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8. แบบประวัติและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของส านักงานสอบบัญชี  
ชื่อส ำนักงำนสอบบัญชี ................................. 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ................................................... 
 
แบบประวัติและรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องของส ำนักงำนสอบบัญชีฉบับนี้ จัดท ำขึ้นตำมข้อก ำหนดของ 
ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบ 
ผู้สอบบัญชี โดยประกำศฉบับดังกล่ำวก ำหนดให้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  (“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) จัดท ำและน ำส่งแบบประวัติ 
และรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องของส ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดให้ส ำนักงำน ก.ล.ต.  
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1. ข้อมูลเกี่ยวกับส ำนักงำนสอบบัญชี 
 

ชื่อส ำนักงำนสอบบัญชี...............................................................เลขทะเบียนนิติบุคคล.............................. 
ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่........................................................................................................................................ 
โทรศัพท์................. โทรสำร...................website /home page ……………….e-mail address................... 
ที่ตั้งสำขำ (ถ้ำมี) .........................................................โทรศัพท์........................ โทรสำร............................... 
หำกส ำนักงำนสอบบัญชีมิได้จัดตั้งและด ำเนินงำนโดยล ำพัง โปรดระบุชื่อและที่อยู่ของ network firm 
........................................................................................................................................................................ 
ณ วันที่ (วันสิ้นรอบปีบัญชีล่ำสุด)..................................ส ำนักงำนสอบบัญชีมีพนักงำนทั้งหมด..............คน 

เป็นพนักงำนที่ให้บริกำรงำนสอบบัญชี....................คน โดยมีรำยละเอียดดังน้ี 
ต าแหน่ง * หน้าท่ีรับผิดชอบ 

** 
จ านวนคน ประสบการณ์

ท างานด้านสอบ
บัญชี (ปี) *** 

ประสบการณ์

เฉลี่ย**** 
อัตราการ
หมุนเวียนของ
พนักงาน

(turnover %) 
***** 

หุ้นส่วน (partner)      
ผู้จัดกำรอำวุโส (senior 
manager) 

     

ผู้จัดกำร (manager)      
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอำวุโส 
(senior) 

     

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี (junior)      
ผู้เชี่ยวชำญด้ำน........      
ผู้เชี่ยวชำญด้ำน........      
รวม      

*  สำมำรถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงต ำแหน่งงำนของส ำนักงำนสอบบัญชีแต่ละแห่งโดยระบุแยกระดบั
ขั้นย่อยของแต่ละต ำแหน่ง (ถ้ำมี) 

**  โดยระบขุอบเขตและลักษณะงำนที่ได้รับมอบหมำยของแต่ละต ำแหน่ง (job description) 

***  สำมำรถระบุจ ำนวนปขีองประสบกำรณ์เป็นช่วงเวลำได้ 

****     ตัวอย่ำงเช่น ส ำนักงำนสอบบัญชีมี partner 3 คน ประสบกำรณ์ 20 ปี 25 ปี และ 17 ปี ตำมล ำดับ ค่ำเฉลี่ยของ 
               ประสบกำรณ์คือ (20+25+17) /3 = 20.67 ป ี

*****   จ ำนวนพนักงำนที่ลำออกระหว่ำงงวด / [(จ ำนวนพนักงำนต้นงวด + จ ำนวนพนักงำนปลำยงวด)/2]  
 
 

1 



 

 

 
ต าแหน่ง ชื่อ – นามสกุล 

หัวหน้ำส ำนักงำนสอบบัญชี 1. 
บุคคลที่รับผิดชอบสูงสุดในกำรจัดกำรระบบกำรควบคุมคุณภำพ 1. 

2. 
 

รำยละเอียดผู้สอบบัญชีในสังกัดที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนจ ำนวน .......คน 

(หำกมีรำยละเอียดมำกกว่ำนี้ให้ท ำเป็นใบแนบ)  
รำยละเอียดผู้เป็นหุ้นส่วนหรือเทียบเท่ำในส ำนักงำนสอบบัญชีจ ำนวน ...........  คน 

 

ชือ่และนามสกุล คุณวุฒิ
การศึกษา 

เลขทะเบียน ปฏิบัตงิาน 
สอบบญัช ี

ประสบการณ์
ด้านสอบบญัช ี

(ปี) 

ชื่อคู่สมรส 
/ สถานที่
ท างาน 

บุตร 

ผู้สอบบัญชี
รับอนญุาต 

สมาชิกสภา
วิชาชีพบัญช ี

เต็มเวลา ไม่เต็มเวลา ชื่อและนามสกุล 
/ สถานที่ท างาน 

อาย ุ
(ปี) 

1.        1.  
2.  
3.  

2.        1.  
2.  
3.  

3.        1.  
2.  
3.  

(หำกมีรำยละเอียดมำกกว่ำนี้ให้ท ำเป็นใบแนบ) 
รำยละเอียดผู้สอบบัญชีรับอนุญำตอ่ืนในส ำนักงำนสอบบัญชีที่ปฏิบัติงำนเต็มเวลาจ ำนวนทั้งสิ้น............คน 

 

ชื่อและนามสกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา  ประสบการณ์ 
ด้านสอบบัญชี (ปี) 

1.     

2.     
3.     

ชื่อและนามสกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญช ี ต าแหน่ง ระยะเวลาได้รับความเห็นชอบ 

1.    
2.    

3.    



 

 

4.     
(หำกมีรำยละเอียดมำกกว่ำนี้ให้ท ำเป็นใบแนบ)  
 

รำยละเอียดผู้ช่วยผู้สอบบัญชีซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ช่วยงำนสอบบัญชีของส ำนักงำนสอบบัญชี จ ำนวน...........คน 
 

ชื่อและนามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ 
ด้านสอบบัญชี (ปี) 

1.    
2.    
3.    

(หำกมีรำยละเอียดมำกกว่ำนี้ให้ท ำเป็นใบแนบ) 
 
2. กิจกำรที่อยู่ในเครือเดียวกันกับส ำนักงำนสอบบัญชี (network firm1) และบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับ 

ส ำนักงำนสอบบัญชี2 (ถ้ำมี) 
(ก) ให้แสดงภำพโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ของส ำนักงำนสอบบัญชี3 กับกิจกำรที่อยู่ในเครือเดียวกันกับ

ส ำนักงำนสอบบัญชี (network firm) และบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนสอบบัญชี  
โดยระบุชื่อบุคคลหรือกิจกำร ประเทศที่ด ำเนินงำน ลักษณะกำรประกอบธุรกิจหรือลักษณะ 
กำรให้บริกำร และลักษณะควำมสัมพันธ์หรือควำมเกี่ยวข้อง เช่น เป็นผู้ถือหุ้น ถูกถือหุ้น มีผู้ถือหุ้น
กลุ่มเดียวกัน มีกรรมกำรร่วมกัน ใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำเดียวกัน หรือใช้พนักงำนร่วมกัน เป็นต้น   
หำกมีกำรถือหุ้นระหว่ำงกัน ขอให้ระบุสัดส่วนกำรถือหุ้นประกอบด้วย 

(ข) โปรดระบุชื่อผู้มีกรรมสิทธิ์ในเคร่ืองหมำยกำรค้ำที่ใช้ประกอบธุรกิจ (ถ้ำมี)  
(ค) โปรดระบุระบุรำยชื่อบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนสอบบัญชี  

                   ชื่อบริษัท/บุคคล          ประกอบธุรกิจ                   ควำมสัมพันธ์  
1  ...........................................      ........................................            .................................................... 

       2  ...........................................      ........................................            ....................................................       
3 ...........................................      ........................................            .................................................... 

 (หำกมีรำยละเอียดเพิ่มเติมกรุณำท ำเป็นเอกสำรแนบ)  
3. กำรจัดกำรภำยในส ำนักงำนสอบบัญชี 

                                                 
1 Network Firm ในที่นี้ใช้นิยำมตำมจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชี ซึ่งหมำยถึงกจิกำรที่อยู่ในเครือเดียวกันกับส ำนักงำนสอบบัญชี โดย  

(ก) มีจุดมุง่หมำยเพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือ และ (ข) มีจุดมุง่หมำยที่ชัดเจนเพื่อแบ่งปันก ำไรและต้นทุน แบ่งส่วนควำมเป็นเจ้ำของ กำรควบคุม หรือ 
กำรบริหำรจัดกำร นโยบำยกำรควบคุมคุณภำพร่วมกัน กลยุทธ์ทำงธุรกิจร่วมกนั กำรใชช้ื่อร่วมกัน หรือ กำรใช้ทรัพยำกรผู้ประกอบวิชำชีพส่วนที่ส ำคัญ
ร่วมกัน  
2 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันในที่นีใ้ช้นิยำมตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 24 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

3
 โปรดให้ข้อมูล ultimate shareholder ของส ำนักงำนสอบบัญชี  โดยหำกผู้ถือหุ้นใหญ่ของส ำนักงำนสอบบัญชีเป็นบริษัทโปรดระบุรำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของ

บริษัทแห่งนั้นมำด้วย เพื่อที่ท ำให้ส ำนักงำนทรำบได้ว่ำบุคคลธรรมดำรำยใดคือ ultimate shareholder ของกิจกำร  

2 



 

 

ให้แสดงภำพโครงสร้ำงกำรจัดกำรหรือกำรแบ่งสำยงำน  ชื่อกรรมกำร ผู้บริหำร หรือหุ้นส่วนที่
รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนของแต่ละส่วนงำน  รวมทั้งรำยชื่อคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ (ถ้ำมี) และ 
หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรดังกล่ำว 

 
4. ผลกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมคุณภำพ (ถ้ำมี) 

ในกรณีที่หน่วยงำนภำยในส ำนักงำนสอบบัญชี หน่วยงำนภำยนอก หรือกิจกำรที่อยู่ในเครือเดียวกัน
กับส ำนักงำนสอบบัญชี (network firms) เข้ำตรวจสอบระบบกำรควบคุมคุณภำพของส ำนักงำนสอบบัญชี
ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ ให้ระบุชื่อหน่วยงำนหรือกิจกำรนั้น ช่วงระยะเวลำที่ตรวจสอบ ขอบเขตกำร
ตรวจสอบ สรุปผลกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมคุณภำพโดยเฉพำะควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกรณีไม่
ปฏิบัติตำมนโยบำย วิธีกำร มำตรฐำนกำรสอบบัญชี จรรยำบรรณวิชำชีพบัญชี และกำรออกรำยงำนกำร
สอบบัญชีที่ไม่เหมำะสม พร้อมทั้งมำตรกำรในกำรลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว 
4.1 ผลกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมคุณภำพโดยส ำนักงำนสอบบัญชี (internal monitoring) 

(1) ชื่อหน่วยงำนที่เข้ำตรวจ………………………………………………………………………. 
(2) ช่วงระยะเวลำที่ตรวจสอบ.……………………………………………………………………. 
(3) ขอบเขตกำรตรวจสอบ 

(3.1) ระดับแต่ละงำนสอบบัญชี………………………………………………………………. 
        (โปรดให้รำยละเอียดรำยชื่องำนสอบบัญชีและงวดปีบัญชีที่เลือกตรวจ รำยชื่อผู้สอบบัญชีที่ 
          รับผิดชอบงำนที่เลือกตรวจ และผลกำรตรวจของแต่ละงำนสอบบัญชีโดยสรุป)           

                     (3.2) ระดับส ำนักงำนสอบบัญชี……………………………………………………………….  
                             (โปรดระบุ ISQC elements ที่ถูกตรวจ)  

(4) สรุปผลกำรตรวจสอบ………………………………………………………………………….
(โปรดระบุควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกรณีไม่ปฏิบัติตำมนโยบำย วิธีกำร มำตรฐำนกำรสอบ
บัญชี จรรยำบรรณวิชำชีพบัญชี และกำรออกรำยงำนกำรสอบบัญชีที่ไม่เหมำะสม พร้อมทั้ง
มำตรกำรในกำรลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว)  

4.2 ผลกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมคุณภำพโดย network firm  
(1) ชื่อหน่วยงำนที่เข้ำตรวจ………………………………………………………………………. 
(2) ช่วงระยะเวลำที่ตรวจสอบ.……………………………………………………………………. 
(3) ขอบเขตกำรตรวจสอบ 

(3.1) ระดับแต่ละงำนสอบบัญชี………………………………………………………………. 
        (โปรดให้รำยละเอียดรำยชื่องำนสอบบัญชีและงวดปีบัญชีที่เลือกตรวจ รำยชื่อผู้สอบบัญชีที่ 
          รับผิดชอบงำนที่เลือกตรวจ และผลกำรตรวจของแต่ละงำนสอบบัญชีโดยสรุป)           

                     (3.2) ระดับส ำนักงำนสอบบัญชี……………………………………………………………….  
                             (โปรดระบุ ISQC elements ที่ถูกตรวจ)  
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(4) สรุปผลกำรตรวจสอบ………………………………………………………………………….
(โปรดระบุควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกรณีไม่ปฏิบัติตำมนโยบำย วิธีกำร มำตรฐำนกำรสอบ
บัญชี จรรยำบรรณวิชำชีพบัญชี และกำรออกรำยงำนกำรสอบบัญชีที่ไม่เหมำะสม พร้อมทั้ง
มำตรกำรในกำรลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว)  

 
 
 

4.3 ผลกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมคุณภำพโดยสภำวิชำชีพบัญชี 
(1) ชื่อหน่วยงำนที่เข้ำตรวจ………………………………………………………………………. 
(2) ช่วงระยะเวลำที่ตรวจสอบ.……………………………………………………………………. 
(3) ขอบเขตกำรตรวจสอบ 

(3.1) ระดับแต่ละงำนสอบบัญชี………………………………………………………………. 
        (โปรดให้รำยละเอียดรำยชื่องำนสอบบัญชีและงวดปีบัญชีที่เลือกตรวจ รำยชื่อผู้สอบบัญชีที่ 
          รับผิดชอบงำนที่เลือกตรวจ และผลกำรตรวจของแต่ละงำนสอบบัญชีโดยสรุป)           

                     (3.2) ระดับส ำนักงำนสอบบัญชี……………………………………………………………….  
                             (โปรดระบุ ISQC elements ที่ถูกตรวจ)  

(4) สรุปผลกำรตรวจสอบ………………………………………………………………………….
(โปรดระบุควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกรณีไม่ปฏิบัติตำมนโยบำย วิธีกำร มำตรฐำนกำรสอบ
บัญชี จรรยำบรรณวิชำชีพบัญชี และกำรออกรำยงำนกำรสอบบัญชีที่ไม่เหมำะสม พร้อมทั้ง
มำตรกำรในกำรลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว)  

4.4 ผลกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมคุณภำพโดยหน่วยงำนอ่ืน (ถ้ำมี)  
(1) ชื่อหน่วยงำนที่เข้ำตรวจ………………………………………………………………………. 
(2) ช่วงระยะเวลำที่ตรวจสอบ.……………………………………………………………………. 
(3) ขอบเขตกำรตรวจสอบ 

(3.1) ระดับแต่ละงำนสอบบัญชี………………………………………………………………. 
        (โปรดให้รำยละเอียดรำยชื่องำนสอบบัญชีและงวดปีบัญชีที่เลือกตรวจ รำยชื่อผู้สอบบัญชีที่ 
          รับผิดชอบงำนที่เลือกตรวจ และผลกำรตรวจของแต่ละงำนสอบบัญชีโดยสรุป)           

                     (3.2) ระดับส ำนักงำนสอบบัญชี……………………………………………………………….  
                             (โปรดระบุ ISQC elements ที่ถูกตรวจ)  

(4) สรุปผลกำรตรวจสอบ………………………………………………………………………….
(โปรดระบุควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกรณีไม่ปฏิบัติตำมนโยบำย วิธีกำร มำตรฐำนกำรสอบ
บัญชี จรรยำบรรณวิชำชีพบัญชี และกำรออกรำยงำนกำรสอบบัญชีที่ไม่เหมำะสม พร้อมทั้ง
มำตรกำรในกำรลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว)  

5. ควำมเห็นของผู้บริหำรเกี่ยวกับกำรควบคุมคุณภำพงำนสอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ 
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ให้ระบุชื่อผู้บริหำรหรือคณะผู้บริหำรที่รับผิดชอบกำรควบคุมคุณภำพงำนสอบบัญชีในรอบปีบัญชี 
ที่ผ่ำนมำ พร้อมทั้งควำมเห็นในเร่ืองประสิทธิผลของกำรควบคุมคุณภำพงำนสอบบัญชี ควำมเป็นอิสระ 
ในกำรรับงำนสอบบัญชี  กำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีและจรรยำบรรณวิชำชีพ
บัญชี รวมถึงกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อควรปรับปรุงหรือแก้ไข (ถ้ำมี) 

6. รำยชื่อลูกค้ำงำนสอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำและค่ำตอบแทนที่ได้รับ 
เพื่อประโยชน์ในกำรเข้ำตรวจระบบกำรควบคุมคุณภำพงำนสอบบัญชี ขอให้ส ำนักงำนสอบบัญชี 

เปิดเผยชื่อลูกค้ำงำนสอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ เฉพำะรำยที่เป็น 
ก. กิจกำรตำม ข้อ 3 ของประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดว่ำด้วย 

กำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชี 
ข. บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  หรือกิจกำรร่วมค้ำของกิจกำรตำมข้อ 3 ดังกล่ำว 
รวมทั้ง มูลค่ำสัญญำหรือค่ำตอบแทนงำนสอบบัญชีและงำนบริกำรอ่ืน (non –audit service)  
ที่ได้รับหรือที่ได้ตอบรับงำนจำกลูกค้ำแต่ละรำยข้ำงต้น (ตำมเกณฑ์สิทธิ) ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
(วันสิ้นรอบปีบัญชีล่ำสุด)........................................ โดยแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ 

(หำกมีรำยละเอียดมำกกว่ำนี้ให้ท ำเป็นใบแนบ) 
นอกจำกนี้ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ส ำนักงำนสอบบัญชีมีรำยได้จำกลูกค้ำรำยอ่ืน ๆ นอกเหนือจำก 
ที่กล่ำวข้ำงต้นจ ำนวน…..รำย และได้รับค่ำตอบแทนงำนบริกำรอ่ืนคิดเป็นร้อยละ......ของรำยได้ทั้งหมด 
ที่ได้รับจำกลูกค้ำดังกล่ำว 

7. มำตรกำรป้องกันกำรขำดควำมเป็นอิสระของหุ้นส่วนส ำนักงำนสอบบัญชี 
ให้อธิบำยมำตรกำรป้องกันกำรขำดควำมเป็นอิสระของหุ้นส่วนส ำนักงำนสอบบัญชี และระบบหรือ

หลักเกณฑ์ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่หุ้นส่วนส ำนักงำนสอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำที่ท ำให้ 
แน่ใจได้ว่ำไม่ท ำให้ผู้สอบบัญชีขำดควำมเป็นอิสระและไม่เป็นอุปสรรคต่อคุณภำพงำนสอบบัญชี 

8.    รำยละเอียดเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมคุณภำพส ำนักงำนสอบบัญชี 
เพื่อให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. มีข้อมูลเกี่ยวกับนโยบำยและวิธีปฏิบัติในกำรควบคุมคุณภำพงำนสอบบัญชี 

ที่ส ำนักงำนสอบบัญชีมี  ให้ส ำนักงำนสอบบัญชีอธิบำยรำยละเอียดเกี่ยวกับนโยบำยและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ

ชื่อ
ลูกค้ำ 

หมวด
อุตสำหกรรม 

ระดับ
ควำม
เสี่ยง 

ชื่อผู้สอบบัญชี ส ำนักงำนสอบบัญชี 
 

network firm 
 

ลงนำมแสดง
ควำมเห็นใน 
รำยงำน
ตรวจสอบ 

สอบทำน 
กำรควบคุม
คุณภำพงำน 

ค่ำตอบแทน 
งำนสอบบัญชี 

ค่ำตอบแทน 
งำนบริกำรอ่ืน 

ค ำอธิบำย
ขอบเขตกำร
ให้บริกำรอ่ืน 

รวม ค่ำตอบแทน 
งำนสอบบัญชี 

ค่ำตอบแทน 
งำนบริกำรอ่ืน 

ค ำอธิบำย
ขอบเขตกำร
ให้บริกำรอ่ืน 

รวม 

1.             
2.             

3.             
รวม        
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กำรควบคุมคุณภำพงำนสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องอย่ำงชัดเจนและกระชับในแต่ละหัวข้อซึ่งสอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรควบคุมคุณภำพ รหัส 1 ดังต่อไปนี้ 

(1) ควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำส ำนักงำนสอบบัญชีต่อกำรควบคุมคุณภำพภำยในส ำนักงำนสอบบัญชี 

(2) ข้อก ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ 

(3) กำรตอบรับงำนและกำรคงไว้ซึ่งควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ และกำรรับงำนที่มีลักษณะเฉพำะเจำะจง 

(4) ทรัพยำกรบุคคล 

(5) กำรปฏิบัติงำนสอบบัญชี  

(6) กำรติดตำม 

 

8. ข้อมูลเชิงสถิติที่เป็นตัวชี้วัดคุณภำพงำนสอบบัญชี (audit quality indicators “AQIs”)  
(1) ชั่วโมงกำรท ำงำนจริงที่ใช้ในกำรสอบทำนและตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทจดทะเบียน 

ในตลำดหลักทรัพย์และบริษัทย่อยงวดปีล่ำสุด แยกเป็นรำยไตรมำส และส ำหรับงวดปี ส ำหรับ

ผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนำมแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน (singing 
partner) ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงำน (engagement partner) ผู้สอบทำนกำรควบคุมคุณภำพ
งำน (EQCR)  ผู้จัดกำร(audit manager) และผู้ช่วยผู้สอบบัญชี (staff) ดังนี ้
 

บริษัท ชั่วโมงกำรท ำงำน 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 งวดปี 

SP EQCR EP Mgr. Staff Total SP EQCR EP Mgr. Staff Total SP EQCR EP Mgr. Staff Total SP EQCR EP Mgr. Staff Total 
1.                          
2.                          

 
(2) จ ำนวนชั่วโมงกำรอบรมของพนักงำนแต่ละระดับ  

ต าแหน่ง ชั่วโมงอบรมข้ันต่ า ชั่วโมงอบรมจริงโดยเฉลี่ย 
Partner   
Director   
Senior Manager   
Manager   
Senior   
Junior    
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