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มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ  - หวัขอ้ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเกีย่วขอ้ง 

ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ 

ประเด็นท่ี 1: ส านกังานใหบุ้คลากรของส านกังาน (หุน้ส่วนและพนกังาน) ยืนยนั

ความเป็นอิสระในหนงัสือยืนยนัความเป็นอิสระประจ าปีตามมาตรฐานการควบคุม

คุณภาพ ฉบบัท่ี 1 ย่อหนา้ท่ี 24 แต่ไม่มีการก าหนดใหบุ้คลากรท่ีมีส่วนร่วมใน

งานสอบบญัชีลงนามรบัทราบและปฏิบติัตามนโยบายการรกัษาความเป็นอิสระ  

เป็นการเฉพาะส าหรบักิจการท่ีตนเป็นกลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบในกิจการนั้น ๆ   

ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 
 

แนวทางปฏิบัติทีส่  านักงานสอบบัญชีใชอ้ยู่ในปัจจุบัน 

ในทางปฏบัิติ ส านักงานสอบบัญชีให้บุคลากรยืนยันความเป็นอสิระในหนังสอืยืนยันความเป็นอสิระประจ าปี

โดยแนบรายช่ือลูกค้าทั้งหมดกบัหนังสอืยืนยันความเป็นอสิระโดยบางส านักงานให้บุคลากรยืนยันความเป็น

อสิระช่วงต้นปีและบางส านักงานให้บุคลากรยืนยันความเป็นอสิระช่วงสิ้นปี แต่ไม่มีแนวปฏบัิติที่ชัดเจนตาม

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพย่อหน้าที่ 22 (ข) ที่ก  าหนดว่า “บุคลากรต้องแจ้งให้ส านักงานทราบทนัทถีึง

สถานการณ์และความสัมพันธท์ี่ก่อให้เกดิอุปสรรคต่อความเป็นอสิระ เพ่ือให้ส านักงานสามารถด าเนินการตาม

ความเหมาะสมได้” 
 

แนวปฏบัิติทีเ่สนอแนะเพือ่แกไ้ขประเด็นปัญหา 

แนวปฏบัิติของส านักงานที่ให้บุคลากรยืนยันความเป็นอิสระในหนังสอืยืนยันความเป็นอสิระประจ าปี ถือว่า

ส านักงานปฏบัิติตามมาตรฐานการการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 ย่อหน้าที่ 24 แล้ว อย่างไรกต็ามส านักงาน

ควรพิจารณาเพ่ิมแนวปฏบัิติเพ่ือได้ความเช่ือมั่นว่าบุคลากรที่มีส่วนร่วมในงานสอบบัญชีมีความอิสระตลอด

ช่วงการตรวจสอบโดยอาจให้บุคลากรลงนามในหนังสอืยืนยันความเป็นอสิระในงานน้ัน ๆ เป็นการเฉพาะหรือ

ใช้วิธยืีนยันอื่น ๆ ตามแนวปฏบัิติที่เสนอแนะ 
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แนวปฏบัิติที่เสนอแนะ: 

1. ส านักงานควรระบุข้อความเพ่ิมเติมในหนังสอืยืนยันความเป็นอสิระประจ าปีว่า “กรณีที่มีสถานการณ์

และความสมัพันธ์ที่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อความเป็นอสิระในระหว่างช่วงปฏบัิติงานตรวจสอบ ให้แจ้ง

ต่อผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน (Engagement partner) และ/หรือ ผู้รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณของ

ส านักงาน”และสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจและตระหนักถึงถึงการแจ้งเร่ืองดังกล่าว(ตัวอย่างเอกสาร ER1) 

2. ส านักงานควรปรับปรุง audit program โดยก าหนดให้มีการสอบถามกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบเพ่ือ
ยืนยันความเป็นอสิระในช่วงการวางแผนการตรวจสอบและช่วงสรุปผลการตรวจสอบและให้กลุ่ม

ผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบจดบันทกึการยืนยันความเป็นอิสระไว้ในเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบใน

แต่ละช่วงดังกล่าว  

 

ในกรณีที่ตรวจสอบกจิการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือกลุ่มกจิการที่มีผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบจ านวน

มาก มีข้อแนะน าให้ส านักงานก าหนดใน audit program ว่าให้ผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบยืนยันความเป็นอิสระใน
หนังสือยืนยันความเป็นอสิระรายบุคคลเฉพาะบริษัทและให้กลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบรวบรวมหนังสอื

ดังกล่าวไว้ในแฟ้มกระดาษท าการ (ตัวอย่างเอกสาร ER2) 
 
 

เอกสารและแบบฟอร์มทีใ่ช ้

ชื่อเอกสารและแบบฟอรม์ เลขที ่

หนังสือยืนยันความเป็นอสิระประจ าปี ER 1 

หนังสือยืนยันความเป็นอสิระรายบุคคลเฉพาะบริษัท ER 2 
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เอกสารเลขที่ ER1  

ตวัอย่างหนังสือยนืยนัความเป็นอสิระประจ าปี 

จากความรู้ที่ข้าพเจ้าพึงทราบ ข้าพเจ้ายืนยันว่า ข้าพเจ้าปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติของ

ส านักงานในเร่ืองความเป็นอิสระของผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีและการรักษาความลับของลูกค้า ซ่ึงรวมถึง

หลักการเร่ืองความเป็นอิสระของผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีและการรักษาความลับของลูกค้า ที่กล่าวไว้ใน

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เร่ืองจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ บัญชี พ.ศ. 2553 [ส าหรับปี

สิ้นสุดวันที่ ________________] โดยข้าพเจ้าได้สอบทานและพิจารณารายช่ือบริษัทลูกค้าทั้งหมดที่แนบกับ

หนังสอืน้ีและยืนยันเร่ืองดังต่อไปนี้  

 ข้าพเจ้า คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะของข้าพเจ้าไม่มีส่วนได้เสียทางการเงินโดยทางตรง

หรือทางอ้อมที่มีสาระส าคัญในบริษัทลูกค้าและกจิการที่เกี่ยวข้องกนัของบริษัทลูกค้า  
 ข้าพเจ้า คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะของข้าพเจ้าไม่มีส่วนได้เสียทางการเงินอย่างมี

สาระส าคัญ หรือมีการซ้ือขายหลักทรัพย์ ซ่ึงเป็นของบริษัทลูกค้า และไม่มีส่วนได้เสียภายในระยะเวลา

หกเดือนหลังจากเสรจ็สิ้นการตรวจสอบลูกค้านั้นๆ 

 ข้าพเจ้า คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะของข้าพเจ้าไม่มีส่วนได้เสียทางการเงินในกจิการร่วม

ค้ากบับริษัทลูกค้า หรือ กจิการที่เกี่ยวข้องกนัของบริษัทลูกค้า และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกจิกบับริษัท

ลูกค้า กจิการที่เกี่ยวข้องกนัของบริษัทลูกค้า เจ้าหน้าที่ กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทลูกค้า 
 ข้าพเจ้า คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะของข้าพเจ้าไม่มี เงินฝาก เงินกู้ยืม บัญชีซ้ือขาย

หลักทรัพย์ หรือกรมธรรม์กับบริษัท กจิการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เง่ือนไขการค้า

ตามปกติของการด าเนินธุรกจิ 
 ข้าพเจ้า คู่สมรส บุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะของข้าพเจ้า บิดามารดา พ่ีน้อง และบุตรที่ไม่ได้อยู่

ภายใต้การอุปการะของข้าพเจ้า ไม่เป็นกรรมการ หรือพนักงานบริษัทลูกค้าหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั

ของบริษัทลูกค้า รวมถึงไม่เป็นผู้มีอทิธพิลโดยตรงอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน  
 ข้าพเจ้าไม่ได้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ หรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารของบริษัทลูกค้า และ

กจิการที่เกี่ยวข้องกนัของบริษัทลูกค้า 
 ข้าพเจ้าไม่รับของขวัญหรือข้อเสนอจากบริษัทลูกค้า หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทลูกค้าเกิน

จ านวนเงิน ……. บาท    

(เวน้ทีก่ล่าวไวใ้นเอกสารแนบ ก) 
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เอกสารเลขที่ ER1  

 

กรณีที่มีสถานการณ์และความสมัพันธท์ี่ก่อให้เกดิอุปสรรคต่อความเป็นอสิระในระหว่างช่วงปฏบัิติงาน

ตรวจสอบ ให้แจ้งต่อผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน (Engagement partner) และ/หรือ ผู้รับผิดชอบด้าน

จรรยาบรรณของส านักงาน 

 

 

ลงนาม    _______________________________________ 

ช่ือ-สกุล _________________________________________     

ต าแหน่ง   _______________________________________ 

วันที่    __________________________________________
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เอกสารเลขที่ ER1 

เอกสารแนบ ก 

รายละเอยีด สาเหตุที่อาจจะท าให้กระทบต่อ

ความเป็นอสิระของผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชี 

มาตรการป้องกนัผลกระทบหรือ  
วิธกีารขจัดผลกระทบต่อความเป็น

อสิระของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
   
   
   
   
   
   
   
   
 

รายละเอยีด สาเหตุที่อาจจะท าให้กระทบต่อ 

การรักษาความลับของลูกค้า 
มาตรการป้องกนัผลกระทบหรือ  
วิธกีารขจัดผลกระทบต่อการรักษา

ความลับของลูกค้า 
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เอกสารเลขที่ ER1  

รายชื่อบริษทัลูกคา้ของส านกังาน 

ส าหรบัรอบปี …………………………….. 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

บริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9.
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เอกสารเลขที่ ER2 

หนงัสือยนืยนัความเป็นอิสระรายบุคคลเฉพาะบริษทั 

 ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าจะปฏบัิติตามนโยบายและแนวทางปฏบัิติในเร่ืองความเป็นอสิระ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของส านักงาน ซ่ึงรวมถึงแนวทางปฏบัิติในเร่ืองความเป็นอสิระของผู้

ประกอบวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้องอื่น [อาจจะระบุนโยบายหรือแนวทางปฏบัิติที่เกี่ยวข้อง] ต่อ [ช่ือ
ลูกค้า] (“บริษัท”) และกจิการที่เกี่ยวข้องกนัของบริษัท (ถ้ามี) ในเร่ืองดังต่อไปน้ี 

1. ข้าพเจ้า คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะของข้าพเจ้า ไม่มีส่วนได้เสยีทางการเงินโดย

ทางตรงหรือทางอ้อมที่มีสาระส าคัญในบริษัทและกจิการที่เกี่ยวข้องกนัของบริษัท (ถ้ามี) 
2. ข้าพเจ้า คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะของข้าพเจ้าจะไม่ท าการซ้ือหรือขาย

หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทและกจิการที่เกี่ยวข้องกนัของบริษัท (ถ้ามี) เป็นระยะเวลา 6 เดือน
ภายหลังจากที่มีส่วนเกี่ยวข้องกบังานการตรวจสอบ 

3. ข้าพเจ้า คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะของข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้จัดการกองทรัพย์สนิ

หรือผู้จัดการกองมรดกที่มีส่วนได้เสยีหรือมีสญัญาหรือข้อผูกพันว่าจะเข้าถือสทิธใินส่วนได้เสยี

ทางการเงินไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่มีสาระส าคัญในบริษัทและกจิการที่เกี่ยวข้องกนัของ

บริษัท (ถ้ามี) 
4. ข้าพเจ้า คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะของข้าพเจ้าไม่เป็นผู้รับประโยชน์ในกอง

ทรัพย์สนิหรือกองมรดกที่มีส่วนได้เสียทางการเงินในบริษัทและกจิการที่เกี่ยวข้องกนัของบริษัท 

(ถ้ามี) 
5. ข้าพเจ้า คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะของข้าพเจ้าไม่มีเงินให้กู้ยืมแก่หรือเงินกู้ยืม

จากบริษัท กจิการที่เกี่ยวข้องกนัของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เจ้าหน้าที่และกรรมการของบริษัท

และกจิการที่เกี่ยวข้องกนัดังกล่าว (โดยที่บริษัทและกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่อ้างอิงดังกล่าวไม่ได้

เป็นสถาบันการเงิน) 
6. ข้าพเจ้า คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะของข้าพเจ้าไม่มีเงินกู้ยืมจากบริษัท กจิการที่

เกี่ยวข้องกนัของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พนักงานและกรรมการของบริษัทและกจิการที่

เกี่ยวข้องกนัดังกล่าว ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เง่ือนไขการค้าตามปกติของการด าเนินธุรกจิ (โดยที่

บริษัทและกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่อ้างองิดังกล่าวเป็นสถาบันการเงิน) 
7. ข้าพเจ้า คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะของข้าพเจ้าไม่มีเงินฝาก บัญชีซ้ือขาย

หลักทรัพย์ หรือกรมธรรม์กับบริษัทและกจิการที่เกี่ยวข้องกนัของบริษัท (ถ้ามี) ที่ไม่ได้อยู่

ภายใต้เง่ือนไขการค้าตามปกติของการด าเนินธุรกจิ 
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8. ข้าพเจ้า คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะของข้าพเจ้าไม่มีผลประโยชน์ทางการเงินใน

กจิการร่วมค้า หรือมีความสัมพันธท์างธุรกจิกบับริษัท กิจการที่เกี่ยวข้องกนัของบริษัท เจ้าหน้าที่ 

กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและกจิการที่เกี่ยวข้องกนัดังกล่าว 
9. ข้าพเจ้าไม่มีความสัมพันธส่์วนตัวกบักรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงานของบริษัทและกจิการที่

เกี่ยวข้องกนัของบริษัท (ถ้ามี) ที่มีอิทธพิลโดยตรงอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน 
10. ข้าพเจ้า คู่สมรส บุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะของข้าพเจ้า บิดามารดา พ่ีน้อง และบุตรที่ไม่ได้

อยู่ภายใต้การอุปการะของข้าพเจ้าไม่ได้เป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มีอทิธพิลทางตรง

อย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัทและกจิการที่เกี่ยวข้องกนัของบริษัท หรือด ารง

ต าแหน่งดังกล่าวข้างต้นในระหว่างปฏบัิติงาน 
11. ข้าพเจ้าไม่รับของขวัญหรือข้อเสนอจากบริษัทลูกค้า หรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัของบริษัทลูกค้าเกนิ

จ านวนเงิน ……. บาท 

 

 

ลงนาม   _______________________________________ 

ช่ือ-สกุล _______________________________________ 

ต าแหน่ง _______________________________________ 

วันที่ __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


