ือสัตย์สจุริตที่เกี่ยวข้องกบัความซับซ้อนของรายการระหว่างกนั 

หรือไม่ 

 

11. กจิการด าเนินงานในอุตสาหกรรมหรือประเภทของกจิการ ซ่ึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกบัรายการ    

ที่มีการปฏบัิติไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือรายการที่จะเกดิการทุจริต 

 

ผูบ้ริหารและการก ากบัดูแล / จรรยาบรรณและความซ่ือสตัยส์ุจริต  

1. มีข้อกงัวลเกี่ยวกบัการระบุถงึบุคคลผู้เป็นเจ้าของกจิการ ผู้บริหารหลัก หรือผู้ก ากบัดูแล หรือไม่  

2. มีข้อกงัวลเกี่ยวกบัความรู้ความสามารถของผู้บริหาร หรือไม่ โดยพิจารณาถึงเร่ือง : 

 ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ 

 พ้ืนฐานความรู้ 
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ค าถาม ใช่/ไม่ใช่ 

3. ผู้บริหารมีความเข้าใจไม่เพียงพอเกี่ยวกบัความเสี่ยงทางธุรกจิ หรือไม่  

4. มีข้อสงสัยเกี่ยวกบัความซ่ือสัตย์สจุริตของผู้บริหาร หรือไม่  

5. มีข้อกงัวลเกี่ยวกบัทศันะคติของผู้บริหารเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานทางการเงินและการบริหาร

ทางธุรกจิ หรือไม่ 

 

6. การเปล่ียนแปลงเจ้าของ ผู้บริหารหลัก หรือ ผู้ก ากบัดูแล  ซ่ึงท าให้เกดิข้อสงสัยเกี่ยวกบัความ

ซ่ือสตัย์สจุริต หรือไม่ 

 

7. มีข้อกงัวลเกี่ยวกบัความซ่ือสัตย์สจุริตหรือความมีช่ือเสียงทางธุรกจิของผู้บริหาร หรือผู้ก ากบั

ดูแล หรือไม่ 

 

8. มีข้อกงัวลว่าผู้บริหารไม่ให้การสนับสนุนเกี่ยวกบัจรรยาบรรณทางธุรกจิ หรือไม่   

ดา้นฐานะการเงิน  การด ารงอยู่ของกิจการ  ระบบบญัชีและการควบคุมภายใน  

1. มีข้อกงัวลเกี่ยวกบัฐานะทางการเงินของกจิการ โดยพิจารณาจากเร่ืองต่าง ๆ เช่น : 

 การด ารงอยู่ของกจิการ 

 การวิเคราะห์งบการเงินและอตัราส่วนทางการเงิน 

 ก าไรขั้นต้นและความสม ่าเสมอของก าไร 

 ผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

 กฎหมายและข้อบังคับ 

 อื่น ๆ …… 

 

2. ผู้บริหารมีทศันคติเกี่ยวกบัการน ามาตรฐานการบัญชีมาปฎิบัติใช้แบบ aggressive หรือไม่  

3. มีข้อกงัวลเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน หรือไม่  

4. มีข้อมูลในอดีตที่ท  าให้ขาดความน่าเช่ือถือเกี่ยวกบัประมาณการทางบัญชีของผู้บริหาร  หรือไม่  

5. มีข้อสงสัยเกี่ยวกบัความซ่ือสัตย์สจุริตของผู้บริหารเกี่ยวกับการเลือกใช้นโยบายการบัญชี หรือ

การบันทกึรายการโดยเฉพาะ หรือไม่ 

 

6. มีข้อกงัวลเกี่ยวกบัทศันะคติของคนในกจิการเกี่ยวกบัการไม่ให้ความส าคัญของระบบการ

ควบคุมภายใน หรือไม่ 

 

7. มีข้อกงัวลเกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงผู้บริหารซึงมีผลต่อสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน 

หรือไม่ 

 

8. มีข้อบ่งช้ีถึงความไม่มีประสทิธิผลของผู้อ านวยการบัญชีและการเงิน ในการดูแลระบบการ

ควบคุมภายในหรือ ความไม่มีประสทิธิผลของสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน หรือไม่ 
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ค าถาม ใช่/ไม่ใช่ 

ประเด็นการสอบบญัชี  

1. มีข้อกงัวลที่เกี่ยวข้องกบัการติดต่อกบัผู้สอบบัญชีคนก่อน หรือไม่  

2. มีข้อกงัวลในการที่ผู้สอบบัญชีคนก่อน มิได้มีการแต่งตั้งหรือไม่ หรือเหตุใดจึงมิได้รับการ

แต่งตั้งซ า้อกี 

 

3. มีเหตุการณ์ที่ท  าให้เกิดข้อกงัวลในรายงานของผู้สอบบัญชีของปีก่อน หรือไม่  

4. มีการเปล่ียนผู้สอบบัญชีอยู่บ่อยๆ หรือไม่  

5. ส านักงานอื่นเคยปฏเิสธการให้บริการกบักจิการ หรือไม่  

6. ส านักงานเคยมีข้อโต้แย้งกบักจิการในอดีต หรือไม่  

7. มีข้อกงัวลเกี่ยวกบัความสามารถและความต้ังใจของผู้บริหารในการจ่ายช าระค่าบริการทาง

วิชาชีพของปีก่อน หรือไม่ 

 

8. มีข้อบ่งช้ีถึงการถูกจ ากดัขอบเขตการท างาน หรือการเข้าถึงข้อมูลบางรายการ หรือไม่  โดยไม่มี

เหตุผลสนับสนุนที่เพียงพอ 

 

 

การใชผ้ลงานของผูอื้น่ 

 

1. กจิการเช่ือถืองานของผู้สอบบัญชีอื่น ซ่ึงเป็นส่วนงานที่ส าคัญของกจิการ หรือไม่  

2. มีข้อกงัวลเกี่ยวกบัการปฏบัิติงานของส านักงานหรือผู้สอบบัญชีอื่น หรือไม่  

 

 

สรุปประเด็นความเสีย่ง 

ประเด็นความเสีย่ง รายละเอียดความเสีย่งและการจดัการความเสีย่ง 

  

 

  

 

 

 

มีประเด็นความเสีย่งใดทีเ่ป็นความเสีย่งที่มีนยัส าคญั 

 

 

 

 



                                                                                       

                                                                   Quick Win Solution  : TSQC1  

7 

 

สรุประดบัความเสีย่ง 

 

 ค   ความเสี่ยงต ่า                      ความเสี่ยงปานกลาง                           ความเสี่ยงสูง 

 

เพราะ 

............................................................................................................................................... 

 

 

ผูป้ระเมิน …………………………………………………………………………………..…....  วนัที ่…………………………. 

อนุมติัโดยผูส้อบบญัชีทีร่บัผดิชอบงาน ………………………………..........  วนัที ่…………………………. 

อนุมติัโดยหวัหนา้ส านกังาน (กรณีความเสีย่งสูง) ……………………...  วนัที ่…………………………. 

 

ความเห็นของผูอ้นุมติั: 

 

 

 

 

   


