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ค าน า 

คณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณนานาชาติส าหรับนักบัญชี (IESBA) อาศัยอ านาจออ 

คณะกรรมการ ได้พัฒนาและออกคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับนักบัญชี  เพ่ือใช้ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีทั่วโลก 

อ ค์กรที่เป็นสมาชิกออ  IFAC หรือส านัก านบัญชีจะต้อ ไม่ประยุกต์ใช้มาตรฐานจรรยาบรรณใน

ลักษณะที่มีความเอ้ม วดน้อยกว่าที่ได้ก าหนดไว้ในประมวลน้ี  อย่า ไรกด็ี ถ้าอ ค์กรสมาชิก หรือส านัก านบัญชี

ใดมีอ้อห้ามตามกฎหมาย หรืออ้อบั คับในการปฏิบัติตามส่วนใดส่วนหนึ่ ออ ประมวลจรรยาบรรณนี้   อ ค์กร

สมาชิก หรือส านัก านบัญชียั จะต้อ ปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณในส่วนอื่น ๆ 

เน่ือ จากออบเอตอ านาจออ ศาลและกฎหมายที่ควบคุมไปถึ  ในบา กรณีอาจมีอ้อบัญญัติและ

แนวทา ซ่ึ ต่า จากที่ก าหนดในประมวลจรรยาบรรณน้ี  ดั น้ัน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีภายใต้ออบเอตอ านาจออ 

ศาลและกฎหมายดั กล่าวจะต้อ พึ ตระหนักถึ อ้อแตกต่า ดั กล่าว และให้ถือปฏิบัติตามอ้อบัญญัติ หรือ

ประมวล และแนวทา ที่มีความเอ้ม วดมากกว่า  เว้นแต่จะมีอ้อห้ามตามกฎหมายหรืออ้อบั คับว่าด้วยเร่ือ นั้น 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

 

คู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรบัผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี (2012 Edition)  

จดัท าข้ึนโดย คณะอนุกรรมการก าหนดจรรยาบรรณ 

ซ่ึงไดผ้่านขั้นตอนการพิจารณาทุกขั้นตอนแลว้ 

 

คู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (2012 Edition) ‟ เผยแพร่เป็นภาษาอั กฤษใน

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดย International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) ออ  

International Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระ

บรมราชูปถัมภ์ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 และท าซ า้โดยได้รับอนุญาตจาก IFAC  ทั้ น้ีอั้นตอนในการ

แปลคู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลน้ี

ได้ด าเนินการตาม “แถลงการณ์นโยบาย-นโยบายในการแปลและท าซ า้มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” 

อ้อความออ มาตรฐานจรรยาบรรณออ ผู้ประกอบวิชาชีพทั้ หมดที่ได้รับการอนุมัติคืออ้อความที่เผยแพร่

เป็นภาษาอ ักฤษโดย IFAC 

 

อ้อความภาษาอั กฤษออ  คู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี - 2012 Edition ©  

2012 ส วนลิอสทิธิ์โดย the International Federation of Accountants (IFAC) 

 

อ้อความภาษาไทยออ  คู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ‟ 2012 Edition ©  

2012 ส วนลิอสทิธิ์โดย the International Federation of Accountants (IFAC) 

   

ต้นฉบับ : Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants, 2012 Edition ISBN: 

978-1-60815-124-0 
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คู่มือประมวลจรรยาบรรณ 

ส าหรบัผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 

โดย The International Ethics Standards Board for Accountants 

สารบญั 

 หน้า 

ค าน า  

ส่วน  ก.  การประยุกตใ์ชท้ัว่ไปส าหรบัประมวลจรรยาบรรณของ IESBA  

หมวด  ๑๐๐     ค าน าและหลักการพ้ืนฐาน ๖ 

หมวด  ๑๑๐     ความซื่อสตัย์สจุริต ๑๒ 

หมวด  ๑๒๐     ความเที่ย ธรรม ๑๓ 

หมวด  ๑๓๐     ความรู้ความสามารถทา วิชาชีพและความระมัดระวั รอบคอบ ๑๔ 

หมวด  ๑๔๐     การรักษาความลับ ๑๕ 

หมวด  ๑๕๐     พฤติกรรมทา วิชาชีพ ๑๗ 

ส่วน  ข.  ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีใหบ้ริการทางวิชาชีพ  

หมวด  ๒๐๐     ค าน า ๑๙ 

หมวด  ๒๑๐     การแต่ ตั้ ผู้ให้บริหารทา วิชาชีพ ๒๕ 

หมวด  ๒๒๐     ความอัดแย้ ทา ผลประโยชน์ ๒๙ 

หมวด  ๒๓๐     การให้ความเหน็ที่สอ ในทา วิชาชีพ ๓๑ 

หมวด  ๒๔๐     ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนลักษณะอื่นๆ ๓๒ 

หมวด  ๒๕๐     การน าการตลาดมาใช้ในการให้บริการทา วิชาชีพ ๓๕ 

หมวด  ๒๖๐     ออ อวัญและออ ก านัล ๓๖ 

หมวด  ๒๗๐    การดูแลรักษาทรัพย์สนิออ ลูกค้า ๓๗ 

หมวด  ๒๘๐    ความเที่ย ธรรมในการให้บริการทุกประเภท ๓๘ 

หมวด  ๒๙๐    ความเป็นอสิระส าหรับ านที่เกี่ยวอ้อ กบัการสอบบัญชีและการสอบทาน ๓๙ 

หมวด  ๒๙๑    ความเป็นอสิระส าหรับ านอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัการให้ความเช่ือมั่น ๙๒ 

การตีความ  ๒๐๐๕-๐๑ ๑๑๘ 

ส่วน  ค.  ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในหน่วยงานธุรกิจ  

หมวด  ๓๐๐     บทน า ๑๒๓ 

หมวด  ๓๑๐     ความอัดแย้ ที่อาจเกดิอ้ึน ๑๒๖ 

หมวด  ๓๒๐     การจัดท าราย านอ้อมูลสารสนเทศ ๑๒๗ 

หมวด  ๓๓๐     การปฏบิัติ านด้วยความรู้และความช านาญ ๑๒๘ 

หมวด  ๓๔๐     ส่วนได้เสยีทา การเ ิน ๑๒๙ 

หมวด  ๓๕๐     การชักจู ด้วยผลประโยชน์ ๑๓๑ 

ค าจ ากดัความ   

วันที่ใช้บั คับ  
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ส่วน ก. การประยุกตใ์ชท้ัว่ไปส าหรบัประมวลจรรยาบรรณของคณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณ

นานาชาติส าหรบันกับญัชี (IESBA) 

 

หมวด ๑๐๐ ค าน าและหลักการพ้ืนฐาน 

หมวด ๑๑๐ ความซื่อสตัย์สจุริต 

หมวด ๑๒๐ ความเที่ย ธรรม 

หมวด ๑๓๐ ความรู้ความสามารถทา วิชาชีพ และความระมัดระวั รอบคอบ 

หมวด ๑๔๐ การรักษาความลับ 

หมวด ๑๕๐ พฤติกรรมทา วิชาชีพ 
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หมวด ๑๐๐ 

ค าน า และหลกัการพ้ืนฐาน 

๑๐๐.๑ สิ่ ที่เป็นจุดเด่นออ วิชาชีพบัญชี คือ การเป็นที่ยอมรับในเร่ือ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติที่เกี่ยวอ้อ 

กบัประโยชน์ออ สาธารณะ  ดั น้ัน ความรับผิดชอบออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจึ ไม่สามารถที่จะแยก

ออกได้ว่าเป็นไปเพ่ือสนอ ความประส ค์ออ ลูกค้าหรือนายจ้า เพีย คนใดคนหนึ่   ในการปฏิบัติเพ่ือ

ประโยชน์ออ สาธารณะ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้อ ติดตามและปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณนี้   

ในกรณทีี่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีอ้อห้ามในทา กฎหมายหรืออ้อบั คับในการปฏบิัติให้เป็นไปตามส่วน

ใดส่วนหนึ่ ออ ประมวลจรรยาบรรณนี้   ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความจ าเป็นต้อ ปฏิบัติตามในส่วน

อื่น ๆ ออ ประมวลจรรยาบรรณนี้  

๑๐๐.๒ ในประมวลจรรยาบรรณนี้ มีเนื้ อหาแบ่ ออกเป็น ๓ ส่วน    ส่วน ก. ก าหนดหลักการพ้ืนฐานออ 

จรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และให้กรอบแนวคิดเพ่ือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะ

ได้น าไปประยุกต์ใช้ดั นี้  คือ 

ก. ระบุปัญหาและอุปสรรคที่ท  าให้การปฏิบัติออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่เป็นไปตาม

หลักการพ้ืนฐานออ จรรยาบรรณว่าเกี่ยวอ้อ กบัเร่ือ ใด 

อ. ประเมินความมีสาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคที่ได้ระบุในอ้อ ก 

ค. ประยุกต์ใช้มาตรการป้อ กนัในกรณทีี่จ าเป็นเพ่ืออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่

ในระดับที่ยอมรับได้ 

๑๐๐.๓ เนื้ อหาออ  ส่วน อ. และ ส่วน ค. ออ ประมวลจรรยาบรรณนี้ จะอธิบายถึ การน ากรอบแนวคิดไป

ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่า  ๆ โดยอธิบายตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กันซึ่ อาจถือว่าเหมาะสมต่อ

สถานการณ ์เพ่ือให้การปฏบิัติออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นไปตามหลักการพ้ืนฐานออ จรรยาบรรณ  

นอกจากน้ี ยั ได้อธบิายถึ สถานการณใ์นกรณทีี่ไม่สามารถจัดหามาตรการป้อ กันเพ่ือแก้ไอปัญหาและ

อุปสรรค  ซ่ึ ในสภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์ที่ท  าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในกรณีดั กล่าวผู้

ประกอบวิชาชีพบัญชีควรหลีกเล่ีย   ส าหรับเน้ือหาออ  ส่วน อ. ออ ประมวลจรรยาบรรณน้ี สามารถ

ประยุกต์ใช้กบัผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพในสถานการณ์ต่า  ๆ   อย่า ไรกด็ี เน้ือหา

ออ  ส่วน ค. อาจมีความเกี่ยวอ้อ กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพในบา สถานการณ์

ได้ด้วย 

๑๐๐.๔ การใช้ค าว่าต้อ  (shall) ในประมวลจรรยาบรรณนี้ ถือว่าเป็นการบั คับส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

หรือส านัก านที่ต้อ ปฏบิัติตามส าหรับประมวลใดกต็ามที่มีการใช้ค าดั กล่าว  เว้นแต่จะมีอ้อยกเว้นใน

ประมวลจรรยาบรรณนี้  

หลกัการพื้ นฐานของจรรยาบรรณ (Fundamental Principles) 

๑๐๐.๕ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ ปฏบิัติตามหลักการพ้ืนฐาน ด้ ต่อไปนี้  

ก. ความซื่อสตัย์สจุริต (Integrity)   

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ ปฏบิัติ านอย่า ตร ไปตร มาและซื่อตร ต่อความสมัพันธ์ใด ๆ  

ทั้ ในทา วิชาชีพและทา ธุรกจิ 
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อ. ความเที่ย ธรรม (Objectivity)  

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้อ ใช้ดุลยพินิจทา วิชาชีพหรือทา ธุรกิจโดยปราศจากความมี

อคติ  ความอัดแย้ ในผลประโยชน์ หรืออทิธพิลอย่า ไม่เหมาะสมจากบุคคลอื่น 

ค. ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวั รอบคอบ (Professional Competence and Due 

Care)   

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้อ ด าร ไว้ซ่ึ ความรู้ทา วิชาชีพและมีทกัษะในระดับที่สามารถให้

ความมั่นใจแก่ลูกค้าหรือนายจ้า ว่าจะได้รับบริการทา วิชาชีพตามวิธีปฏิบัติที่ได้พัฒนาการ

ในปัจจุบัน  ตามกฎหมายและวิชาการ ด้วยความอยันหมั่นเพียร และเป็นไปตามมาตรฐาน

วิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวอ้อ  

 . การรักษาความลับ (Confidentiality)   

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้อ รักษาความลับออ อ้อมูลที่ได้มาอันเป็นผลจากความสมัพันธ์

ทา วิชาชีพและทา ธุรกิจ  และจะต้อ ไม่เปิดเผยอ้อมูลใด ๆ ดั กล่าวต่อบุคคลที่สามโดย

ไม่ได้รับอนุญาตอย่า เหมาะสมและเจาะจ จากผู้มีอ านาจ  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยที่ ผู้

ประกอบวิชาชีพบัญชีมีสิทธิตามกฎหมาย หรือสิทธิทา วิชาชีพ หรือเป็นหน้าที่ที่ต้อ 

เปิดเผย หรือไม่น าอ้อมูลที่ได้มาไปใช้เพ่ือประโยชน์ออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หรือบุคคล

ที่สาม 

จ. พฤติกรรมทา วิชาชีพ (Professional Behavior)   

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้อ ปฏิบัติตามกฎหมายและอ้อบั คับที่เกี่ยวอ้อ  และละเว้นการ

กระท าที่ท  าให้เสื่อมเสยีความน่าเช่ือถือต่อวิชาชีพ 

หลักการพ้ืนฐานออ จรรยาบรรณแต่ละหัวอ้อจะได้กล่าวถึ ในรายละเอยีด ในหมวด ๑๑๐ - ๑๕๐ 

แนวทางการใชก้รอบแนวคิด (Conceptual Framework Approach) 

๑๐๐.๖ ในการปฏบิัติ านออ  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีภายใต้สถานการณ์ต่า  ๆ อาจจะมีปัญหาและอุปสรรคที่

ท  าให้การปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักการพ้ืนฐานออ จรรยาบรรณ  ซ่ึ เป็นไปไม่ได้ที่จะกล่าวถึ ทุก

สถานการณ์ที่ท  าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานและการปฏิบัติที่

เหมาะสม  ทั้ น้ี เน่ือ จากลักษณะออ  านให้บริการและ านที่ได้รับมอบหมายมีความแตกต่า กัน เป็น

ผลให้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดอ้ึนตลอดจนมาตรการป้อ กันที่เกี่ยวอ้อ มีความแตกต่า กันด้วย  ด้วย

เหตุนี้  คู่มือประมวลจรรยาบรรณนี้สามารถใช้เป็นกรอบแนวคิดซึ่ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะได้น าไปใช้

เพ่ือระบุ  ประเมิน และช้ีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานออ จรรยาบรรณ แนว

ทา การใช้กรอบแนวคิดนี้ ช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้เป็นไปตามประมวลจรรยาบรรณใน

คู่มือเล่มนี้   และบรรลุความรับผิดชอบในการปฏิบัติเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  แนวทา ตามวิธีที่กล่าวน้ี

รอ รับสถานการณ์ต่า  ๆ ที่มีความแตกต่า กันที่ท  าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตาม

หลักการพ้ืนฐานออ จรรยาบรรณ  และช่วยป้อ กันผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการสรุปที่ไม่ถูกต้อ ว่า 

เร่ือ ใดที่ไม่ได้ก าหนดเป็นอ้อห้ามในประมวลจรรยาบรรณเท่านั้น ให้ถือว่าสามารถปฏบิัติในเร่ือ นั้นได้ 



๘ 

 

๑๐๐.๗ เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีระบุถึ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน และจากการ

ประเมิน พบว่าปัญหาและอุปสรรคไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ พิจารณาว่า

มาตรการป้อ กันที่เหมาะสมมีอยู่หรือไม่ และมาตรการป้อ กันนั้น สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ืออจัด

หรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ ในการพิจารณาดั กล่าวผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีจ าเป็นต้อ ใช้ดุลยพินิจเย่ีย ผู้ประกอบวิชาชีพ โดยพิจารณาถึ บุคคลที่สามที่มีเหตุผลและ

ได้รับรู้ อ้อมูลว่าเมื่อบุคคลที่สามน้ันไตร่ตรอ ถึ อ้อมูลความเป็นจริ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้รับ

ภายใต้สถานการณท์ี่เป็นอยู่จะได้อ้อสรุปว่ามาตรการป้อ กนัที่ผู้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีน ามาประยุกต์ใช้ 

สามารถอจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่โดยไม่อัดต่อหลักการพ้ืนฐาน

ออ จรรยาบรรณแต่อย่า ใด 

๑๐๐.๘ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี จะต้อ ประเมินถึ ปัญหาและอุปสรรคใดๆ ที่อาจเกิดอ้ึนในการปฏิบัติตาม

หลักการพ้ืนฐานจรรยาบรรณ เมื่อได้ทราบถึ หรือมีเหตุบ่ ช้ีว่าทราบถึ สถานการณ์หรือความสมัพันธ์

ใด ๆ ที่อาจท าให้มีผลกระทบต่อการปฏบิัติตามหลักการพ้ืนฐานออ จรรยาบรรณ 

๑๐๐.๙ ในการประเมินถึ ระดับความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรค จ าเป็นต้อ พิจารณาถึ ปัจจัยทั้ ในเชิ 

ปริมาณและเชิ คุณภาพ อย่า ไรกด็ี เมื่อได้น ากรอบแนวคิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณมาประยุกต์ใช้แล้ว 

พบว่าปัญหาและอุปสรรคยั มีนัยส าคัญในระดับสู มาก หรือมาตรการป้อ กันที่มีอยู่ไม่เหมาะสม

หรือไม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ เป็นผลท าให้ไม่สามารถอจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ ในกรณีดั กล่าวน้ีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรปฏิเสธ หรือยุติการให้บริการวิชาชีพ 

หรือในกรณีที่จ าเป็นออลาออกจาก านที่ให้บริการ (ในกรณีที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการ

ทา วิชาชีพ) หรือลาออกจากอ ค์กรผู้ว่าจ้า (ในกรณทีี่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วย านธุรกจิ) 

๑๐๐.๑๐ ในบา กรณีอาจมีความเป็นไปได้ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีการปฏิบัติที่ถือว่าฝ่าฝืนหลักการพ้ืนฐานออ 

จรรยาบรรณโดยไม่เจตนา เมื่อมีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดอึ้ น การพิจารณาว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้มีการ

ปฏบิัติอัดต่อหลักการพ้ืนฐานออ จรรยาบรรณหรือไม่ จะต้อ พิจารณาจากลักษณะและความมีนัยส าคัญออ 

เร่ือ ดั กล่าว และอาจถือว่าไม่อัดต่อหลักการพ้ืนฐานออ จรรยาบรรณได้ ถ้ามีหลักฐานว่าผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีผู้น้ัน เมื่อพบว่ามีการฝ่าฝืนเกดิอ้ึนแล้วได้รีบด าเนินการแก้ไอทนัท ีและได้มีการน ามาตรการป้อ กันที่

จ าเป็นมาประยุกต์ใช้ในเหตุการณด์ั กล่าว   

๑๐๐.๑๑ ส าหรับหลักการพ้ืนฐานออ จรรยาบรรณที่ มีอ ยู่ทั้  หมดน้ัน ภายใ ต้สถานการณ์ที่ ไ ม่ปกติ  

การน าประมวลที่เจาะจ ในบา ประเด็นไปประยุกต์ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจมีผลท าให้มี

ผลกระทบที่ไม่สมเหตุผลต่อผลลัพธ์ที่พึ ประส ค์ หรือผลประโยชน์ต่อสาธารณะได้ เมื่อมีเหตุการณ์

ดั กล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรออค าปรึกษาจากสภาวิชาชีพบัญชีหรืออ ค์กรอื่นที่ก ากับดูแล หรือ

มีความเกี่ยวอ้อ  

ปัญหาและอุปสรรค และมาตรการป้องกนั (Threats and Safeguard) 

๑๐๐.๑๒ ปัญหาและอุปสรรคอาจเกดิจากความสมัพันธแ์ละสถานการณ์ประเภทต่า  ๆ  เมื่อมีความสมัพันธ์และ

สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวจะท าให้ หรือก่อให้เกิดความ

เอ้าใจแก่บุคคลอื่นว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีการฝ่าฝืนหลักการพ้ืนฐานออ จรรยาบรรณ  สถานการณ์

และความสัมพันธ์ทิ่เกิดอึ้ นอาจท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคมากกว่าหนึ่ ประเภท  และเป็นผลท าให้



๙ 

 

การปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักการพ้ืนฐานออ จรรยาบรรณมากกว่าหนึ่ หลักการด้วย   ปัญหาและ

อุปสรรคสามารถจ าแนกเป็นประเภทต่า ๆ ได้  ดั นี้  

ก. ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิจากผลประโยชน์ส่วนตน (Self interest threat)   

คือ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ทา ด้านการเ ินหรือผลประโยชน์อื่นที่มีอิทธิพล

ในทา ที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้ดุลยพินิจทา วิชาชีพหรือพฤติกรรมไปในทา ที่ไม่เหมาะสม 

ข. ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิจากการสอบทานผล านตนเอ  (Self ‟ reviews threat)  

คือ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการประเมินผล านอย่า ไม่เหมาะสมในผลออ  านในอดีตที่

เกิดจากการใช้ดุลยพินิจทา วิชาชีพหรือปฏิบัติ านให้บริการโดยตนเอ  หรือบุคคลอื่นที่อยู่ใน

ส านัก านหรืออ ค์กรเดียวกัน โดยผลจากการประเมินดั กล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

จ าเป็นต้อ อาศัยในการใช้ดุลยพินิจ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่ ออ  านให้บริการในปัจจุบัน 

ค. ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิจากการเป็นผู้ให้การสนับสนุน (Advocacy threats)   

คือ ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิจากการที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสนับสนุนลูกค้าหรือนายจ้า รายใด

รายหน่ึ จนไม่สามารถอยู่ในฐานะที่สามารถปฏบิัติ านด้วยความเที่ย ธรรม 

ง. ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิจากความคุ้นเคยสนิทสนม (Familiarity threat)   

คือ  ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิจากความสมัพันธ์ที่ยาวนานหรือใกล้ชิดจนท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีเกิดความเห็นอกเห็นใจในผลประโยชน์หรือ ่ายต่อการยอมรับในผล านออ บุคคลที่ตนมี

ความใกล้ชิดสนิทสนม 

จ. ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิจากการถูกอ่มอู่คุกคาม (Intimidation threat) 

คือ  ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีถูกกีดอวา ในการปฏิบัติ านอย่า เที่ย 

ธรรม เน่ือ จากความกดดันไม่ว่าจะเกิดอ้ึนจริ  หรือเป็นที่เอ้าใจด้วยตนเอ   รวมถึ การใช้ความ

พยายามต่า  ๆ ที่เกนิควร เพ่ือให้มีอทิธพิลต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ส่วน ก. และส่วน อ. ออ ตัวอย่า ประมวลจรรยาบรรณนี้ เป็นการอธิบายถึ ปัญหาและอุปสรรคแต่ละ

ประเภทที่เกิดอ้ึนต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพ หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีใน

หน่วย านธุรกจิตามล าดับ  ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพน้ันอาจน าเน้ือหาออ  

ส่วน ค. ไปใช้ได้กบับา สถานการณอ์อ ตนเอ ได้ด้วย 

๑๐๐.๑๓ มาตรการป้อ กัน คือการปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใดที่อาจสามารถอจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  มาตรการดั กล่าวสามารถบ่า ออกได้เป็น ๒ ประเภท 

๑. มาตรการป้อ กนัที่เกดิจากอ ค์กรวิชาชีพ กฎหมายและอ้อบั คับที่เกี่ยวอ้อ  

๒. มาตรการป้อ กนัที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี จัดให้มีอ้ึนในสภาพแวดล้อมการปฏบิัติ าน 

๑๐๐.๑๔ มาตรการป้อ กันที่เกิดจากอ ค์กรวิชาชีพ  กฎหมายและอ้อบั คับที่เกี่ยวอ้อ  ประกอบด้วยตัวอย่า  

ดั ต่อไปนี้  

 ประมวลเกี่ยวกบัการศึกษา การฝึกฝนและประสบการณใ์นการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

 ประมวลเกี่ยวกบัการพัฒนาความรู้อย่า ต่อเน่ือ ทา วิชาชีพส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 



๑๐ 

 

 ระเบียบ อ้อบั คับเกี่ยวกบัหลักธรรมาภิบาล 

 มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวอ้อ  

 ระเบียบ อ้อบั คับที่เกี่ยวกบัวิธกีารควบคุมดูแลเพ่ือรักษาวินัยออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

 การสอบทานราย านและเอกสารอ้อมูลอื่นที่จัดท าโดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยหน่วย าน
ที่ เป็นบุคคลที่สามและมีอ านาจตามกฎหมาย 

๑๐๐.๑๕ ส่วน ก. และ ส่วน อ. ออ คู่มือประมวลจรรยาบรรณน้ีจะอธิบายมาตรการป้อ กันที่จัดให้มีอ้ึนใน

สภาพแวดล้อมการปฏิบัติ านส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพ และผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีในหน่วย านธุรกจิตามล าดับ 

๑๐๐.๑๖ มาตรการป้อ กันบา ลักษณะจะช่วยเพ่ิมโอกาสในการระบุและอัดอวา ปัญหาและอุปสรรคที่ท  าให้เกิด

พฤติกรรมที่อัดต่อจรรยาบรรณได้  มาตรการป้อ กันดั กล่าวซ่ึ อาจเกิดจากอ ค์กรวิชาชีพบัญชี  

กฎหมาย  ระเบียบ อ้อบั คับ และอ ค์กรผู้ว่าจ้า   ประกอบด้วย 

 การมีระบบการรับเร่ือ ร้อ เรียนที่มีการประชาสมัพันธ์อย่า ทั่วถึ และมีประสทิธิภาพซ่ึ จัด
อึ้ นโดยอ ค์กรผู้ว่าจ้า   อ ค์กรวิชาชีพ หรือหน่วย านทา กฎหมาย เพ่ือให้เพ่ือนร่วม าน 

นายจ้า  และบุคคลทั่วไปให้ความสนใจต่อพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามวิชาชีพ หรือไร้

จรรยาบรรณ 

 การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนในเร่ือ การราย านเกี่ยวกับการละเมิดประมวล
จรรยาบรรณ  

ขอ้ขดัแยง้เกี่ยวกบัจรรยาบรรณและการหาขอ้ยุติ (Ethical Conflict Resolution) 

๑๐๐.๑๗ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจจ าเป็นต้อ หาอ้อยุติเมื่อมีอ้ออัดแย้ ในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานออ 

จรรยาบรรณ 

๑๐๐.๑๘ เมื่อมีการริเร่ิมหาอ้อยุติเกี่ยวกับอ้ออัดแย้  ไม่ว่าจะเป็นแบบทา การหรือไม่เป็นทา การก็ตาม  

กระบวนการในการหาอ้อยุติ จะต้อ พิจารณาถึ ปัจจัยต่า  ๆ ที่เกี่ยวอ้อ ต่อไปน้ี ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยอ้อ

ใดอ้อหนึ่  หรือพิจารณามากกว่าหนึ่ ปัจจัยร่วมกนั 

ก. อ้อเทจ็จริ ที่เกี่ยวอ้อ ทั้ หมด 

อ. ประเดน็ปัญหาทา ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวอ้อ  

ค. หลักการพ้ืนฐานที่เกี่ยวอ้อ กบัประเดน็ปัญหาทา จรรยาบรรณดั กล่าว 

 . แนวทา ปฏบิัติที่ก าหนดอ้ึนภายในอ ค์กรออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

จ. ทา เลือกปฏบิัติอื่น ๆ ในกรณทีี่จ าเป็น 

หลั จากที่พิจารณาถึ ปัจจัยต่า  ๆ ที่เกี่ยวอ้อ   ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้อ ตัดสินใจเกี่ยวกับการ

ปฏบิัติที่เหมาะสม โดยให้น า้หนักถึ ผลลัพธ์ที่จะเกิดตามมาจากการปฏิบัติในแต่ละทา เลือกที่เป็นไปได้  ถ้ายั มี

ประเด็นที่ยั ไม่สามารถหาอ้อยุติ  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจประส ค์ที่จะออค าปรึกษาจากบุคคลที่มีความ

เหมาะสมได้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในส านัก านเดียวกัน หรือในอ ค์กรผู้ว่าจ้า กต็าม  เพ่ือให้ได้ความช่วยเหลือใน

การหาอ้อยุติดั กล่าว 



๑๑ 

 

๑๐๐.๑๙ ในกรณีออ เร่ือ ที่มีปัญหาน้ัน  เป็นอ้ออัดแย้ กับอ ค์กรหรืออ้ออัดแย้ ภายในอ ค์กร  ผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีควรตัดสนิใจว่าสมควรหรือไม่ที่จะออค าปรึกษาจากบุคคลที่ท  าหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับธรรมาภิ

บาลออ อ ค์กร  เช่น  คณะกรรมการอ ค์กร  หรือกรรมการตรวจสอบออ อ ค์กร  เป็นต้น 

๑๐๐.๒๐ เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรจัดท าเอกสาร

เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นปัญหา  โดยให้มีเน้ือหาเกี่ยวกับรายละเอียดการ

สนทนา  และการตัดสนิใจที่เกี่ยวอ้อ กบัประเดน็ดั กล่าว 

๑๐๐.๒๑ ในกรณีที่ไม่สามารถหาอ้อยุติเกี่ยวกับอ้ออัดแย้ ที่มีนัยส าคัญ  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณาออ

ค าปรึกษาทา วิชาชีพจากอ ค์กรวิชาชีพที่ เกี่ ยวอ้อ  หรือที่ปรึกษาทา กฎหมายในการออรับ

อ้อเสนอแนะทา ด้านจรรยาบรรณดั กล่าว  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถออรับค าปรึกษาหารือโดย

ไม่ถือว่าฝ่าฝืนหลักการพ้ืนฐานเร่ือ การรักษาความลับ ถ้าการปรึกษาหารือดั กล่าวกับอ ค์กรวิชาชีพ

กระท าในลักษณะที่ไม่เปิดเผยช่ือ  หรือในกรณีที่ปรึกษาหารือกับที่ปรึกษากฎหมายได้กระท าภายใต้

สทิธิการคุ้มครอ ตามกฎหมาย  ส าหรับในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณาออรับค าปรึกษา

ทา กฎหมายอาจมีที่มาแตกต่า กนัไป ตัวอย่า  เช่น เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีพบเหน็การทุจริต  การ

ราย านในเร่ือ ดั กล่าวอาจท าให้เกดิการฝ่าฝืนความรับผิดชอบออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเร่ือ การ

รักษาความลับ  ในกรณีเช่นนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณาออรับค าปรึกษาทา กฎหมายเพ่ือ

ตัดสนิใจว่ามีประมวลที่จะต้อ ราย านเร่ือ ดั กล่าวหรือไม่ 

๑๐๐.๒๒ ถ้าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ด าเนินการทุกแนวทา ที่เกี่ยวอ้อ ที่เป็นไปได้แล้ว  และยั ไม่สามารถแก้ไอ

ปัญหาอ้ออัดแย้ ได้  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีถ้าเป็นไปได้ควรปฏิเสธที่จะเกี่ยวอ้อ กับสิ่ ที่ก่อให้เกิด

ปัญหาความอัดแย้ ต่อไปโดยตัดสินใจว่าสมควรที่จะถอนตัวจากกลุ่มผู้ปฏิบัติ าน หรือ านที่ได้รับ

มอบหมาย หรือลาออกจาก านที่ได้รับมอบหมายให้บริการ ส านัก าน หรืออ ค์กรผู้ว่าจ้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

หมวด ๑๑๐ 

ความซ่ือสตัยส์ุจริต 

๑๑๐.๑ หลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับความซ่ือสัตย์สุจริตได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบออ ผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีทุกคนที่จะต้อ มีความตร ไปตร มา และซ่ือตร ในความสัมพันธ์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็น

ความสัมพันธ์ทา วิชาชีพ และทา ธุรกิจ  ความซื่อสตัย์สุจริต ยั รวมถึ การติดต่อคบค้าระหว่า กันที่

เป็นไปด้วยความยุติธรรมและจริ ใจ 

๑๑๐.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้อ ไม่เกี่ยวอ้อ  หรือเป็นที่ทราบได้ว่าเกี่ยวอ้อ กับราย าน แบบแสด รายการ

ภาษี  การสื่อสาร  หรืออ้อมูลอื่น  โดยที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเช่ือว่าอ้อมูลเหล่าน้ัน 

ก. เป็นอ้อมูลที่ผิดจากความจริ อย่า เป็นสาระส าคัญ หรือ ก่อให้เกดิความเอ้าใจผิด  

อ. เป็นราย านหรืออ้อมูลที่จัดท าอ้ึนโดยไม่ไตร่ตรอ อย่า รอบคอบ 

ค. ได้ละเว้นหรือปิดบั อ้อมูลที่จ าเป็นต้อ มีอยู่ในราย าน ซึ่ การละเว้นหรือปิดบั นี้ ก่อให้เกิด

ความเอ้าใจผิด 

เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรู้ ว่า ตนเกี่ยวอ้อ กับอ้อมูลเหล่าน้ัน  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ ด าเนินการ

เพ่ือ 

ยุติการเกี่ยวอ้อ น้ัน 

๑๑๐.๓ ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีอาจพน้จากการถูกกล่าวหา ตามท่ีกล่าวในวรรคขา้งตน้ได ้ถา้ผูป้ระกอบ

วิชาชีพบญัชีไดจ้ดัท ารายงานตามความเป็นจริงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลดงักล่าว 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

หมวด ๑๒๐ 

ความเท่ียงธรรม 

๑๒๐.๑ หลักการพ้ืนฐานเร่ือ ความเที่ย ธรรมก าหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ทุกคนที่จะต้อ ใช้ดุลยพินิจในทา วิชาชีพและทา ธุรกิจโดยปราศจากความล าเอีย  ความอัดแย้ ใน

ผลประโยชน์ และอทิธพิลที่ไม่เหมาะสมออ บุคคลอื่น 

๑๒๐.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี อาจประสบกับเหตุการณ์ที่จะท าให้อาดความเที่ย ธรรม  การที่จะแจกแจ ทุก

เหตุการณ์ดั กล่าวให้ชัดเจนย่อมเป็นไปไม่ได้  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้อ ไม่ให้บริการวิชาชีพ  หาก

พบว่ามีเหตุการณห์รือความสมัพันธ์ที่ก่อให้เกิดความล าเอีย  หรือมีอิทธิพลอย่า มีสาระส าคัญต่อการ

ตัดสนิใจทา วิชาชีพบัญชีในกรณดีั กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

หมวด ๑๓๐ 

ความรูค้วามสามารถทางวิชาชีพและความระมดัระวงัรอบคอบ  

๑๓๐.๑ หลักการพ้ืนฐานเร่ือ ความรู้ความสามารถทา วิชาชีพและความระมัดระวั รอบคอบ ก าหนดให้เป็น

หน้าที่ความรับผิดชอบออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคนในเร่ือ ดั ต่อไปน้ี 

๑. มีความรู้และทักษะทา วิชาชีพให้อยู่ในระดับที่สามารถให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ 

หรือ ผู้ว่าจ้า ว่าจะได้รับบริการทา วิชาชีพบัญชีตามความรู้ ความสามารถที่ต้อ การ

ตามที่ก าหนดโดยวิชาชีพบัญชี 

๒. ปฏิบัติ านด้วยความมุ่ มั่น อยันหมั่นเพียร และระมัดระวั รอบคอบ ตามวิธีปฏิบัติ 

และมาตรฐานแห่ วิชาชีพในการให้บริการทา วิชาชีพบัญชี 

๑๓๐.๒ การบริการทา วิชาชีพบัญชีโดยใช้ความรู้ความสามารถต้อ ใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประยุกต์ใช้ความรู้

และทกัษะในการให้บริการ  ความรู้ความสามารถทา วิชาชีพบัญชี แยกเป็น ๒ ส่วนได้  ดั นี้  

๑. การบรรลุถึ ระดับ ความรู้ความสามารถ ตามที่ก าหนดโดยอ ค์กรวิชาชีพบัญชี  

๒. การรักษาระดับ ความรู้ความสามารถ ตามที่ก าหนดโดยอ ค์กรวิชาชีพบัญชี  

๑๓๐.๓ การรักษา ความรู้ความสามารถทา วิชาชีพจ าเป็นต้อ มี การรับรู้และมีความเอ้าใจในวิธีปฏิบัติ การ

พัฒนาออ วิชาชีพบัญชี และการพัฒนาทา ธุรกิจที่เกี่ยวอ้อ อย่า ต่อเน่ือ  การพัฒนาทา วิชาชีพบัญชี

อย่า ต่อเนื่อ  ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้อ พัฒนาและรักษาความรู้ความสามารถในการให้บริการ

ที่ตร ตามต้อ การในสภาพแวดล้อมออ วิชาชีพ 

๑๓๐.๔ การปฏิบัติ านด้วยความอยันหมั่นเพียร หมายถึ  การปฏิบัติ านที่ได้รับมอบหมายอย่า ระมัดระวั 

รอบคอบ ครบถ้วน และทนัต่อเวลา 

๑๓๐.๕ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้อ ด าเนินการตามอ้ันตอนที่สมเหตุผลเพ่ือให้ความมั่นใจว่า ผู้ช่วยผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีที่อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลออ ตน ได้รับการฝึกอบรมและการก ากบัดูแลที่เพีย พอ 

๑๓๐.๖ ในโอกาสที่เหมาะสม ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้อ เปิดเผยอ้อจ ากัดในการปฏิบัติ านให้บริการทา 

วิชาชีพบัญชีให้ลูกค้า นายจ้า  หรือ บุคคลอื่นที่เป็นผู้รับบริการทา วิชาชีพเพ่ือรับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

หมวด ๑๔๐ 

การรกัษาความลบั 

๑๔๐.๑ หลักการพ้ืนฐานเร่ือ การรักษาความลับ ได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีว่า

ต้อ ไม่ด าเนินการในเร่ือ ต่อไปนี้  

ก. เปิดเผยอ้อมูลใดๆที่เป็นความลับออ ลูกค้า นอกส านัก าน หรือนอกอ ค์กรที่ว่าจ้า  โดยเป็น

อ้อมูลที่ตนได้มาจากความสัมพันธ์ทา วิชาชีพบัญชี หรือทา ธุรกิจ โดยไม่ได้รับการอนุมัติ

อย่า เหมาะสม หรือ จากผู้มีอ านาจให้การอนุมัติได้ เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยที่ผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีมีสิทธิตามกฎหมาย หรือสิทธิทา วิชาชีพบัญชี หรือ เป็นหน้าที่ที่ต้อ เปิดเผย 

และ  

อ. ใช้อ้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่ ได้มาจากความสัมพันธ์ทา วิชาชีพบัญชี หรือทา ธุรกิจเพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตน หรือ บุคคลอื่น 

๑๔๐.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้อ รักษาความลับโดยระวั ไม่ให้พลั้ เผลอ ในทุกสภาวะแวดล้อมทา ส ัคม 

โดยเฉพาะอย่า ย่ิ ต่อบุคคลที่เป็นผู้ร่วม านทา ธุรกิจที่ใกล้ชิด หรือต่อผู้ใกล้ชิด หรือ สมาชิกใน

ครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิด  

๑๔๐.๓ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้อ รักษาความลับออ อ้อมูลที่ได้รับจากการเปิดเผยโดยผู้ที่มีโอกาสเป็น

ผู้รับบริการ หรือผู้ว่าจ้า  

๑๔๐.๔ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้อ รักษาความลับออ อ้อมูลภายในส านัก าน หรืออ ค์กรออ ผู้ว่าจ้า  

๑๔๐.๕ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้อ ด าเนินการให้มั่นใจว่า ผู้ช่วยที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล รวมทั้ บุคคลที่

ตนได้ออค าแนะน าและช่วยเหลือทา วิชาชีพได้มีการปฏบิัติตามหลักการรักษาความลับ 

๑๔๐.๖ การปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับ ยั ค ต้อ ถือปฏิบัติแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่า ผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชี และลูกค้า หรือ ผู้ว่าจ้า ได้สิ้นสุดล แล้วกต็าม เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้เปล่ียนการ

จ้า  านหรือได้รับลูกค้ารายใหม่ แม้ว่าจะสามารถน าประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้ แต่ต้อ ไม่ใช้หรือ

เปิดเผยอ้อมูลที่เป็นความลับซ่ึ ได้จากความสมัพันธท์า วิชาชีพบัญชี หรือ ทา ธุรกจิน้ัน 

๑๔๐.๗ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี อาจต้อ เปิดเผยอ้อมูลที่เป็นความลับ หรือ ถือว่าการเปิดเผยอ้อมูลดั กล่าว

เป็นการเหมาะสมในกรณดีั ต่อไปนี้  

ก. การเปิดเผยเป็นสิ่ ที่กฎหมายอนุญาต และได้รับการอนุมัติจากลูกค้า หรือ ผู้ว่าจ้า  

อ. การเปิดเผยเป็นสิ่ ที่กฎหมายก าหนดให้กระท าได้ ตัวอย่า  เช่น 

(๑) การผลิตเอกสาร หรือ การจัดหาหลักฐานในการด าเนินการทา กฎหมาย หรือ 

(๒) การเปิดเผยต่อหน่วยราชการที่เหมาะสม เพ่ือความกระจ่า เกี่ยวกับการละเมิด

กฎหมาย และ 

ค. เป็นหน้าที่ หรือ สทิธทิา วิชาชีพ ที่กฎหมายไม่มีอ้อห้ามในกรณต่ีอไปน้ี 



๑๖ 

 

(๑) เพ่ือให้เป็นไปตามกระบวนการสอบทานคุณภาพ ออ สมาชิกอ ค์กร หรือ สถาบัน

ทา วิชาชีพ 

(๒) เพ่ือสนอ ตอบการสอบถาม หรือ การไต่สวนโดยอ ค์กรในฐานะเป็นสมาชิก

อ ค์กรนั้น หรือ โดยหน่วยก ากบัดูแล 

(๓) เพ่ือปกป้อ ผลประโยชน์ออ วิชาชีพ หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพในกระบวนการทา 

กฎหมาย หรือ  

(๔) เพ่ือเป็นการปฏบิัติตาม มาตรฐานวิชาการ และ ประมวลจรรยาบรรณ 

๑๔๐.๘ ส าหรับปัจจัยส าคัญเพ่ือการพิจารณาตัดสนิใจในการเปิดเผยอ้อมูลที่เป็นความลับ ประกอบด้วย 

 ถึ แม้ว่าลูกค้า หรือ ผู้ว่าจ้า  ยินยอมให้เปิดเผยอ้อมูลแล้วกต็าม ผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชี ต้อ ค านึ ว่าผลประโยชน์ออ ทุกฝ่ายซ่ึ รวมทั้  บุคคลที่สามที่อาจได้รับ

ผลกระทบ มีผลเสยีหายหรือไม่ 

 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้อ พิจารณาว่า มีอ้อมูลที่เกี่ยวอ้อ อย่า ครบถ้วน และสามารถ

แสด หลักฐานพิสูจน์ได้หรือไม่ ในกรณีที่อยู่ในสถานการณ์ซ่ึ ไม่สามารถมีหลักฐานที่

เป็นจริ    สนับสนุน หรือ อ้อมูลไม่สมบูรณ์ หรือ อ้อสรุปที่ไม่สามารถแสด หลักฐาน

สนับสนุนได้ ควรใช้ดุลยพินิจทา วิชาชีพในการตัดสนิใจว่า จะใช้การเปิดเผย ประเภทใด

จึ จะเหมาะสม 

 การสื่อสารที่คาดหวั ควรเป็นประเภทใด และควรสื่อสารถึ ใคร 

 บุคคลผู้รับอ้อมูลการสื่อสารเป็นบุคคลที่เหมาะสมหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

หมวด ๑๕๐ 

พฤติกรรมทางวิชาชีพ 

๑๕๐.๑   หลักการพ้ืนฐานเร่ือ  พฤติกรรมทา วิชาชีพ ได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบออ ผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีทุกคนจะต้อ ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบอ้อบั คับที่เกี่ยวอ้อ  และละเว้นการกระท าที่ผู้

ประกอบวิชาชีพบัญชี รู้  หรือควรจะรู้ ว่าจะท าให้เกิดการเสื่อมเสยีความน่าเช่ือถือต่อวิชาชีพ การกระท า

ที่ควรละเว้นน้ีรวมถึ การกระท าใด ๆ ที่บุคคลที่สามผู้ซ่ึ เป็นบุคคลที่มีเหตุมีผลใช้ดุลยพินิจ โดยให้

น า้หนักความจริ   ทุก ๆ เร่ือ ภายใต้สถานการณ์ต่า  ๆ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถหาอ้อมูลได้

ในเวลานั้น น่าจะสรุปว่ามีผลกระทบในทา ลบต่อช่ือเสยี ออ วิชาชีพบัญชี 

๑๕๐.๒   ในประเดน็ที่เกี่ยวอ้อ กับการน าการตลาดมาใช้ เพ่ือส่ เสริมตนเอ  และ านวิชาชีพออ ผู้ประกอบ

วิชาชีพ 

 บัญชี  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้อ ค านึ ว่าการด าเนินการดั กล่าวต้อ ไม่ท าให้วิชาชีพบัญชีเสื่อมเสีย

ช่ือเสยี   และจะต้อ เป็นไปด้วยความซื่อสตัย์ และยึดถือความเป็นจริ โดยไม่กระท าการ ดั ต่อไปนี้  

๑. การโอ้อวดเกินความเป็นจริ  ส าหรับบริการทา วิชาชีพบัญชีที่ตนได้ปฏิบัติ รวมถึ 

คุณสมบัติออ ตนเอ  หรือ ประสบการณท์ี่ตนมี  หรือ 

๒. การอ้า อ ิโดยใช้ถ้อยค าดูหมิ่น หรือ แสด การเปรียบเทยีบ านออ ตนเหนือผู้อื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

ส่วน ข.   ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีใหบ้ริการทางวิชาชีพ (Professional Accountants in Public Practice) 

หมวด ๒๐๐ ค าน า (Introduction) 

หมวด ๒๑๐ การแต่ ตั้ ผู้ให้บริการวิชาชีพบัญชี (Professional Appointment) 

หมวด ๒๒๐ ความอัดแย้ ทา ผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) 

หมวด ๒๓๐ การให้ความเหน็ที่สอ ทา วิชาชีพ (Second Opinions) 

หมวด  ๒๔๐ ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนอื่น (Fees and Other Types of Remuneration) 

หมวด ๒๕๐ การน าการตลาดมาใช้ในการให้บริการวิชาชีพ (Marketing Professional Services) 

หมวด ๒๖๐ ออ อวัญและออ ก านัล (Gifts and Hospitality) 

หมวด ๒๗๐ การดูแลรักษาทรัพย์สนิออ ลูกค้า (Custody of Client Assets) 

หมวด ๒๘๐ ความเที่ย ธรรมในการให้บริการทุกประเภท (Objectivity ‟ All Services) 

หมวด ๒๙๐ ความเป็นอสิระ ส าหรับ านที่เกี่ยวกบัการตรวจสอบและการสอบทาน (Independent ‟ Audit     

  and Review Engagements) 

หมวด ๒๙๑ ความเป็นอสิระส าหรับ านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบัการให้ความเช่ือมั่น (Independent ‟ Other  

  Assurance Engagements) 

การตีความ  ๒๐๐๕ ‟ ๐๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

หมวด ๒๐๐   

ค าน า 

๒๐๐.๑ เน้ือหาในหมวด ๒๐๐ น้ี เป็นการอธิบายถึ การน ากรอบแนวคิดที่ได้กล่าวไว้ใน ส่วน ก.มาประยุกต์ใช้

ในบา สถานการณ์ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพ  ซ่ึ ไม่ครอบคลุมทุก

สถานการณ์และความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการ

พ้ืนฐานซ่ึ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพ  ต้อ เผชิญในการให้บริการทา วิชาชีพ  ดั น้ัน 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพ  จึ ควรที่จะต้อ เตรียมตนให้พร้อมที่จะรับมือกับ

สถานการณแ์ละความสมัพันธต่์า  ๆ ที่จะเกดิอ้ึน 

๒๐๐.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพ  จะต้อ ไม่ไปเกี่ยวอ้อ กับธุรกิจ  อาชีพ  หรือกิจกรรมที่

ทราบได้ว่าท าให้เกิดผลเสยีต่อ ความซ่ือสัตย์สุจริต  ความเที่ย ธรรม  และเกียรติศักดิ์แห่ วิชาชีพซ่ึ 

เป็นผลท าให้การปฏบิัติหน้าที่ออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพไม่เป็นไปตามหลักการ

พ้ืนฐานออ จรรยาบรรณวิชาชีพ   

ปัญหาและอุปสรรคและมาตรการป้องกนั 

๒๐๐.๓ ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการพ้ืนฐานออ จรรยาบรรณ  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา 

วิชาชีพ  อาจพบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากสถานการณ์และความสัมพันธ์ต่า  ๆ  ลักษณะและ

นัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคอาจแตกต่า กันไปอ้ึนอยู่กับกรณีต่า  ๆ  เช่น  ปัญหาและอุปสรรคที่

เกดิอ้ึนมีความสมัพันธก์บัเ ่ือนไอการให้บริการส าหรับลูกค้าที่ให้บริการสอบบัญชีหรือไม่  หรือลูกค้าที่

ให้บริการสอบบัญชีเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะหรือไม่  หรือ านที่ให้บริการแก่ลูกค้าจัดเป็น

 านบริการที่ให้ความเช่ือมั่นหรือไม่ได้ให้ความเช่ือมั่น เป็นต้น  

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดอ้ึนสามารถจ าแนกเป็นประเภทใดประเภทหน่ึ หรือมากกว่าหน่ึ ประเภท 

ดั ต่อไปนี้  

ก. ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิจากผลประโยชน์ส่วนตน 

อ. ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิจากการสอบทานผล านตนเอ  

ค. ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิจากการเป็นผู้ให้การสนับสนุน 

 . ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิจากความคุ้นเคยสนิทสนม 

จ. ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิจากการถูกอ่มอู่คุกคาม 

ปัญหาและอุปสรรคอ้า ต้นได้มีการอธบิายถึ ในส่วน ก. ออ คู่มือประมวลจรรยาบรรณนี้แล้ว 

๒๐๐.๔ ตัวอย่า ออ สถานการณท์ี่ท  าให้เกดิปัญหาและอุปสรรค ซ่ึ เกดิจากผลประโยชน์ส่วนตน ประกอบด้วย 

 การมีสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านที่ให้ความเช่ือมั่นมีผลประโยชน์โดยตร ในทา 

การเ ินในกจิการออ ลูกค้าที่ให้บริการความเช่ือมั่น 

 ส านัก านออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพ  มีรายได้ค่าบริการส่วน

ใหญ่อึ้นอยู่กบัรายได้ค่าบริการทั้ หมดจากลูกค้ารายใดรายหนึ่  



๒๐ 

 

 การมีสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านที่ให้ความเช่ือมั่นมีความสัมพันธ์ทา ธุรกิจที่ใกล้ชิด

อย่า มีนัยส าคัญกบัลูกค้ารายใดรายหน่ึ ที่ให้บริการความเช่ือมั่น 

 ส านัก านออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพ  มีความวิตกกั วลที่จะ

สญูเสยีลูกค้าที่ส  าคัญรายใดรายหน่ึ  

 การมีสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านด้านการสอบบัญชีอยู่ระหว่า การเจรจากับลูกค้าที่

ให้บริการสอบบัญชีเพ่ือเป็นลูกจ้า ออ ลูกค้าดั กล่าว 

 ส านัก านออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพ  ก าหนดค่าธรรมเนียม

ส าหรับ านให้บริการความเช่ือมั่นโดยถือเอาผลลัพธ์หรือผลออ รายการที่เกิดอ้ึนเป็น

เกณฑ ์

 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพ  ค้นพบอ้อผิดพลาดที่มีนัยส าคัญจาก

การประเมินผล านบริการวิชาชีพในอดีตที่ปฏิบัติโดยสมาชิกที่อยู่ร่วมส านัก าน

เดียวกบัผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

๒๐๐.๕ ตัวอย่า ออ สถานการณ์ที่ท  าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคซ่ึ เกิดจากการสอบทานผล านออ ตนเอ  

ประกอบด้วย 

 ส านัก านออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพ  ออกราย านการให้ความ

เช่ือมั่นในประสทิธิผลการด าเนิน านเกี่ยวกับระบบทา การเ ิน ภายหลั จากที่ได้จัด

วา ระบบทา การเ ินและลูกค้าได้น าระบบที่วา ไว้ไปใช้ปฏบิัติ 

 ส านัก านออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพ  เป็นผู้จัดเตรียมอ้อมูลซึ่ 

อ้อมูลดั กล่าวใช้ในการจัดท าบันทกึและราย านที่เกี่ยวกบัเน้ือหาออ การให้บริการความ

เช่ือมั่น 

 การมีสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านที่ให้บริการความเช่ือมั่นมีต าแหน่ หรือเพ่ิ ได้รับ

ต าแหน่ เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ออ กจิการออ ลูกค้า  

 การมีสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านที่ให้บริการความเช่ือมั่นได้รับว่าจ้า หรือเพ่ิ ได้รับ

ว่าจ้า จากลูกค้าในต าแหน่ ที่มีอ านาจในการตัดสนิใจอย่า เป็นสาระส าคัญในเน้ือหา

ออ  านที่เกี่ยวอ้อ กบัการให้บริการวิชาชีพ 

 ส านัก านออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพ ให้บริการอื่นแก่ลูกค้าซ่ึ 

บริการดั กล่าวมีผลกระทบโดยตร ต่อเนื้อหาออ  านให้บริการความเช่ือมั่น 

๒๐๐.๖ ตัวอย่า ออ สถานการณ์ที่ ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคซึ่  เกิดจากการเป็นผู้ให้การสนับสนุน 

ประกอบด้วย 

 ส านัก านออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพ  ให้การสนับสนุนหุ้นออ 

ลูกค้า านสอบบัญชี 

 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติ านในลักษณะที่เป็นผู้สนับสนุนในฐานะตัวแทนออ 

ลูกค้า านสอบบัญชี ในการด าเนินคดีหรืออ้อพิพาทกบับุคคลที่สาม 



๒๑ 

 

๒๐๐.๗ ตัวอย่า ออ สถานการณท์ี่ก่อให้เกดิปัญหาและอุปสรรคซึ่ เกดิจากกบัความคุ้นเคยสนิทสนม 

 สมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านมีสมาชิกในครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิดที่

ด าร ต าแหน่ เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ออ ลูกค้า 

  สมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านมีสมาชิกในครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิดที่

เป็นลูกจ้า ซ่ึ อยู่ในต าแหน่ ที่มีอทิธพิลอย่า มีนัยส าคัญต่อเน้ือหาออ  านให้บริการ 

 การมีกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้า ออ กิจการที่รับบริการวิชาชีพซ่ึ อยู่ใน

ต าแหน่ ที่มีอิทธิพลอย่า มีนัยสาระส าคัญเกี่ยวกับเน้ือหาออ  านบริการวิชาชีพ เพ่ิ 

ได้รับแต่ ตั้ ให้เป็นหุ้นส่วนออ ส านัก านบัญชี 

 การรับออ อวัญหรือรับการปฏบิัติที่เกนิสมควรจากลูกค้า ยกเว้น มูลค่าออ สิ่ ที่ได้รับ

มีมูลค่าต ่าและไม่มีผลต่อเนื่อ  

 การมีเจ้าหน้าที่อาวุโสออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับ

ลูกค้าที่ให้บริการความเช่ือมั่น 

๒๐๐.๘ ตัวอย่า ออ สถานการณท์ี่ก่อให้เกดิปัญหาและอุปสรรคซ่ึ เกดิจากการถูกอ่มอู่คุกคาม ประกอบด้วย 

 ส านัก านบัญชีถูกอ่มอู่จากลูกค้าที่ให้บริการวิชาชีพในการยกเลิก านบริการวิชาชีพ 

 ลูกค้า านสอบบัญชีบ่ ช้ีให้เห็นว่าจะไม่ใช้บริการที่ไม่เกี่ยวอ้อ กับ านให้บริการความ

เช่ือมั่นจากส านัก านบัญชีตามที่เคยตกล ไว้ ถ้าส านัก านบัญชียั มีความเห็นที่อัดแย้ 

กบัลูกค้าเกี่ยวกบัการปฏบิัติทา บัญชีออ ลูกค้าในรายการใดรายการหนึ่  

 ส านัก านบัญชีถูกอ่มอู่เกี่ยวกบัคดีฟ้อ ร้อ ทา กฎหมายจากลูกค้า 

 ส านัก านบัญชีถูกกดดันจากลูกค้าให้ลดออบเอตการปฏิบัติ านอย่า ไม่เหมาะสม 

เพ่ือลดค่าบริการทา วิชาชีพ  

 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความรู้สกึกดดันในการให้ความเห็นที่สอดคล้อ กับดุลพินิจ

กับเจ้าหน้าที่ออ ลูกค้า เน่ือ จากเจ้าหน้าที่ออ ลูกค้ามีความรู้  ความช านาญ ที่

เหนือกว่าตนในเร่ือ ที่ก าลั พิจารณา 

 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้รับแจ้ จากหุ้นส่วนออ ส านัก านบัญชีเกี่ยวกับการเล่ือน

ต าแหน่ ว่าจะไม่ได้รับตามที่เคยตกล  เว้นแต่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเห็นชอบด้วยกับ

การปฏบิัติด้านบัญชีที่ไม่เหมาะสมออ ลูกค้า านสอบบัญชี 

๒๐๐.๙ มาตรการป้อ กันที่อาจอจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ แบ่ 

ออกเป็น ๒ ประเภท ดั นี้  

ก. มาตรการป้อ กนัที่เกดิจากอ ค์กรวิชาชีพ กฎหมายและอ้อบั คับที่เกี่ยวอ้อ  

อ. มาตรการป้อ กันที่จัดให้มีอ้ึนในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติ านออ ผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชี  

ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กนัที่เกดิจากอ ค์กรวิชาชีพกฎหมายและอ้อบั คับที่เกี่ยวอ้อ ได้อธบิายในย่อ 

หน้า ๑๐๐.๑๔ ออ  ส่วน ก. ออ คู่มือประมวลจรรยาบรรณนื้แล้ว 



๒๒ 

 

๒๐๐.๑๐ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพ ควรใช้ดุลยพินิจในการตัดสนิใจว่าจะปฏิบัติให้ดีที่สุด

อย่า ไรเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคซ่ึ มีผลกระทบในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้  ไม่ว่าจะใช้

มาตรการป้อ กนัเพ่ืออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  หรือยุติ หรือปฏิเสธ

การให้บริการที่เกี่ยวอ้อ   ในการใช้ดุลยพินิจอ้า ต้น  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพ

ควรพิจารณาถึ บุคคลที่สามที่มีเหตุผลและได้รับรู้ อ้อมูลว่าเมื่อบุคคลที่สามน้ันไตร่ตรอ ถึ อ้อมูลความ

เป็นจริ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้รับภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในเวลาน้ันจะได้อ้อสรุปว่ามาตรการ

ป้อ กนัที่น ามาประยุกต์ใช้จะสามารถอจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่

โดยไม่อัดต่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการพ้ืนฐาน   อย่า ไรกด็ี สิ่ ทึ่ถือว่ามีผลกระทบต่อการ

พิจารณาออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีประกอบด้วยตัวอย่า  เช่น ความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและ

อุปสรรค ลักษณะออ  านที่ให้บริการและโคร สร้า ออ ส านัก านบัญชีออ ผู้ประกอบวิชาชีพ  เป็นต้น 

๒๐๐.๑๑ มาตรการป้อ กันที่จัดให้มีอ้ึนในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติ านมีความแตกต่า กันไปตามสถานการณ ์

โดยมาตรการป้อ กันดั กล่าวประกอบด้วย มาตรการป้อ กันที่จัดให้มีอ้ึนเพ่ือใช้ส าหรับส านัก าน

โดยรวมและที่จัดให้มีอ้ึนเพ่ือใช้ส าหรับแต่ละ าน 

๒๐๐.๑๒ ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กันที่จัดให้มีอ้ึนในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติ านเพ่ือไว้ส าหรับส านัก าน

โดยรวม ประกอบด้วย 

 การมีผู้น าออ ส านัก านบัญชีที่เน้นความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติให้สอดคล้อ กับ

หลักการพ้ืนฐานออ จรรยาบรรณทา วิชาชีพ 

 การมีผู้น าออ ส านัก านบัญชีที่มีความคาดหวั ที่จะให้สมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ าน

ให้บริการความเช่ือมั่นจะปฏบิัติตนเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ 

 การมีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีบั คับใช้และควบคุมดูแลในเร่ือ การควบคุมคุณภาพ

ออ  านที่ให้บริการทา วิชาชีพ 

 การมีนโยบายที่เป็นลายลักษณอ์กัษรที่เกี่ยวอ้อ กับการปฏิบัติในเร่ือ ต่า  ๆ เช่น การ

ระบุปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานออ จรรยาบรรณ การ

ประเมินระดับระดับความมีนัยส าคัญ และการประยุกต์ใช้มาตรการป้อ กันเพ่ืออจัด

หรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  การปฏิบัติในกรณีที่ปัญหา

และอุปสรรคดั กล่าวพิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่ในระดับที่มีนัยส าคัญ และไม่สามารถ

ประยุกต์ใช้มาตรการป้อ กนัที่เหมาะสม  การยุติและปฏเิสธการให้บริการที่เกี่ยวอ้อ  

 การมีนโยบายและวิธีปฏิบัติภายในส านัก านบัญชีที่ประส ค์ให้มีการปฏิบัติตาม

หลักการพ้ืนฐานออ จรรยาบรรณ 

 การมีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ ช่วยให้สามารถระบุผลประโยชน์และความสัมพันธ์

ระหว่า ส านัก านบัญชี สมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีและลูกค้า 

 การมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการก ากับดูแล และในกรณีที่จ าเป็นรวมถึ การบริหาร

จัดการเกี่ยวกบักรณทีี่มีการพ่ึ รายได้จากลูกค้ารายใดรายหน่ึ เป็นพิเศษ 



๒๓ 

 

 การใช้หุ้นส่วนและกลุ่มผู้ปฏิบัติ านอื่นออ ส านัก านเดียวกันที่มีสายการราย านแยก

จากกันในการให้บริการที่ไม่เกี่ยวอ้อ กับ านให้บริการความเช่ือมั่น ส าหรับลูกค้าที่

ให้บริการความเช่ือมั่น 

 การมีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ห้ามบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านที่

ให้บริการแก่ลูกค้า ชักจู โน้มน้าวสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏบิัติ านเกี่ยวกบัผลลัพธอ์อ  าน

ที่ให้บริการ 

 การปฏบิัติที่รวดเรว็ทนัเวลาในการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติรวมถึ 

การเปล่ียนแปล ที่เกดิอ้ึน ไปยั หุ้นส่วนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ านวิชาชีพทั้ หมดออ 

ส านัก านบัญชีตลอดจนการอบรมฝึกฝนเกี่ยวกบันโยบายและวิธปีฏบิัติดั กล่าว 

 การมอบหมายให้สมาชิกออ ผู้บริหารในระดับอาวุโสออ ส านัก านบัญชีรับผิดชอบใน

การควบคุมดูแลการด าเนิน านออ ส านัก านให้เป็นไปตามระบบการควบคุมคุณภาพ

อย่า เพีย พอ 

 การให้ค าปรึกษาแก่หุ้นส่วน เจ้าหน้าที่ออ ส านัก านบัญชีที่ให้บริการความเช่ือมั่นแก่

ลูกค้าหรือหน่วย านที่เกี่ยวอ้อ อื่น ๆ ที่มีประมวลจรรยาบรรณในเร่ือ ความเป็นอสิระ 

 การมีมาตรการทา ด้านวินัยเพ่ือส่ เสริมให้มีการปฏบิัติที่สอดคล้อ กบันโยบายและวิธี

ปฏบิัติที่ก าหนดไว้ 

 การจัดพิมพ์นโยบายและวิธีปฏิบัติเ พ่ือส่ เสริมและให้อ านาจบุคลากรในการ

ติดต่อสื่อสารกบับุคลากรระดับอาวุโสออ ส านัก านบัญชีในประเดน็ที่เกี่ยวอ้อ กับการ

ปฏบิัติตามหลักการพ้ืนฐานออ จรรยาบรรณออ บุคลากรต่า  ๆ ดั กล่าว 

๒๐๐.๑๓ ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กันที่จัดให้มีอ้ึนในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติ านเพ่ือใช้ส าหรับแต่ละ าน 

ประกอบด้วย  

 การก าหนดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรายอื่นในส านัก านที่ไม่เกี่ยวอ้อ กับ าน

บริการที่ไม่ได้ให้ความเช่ือมั่น ท าหน้าที่ในการสอบทาน านบริการที่ไม่ได้ให้บริการ

ความเช่ือมั่น หรือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาการปฏบิัติ านตามความจ าเป็น 

 การก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ไม่ใช่สมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านที่ให้บริการ

ความเช่ือมั่นสอบทานการปฏิบัติด้านการให้ความเช่ือมั่น หรือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา

ตามความจ าเป็น 

 การออค าปรึกษาด้านจรรยาบรรณจากบุคคลที่สามที่ม ีความเป็นอ ิสระ เช่น 

คณะกรรมการภายนอกอ ค์กรที่มีความเป็นอิสระ อ ค์กรวิชาชีพ หรือผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีรายอื่น  

 การหารือประเดน็ที่เกี่ยวอ้อ กับเร่ือ จรรยาบรรณกับบุคคลที่ท  าหน้าที่ดูแลเร่ือ ธรร

มาภิบาลออ ลูกค้าที่ตนให้บริการวิชาชีพ 



๒๔ 

 

 การเปิดเผยอ้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ านที่ตนให้บริการวิชาชีพและออบเอตการคิด

ค่าบริการวิชาชีพต่อบุคคลที่ท  าหน้าที่ควบคุมดูแลเร่ือ ธรรมาภิบาลออ ลูกค้าที่รับ

บริการวิชาชีพ 

 การมอบหมาย านออ  านบริการวิชาชีพบา ส่วนให้ส านัก านบัญชีอื่นเป็นผู้ปฏิบัติ 

หรือปฏบิัติซ า้กบั านที่ตนเอ ได้ปฏบิัติ 

 การผลัดเปล่ียนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่อาวุโสออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านผู้ให้บริการความ

เช่ือมั่น 

๒๐๐.๑๔ อ้ึนอยู่กับลักษณะออ  านที่ให้บริการ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพ อาจจะน า

มาตรการป้อ กนัที่ลูกค้าได้จัดวา อ้ึนในอ ค์กรออ ลูกค้าเอ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ แต่ไม่ควรอาศัย

มาตรการป้อ กันที่ลูกค้าจัดให้มีอ้ึนเพีย ล าพั  ในการลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ

ได้  

๒๐๐.๑๕ ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กันที่ เกิดจากลูกค้าเป็นผู้จัดวา ระบบและวิธีการเพ่ือใช้ในอ ค์กร 

ประกอบด้วย 

 การจัดให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากฝ่ายบริหารออ ลูกค้าเป็นผู้ให้ความเห็นชอบหรือ

อนุมัติการว่าจ้า ส านัก านบัญชีให้บริการทา วิชาชีพ 

 การตัดสินใจทา ด้านบริหารออ ลูกค้า กระท าโดยลูกจ้า ที่มีความรู้  ความสามารถ 

ประสบการณ ์และอาวุโสที่เหมาะสม 

 การจัดวา  วิธปีฏบิัติภายในอ ค์กรออ ลูกค้าที่มั่นใจได้ในการพิจารณาทา เลือกอย่า 

เที่ย ธรรมเกี่ยวกบัการว่าจ้า  านบริการที่ไม่ได้ให้ความเช่ือมั่น 

 การจัดวา โคร สร้า ออ ระบบธรรมาภิบาลออ ลูกค้าที่สามารถควบคุม ดูแล และ

ติดต่อ านบริการจากส านัก านบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 

 

หมวด ๒๑๐  

การแต่งตั้งผูใ้หบ้ริการวิชาชีพ 

การตอบรบัลูกคา้ 

๒๑๐.๑ ก่อนการตอบรับในการติดต่อหรือมีความสมัพันธก์บัลูกค้ารายใหม่ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการ

ทา วิชาชีพควรตัดสินใจว่าการตอบรับดั กล่าวท าให้มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการ

พ้ืนฐานออ จรรยาบรรณหรือไม่ ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกดิอ้ึนน้ันมักจะมีผลกระทบหลักการพ้ืนฐาน

ในเร่ือ ความซ่ือสตัย์สจุริตหรือพฤติกรรมออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  ตัวอย่า  เช่น ในประเดน็ที่อาจมี

การตั้ ค าถามในเร่ือ ความเกี่ยวอ้อ ระหว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกับลูกค้า (เช่น ประเดน็การเป็น

เจ้าออ กจิการ  การบริหารและกจิกรรมต่า  ๆ ออ ลูกค้า  เป็นต้น) 

๒๑๐.๒ ในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับลูกค้าต่อไปน้ีถ้าได้รับทราบถือว่าอาจท าให้มีปัญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานออ จรรยาบรรณได้ ตัวอย่า  เช่น ลูกค้าที่มีส่วนเกี่ยวอ้อ ในกิจกรรมที่ผิด

กฎหมาย (เช่น การฟอกเ ิน) มีความไม่ซื่อสตัย์สจุริต หรือมีอ้อส สยัเกี่ยวกบัการปฏบิัติที่ไม่ถูกต้อ ใน

เร่ือ การราย านทา การเ ิน เป็นต้น 

๒๑๐.๓ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพควรประเมินความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคและ

ประยุกต์ใช้มาตรการป้อ กนัในกรณทีี่จ าเป็นเพ่ืออจัดหรือลดให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 

 ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กนั รวมถึ  

 จัดหาอ้อมูลความรู้ ความเอ้าใจเกี่ยวกับลูกค้า ผู้เป็นเจ้าออ  ผู้จัดการ และบุคคลที่

รับผิดชอบในเร่ือ ธรรมาภิบาลและกจิกรรมทา ธุรกจิออ ลูกค้า 

 ด าเนินการให้เกิดความมั่นใจว่า ลูกค้ามีภาระหน้าที่ที่จะต้อ ปรับปรุ ในเร่ือ การปฏิบัติ

เกี่ยวกบัธรรมาภิบาลและการควบคุมภายใน 

๒๑๐.๔ ในกรณีที่พบว่าไม่สามารถลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่

ให้บริการทา วิชาชีพควรปฏเิสธที่จะมีความสมัพันธก์บัลูกค้าดั กล่าว 

๒๑๐.๕ ในการตอบรับให้บริการแก่ลูกค้าที่ให้บริการอย่า ต่อเน่ือ  ให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา 

วิชาชีพควรมีการสอบทานอย่า สม ่าเสมอในเร่ือ การตัดสนิใจรับให้บริการดั กล่าว 

การรบัใหบ้ริการงานวิชาชีพ 

๒๑๐.๖ หลักการพ้ืนฐานออ จรรยาบรรณในเร่ือ ความรู้ความสามารถทา วิชาชีพและความระมัดระวั รอบคอบ 

ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพมีภาระหน้าที่ที่จะต้อ ให้บริการเฉพาะ านที่

ตนเอ มีความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติ าน ดั นั้นก่อนจะตอบรับให้บริการอย่า ใดอย่า หนึ่  ผู้

ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพจะต้อ ตัดสินใจว่าการตอบรับให้บริการดั กล่าวท าให้มี

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานออ จรรยาบรรณหรือไม่ ตัวอย่า เช่น พนัก าน

ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านไม่มีหรือไม่สามารถสรรหาความรู้ ความสามารถที่จ าเป็นและเหมาะสม ในการ

ปฏิบัติ านที่ให้บริการ ในกรณีน้ีถือว่าท าให้มีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่ มี



๒๖ 

 

ผลกระทบต่อหลักการพ้ืนฐานออ จรรยาบรรณในเร่ือ การใช้ความรู้ความสามารถทา วิชาชีพ และ

ความระมัดระวั รอบคอบ 

๒๑๐.๗ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ปฏบิัติ านเกี่ยวอ้อ กับสาธารณะควรประเมินความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและ

อุปสรรค และประยุกต์ใช้มาตรการป้อ กันในกรณีที่จ าเป็น เพ่ืออจัดหรือลดให้อยู่ในระดับที่สามารถ

ยอมรับได้   ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กนั เช่น 

 การด าเนินการให้มีความเอ้าใจอย่า เหมาะสมเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจออ ลูกค้า ความ

ซับซ้อนในการด าเนิน าน ความต้อ การเฉพาะเร่ือ ใดเร่ือ หนึ่ ออ  านให้บริการและ

วัตถุประส ค์ ลักษณะและออบเอต านที่ต้อ ปฏบิัติเพ่ือให้บริการ 

 การด าเนินการให้มีความรู้ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและประเด็นออ เน้ือหาหลักออ  าน

ให้บริการ 

 การด าเนินการให้มีประสบการณใ์นเร่ือ กฎหมายและประมวลในเร่ือ การราย านที่มีความ

เกี่ยวอ้อ  

 การมอบหมายพนัก านที่มีความรู้ ความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ านในจ านวนที่

เพีย พอ 

 อาศัยผู้เช่ียวชาญในกรณทีี่มีความจ าเป็น 

 การก าหนดกรอบเวลาที่มีความเป็นไปได้ในการปฏบิัติ านที่ให้บริการ 

 การด าเนินการให้สอดคล้อ กับนโยบายการควบคุมคุณภาพและแนวปฏิบัติที่ออกแบบ

เพ่ือให้เกิดหลักประกันที่สมเหตุสมผลว่า การรับ านให้บริการในเร่ือ นั้นได้กระท าต่อเมื่อ

สามารถที่จะปฏบิัติ านด้วยความรู้ความสามารถเท่าน้ัน 

๒๑๐.๘ เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพมีความประส ค์จะอาศัยค าแนะน าหรือ านออ 

ผู้เช่ียวชาญ จะต้อ มีการตัดสินใจว่าการใช้วิธีการดั กล่าวมีหลักประกันเกี่ยวกับผล านที่น ามาใช้

หรือไม่ ปัจจัยที่จ าเป็นต้อ น ามาพิจารณาเร่ือ น้ีประกอบด้วย ช่ือเสยี  ความช านาญ ทรัพยากรที่มีอยู่ 

มาตรฐานทา วิชาชีพและจรรยาบรรณที่ต้อ ประยุกต์ใช้ โดยอ้อมูลที่เกี่ยวอ้อ กบัปัจจัยดั กล่าวสามารถ

หาได้จาก การติดต่อกบัผู้เช่ียวชาญดั กล่าวที่เคยมีมาก่อน หรือการออค าปรึกษาจากบุคคลอื่น 

การเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งผูใ้หบ้ริการวิชาชีพ 

๒๑๐.๙ เมื่อได้รับการร้อ ออให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพแทนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่

ให้บริการทา วิชาชีพรายอื่น หรือในระหว่า พิจารณาเสนอตนเพ่ือให้บริการทา วิชาชีพแก่ลูกค้า ซึ่ ใน

ปัจจุบันมีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพรายอื่นเป็นผู้ให้บริการอยู่แล้ว ผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพจะต้อ ตัดสนิใจว่ามีเหตุผลทา วิชาชีพหรือเหตุผลอื่นใดที่ท  าให้ไม่

ควรตอบรับการให้บริการวิชาชีพ เช่น มีสถานการณ์ที่ท  าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตาม

หลักการพ้ืนฐานออ จรรยาบรรณที่ไม่สามารถอจัดหรือลดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการ

ประยุกต์ใช้มาตรการป้อ กันหรือไม่ ตัวอย่า  เช่น ปัญหาและอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้

ความรู้ความสามารถทา วิชาชีพและความระมัดระวั รอบคอบอาจเกิดอ้ึนในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพมีการตอบรับ านก่อนรับรู้ความเป็นจริ ที่มีอยู่ทั้ หมด 



๒๗ 

 

๒๑๐.๑๐ ในการประเมินความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวอ้อ กับการเปล่ียนแปล ผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพ จ าเป็นต้อ พิจารณาถึ ลักษณะ านบริการนั้น ในกรณีดั กล่าวนี้ท  า

ให้อาจจ าเป็นต้อ มีการติดต่อโดยตร กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพในปัจจุบันออ 

ลูกค้า เพ่ือให้ได้อ้อมูลที่เป็นจริ  และสถานการณ์ที่เกี่ยวอ้อ กับการเสนอให้มีการเปล่ียนแปล ผู้

ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพ เพ่ือตัดสินใจว่าการตอบรับให้บริการดั กล่าวมีความ

เหมาะสมหรือไม่ ตัวอย่า  สถานการณท์ี่อาจท าให้มีผลกระทบต่อการตัดสนิตอบรับ านออ ผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพ เช่น เหตุผลที่แสด เกี่ยวกับการเปล่ียนแปล อาจไม่ได้สะท้อน

ความเป็นจริ ทั้ หมดและมีความไม่สอดคล้อ กับอ้อมูลจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันออ 

ลูกค้า เป็นต้น 

๒๑๐.๑๑ การใช้มาตรการป้อ กนัในกรณทีี่จ าเป็น เพ่ืออจัดและลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ประกอบด้วยตัวอย่า ดั ต่อไปนี้  

 ในการตอบค าร้อ ออให้เสนอตนเพ่ือรับให้บริการ ควรที่จะระบุในอ้อเสนอก่อนการตอบรับ

 านว่า จะออติดต่อกบัผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันออ ลูกค้า เพ่ือสอบถามว่ามีเหตุผล

ทา วิชาชีพหรือเหตุผลอื่นใดหรือไม่ที่ท  าให้ไม่ควรตอบรับการให้บริการ 

 สอบถามผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันออ ลูกค้า เกี่ยวกับอ้อมูลความจริ และ

สถานการณ์ใด ๆ ซึ่ ตามความเห็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันออ ลูกค้า ผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีที่ก าลั เสนอตนเพ่ือพิจารณารับ าน พึ จะต้อ ตระหนักก่อนที่จะตัดสนิใจว่าจะ

ตอบรับ านหรือไม่ 

 จัดหาอ้อมูลที่จ าเป็นจากแหล่ อื่น ๆ  

ในกรณีที่ไม่สามารถลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้จากการประยุกต์ใช้มาตรการ

ป้อ กนัผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพควรปฏิเสธที่จะให้บริการดั กล่าว เว้นแต่ในกรณี

ที่ได้รับอ้อมูลความเป็นจริ ที่จ าเป็น จากวิธกีารอื่น ๆ จนเป็นที่พอใจ 

๒๑๐.๑๒ ในกรณทีี่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพได้รับการร้อ ออจากลูกค้าให้ปฏิบัติ านในส่วน

ที่ เป็นการเสริมหรือเพ่ิมเติมจาก านที่ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีออ ลูกค้าดั กล่าวให้บริการ ใน

สถานการณด์ั กล่าวน้ีอาจท าให้เกดิปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อหลักการพ้ืนฐานในเร่ือ การใช้

ความรู้ความสามารถและความระมัดระวั รอบคอบได้ ตัวอย่า  เช่น ในกรณีที่มีการรับให้บริการโดย

อาดอ้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพควรประเมินความมี

นัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคและประยุกต์ใช้มาตรการป้อ กันในกรณีที่จ าเป็นเพ่ืออจัดหรือลดให้

อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กัน เช่น การแจ้ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ในปัจจุบันออ ลูกค้าได้ทราบถึ  านที่ตนได้รับเสนอ ซ่ึ การปฏิบัติดั กล่าวจะท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีในปัจจุบันออ ลูกค้าดั กล่าวมีโอกาสให้อ้อมูลที่เกี่ยวอ้อ  ซ่ึ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจ าเป็นต้อ 

ทราบเพ่ือให้การปฏบิัติ านที่ได้รับให้เสนอเป็นไปอย่า เหมาะสม 

๒๑๐.๑๓ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันออ ลูกค้ามีความรับผิดชอบที่จะต้อ รักษาความลับออ ลูกค้า อย่า ไร

กด็ีการพิจารณาว่าจะได้รับอนุญาตหรือจ าเป็นต้อ ให้อ้อมูลเกี่ยวกับกิจการออ ลูกค้าแก่ผู้ประกอบ



๒๘ 

 

วิชาชีพบัญชีที่ได้รับเสนอให้เป็นผู้บริการทา วิชาชีพหรือไม่ อ้ึนอยู่กับลักษณะออ  านให้บริการและ

อ้อพิจารณาอื่นดั นี้  

ก. ได้รับอนุญาตจากลูกค้าในเร่ือ ดั กล่าวหรือไม่ 

อ. มีกฎหมายหรือประมวลจรรยาบรรณที่เกี่ยวอ้อ กับการติดต่อและเปิดเผยให้ท าได้ ซ่ึ 

อาจมีความแตกต่า กนัไปตามออบเอตอ านาจออ ศาลและกฎหมาย 

  ส าหรับสถานการณ์ใดบ้า ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจ าเป็นหรืออาจจ าเป็นต้อ เปิดเผยอ้อมูลที่เป็น

ความลับหรือการเปิดเผยจะถือว่าเหมาะสมหรือไม่ ได้อธิบายไว้ในหมวด ๑๔๐ ออ  ส่วน ก. ออ 

ประมวลจรรยาบรรณนี้แล้ว 

๒๑๐.๑๔ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพมีความจ าเป็นต้อ ได้รับอนุญาตจากลูกค้า ซึ่ นิยมท าเป็น

ลายลักษณ์อักษร ก่อนการติดต่อกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันออ ลูกค้า เมื่อได้รับอนุญาตจาก

ลูกค้าแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันออ ลูกค้าจะต้อ ปฏิบัติตามกฎหมายและอ้อบั คับอื่นที่

เกี่ยวอ้อ กับการร้อ อออ้อมูล  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันออ ลูกค้าจะต้อ ให้อ้อมูลด้วยความ

ซ่ือสตัย์สจุริต ไม่คลุมเครือ อย่า ไรกด็ีในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริการ

วิชาชีพไม่สามารถติดต่อกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพในปัจจุบันออ ลูกค้า ผู้

ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ได้รับเสนอให้เป็นผู้บริการวิชาชีพจะต้อ ด าเนินตามอ้ันตอนอย่า มีเหตุผล เพ่ือ

ท าให้ตนได้รับอ้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่มีความเป็นไปได้ด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น การสอบถาม

จากบุคคลที่สาม หรือท าการสืบสวนอ้อมูลภูมิหลั ออ ผู้บริหารระดับสู ออ กิจการ หรือสอบถามจาก

บุคคลที่ท  าหน้าที่ในเร่ือ ธรรมาภิบาลออ ลูกค้า เป็นต้น            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 



๒๙ 

 

หมวด  ๒๒๐  

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

๒๒๐.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพควรด าเนินตามอ้ันตอนอย่า มีเหตุผลในการระบุถึ 

สถานการณ์ที่ท  าให้เกิดความอัดแย้ ทา ผลประโยชน์ เน่ือ จากสถานการณ์ดั กล่าวท าให้เกิดปัญหา

และอุปสรรคในการปฏบิัติตามหลักการพ้ืนฐานออ จรรยาบรรณในประเดน็ต่า  ๆ ได้  เช่น ปัญหาและ

อุปสรรคที่มีผลกระทบต่อหลักการพ้ืนฐานในเร่ือ ความเที่ย ธรรมเกิดอ้ึนในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพมีการแอ่ อันโดยตร กับลูกค้าออ ตนเอ  หรือมีการท ากิจการร่วมค้าหรือ

กระท าการที่มีลักษณะคล้ายคลึ กบักจิการร่วมค้ากบับุคคลที่เป็นคู่แอ่ รายส าคัญออ ลูกค้า ปัญหาและ

อุปสรรคที่มีผลกระทบต่อหลักการพ้ืนฐานในเร่ือ ความเที่ย ธรรมและการรักษาความลับอาจเกิดอ้ึน

เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพให้บริการแก่ลูกค้าโดยลูกค้าแต่ละรายมีผลประโยชน์

ที่อัดแย้ กนั หรือลูกค้าที่ให้บริการน้ันต่า มีความอัดแย้ ซึ่ กนัและกนัในเร่ือ หรือรายการอย่า ใดอย่า 

หน่ึ ที่เป็นปัญหา 

๒๒๐.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพต้อ ประเมินความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคที่

เกดิจากความอัดแย้ ทา ผลประโยชน์ และประยุกต์ใช้มาตรการป้อ กันในกรณีที่จ าเป็น เพ่ืออจัดหรือ

ลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพ

จะต้อ ประเมินถึ ความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ในทา ธุรกิจหรือ

ความสมัพันธก์บัลูกค้าและบุคคลที่สาม ก่อนตอบรับการให้บริการวิชาชีพ หรือค ไว้ซ่ึ ความสมัพันธ์ที่

ต่อเนื่อ กบัลูกค้า หรือมีความสมัพันธก์บัลูกค้าเฉพาะ านใด านหนึ่  

๒๒๐.๓ ในการประยุกต์ใช้มาตรการป้อ กันเมื่อมีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากความอัดแย้ ทา ผลประโยชน์ 

จ าเป็นต้อ พิจารณาถึ สถานการณท์ี่ท  าให้เกิดความอัดแย้ ทา ผลประโยชน์ มาตรการป้อ กันดั กล่าว

ประกอบด้วย 

ก.   การแจ้ ให้ลูกค้าทราบถึ ผลประโยชน์ในทา ธุรกิจหรือกิจกรรมต่า  ๆ ออ ส านัก านบัญชีที่

อาจท าให้เกิดความอัดแย้ ทา ผลประโยชน์กับลูกค้า และออความยินยอมจากลูกค้าในการ

ด าเนินธุรกจิและกจิกรรมดั กล่าว 

อ.   การแจ้ ให้บุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวอ้อ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพพึ ทราบ

เกี่ยวกับการให้บริการทา วิชาชีพแก่ลูกค้าจ านวนสอ รายหรือมากกว่าสอ รายอ้ึนไปเฉพาะที่

เกี่ยวอ้อ กบัเน้ือหาออ  าน ซ่ึ มีผลประโยชน์ที่มีความอัดแย้ กัน รวมถึ การออความยินยอม

จากลูกค้าในการให้บริการดั กล่าว 

ค.   การแจ้ ให้ลูกค้าออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพได้ทราบว่าตนไม่ได้

ให้บริการต่อลูกค้ารายใดรายหน่ึ เป็นกรณีพิเศษในบริการวิชาชีพที่ตนเอ เสนอ (เช่น การ

ให้บริการโดยเน้นในบา กลุ่มออ ตลาดสนิค้าหรือบริการมากเป็นพิเศษในเร่ือ ใดเร่ือ หนึ่ ) 

รวมถึ การออความยินยอมจากลูกค้าในการให้บริการดั กล่าว 

๒๒๐.๔ มาตรการป้อ กนันอกจากที่กล่าวมาแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพควรตัดสนิใจว่า

จ าเป็นต้อ ประยุกต์ใช้มาตรการป้อ กนัอื่น อย่า ใดอย่า หนึ่ หรือมากกว่า ดั ต่อไปนี้  

ก. การแยกกลุ่มผู้ปฏบิัติ านที่ให้บริการลูกค้าแต่ละรายออกจากกนั 



๓๐ 

 

อ. การก าหนดวิธปีฏบิัติเพ่ือป้อ กนัการเอ้าถึ อ้อมูล (ตัวอย่า เช่น การแยกสถานที่ท  า านออ กลุ่ม 

 ผู้ปฏบิัติ าน  การปฏบิัติในการรักษาความลับและการเกบ็แฟ้มอ้อมูลออ ลูกค้า) 

ค. การจัดท าแนวปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติ านในประเดน็เกี่ยวกับความปลอดภัยออ 

อ้อมูล 

และการรักษาความลับ 

 . การให้พนัก านและผู้เป็นหุ้นส่วนออ ส านัก านบัญชีล นามท าสญัญาในเร่ือ การรักษาความลับ 

จ. การสอบทานการประยุกต์ใช้มาตรการป้อ กันอย่า สม ่าเสมอ โดยบุคลากรที่มีอาวุโสใน

ส านัก านที่ 

 ไม่มีส่วนร่วมกบัการให้บริการลูกค้าที่เกี่ยวอ้อ  

๒๒๐.๕ เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคที่เกดิจากความอัดแย้ ทา ผลประโยชน์ ซ่ึ มีผลกระทบต่อหลักการพ้ืนฐานใน

เร่ือ ความเที่ย ธรรม การรักษาความลับหรือพฤติกรรมทา วิชาชีพ โดยปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวไม่

สามารถอจัดหรือลดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้แม้ว่าจะได้ประยุกต์ใช้มาตรการป้อ กันแล้วกต็าม ผู้

ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพไม่ควรรับ านให้บริการ หรือควรถอนตัวจาก านให้บริการ

 านใด านหน่ึ น้ันหรือรวมถึ  านอื่น ๆ ที่เกี่ยวอ้อ   

๒๒๐.๖ ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพได้ออความยินยอมจากลูกค้าในการท าหน้าที่

แทนบุคคลอื่น (ซึ่ อาจเป็นลูกค้าอยู่แล้วหรือยั ไม่ได้เป็นลูกค้า) ซึ่ เนื้ อหาออ  านอาจมีผลต่อความ

อัดแย้ ทา ผลประโยชน์และได้รับการปฏิเสธในการให้ความยินยอมจากลูกค้า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ที่ให้บริการทา วิชาชีพควรยุติการปฏบิัติหน้าที่ให้ลูกค้าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึ ในเร่ือ ที่ก่อให้เกดิความอัดแย้ 

ทา ผลประโยชน์นั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

 

หมวด  ๒๓๐  

การใหค้วามเห็นท่ีสองในทางวิชาชีพ 

๒๓๐.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพอาจอยู่ในสถานการณ์ที่ได้รับการร้อ ออจากบริษัทหรือ

กจิการหรือตัวแทนออ บริษัทหรือกจิการซึ่ ไม่ได้เป็นลูกค้าออ ตนในอณะน้ัน ให้แสด ความเห็นที่สอ 

เกี่ยวกบัการประยุกต์ใช้ด้านการบัญชี การสอบบัญชี การราย านหรือมาตรฐานหรือหลักการอื่นภายใต้

สถานการณห์รือรายการอย่า ใดอย่า หน่ึ  การให้ความเหน็ที่สอ ดั กล่าวท าให้เกดิปัญหาและอุปสรรค

ในการปฏบิัติตามหลักการพ้ืนฐานออ จรรยาบรรณในเร่ือ การใช้ความรู้ความสามารถทา วิชาชีพและ

ความระมัดระวั รอบคอบ ในกรณทีี่การให้ความเหน็ที่สอ ไม่ได้กระท าบนพ้ืนฐานความจริ ชุดเดียวกับ

ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันออ ลูกค้ามีอยู่ในอณะน้ัน หรือในกรณีที่การให้ความเห็นที่สอ 

อาศัยพ้ืนฐานออ อ้อเทจ็จริ ที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดอ้ึนและความมีนัยส าคัญ

จากการให้ความเหน็ที่สอ อ้ึนอยู่กบัสถานการณใ์นอณะที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพ

ได้รับการร้อ ออและอ้อมูลความจริ ที่มีอยู่ทั้ หมด รวมถึ อ้อสมมุติฐานที่เกี่ยวอ้อ กับการใช้ดุลยพินิจ

ทา วิชาชีพออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพ 

๒๓๐.๒ เมื่อได้รับการร้อ ออให้แสด ความเห็นที่สอ  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพควร

ประเมินความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดอ้ึน และถ้าจ าเป็นควรประยุกต์ใช้มาตรการ

ป้อ กันในการอจัดหรือลดความสาระส าคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กัน

รวมถึ  การอออนุญาตจากลูกค้าในการติดต่อผู้ให้บริการวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันออ ลูกค้า การอธิบาย

ถึ อ้อจ ากดัในการติดต่อกบัลูกค้าที่มีผลต่อการให้ความเหน็ และการให้ส าเนาความเห็นออ ตนไปยั ผู้

ประกอบวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันออ ลูกค้า 

๒๓๐.๓ ในกรณีที่บริษัทหรือกิจการที่ร้อ ออการแสด ความเห็นที่สอ ไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่

ให้บริการทา วิชาชีพติดต่อกับผู้ให้บริการวิชาชีพในปัจจุบันออ ลูกค้า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่

ให้บริการทา วิชาชีพต้อ พิจารณาถึ สถานการณ์ต่า  ๆ ทั้  หมดที่อยู่ว่ามีความสมควรที่จะแสด 

ความเหน็ที่สอ ตามที่ได้รับร้อ การร้อ ออหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 

 

หมวด  ๒๔๐  

ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนอ่ืน 

๒๔๐.๑ ในการเจรจาเพ่ือให้บริการสอบบัญชี ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ ให้บริการทา วิชาชีพอาจเสนอ

ค่าธรรมเนียมตามที่ตนพิจารณาว่ามีความเหมาะสม อย่า ไรกด็ีการเสนอค่าธรรมเนียมออ ผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพที่ต ่ากว่าค่าธรรมเนียมออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา 

วิชาชีพรายอื่นนั้นไม่ถือว่าอัดต่อจรรยาบรรณออ วิชาชีพ แต่ในกรณีดั กล่าวนี้ อาจก่อให้เกิดปัญหาและ

อุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานออ จรรยาบรรณได้ ตัวอย่า  เช่น อาจท าให้มีปัญหาและ

อุปสรรคที่เกดิจากผลประโยชน์ส่วนตน ซ่ึ มีผลต่อหลักการพ้ืนฐานในเร่ือ การใช้ความรู้ความสามารถทา 

วิชาชีพบัญชีและความระมัดระวั รอบคอบได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ค่าธรรมเนียมที่เสนอไปน้ันมีจ านวนที่ต ่า

มากจนยากที่จะปฏบิัติทา วิชาชีพให้เป็นไปตามเทคนิคและมาตรฐานทา วิชาชีพที่ต้อ น ามาประยุกต์ใช้จาก

จ านวนค่าธรรมเนียมที่ได้เสนอน้ัน 

๒๔๐.๒  การเกิดปัญหาและอุปสรรคแลความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคอึ้ นอยู่กับปัจจัยต่า  ๆ เช่น 

ระดับออ ค่าธรรมเนียมที่ได้เสนอ และการให้บริการที่เกี่ยวอ้อ กับค่าธรรมเนียมที่ได้เสนอ ผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพต้อ ประเมินถึ ความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคต่า  ๆ ที่

อาจเกดิอึ้น  และประยุกต์ใช้มาตรการป้อ กนัในกรณพิีจารณาเห็นว่ามีความจ าเป็น เพ่ือจะได้อจัดหรือ

ลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต่อไปน้ีเป็นตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กัน ซ่ึ 

ประกอบด้วย 

 การให้ลูกค้าได้ตระหนักถึ เ ื่อนไอออ  านบริการ โดยเฉพาะอย่า ย่ิ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ

เสนอค่าธรรมเนียม และบริการที่ครอบคลุมจากค่าธรรมเนียมที่ได้เสนอ 

 การมอบหมายให้บุคลากรออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพที่มี

คุณสมบัติเพีย พอและมีเวลาในการปฏบิัติ านอย่า เหมาะสม 

๒๔๐.๓  การเสนอค่าธรรมเนียมวิชาชีพในลักษณะที่ค่าธรรมเนียมดั กล่าวอ้ึนอยู่กับเกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึ  ส าหรับ าน

บริการที่ไม่ได้ให้ความเช่ือมั่น ในปัจจุบันได้มีการน ามาใช้อย่า แพร่หลาย อย่า ไรกด็ี วิธีการดั กล่าวในบา 

สถานการณ์อาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานออ จรรยาบรรณได้ 

เน่ือ จากท าให้มีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตน ที่มีผลกระทบต่อหลักการพ้ืนฐานใน

เร่ือ ความเที่ย ธรรม โดยที่มาและความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวอึ้ นอยู่กับปัจจัยต่า  ๆ 

ประกอบด้วย 

 ลักษณะออ  านให้บริการ 

 ช่ว ออ ค่าธรรมเนียมที่มีความเป็นไปได้ 

 หลักเกณฑท์ี่ใช้ในการพิจารณาค่าธรรมเนียม 

 การสอบทานในผลลัพธห์รือผลออ รายการโดยบุคคลที่สามที่มีความเป็นอสิระมีหรือไม่ 

๒๔๐.๔ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพควรประเมินความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคต่า  

ๆ ที่เกดิจากค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนอื่นในการให้บริการวิชาชีพและในกรณีที่จ าเป็นประยุกต์ใช้



๓๓ 

 

มาตรการป้อ กันในการอจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคดั กล่าว ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า 

ออ มาตรการป้อ กนัรวมถึ วิธกีารดั นี้  

 การจัดท าอ้อตกล ที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับลูกค้าเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคิด

ค่าตอบแทนในการให้บริการ เป็นการล่ว หน้า 

 การเปิดเผยให้ผู้ที่ใช้ผล านออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพเกี่ยวกับ

 านที่ได้ปฏบิัติและหลักเกณฑท์ี่ใช้ในการคิดค่าตอบแทนการให้บริการ 

 การก าหนดนโยบายและวิธปีฏบิัติเกี่ยวกบัการควบคุมคุณภาพ านให้บริการ 

 การจัดให้มีการสอบทานการปฏบิัติ านออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพ

โดยบุคคลที่สามที่มีความเป็นอสิระ 

๒๔๐.๕ ในบา สถานการณ์ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพอาจได้รับค่าตอบแทนจากการอ้า อิ 

หรือค่านายหน้าที่เกี่ยวอ้อ จากลูกค้า เช่น ในกรณทีี่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพไม่ได้

ให้บริการบา ประเภทและจากการให้ค าแนะน าต่อลูกค้าปัจจุบันออ ตน เกี่ยวกับการให้บริการเฉพาะ

เร่ือ โดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพหรือผู้เช่ียวชาญรายอื่น ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพได้ค่าธรรมเนียมเน่ือ จากการให้ค าแนะน าดั กล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ที่ให้บริการทา วิชาชีพอาจได้รับค่านายหน้าจากบุคคลที่สาม (ตัวอย่า  เช่น ผู้อายอุปกรณ์ซอฟต์แวร์) 

ที่มีผลสบืเน่ือ จากอายสนิค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพ 

การรับค่าตอบแทนจากการอ้า อิ หรือค่านายหน้าดั กล่าวท าให้มีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจาก

ผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่ มีผลกระทบต่อหลักการพ้ืนฐานในเร่ือ ความเที่ย ธรรม ความรู้ความสามารถ

ทา วิชาชีพและความระมัดระวั รอบคอบได้ 

๒๔๐.๖ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพอาจมีการจ่ายค่าตอบแทนจากการอ้า อิ แก่ผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพรายอื่น ที่ท  าให้มีลูกค้ามาใช้บริการออ ตนในอณะที่ลูกค้าดั กล่าว

ยั ค เป็นลูกค้าออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพรายอื่นต่อไปแต่มีความต้อ การใช้

บริการที่ต้อ อาศัยความเช่ียวชาญพิเศษซ่ึ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพรายอื่นน้ัน

ไม่ได้ให้บริการ การจ่ายค่าตอบแทนจากการได้รับค าอ้า อิ ท าให้มีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจาก

ผลประโยชน์ส่วนตนซ่ึ มีผลกระทบต่อหลักการพ้ืนฐานในเร่ือ ความเที่ย ธรรม ความรู้ความสามารถ

ทา วิชาชีพและความระมัดระวั รอบคอบได้ 

๒๔๐.๗ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพต้อ ประเมินความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคที่

เกิดจากการรับและจ่ายค่าตอบแทนจากการอ้า อิ  การประยุกต์ใช้มาตรการป้อ กันในกรณีที่จ าเป็น

เพ่ืออจัดและลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มาตรการป้อ กนัรวมถึ วิธต่ีอไปน้ี 

 การเปิดเผยให้ลูกค้าทราบถึ การจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ที่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีราย

อื่นจากการให้ค าอ้า อ ิเกี่ยวกบั านที่ตนได้รับ 

 การเปิดเผยให้ลูกค้าทราบถึ การรับค่าตอบแทนจากการให้ค าอ้า อิ ลูกค้าต่อผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพรายอื่น 



๓๔ 

 

 การจัดท าอ้อตกล เป็นการล่ว หน้ากบัลูกค้าเกี่ยวกบัการรับค่านายหน้าที่เกี่ยวอ้อ กบัการ

อายสนิค้าหรือบริการโดยบุคคลที่สามให้แก่ลูกค้าดั กล่าว 

๒๔๐.๘ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพอาจมีการซ้ือส านัก านบัญชีทั้ หมดหรือเพีย บา ส่วน 

โดยมีอ้อตกล การช าระเ ินให้แต่ละบุคคลที่เคยเป็นเจ้าออ ส านัก านหรือทายาทหรือกอ มรดก ออ 

บุคคลดั กล่าว การช าระเ ินดั กล่าวไม่ถือว่าเป็นการจ่ายค่ านายหน้าหรือค่าแนะน าอ้า อิ ตาม

ความหมายในย่อหน้า ๒๔๐.๕ ‟ ๒๔๐.๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 

 

หมวด  ๒๕๐  

การน าการตลาดมาใชใ้นการใหบ้ริการวิชาชีพ 

๒๕๐.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานออ จรรยาบรรณอาจเกิดอึ้ นได้ เมื่อผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพเสนอให้บริการวิชาชีพบัญชีแก่ลูกค้ารายใหม่ด้วยการโฆษณา หรือ

วิธีการอื่นทา การตลาด ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดอ้ึนเกิดจากการมีผลประโยชน์ส่วนตนและท าให้มี

ผลกระทบต่อหลักการพ้ืนฐานในเร่ือ พฤติกรรมทา วิชาชีพ ซึ่ มักจะเกิดอึ้ นเมื่อมีการน าการตลาดมา

ใช้เกี่ยวกับการให้บริการและ ผลส าเร็จออ  านบริการออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา 

วิชาชีพในลักษณะที่ท  าให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพไม่สามารถปฏิบัติตนตาม

หลักการพ้ืนฐานในเร่ือ พฤติกรรมทา วิชาชีพได้อย่า เหมาะสม 

๒๕๐.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพไม่ควรท าให้วิชาชีพบัญชีเสื่อมเสียช่ือเสีย อันเป็นผลมา

จากการน าการตลาดมาใช้ในการให้บริการวิชาชีพ โดยจะต้อ มีความซื่อสตัย์ จริ ใจ และไม่ปฏิบัติใน

สิ่ ต่อไปนี้  

  ก) การแอบอ้า ให้อ้อมูลเกี่ยวกบับริการที่ตนเสนอ คุณสมบัติออ ตน และประสบการณ์ออ ตน

ที่เกนิความเป็นจริ  

  อ) การอ้า อ ิหรือเปรียบเทยีบ านบริการออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพราย

อื่นในลักษณะดูหมิ่นเหยียดหยามหรือไม่มีหลักฐานสนับสนุน 

 ในกรณทีี่มีอ้อส สยัว่าการน าเสนอด้วยการโฆษณา และวิธทีา การตลาดออ ตนมีความเหมาะสม 

หรือไม่ ผู้ประกอบวิชาชีพที่ให้บริการทา วิชาชีพสอบบัญชีควรพิจารณาออค าปรึกษาในเร่ือ ดั กล่าวจากอ ค์กรวิชาชีพ 

ที่ตนเอ เกี่ยวอ้อ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 

 

หมวด  ๒๖๐  

ของขวญัและของก านลั 

๒๖๐.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพหรือผู้ที่เป็นสมาชิกในครอบครัว หรือสมาชิกครอบครัวที่

ใกล้ชิดออ ตนอาจได้รับออ อวัญหรือสิ่ ตอบแทนจากลูกค้าออ ตน การรับสิ่ ออ ดั กล่าวอาจท าให้

เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานออ จรรยาบรรณได้ ตัวอย่า เช่น ท าให้มี

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดผลประโยชน์ส่วนตนและที่เกิดจากความสนิทสนมคุ้นเคย ซ่ึ มีผลกระทบต่อ

หลักการพ้ืนฐานในเร่ือ ความเที่ย ธรรม หรือท าให้มีปัญหาและอุปสรรคเกิดจากการถูกอ่มอู่คุกคาม

และท าให้เกิดผลกระทบต่อหลักการพ้ืนฐานในเร่ือ ความเที่ย ธรรมเมื่อมีความเป็นไปได้ที่การรับ

ออ อวัญดั กล่าวจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ 

๒๖๐.๒ ที่มาและความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏบิัติตามหลักการพ้ืนฐานจรรยาบรรณอึ้นอยู่

กบัลักษณะ มูลค่า และความตั้ ใจในการให้ออ อวัญและออ ก านัล ในกรณีที่ออ อวัญและออ ก านัลที่

มอบให้น้ันส าหรับบุคคลที่สามที่มีเหตุผลและเป็นผู้ที่รับรู้ อ้อมูล พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเร่ือ เลก็น้อย

และไม่มีผลสบืเน่ือ  กถ็ือได้ว่าการรับออ อวัญและออ ก านัลนั้นเป็นเร่ือ ปกติทา ธุรกิจ ปราศจากการ

โน้มน้าวการตัดสินใจหรือเพ่ือรับรู้ อ้อมูลบา ประการจากผู้ให้ เมื่อเป็นเช่นนี้ สามารถสรุปได้ว่าปัญหา

และอุปสรรคในการปฏบิัติตามหลักการพ้ืนฐานออ จรรยาบรรณอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

๒๖๐.๓ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพควรประเมินความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคใน

การปฏบิัติตามหลักการพ้ืนฐานออ จรรยาบรรณ และประยุกต์ใช้มาตรการป้อ กันในกรณีที่จ าเป็นเพ่ือ

อจัดและลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในกรณีที่พบว่าไม่สามารถอจัดหรือปัญหา

และอุปสรรคดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จากการประยุกต์ใช้มาตรการป้อ กัน ผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพไม่ควรรับออ อวัญและออ ก านัลดั กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 

 

หมวด  ๒๗๐  

การดูแลรกัษาทรพัยสิ์นของลูกคา้ 

๒๗๐.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพไม่ควรท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลรักษาเ ินและทรัพย์สนิอื่นออ 

ลูกค้า ยกเว้นในกรณทีี่มีกฎหมายอนุญาตให้กระท าได้ แต่กจ็ะต้อ ปฏิบัติให้สอดคล้อ และเป็นไปตาม

หน้าที่เพ่ิมเติมอื่นตามที่กฎหมายก าหนด 

๒๗๐.๒ การถือครอ ทรัพย์สนิออ ลูกค้าท าให้เกดิปัญหาและอุปสรรคต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา 

วิชาชีพในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานจรรยาบรรณได้ ตัวอย่า เช่น ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรค

จากผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่ ก่อให้เกดิผลกระทบต่อหลักการพ้ืนฐานในเร่ือ พฤติกรรมทา วิชาชีพและ

ความเที่ย ธรรม เป็นต้น ดั น้ัน เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพท าหน้าที่เป็นผู้ดูแล

รักษาทรัพย์สนิอื่นออ ลูกค้า ควรปฏบิัติดั นี้  

  ก. แยกทรัพย์สนิที่ตนดูแลรักษาออกจากทรัพย์สนิออ ตนเอ หรือออ ส านัก านบัญชี 

  อ. การน าทรัพย์สนิที่ดูแลรักษาไปใช้ ให้กระท าได้ตามวัตถุประส ค์ที่ก าหนดไว้เท่าน้ัน 

 ค. ตลอดเวลาที่ท  าหน้าที่จะต้อ รับผิดชอบต่อทรัพย์สนิ รายได้ เ ินปันผลและก าไรที่เกิดจาก

ทรัพย์สนิ ตลอดจนบุคคลที่มีกรรมสทิธิ์ในทรัพย์สนิน้ัน 

  . ปฏบิัติตามกฎหมายและอ้อบั คับที่เกี่ยวอ้อ กบัการถือครอ และความรับผิดชอบในทรัพย์สนิ

นั้น 

๒๗๐.๓ ในกรณีที่มีส่วนออ  านให้บริการออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพได้รวมถึ เร่ือ ที่

เกี่ยวอ้อ กับการถือครอ ทรัพย์สินออ ลูกค้า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพจะต้อ 

สอบถามให้เหมาะสมเกี่ยวกับแหล่ ที่มาออ ทรัพย์สินและพิจารณาถึ ภาระผูกพันทา กฎหมาย และ

อ้อบั คับต่า  ๆ ถ้าทรัพย์สินนั้นได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเ ิน กจ็ะท าให้เกิด

ปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานจรรยาบรรณได้   ในกรณีดั กล่าวนี้ ผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพอาจพิจารณาออค าปรึกษาทา กฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 

 

หมวด  ๒๘๐  

ความเท่ียงธรรมส าหรบับริการทุกประเภท 

๒๘๐.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพควรตัดสินใจในระหว่า การให้บริการทา วิชาชีพว่ามี

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานออ จรรยาบรรณทา วิชาชีพในเร่ือ ความเที่ย 

ธรรม อันเป็นผลมาจากการมีผลประโยชน์หรือมีความสัมพันธ์กับลูกค้า กรรมการ เ จ้าหน้าที่หรือ

ลูกจ้า ออ ลูกค้าหรือไม่ ตัวอย่า  เช่น ความสนิทสนมคุ้นเคยซึ่ เป็นผลมาจากการเป็นสมาชิกใน

ครอบครัวหรือ ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในทา ส่วนตัวหรือทา ธุรกิจ ท าให้มีผลกระทบต่อหลักการ

พ้ืนฐานในเร่ือ ความเที่ย ธรรมได้ 

๒๘๐.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพที่ให้บริการความเช่ือมั่น ควรมีความเป็นอสิระจากลูกค้าที่

ให้บริการความเช่ือมั่น ซึ่ รวมถึ ความเป็นอิสระทา ด้านจิตใจและในเชิ ประจักษ์ เพ่ือผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพจะสามารถให้อ้อสรุป และแสด ให้ผู้อื่นเห็นว่าตนให้อ้อสรุปต่า ๆ 

โดยปราศจากความล าเอีย  ความอัดแย้ ทา ผลประโยชน์ หรือภายใต้อิทธิพลออ บุคคลอื่น ส าหรับ

แนวทา ปฏิบัติในเร่ือ ความเป็นอิสระเมื่อให้บริการให้ความเช่ือมั่นได้อธิบายไว้ในหมวด ๒๙๐ และ 

๒๙๑ ออ ประมวลจรรยาบรรณนี้  

๒๘๐.๓ การเกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเร่ือ ความเที่ย ธรรมในการให้บริการ

วิชาชีพบัญชีอ้ึนอยู่กับสถานการณ์ออ  านให้บริการและลักษณะออ  านที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่

ให้บริการทา วิชาชีพให้บริการ 

๒๘๐.๔ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพต้อ ประเมินความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคและ

ประยุกต์ใช้มาตรการป้อ กันในกรณีจ าเป็น เพ่ืออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กนั เช่น 

 การถอนตัวจากกลุ่มผู้ปฏบิัติ านที่ให้บริการ 

 การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกบัวิธกีารที่เหมาะสม 

 การยกเลิกความสมัพันธด้์านการเ ินและธุรกจิที่ท  าให้เกดิปัญหาและอุปสรรค 

 การหารือประเดน็ปัญหากบัผู้บริหารในระดับที่ส ูกว่าตนในส านัก านบัญชีที่ตนส ักดั 

 การหารือประเดน็ปัญหากบัผู้มีหน้าที่เกี่ยวอ้อ กบัเร่ือ ธรรมาภิบาลออ ลูกค้า 

 ถ้ามาตรการป้อ กนัอ้า ต้นไม่สามารถอจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ผู้ 

ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพควรปฏเิสธและยุติการให้บริการดั กล่าว 

 

 

 

 



๓๙ 

 

หมวด  ๒๙๐   

ความเป็นอิสระส าหรบังานสอบบญัชีและงานสอบทานงบการเงิน 

๒๙๐.๑  เนื้ อหาในหมวดนี้ กล่าวถึ อ้อก าหนดด้านความเป็นอิสระส าหรับ านสอบบัญชีและ านสอบทาน บ

การเ ิน ซึ่ เป็น านให้ความเช่ือมั่นที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพจะแสด อ้อสรุปต่อ

 บการเ ิน  านดั กล่าวประกอบด้วย  านสอบบัญชีและ านสอบทาน บการเ ินเพ่ือราย านต่อ บ

การเ ินที่สมบูรณ์ชุดหนึ่ และ บการเ ิน บใด บหนึ่  อ้อก าหนดด้านความเป็นอิสระส าหรับ านให้

ความเช่ือมั่นซึ่ ไม่ใช่ านสอบบัญชีหรือ านสอบทาน บการเ ินได้กล่าวไว้หมวด ๒๙๑ 

๒๙๐.๒ ในบา สถานการณ์ที่เกี่ยวอ้อ กับ านสอบบัญชีซ่ึ ราย านการสอบบัญชีมีอ้อจ ากัดในการน าไปใช้และ

เผยแพร่ รวมถึ กรณีซ่ึ เป็นไปตามเ ื่อนไอที่ก าหนด อ้อก าหนดด้านความเป็นอิสระในหมวดนี้ อาจ

เปล่ียนแปล ไปตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ ๒๙๐.๕๐๐ ถึ  ๒๙๐.๕๑๔ การเปล่ียนแปล ในอ้อก าหนด

ดั กล่าวไม่ให้น าไปใช้ในกรณอีอ การสอบบัญชีออ  บการเ ินซึ่ เป็นไปตามประมวลออ กฎหมายหรือ

อ้อบั คับ 

๒๙๐.๓  ในหมวดนี้ ได้ให้ความหมายออ ค าต่อไปนี้คือ 

(ก) “การสอบบัญชี” “กลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี” “ านสอบบัญชี” “ลูกค้า านสอบบัญชี” และ 

“ราย านการสอบบัญชี” รวมถึ  “ านสอบทาน” “กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบทาน” “ านสอบ

ทาน บการเ ิน” “ลูกค้า านสอบทาน”  และ “ราย านการสอบทาน” และ 

(อ)   “ส านัก าน” รวมถึ  “ส านัก านเครืออ่าย” เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่า อื่น 

แนวทางของกรอบแนวคิดในเร่ืองความเป็นอิสระ 

๒๙๐.๔ ในกรณอีอ  านสอบบัญชีซ่ึ เกี่ยวอ้อ กับผลประโยชน์ออ สาธารณะ สมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบ

บัญชี ส านัก านและส านัก านเครืออ่ายต้อ ด าร ความเป็นอิสระจากลูกค้า านสอบบัญชีภายใต้

ประมวลจรรยาบรรณนี้  

๒๙๐.๕ วัตถุประส ค์ออ หมวดนี้ คือ เพ่ือเป็นแนวทา ส าหรับส านัก านและสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบ

บัญชีในการถือปฏบิัติตามแนวทา ออ กรอบแนวคิดตามที่จะอธิบายต่อไปเพ่ือให้บรรลุผลและค ไว้ซ่ึ 

ความเป็นอสิระ 

๒๙๐.๖  ความเป็นอสิระ ประกอบด้วย    

(ก) ความเป็นอสิระด้านจิตใจ (Independence of mind)   

ภาวะทา จิตใจซ่ึ กล้าที่จะแสด ความเหน็ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อทิธพิลใดๆ ซึ่ มีผลกระทบต่อ

การใช้วิจารณญาณเย่ีย ผู้ประกอบวิชาชีพ ความเป็นอสิระด้านจิตใจน้ีจะส่ ผลให้บุคคลใดๆ 

สามารถปฏบิัติ านได้ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ความเที่ย ธรรมและสามารถใช้ความส สยัเย่ีย 

ผู้ประกอบวิชาชีพได้  

(อ)   ความเป็นอสิระอนัเป็นที่ประจักษ์ (Independence of Appearance) 

การหลีกเล่ีย อ้อเทจ็จริ และการตกอยู่ในสถานการณ์ต่า ๆ ที่มีนัยส าคัญซ่ึ อาจท าให้บุคคลที่

สามซ่ึ ได้ใช้วิจารณญาณเย่ีย วิญญูชนและได้รับทราบอ้อเทจ็จริ ต่า ๆ และสถานการณ์



๔๐ 

 

ดั กล่าวแล้วอาจเช่ือได้ว่า ส านัก านหรือสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีอาดความ

ซ่ือสตัย์สจุริต ความเที่ย ธรรมหรืออาดการใช้วิจารณญาณเย่ีย ผู้ประกอบวิชาชีพ  

๒๙๐.๗  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ น าแนวทา ออ กรอบแนวคิดไปใช้ในเร่ือ ต่อไปนี้  

 (ก)  การระบุถึ ปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอสิระ 

(อ)  การประเมินความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคที่ได้ระบุไว้ และ 

(ค)  การใช้มาตรการป้อ กันเมื่อจ าเป็นเพ่ืออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ 

ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเห็นว่าไม่มีมาตรการป้อ กันใดๆ ที่เหมาะสมหรือไม่สามารถน า

มาตรการป้อ กนัที่มีอยู่มาใช้เพ่ืออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีต้อ อจัดสถานการณ์หรือความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรค หรือลด หรือยุติ

 านสอบบัญชีนั้น   

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ ใช้ดุลยพินิจเย่ีย ผู้ประกอบวิชาชีพในการถือปฏบิัติตามกรอบแนวคิดนี้  

๒๙๐.๘ ในสถานการณ์ที่แตกต่า กันหรือหลายๆ สถานการณ์รวมกันอาจมีความเกี่ยวอ้อ ในการประเมินปัญหา

และอุปสรรคต่อความเป็นอสิระ ดั น้ัน จึ เป็นไปไม่ได้ที่จะก าหนดสถานการณ์ทุกสถานการณ์ที่ก่อให้เกิด

ปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอสิระและการระบุถึ มาตรการที่เหมาะสม ดั น้ัน ประมวลจรรยาบรรณนี้

จึ ได้ก าหนดกรอบแนวคิดซึ่ ก าหนดให้ส านัก านและสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีต้อ ระบุและ

ประเมินปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอิสระดั กล่าว  แนวทา ออ กรอบแนวคิดจะช่วยผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีในทา ปฏิบัติในการถือปฏิบัติตามอ้อก าหนดออ จรรยาบรรณนี้  ซึ่ ท าให้เหมาะส าหรับความ

หลากหลายในสถานการณ์ต่า ๆ อันก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอิสระและป้อ กันผู้

ประกอบวิชาชีพบัญชีจากการสรุปว่า สถานการณ์ที่เกิดอ้ึนไม่กระทบต่อความเป็นอิสระหากไม่มีอ้อห้ามที่

ชัดเจนเท่านั้น  

๒๙๐.๙  ตั้ แต่ย่อหน้าที่ ๒๙๐.๑๐๐ เป็นต้นไป จะอธิบายถึ วิธีการในการน าแนวทา ออ กรอบแนวคิดในเร่ือ 

ความเป็นอสิระไปถือปฏบิัติ ย่อหน้าดั กล่าวไม่ได้กล่าวถึ สถานการณทุ์กสถานการณแ์ละความสมัพันธ์

ทุกความสมัพันธท์ี่ก่อให้เกดิหรืออาจก่อให้เกดิปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอสิระได้ 

๒๙๐.๑๐ ในการตัดสนิใจว่าจะรับ านสอบบัญชีหรือยั ค รับ านสอบบัญชีต่อไปหรือไม่ หรือในการตัดสนิใจว่า

จะให้บุคคลใดเอ้าร่วมเป็นสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีหรือไม่ ส านัก านต้อ ระบุและ

ประเมินปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอิสระ ถ้าปัญหาและอุปสรรคไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และ

ในการตัดสนิใจว่าจะรับ านสอบบัญชีหรือไม่ หรือจะให้บุคคลใดเอ้าร่วมในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี

หรือไม่น้ัน ส านัก านต้อ พิจารณาว่า มีมาตรการป้อ กันใดหรือไม่ที่จะช่วยอจัดหรือลดปัญหาและ

อุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หากเป็นการตัดสินใจว่าจะยั ค รับ านสอบบัญชีต่อไปหรือไม่ 

ส านัก านต้อ พิจารณาว่า มาตรการป้อ กันที่มีอยู่ยั ค มีประสิทธิผลในการอจัดหรือลดปัญหาและ

อุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ หรือจ าเป็นต้อ ใช้มาตรการป้อ กันอื่นๆ หรือไม่ หรือ

จ าเป็นต้อ ยุติการรับ านสอบบัญชีหรือไม่  เมื่อใดกต็ามที่ส  านัก านได้รับอ้อมูลใหม่เกี่ยวกับปัญหาและ



๔๑ 

 

อุปสรรคต่อความเป็นอิสระในระหว่า การรับ าน ส านัก านต้อ ประเมินความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและ

อุปสรรคดั กล่าวตามที่ก าหนดในแนวทา ออ กรอบแนวคิด 

๒๙๐.๑๑ เน้ือหาในหมวดน้ีเกี่ยวอ้อ กับความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอิสระ ในการ

ประเมินความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวต้อ พิจารณาทั้ ปัจจัยเชิ คุณภาพและเชิ 

ปริมาณประกอบกนั 

๒๙๐.๑๒ เนื้ อหาส่วนใหญ่ในหมวดนี้ ไม่ได้ก าหนดความรับผิดชอบเฉพาะออ แต่ละบุคคลในส านัก านส าหรับ

การด าเนินการที่เกี่ยวอ้อ กบัความเป็นอสิระ เน่ือ จากความรับผิดชอบอาจแตกต่า กันอึ้ นอยู่กับอนาด 

โคร สร้า และการจัดอ ค์กรออ ส านัก าน มาตรฐานการควบคุมคุณภาพระหว่า ประเทศก าหนดให้

ส านัก านจัดท านโยบายและกระบวนการการท า านที่ออกแบบเพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นอย่า 

สมเหตุสมผลว่า มีการค ไว้ซ่ึ ความเป็นอสิระตามที่ก าหนดโดยอ้อก าหนดออ จรรยาบรรณที่เกี่ยวอ้อ  

นอกจากนี้  มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่า ประเทศได้ก าหนดให้หุ้นส่วนผู้รับผิดชอบใน านให้อ้อสรุป

เกี่ยวกบัการปฏบิัติตามประมวลในเร่ือ ความเป็นอสิระที่ได้น ามาปฏบิัติในการรับ าน 

เครือข่ายและส านกังานเครือข่าย 

๒๙๐.๑๓ ในกรณทีี่ส  านัก านมีลักษณะเป็นส านัก านเครืออ่าย ส านัก านต้อ เป็นอิสระจากลูกค้า านสอบบัญชีออ 

ส านัก านอื่นๆ ภายในเครืออ่ายด้วย (เว้นแต่จะก าหนดเป็นอย่า อื่นไว้ในประมวลจรรยาบรรณนี้ ) 

ประมวลจรรยาบรรณในเร่ือ ความเป็นอิสระในหมวดน้ีที่ใช้กับส านัก านเครืออ่าย ให้น าไปใช้กับกิจการ

ใดๆ เช่น กิจการที่ให้บริการค าปรึกษาหรือให้บริการวิชาชีพกฎหมาย ซ่ึ เอ้าเ ื่อนไอตามค านิยามออ 

ส านัก านเครืออ่าย โดยไม่ต้อ ค านึ ว่า กจิการดั กล่าวเอ้าเ ื่อนไอตามค านิยามออ ส านัก านหรือไม่  

๒๙๐.๑๔ เพ่ือเป็นการเพ่ิมอีดความสามารถออ ส านัก านในการให้บริการทา วิชาชีพ ส านัก านต่า ๆ มักจะจัด

โคร สร้า ให้ใหญ่อ้ึนโดยร่วมกับส านัก านและกิจการอื่นๆ การมีโคร สร้า ที่ใหญ่อ้ึนดั กล่าวเป็นการ

สร้า เครืออ่ายหรือไม่น้ันอ้ึนอยู่กับอ้อเทจ็จริ และสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจ  และไม่ได้อ้ึนอยู่กับว่า

ส านัก านและกิจการต่า ๆ นั้นเป็นคนละนิติบุคคลหรือเป็นนิติบุคคลเดียวกันหรือไม่ ตัวอย่า เช่น 

โคร สร้า อนาดใหญ่อาจมีวัตถุประส ค์เพีย เพ่ืออ านวยความสะดวกในการส่ ต่อ านให้กัน ซึ่ ไม่เอ้า

เ ื่อนไอที่จ าเป็นในการตั้ อ้ึนเป็นเครืออ่าย ในอีกกรณีหน่ึ โคร สร้า อนาดใหญ่อาจมีวัตถุประส ค์

เพ่ือให้ความร่วมมือระหว่า กันและส านัก านมีการใช้ช่ือทา การค้าร่วมกัน การใช้ระบบการควบคุม

คุณภาพร่วมกนัหรือการใช้ทรัพยากรทา วิชาชีพที่ส  าคัญร่วมกนัซ่ึ สิ่ เหล่าน้ีถือว่าเป็นเครืออ่าย  

๒๙๐.๑๕ ในการพิจารณาว่าโคร สร้า อนาดใหญ่ถือเป็นเครืออ่ายหรือไม่นั้น ต้อ พิจารณาโดยค านึ ถึ มุมมอ 

ออ บุคคลที่สามซ่ึ ได้ใช้วิจารณญาณเย่ีย วิญญูชนและได้รับทราบอ้อเท็จจริ และสถานการณ์ที่

เฉพาะเจาะจ ทั้ หมด ซึ่ กิจการต่า ๆ เหล่าน้ันมีความเกี่ยวอ้อ กันในลักษณะออ การเป็นเครืออ่ายที่

ปรากฎอยู่หรือไม่ การพิจารณาดั กล่าวต้อ น าไปใช้อย่า สม ่าเสมอกบัทั้ เครืออ่าย 

๒๙๐.๑๖ ในกรณีที่โคร สร้า อนาดใหญ่มีวัตถุประส ค์เพ่ือให้ความร่วมมือระหว่า กันและมีวัตถุประส ค์อย่า 

ชัดเจนในการปันส่วนก าไรหรือต้นทุนระหว่า กิจการต่า ๆ ที่อยู่ภายในโคร สร้า เดียวกันจะถือว่าเป็น

เครืออ่าย อย่า ไรกต็าม การปันส่วนต้นทุนที่ไม่มีนัยส าคัญจะไม่ถือว่าก่อให้เกิดเครืออ่าย นอกจากนี้  

หากการปันส่วนต้นทุนจ ากัดเฉพาะต้นทุนต่า ๆ ที่เกี่ยวอ้อ กับการพัฒนาวิธีการสอบบัญชี คู่มือการ



๔๒ 

 

สอบบัญชี หรือหลักสูตรฝึกอบรม จะไม่ถือว่าก่อให้เกิดเครืออ่าย นอกจากนี้ การร่วมมือระหว่า 

ส านัก านและกิจการที่ไม่เกี่ยวอ้อ กันในการให้บริการหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์จะไม่ถือว่าก่อให้เกิด

เครืออ่ายด้วย 

๒๙๐.๑๗ ในกรณีที่โคร สร้า อนาดใหญ่มีวัตถุประส ค์เพ่ือให้ความร่วมมือระหว่า กันและกิจการต่า ๆ ภายใน

โคร สร้า มีการใช้ความเป็นเจ้าออ  การควบคุมหรือการบริหาร านร่วมกันจะถือว่าเป็นเครืออ่าย กรณี

ดั กล่าวอาจด าเนินการโดยมีการท าสญัญาหรือรูปแบบอื่นใดกไ็ด้ 

๒๙๐.๑๘ ในกรณีที่โคร สร้า อนาดใหญ่มีวัตถุประส ค์เพ่ือให้ความร่วมมือระหว่า กันและกิจการต่า ๆ ภายใน

โคร สร้า มีการใช้นโยบายและกระบวนการออ การควบคุมคุณภาพร่วมกันจะถือว่าเป็นเครืออ่าย 

ส าหรับวัตถุประส ค์นี้  นโยบายและกระบวนการออ การควบคุมคุณภาพร่วมกนั หมายถึ  นโยบายและ

กระบวนการที่ถูกออกแบบ น าไปใช้และติดตามผลทั่วทั้ โคร สร้า อนาดใหญ่น้ัน 

๒๙๐.๑๙ ในกรณีที่โคร สร้า อนาดใหญ่มีวัตถุประส ค์เพ่ือให้ความร่วมมือระหว่า กันและกิจการต่า ๆ ภายใน

โคร สร้า มีการใช้กลยุทธ์ทา ธุรกิจร่วมกันจะถือว่าเป็นเครืออ่าย การใช้กลยุทธ์ทา ธุรกิจร่วมกัน

เกี่ยวอ้อ กับการมีอ้อตกล โดยกิจการที่จะบรรลุวัตถุประส ค์เชิ กลยุทธ์เดียวกัน ทั้ น้ีกิจการไม่ถือว่า

เป็นส านัก านเครืออ่ายเพีย ด้วยเหตุผลที่ว่าส านัก านร่วมกับกิจการอื่นเสนอออ การให้บริการทา 

วิชาชีพ  

๒๙๐.๒๐ ในกรณีที่โคร สร้า อนาดใหญ่มีวัตถุประส ค์เพ่ือให้ความร่วมมือระหว่า กันและกิจการต่า ๆ ภายใน

โคร สร้า มีการใช้ช่ือทา การค้าร่วมกันจะถือว่าเป็นเครืออ่าย การใช้ช่ือทา การค้าร่วมกัน หมายความ

รวมถึ  การใช้ตัวย่อหรือช่ือร่วมกัน จะถือว่าใช้ช่ือทา การค้าร่วมกันกับกิจการอื่น เมื่อหุ้ นส่วนออ 

ส านัก านล ลายมือช่ือในราย านการสอบบัญชีโดยมีช่ือทา การค้าเป็นส่วนหนึ่ ออ ช่ือส านัก านหรือ

ใช้ควบคู่กบัช่ือออ ส านัก าน 

๒๙๐.๒๑ แม้ว่าส านัก านหนึ่ จะไม่อยู่ในเครืออ่ายและไม่ได้ใช้ช่ือทา การค้าเป็นส่วนหนึ่ ออ ช่ือส านัก าน แต่

อาจมีเหตุการณเ์ป็นที่ปรากฏว่าส านัก านอยู่ในเครืออ่าย หากส านัก านมีการอ้า อิ ช่ือทา การค้าไว้ใน

อุปกรณ์เคร่ือ เอียนหรือเอกสารโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่า ๆ ว่าตนเอ เป็นสมาชิกออ กลุ่มออ 

ส านัก าน ดั นั้น หากส านัก านไม่มีการช้ีแจ ถึ การอ้า ความเป็นสมาชิกดั กล่าว อาจท าให้ถูกมอ ได้

ว่าส านัก านเป็นส่วนหนึ่ ออ เครืออ่าย 

๒๙๐.๒๒ ถ้าส านัก านหนึ่ มีการอายส่วนหนึ่ ออ การปฏบิัติ านออกไปซึ่ ในบา กรณอีาจมีการก าหนดในสญัญา

อาย โดยให้ส่วน านดั กล่าวจะยั ค ใช้ช่ือหรือส่วนใดส่วนหนึ่ ออ ช่ือออ ส านัก านไปอีกระยะเวลา

หน่ึ ที่ก าหนดไว้ แม้ว่าส่วน านน้ันจะไม่เกี่ยวอ้อ กับส านัก านอีกต่อไปแล้ว ในสถานการณ์ดั กล่าว 

แม้ว่าทั้ สอ กจิการจะปฏิบัติ านภายใต้ช่ือร่วมกัน แต่อ้อเทจ็จริ มีอยู่ว่าทั้ สอ กิจการไม่ได้อยู่ภายใต้

โคร สร้า อนาดใหญ่ที่มีวัตถุประส ค์เพ่ือให้ความร่วมมือระหว่า กันอีกต่อไป ดั น้ัน จึ ไม่เป็น

ส านัก านเครืออ่ายกนั กจิการทั้ สอ ดั กล่าวต้อ พิจารณาว่าควรเปิดเผยอ้อเทจ็จริ ที่ว่ากิจการไม่เป็น

ส านัก านเครืออ่ายกนัแล้วอย่า ไรเพ่ือให้เป็นที่ประจักษ์ต่อบุคคลภายนอก 



๔๓ 

 

๒๙๐.๒๓ ในกรณีที่โคร สร้า อนาดใหญ่มีวัตถุประส ค์เพ่ือให้ความร่วมมือระหว่า กันและกิจการต่า ๆ ภายใน

โคร สร้า มีการใช้ทรัพยากรทา วิชาชีพที่ส  าคัญร่วมกันจะถือว่าเป็นเครืออ่าย ทรัพยากรทา วิชาชีพ

ดั กล่าวรวมถึ  

 การใช้ระบบในการปฏบิัติ านร่วมกนัซ่ึ ท าให้ส านัก านสามารถแลกเปล่ียนอ้อมูลระหว่า กันได้ 

เช่น อ้อมูลออ ลูกค้า อ้อมูลค่าบริการและบันทกึเวลาท า าน 

 หุ้นส่วนและพนัก าน 

 ฝ่าย านด้านวิชาการซึ่ ให้ค าปรึกษาในประเดน็ต่า ๆ ด้านวิชาการหรือลักษณะอุตสาหกรรม

เป็นการเฉพาะ รายการหรือเหตุการณต่์า ๆ ส าหรับ านให้ความเช่ือมั่น 

 วิธกีารสอบบัญชีหรือคู่มือการสอบบัญชี และ 

 หลักสตูรและสิ่ อ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม 

๒๙๐.๒๔ ในการพิจารณาว่าการใช้ทรัพยากรทา วิชาชีพร่วมกันมีนัยส าคัญและท าให้ส านัก านนั้นเป็นส านัก าน

เครืออ่ายหรือไม่ ต้อ พิจารณาจากอ้อเทจ็จริ และสถานการณ์ต่า ๆ ที่เกี่ยวอ้อ  ในกรณีที่ทรัพยากรที่

ใช้ร่วมกันถูกจ ากัดเป็นเพีย การใช้วิธีการสอบบัญชีหรือคู่มือการสอบบัญชีร่วมกัน โดยไม่มีการ

แลกเปล่ียนบุคลากรหรือลูกค้าหรืออ้อมูลทา การตลาด ยั อาจถือไม่ได้ว่าการใช้ทรัพยากรร่วมกันนั้นมี

นัยส าคัญ การพิจารณาความมีนัยส าคัญออ การใช้ทรัพยากรทา วิชาชีพร่วมกันดั กล่าวให้น าไปถือ

ปฏบิัติกบักรณอีอ การฝึกอบรมร่วมกนัด้วย อย่า ไรกต็าม ในกรณีที่การใช้ทรัพยากรร่วมกันเกี่ยวอ้อ 

กบัการแลกเปล่ียนบุคลากรหรืออ้อมูล เช่น กรณทีี่ใช้พนัก านปฏิบัติ านที่จัดไว้ร่วมกัน (shared pool) 

หรือกรณร่ีวมกนัจัดตั้ ฝ่าย านด้านวิชาการอึ้นภายในโคร สร้า อนาดใหญ่เพ่ือให้ค าแนะน าด้านวิชาการ

ซ่ึ ส านัก านต่า  ๆ ที่ร่วมกันจัดตั้ จะต้อ ปฏิบัติตาม กรณีดั กล่าวเป็นกรณีที่บุคคลที่สามซ่ึ ได้ใช้

วิจารณญาณเย่ีย วิญญูชนสรุปว่าการใช้ทรัพยากรร่วมกนัเช่นน้ันมีนัยส าคัญ 

กิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียต่อสาธารณะ 

๒๙๐.๒๕ เนื้ อหาในหมวด ๒๙๐ มีก าหนดเพ่ิมเติมที่สะท้อนถึ ออบเอตออ ผลประโยชน์ออ สาธารณะและเพ่ือ

วัตถุประส ค์ออ หมวดน้ี ค าว่ากจิการที่มีส่วนได้เสยีต่อสาธารณะ หมายถึ  

(ก)  กจิการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้ หมด และ 

(อ)  กจิการใดๆ ซ่ึ  

(๑)  ถูกนิยามโดยกฎเกณฑห์รืออ้อกฎหมายให้เป็นกจิการที่มีส่วนได้เสยีต่อสาธารณะ หรือ 

(๒)  ถูกก าหนดโดยกฎเกณฑ์หรืออ้อกฎหมายให้มีการสอบบัญชีซึ่ ต้อ ปฏิบัติในเร่ือ  

อ้อก าหนดด้านความเป็นอสิระเช่นเดียวกบัการถือปฏบิัติในการสอบบัญชีออ กจิการที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ดั กล่าวอาจถูกก าหนดอึ้ นโดยหน่วย านก ากับ

ดูแลใดๆ ที่เกี่ยวอ้อ  ซ่ึ รวมถึ หน่วย านก ากบัดูแล านสอบบัญชี 

๒๙๐.๒๖ ส านัก านและอ ค์กรที่ส  านัก านเป็นสมาชิกอยู่ควรที่จะพิจารณาว่าจะปฏิบัติต่อกิจการใดหรือกิจการ

ประเภทใดเช่นเดียวกบักจิการที่มีส่วนได้เสยีต่อสาธารณะหรือไม่ หากกจิการน้ันมีผู้มีส่วนได้เสยีจ านวน

มากและหลากหลายกลุ่ม ปัจจัยต่า ๆ ที่ควรน ามาพิจารณาให้รวมถึ  



๔๔ 

 

 ลักษณะออ ธุรกจิ เช่น การถือครอ ทรัพย์สนิในลักษณะออ การดูแลทรัพย์สนิส าหรับผู้มีส่วนได้เสยี

จ านวนมาก ตัวอย่า อาจรวมถึ สถาบันการเ ิน เช่น ธนาคาร และบริษัทประกัน และกอ ทุนบ าเหนจ็

บ านาญ 

 อนาดออ กจิการ และ 

 จ านวนพนัก าน 

 

กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 

๒๙๐.๒๗ ในกรณีออ ลูกค้า านสอบบัญชีซ่ึ เป็นกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การกล่าวถึ ลูกค้า

 านสอบบัญชีในหมวดน้ีให้หมายความรวมถึ  กิจการที่เกี่ยวอ้อ กันออ ลูกค้าด้วย (เว้นแต่จะก าหนด

เป็นอย่า อื่น) ส าหรับกรณีออ ลูกค้า านสอบบัญชีอื่นๆ ทั้ หมด การกล่าวถึ ลูกค้า านสอบบัญชีใน

หมวดน้ีให้หมายความรวมถึ  กจิการที่เกี่ยวอ้อ กนัซ่ึ ลูกค้ามีอ านาจควบคุมทา ตร หรือทา อ้อม เมื่อ

กลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีทราบหรือมีเหตุที่จะเช่ือได้ว่าความสมัพันธ์หรือสถานการณ์หน่ึ ซ่ึ เกี่ยวกับ

กิจการที่เกี่ยวอ้อ กันอีกแห่ หน่ึ ออ ลูกค้ามีความเกี่ยวอ้อ กับการประเมินความเป็นอิสระจากลูกค้า

ออ ส านัก านดั กล่าว กลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีต้อ พิจารณากจิการที่เกี่ยวอ้อ กันน้ันด้วยในการระบุ

และประเมินปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอสิระและหามาตรการป้อ กนัที่เหมาะสมมาใช้ 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล 

๒๙๐.๒๘ แม้ว่าจะไม่มีการก าหนดไว้ในประมวลจรรยาบรรณ มาตรฐานการสอบบัญชีที่บั คับใช้ กฎหมายหรือ

กฎเกณฑ์ใดๆ แต่การสื่อสารกันอย่า สม ่าเสมอระหว่า ส านัก านและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลออ 

ลูกค้า านสอบบัญชีเกี่ยวกับความสัมพันธ์และประเด็นอื่นใดที่ส  านัก านเห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อ

ความเป็นอิสระถือเป็นสิ่ ที่ควรปฏิบัติ การสื่อสารดั กล่าวจะช่วยให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลกิจการ

สามารถที่จะ 

(ก)  พิจารณาการใช้ดุลยพินิจออ ส านัก านในการระบุและประเมินปัญหาและอุปสรรคต่อความ

เป็นอสิระ 

(อ)  พิจารณาความเหมาะสมออ มาตรการป้อ กันที่น ามาใช้เพ่ืออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรค

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ 

(ค)  เลือกการด าเนินการที่เหมาะสม  

แนวทา ดั กล่าวจะเป็นประโยชน์อย่า มากในกรณีออ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการถูกอ่มอู่

คุกคามและความคุ้นเคยสนิทสนม 

เอกสารหลกัฐาน 

๒๙๐.๒๙ เอกสารหลักฐานถือเป็นหลักฐานประกอบการใช้ดุลยพินิจออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการให้อ้อสรุป

เกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามอ้อก าหนดในเร่ือ ความเป็นอิสระ การอาดเอกสารอ้า อิ ไม่ใช่สิ่ ช้ีว่า

ส านัก านได้พิจารณาเร่ือ ใดเร่ือ หนึ่ แล้วหรือไม่ หรือไม่ใช่สิ่ ช้ีว่าส านัก านมีความเป็นอสิระหรือไม่ 



๔๕ 

 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ จัดท าเอกสารสรุปเกี่ยวกบัการปฏบิัติตามอ้อก าหนดในเร่ือ ความเป็นอิสระ 

รวมทั้ สาระออ การหารือใดๆ ที่เกี่ยวอ้อ ซ่ึ จะช่วยสนับสนุนอ้อสรุปดั กล่าว ดั น้ัน 

(ก)  ในกรณีที่มาตรการป้อ กันมีความจ าเป็นเพ่ือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ

ได้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ จัดท าเอกสารเกี่ยวกับลักษณะออ ปัญหาและอุปสรรคและ

มาตรการป้อ กันที่มีอยู่หรือที่น ามาใช้เพ่ือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

และ 

(อ)  ในกรณอีอ ปัญหาและอุปสรรคซึ่ จ าเป็นต้อ ท าการวิเคราะห์อย่า มีนัยส าคัญเพ่ือตัดสนิใจว่า

จ าเป็นต้อ มีมาตรการป้อ กันหรือไม่และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสรุปว่าไม่มีความจ าเป็น

เน่ือ จากปัญหาและอุปสรรคที่เกิดอ้ึนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้อยู่แล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ต้อ จัดท าเอกสารเกี่ยวกับลักษณะออ ปัญหาและอุปสรรคและเหตุผลประกอบอ้อสรุป

ดั กล่าว 

ช่วงระยะเวลาในการรบังาน 

๒๙๐.๓๐ ความเป็นอสิระจากลูกค้า านสอบบัญชีเป็นสิ่ จ าเป็นที่ต้อ มีทั้ ในระหว่า ช่ว ระยะเวลาในการรับ าน

และครอบคลุมถึ ช่ว ระยะเวลาออ  บการเ ิน ช่ว ระยะเวลาในการรับ านจะเร่ิมอึ้ นเมื่อกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีเร่ิมต้นให้บริการ านสอบบัญชีและสิ้นสดุเมื่อมีการออกราย านการสอบบัญชี ใน

กรณทีี่การรับ านมีลักษณะเกดิอ้ึนใหม่เป็นรอบๆ จะถือว่าสิ้นสดุระยะเวลาในการรับ านเมื่อมีการแจ้ 

จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ ออ คู่สญัญาถึ การสิ้นสดุความสมัพันธ์ทา วิชาชีพ หรือเมื่อมีการออกราย านการ

สอบบัญชีฉบับสดุท้าย แล้วแต่เหตุการณใ์ดจะเกดิอึ้นทหีลั  

๒๙๐.๓๑ ในกรณทีี่กจิการใดกิจการหน่ึ กลายเป็นลูกค้า านสอบบัญชีในระหว่า หรือหลั จากช่ว ระยะเวลาออ  

 บการเ ินซึ่ ส านัก านจะต้อ แสด ความเหน็ ส านัก านต้อ พิจารณาว่ามีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ

เกดิอึ้นจากสิ่ ต่อไปนี้หรือไม่ 

(ก)  ความสมัพันธ์ทา การเ ินหรือทา ธุรกิจกับลูกค้า านสอบบัญชีที่เกิดอ้ึนระหว่า หรือหลั จาก

ช่ว ระยะเวลาออ  บการเ ินแต่ก่อนการตอบรับ านสอบบัญชี หรือ 

(อ)  การให้บริการในอดีตที่ได้ให้บริการแก่ลูกค้า านสอบบัญชี 

๒๙๐.๓๒ หากส านัก านได้เคยให้บริการที่ไม่ใช่ านที่ให้ความเช่ือมั่นแก่ลูกค้า านสอบบัญชีในระหว่า หรือ

หลั จากช่ว ระยะเวลาออ  บการเ ินแต่ก่อนวันที่กลุ่มผู้ปฏิบัติ านตรวจสอบจะเร่ิมต้นให้บริการ

 านสอบบัญชีและการให้บริการดั กล่าวไม่สามารถกระท าได้ในระหว่า ช่ว ที่ รับ านสอบบัญชี 

ส านัก านต้อ ประเมินว่ามีผลกระทบใดๆ ต่อความเป็นอสิระที่เกดิอ้ึนจากการให้บริการดั กล่าวหรือไม่ 

หากผลกระทบที่เกดิอ้ึนไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การรับ านตรวจสอบจะเกิดอ้ึนได้เฉพาะในกรณีที่มี

การใช้มาตรการป้อ กันที่เหมาะสมเพ่ืออจัดหรือลดผลกระทบที่เกิดอ้ึนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

เท่านั้น ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กนัดั กล่าวรวมถึ  

 ไม่น าบุคลากรที่ได้ให้บริการใน านที่ไม่ใช่ านที่ให้ความเช่ือมั่นดั กล่าว มาเป็นสมาชิกออ 

กลุ่มผู้ปฏบิัติ านตรวจสอบ 



๔๖ 

 

 จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอื่นเอ้าสอบทาน านตรวจสอบและ านที่ไม่ใช่ านที่ให้ความ

เช่ือมั่นตามความเหมาะสม หรือ 

 มอบหมายให้ส านัก านอื่นเอ้าประเมินผลออ  านให้บริการที่ไม่ใช่ านที่ให้ความเช่ือมั่น 

หรือ ให้ส านัก านอื่นปฏิบัติ านให้บริการที่ไม่ใช่ านที่ให้ความเช่ือมั่นน้ันอีกคร้ั หน่ึ  

ภายใต้ ออบเอตที่จ าเป็นเพ่ือให้ส านัก านอื่นน้ันเป็นผู้รับผิดชอบใน านให้บริการ

ดั กล่าว 

 

การควบรวมกิจการและการซ้ือกิจการ 

๒๙๐.๓๓ เมื่อกจิการหน่ึ กลายเป็นกจิการที่เกี่ยวอ้อ กบัลูกค้า านตรวจสอบ บการเ ินอนัเป็นผลมาจากการควบ

รวมกจิการหรือการซื้อกจิการ ส านัก านต้อ ระบุและประเมินส่วนได้เสยีและความสมัพันธ์ในอดีตและ

ปัจจุบันกบักจิการที่เกี่ยวอ้อ น้ันที่จะกระทบความเป็นอิสระและความสามารถในการรับ านตรวจสอบ

 บการเ ินต่อไปภายหลั การควบรวมกิจการหรือการซื้ อกิจการมีผลโดยพิจารณามาตรการป้อ กันที่

ส  านัก านมีอยู่ 

๒๙๐.๓๔  ส านัก านต้อ ใช้อ้ันตอนที่จ าเป็นเพ่ือยุติการมีส่วนได้เสยีหรือความสมัพันธ์ในปัจจุบันต่า ๆ ที่ไม่ได้รับ

อนุญาตตามประมวลจรรยาบรรณน้ีตั้ แต่วันที่การควบรวมกิจการหรือการซ้ือกิจการมีผล อย่า ไรก็

ตามถ้าส่วนได้เสียหรือความสมัพันธ์ในปัจจุบันไม่สามารถยุติได้อย่า สมเหตุผลในวันที่การควบรวม

กิจการหรือการซ้ือกิจการมีผล ตัวอย่า เช่น กิจการที่เกี่ยวอ้อ ไม่สามารถจัดให้มีผู้อื่นให้บริการอื่นที่

เป็นบริการนอกเหนือจาก านตรวจสอบ บการเ ินแทนส านัก านในช่ว เปล่ียนแปล อย่า เป็นอ้ันตอน

ตั้ แต่วันที่ควบรวมกจิการหรือการซ้ือกจิการมีผล ส านัก านต้อ ประเมินปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจาก

ส่วนได้เสียหรือความสัมพันธ์นั้น ความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคยิ่ มีมากอึ้ นเท่าใด ความ

เที่ย ธรรมออ ส านัก านย่ิ อาจถูกกระทบและจะไม่สามารถเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีออ กจิการได้ ความมี

นัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคจะอึ้นกบัปัจจัยต่า ๆ เช่น 

 ลักษณะและความมีนัยส าคัญออ ส่วนได้เสยีหรือความสมัพันธ์ 

 ลักษณะและความมีนัยส าคัญออ ความสมัพันธ์ออ กิจการที่เกี่ยวอ้อ  (เช่น เป็นบริษัทย่อย

หรือ บริษัทใหญ่) และ 

 ระยะเวลาจนกว่าส่วนได้เสยีหรือความสมัพันธจ์ะสามารถยุติได้อย่า สมเหตุผล 

  ส านัก านต้อ ปรึกษาหารือกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลถึ เหตุผลที่ ส่วนได้เสียหรือ

ความสัมพันธ์ไม่สามารถยุติได้อย่า สมเหตุผลในวันที่การควบรวมกิจการหรือการซ้ือกิจการมีผล 

และการประเมินความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคนั้น 

๒๙๐.๓๕ ถ้าผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลร้อ ออให้ส านัก านเป็นผู้สอบบัญชีต่อไป ส านัก านจะท าได้ต่อเมื่อ 

(ก)  ส่วนได้เสยีหรือความสมัพันธ์จะยุติโดยเรว็อย่า สมเหตุผลภายในหกเดือนนับแต่วันที่การควบ

รวมกจิการหรือการซื้อกจิการมีผล 



๔๗ 

 

(อ)  บุคคลใดๆ ซ่ึ มีส่วนได้เสียหรือความสัมพันธ์ รวมถึ บุคคลที่รับ านให้บริการอื่นที่ไม่ได้รับ

อนุญาตตามประมวลจรรยาบรรณนี้ จะต้อ ไม่เป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านตรวจสอบ บ

การเ ินหรือไม่ได้รับผิดชอบต่อการสอบทานการควบคุมคุณภาพ และ 

(ค)  ใช้มาตรการด าเนินการในช่ว ออ การเปล่ียนแปล ตามจ าเป็นและปรึกษาหารือกับผู้มีหน้าที่ใน

การก ากบัดูแล ตัวอย่า เช่น 

 มีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอื่นสอบทาน านตรวจสอบหรือ านให้บริการอื่น 

 มีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอื่นซ่ึ ไม่ได้เป็นสมาชิกออ ส านัก านที่แสด ความเห็นต่อ บ

การเ ิน เป็นผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพ าน หรือ 

 ให้ส านัก านอื่นประเมินผลออ  านให้บริการอื่นหรือให้ส านัก  านอื่นปฏิบัติ าน

ให้บริการอื่นอีกคร้ั หน่ึ  ตามออบเอตที่จ าเป็น เพ่ือให้สามารถรับผิดชอบต่อบริการ

ดั กล่าวได้ 

๒๙๐.๓๖ ส านัก านอาจปฏิบัติ านตรวจสอบที่มีนัยส าคัญแล้วเสร็จก่อนวันที่การควบรวมกิจการหรือการซ้ือ

กจิการมีผลและอาจปฏบิัติ านตรวจสอบที่เหลือจนแล้วเสรจ็ในเวลาอันสั้น ในสถานการณ์เช่นนั้น ถ้าผู้

มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลร้อ ออให้ส านัก านปฏบิัติ านตรวจสอบให้แล้วเสรจ็ในอณะที่ส่วนได้เสยีหรือ

ความสมัพันธท์ี่ระบุตามย่อหน้า ๒๙๐.๓๓ ยั ค มีอยู่ ส านัก านจะท าได้ต่อเมื่อ 

(ก)  ได้ประเมินความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิอ้ึนจากส่วนได้เสยีหรือความสมัพันธ์

และได้ปรึกษาหารือถึ ผลการประเมินกบับุคคลที่มีหน้าที่ก ากบัดูแลกจิการออ ลูกค้าแล้ว 

(อ)  ปฏบิัติตามที่ก าหนดในย่อหน้า ๒๙๐.๓๕ (อ) ‟ (ค) และ 

(ค) หยุดการปฏบิัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีไม่ช้ากว่าวันที่ออกราย านการตรวจสอบ 

๒๙๐.๓๗ ในการพิจารณาส่วนได้เสยีและความสมัพันธ์ในอดีตและปัจจุบันตามย่อหน้า ๒๙๐.๓๓ ถึ  ๒๙๐.๓๖ 

ส านัก านต้อ พิจารณาว่าส่วนได้เสียและความสัมพันธ์ต่า ๆ ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคที่มี

นัยส าคัญ จนกระทบต่อความเที่ย ธรรมแม้ว่าจะปฏิบัติตามที่ก าหนดทั้ หมดแล้วหรือไม่ ถ้ามี

ส านัก านต้อ หยุดปฏบิัติ านตรวจสอบบัญชี 

๒๙๐.๓๘ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ บันทกึอ้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสยีหรือความสมัพันธ์ตามย่อหน้า ๒๙๐.๓๔ 

และ ๒๙๐.๓๖ ที่จะไม่ยุติในวันที่การควบรวมกิจการและการซ้ือกิจการมีผล พร้อมทั้ เหตุผล 

มาตรการด าเนินการในช่ว การเปล่ียนแปล ผลการปรึกษาหารือกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลและ

หลักการออ การที่ส่วนได้เสียและความสัมพันธ์ในอดีตและปัจจุบันไม่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรค

อย่า มีนัยส าคัญจนกระทบความเที่ย ธรรม 

ขอ้ควรพิจารณาอ่ืน 

๒๙๐.๓๙ อาจมีกรณีออ การฝ่าฝืนอ้อก าหนดในหมวดน้ีเกิดอ้ึนโดยไม่เจตนา หากมีการฝ่าฝืนที่เกิดอึ้ นโดยไม่

เจตนา โดยปกติแล้วจะไม่ถือว่าเป็นประเดน็ในเร่ือ ความเป็นอสิระ หาก ส านัก านจัดให้มีนโยบายและ

กระบวนการออ การควบคุมคุณภาพที่เหมาะสมอย่า น้อยให้เทยีบเท่ากับที่ก าหนดโดยมาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพระหว่า ประเทศ (International Standards On Quality Control ‟ ISQCs) เพ่ือค ไว้

ซ่ึ ความเป็นอิสระ และทนัทีที่มีการพบการฝ่าฝืนจะต้อ มีการแก้ไออย่า ทนัท่ว ที และต้อ มีการน า



๔๘ 

 

มาตรการป้อ กันใดๆ ที่จ าเป็นมาใช้เพ่ืออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ส านัก านต้อ พิจารณาว่าจะหารือเร่ือ ดั กล่าวกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลหรือไม่ 

แนวทางในการปฏิบติัเกี่ยวกบัความเป็นอิสระ 

๒๙๐.๑๐๐ ย่อหน้าที่ ๒๙๐.๑๐๒ ถึ  ๒๙๐.๒๓๑ แสด ให้เหน็ถึ สถานการณแ์ละความสมัพันธ์บา ลักษณะที่มี

ปัญหาและอุปสรรคหรืออาจมีปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอิสระได้ โดยจะช้ีให้เห็นถึ 

ผลกระทบที่อาจเกิดอ้ึนและประเภทออ มาตรการป้อ กันที่เหมาะสมซ่ึ สามารถอจัดหรือลด

ผลกระทบดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และจะแสด ให้เห็นถึ บา สถานการณ์ที่อาจไม่มี

มาตรการป้อ กันที่สามารถลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้ นี้ อาจมิได้แสด ให้เห็นถึ 

ทุกสถานการณ์และความสัมพันธ์ซึ่ ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ 

ส านัก านและสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีต้อ ประเมินลักษณะความเหมือนหรือความ

แตกต่า ออ สถานการณ์และความสัมพันธ์นั้นๆ และพิจารณาว่ามาตรการป้อ กันต่า ๆ  (ทั้ นี้

รวมถึ มาตรการป้อ กนัที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ๒๐๐.๑๒ ถึ  ๒๐๐.๑๕ )สามารถน ามาใช้ตามสมควร

ในการอจัดผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือลดผลกระทบดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หรือไม่ 

๒๙๐.๑๐๑ ย่อหน้าที่ ๒๙๐.๑๐๒ ถึ  ๒๙๐.๑๒๖ อ้า อิ ถึ ความเป็นสาระส าคัญออ การมีส่วนได้เสียทา การเ ิน 

การกู้ยืมและการให้กู้ยืมเ ินหรือการค ้าประกันและการรับการค ้าประกันเ ินกู้ยืมหรือระดับออ 

ความสัมพันธ์ทา ธุรกิจ ทั้ นี้ ในการพิจารณาว่าการมีส่วนได้เสียเป็นสาระส าคัญส าหรับแต่ละบุคคล

หรือไม่น้ันจะต้อ พิจารณาโดยรวมทั้ เครืออ่ายออ แต่ละบุคคล คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การ

อุปการะออ แต่ละบุคคลนั้นด้วย 

การมีส่วนไดเ้สียทางการเงิน 

๒๙๐.๑๐๒ การมีส่วนได้เสียทา การเ ินในลูกค้า านสอบบัญชีอาจท าให้เกิด ปัญหาและอุปสรรค เร่ือ 

ผลประโยชน์ส่วนตนอ้ึนได้ ทั้ น้ีการเกดิอ้ึนและระดับออ ผลกระทบที่อาจเกดิอ้ึนจะอ้ึนอยู่กบั 

(ก)  บทบาทออ ผู้ที่มีส่วนได้เสยีทา การเ ิน 

(อ)  ส่วนได้เสยีทา การเ ินนั้นเป็นแบบทา ตร หรือทา อ้อม และ 

(ค)  ความเป็นสาระส าคัญออ ส่วนได้เสยีทา การเ ิน 

๒๙๐.๑๐๓   การมีส่วนได้เสยีทา การเ ินในลูกค้า านสอบบัญชีอาจเป็นการผ่านตัวแทน (เช่น เคร่ือ มือหรือสื่อ

ในการล ทุน ทรัพย์สินหรือกอ ทุน) การพิจารณาว่าส่วนได้เสียทา การเ ินเป็นทา ตร หรือ

ทา อ้อมอึ้ นอยู่กับ ผู้ได้รับผลประโยชน์นั้นมีอ านาจควบคุมเคร่ือ มือหรือสื่อในการล ทุนหรือ

สามารถมีอทิธพิลในการตัดสนิใจเกี่ยวกบัการล ทุนได้หรือไม่ ถ้ามีอ านาจควบคุมเคร่ือ มือหรือสื่อ

ในการล ทุนหรือสามารถมีอทิธพิลในการตัดสนิใจเกี่ยวกบัการล ทุนจะถือว่าส่วนได้เสยีทา การเ ิน

เป็นแบบทา ตร  ในทา กลับกันถ้าผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ไม่มีอ านาจควบคุมเคร่ือ มือหรือสื่อใน

การล ทุนหรือไม่สามารถมีอทิธพิลในการตัดสนิใจเกี่ยวกบัการล ทุนจะถือว่าส่วนได้เสยีทา การเ ิน

นี้ เป็นแบบทา อ้อม 



๔๙ 

 

๒๙๐.๑๐๔ หากสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะออ บุคคลในกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีนั้นหรือส านัก านมีส่วนได้เสยีทา การเ ินโดยทา ตร  หรือมีส่วนได้เสยีทา การ

เ ินโดยทา อ้อมอย่า เป็นสาระส าคัญในลูกค้า านสอบบัญชีแล้ว ปัญหาและอุปสรรคเร่ือ ผลประโยชน์

ส่วนตนที่เกดิอ้ึนอาจมีนัยส าคัญมากจนส่ ผลให้ไม่มีมาตรการป้อ กันที่สามารถอจัดหรือลดผลกระทบ

ดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดั น้ันบุคคลดั ต่อไปน้ีไม่ให้มีส่วนได้เสยีทา การเ ินโดยทา ตร  

หรือ มีส่วนได้เสยีทา การเ ินโดยทา อ้อมอย่า เป็นสาระส าคัญในลูกค้า านสอบบัญชี ซึ่ ได้แก่สมาชิก

กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะออ บุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติ าน

สอบบัญชีนั้น หรือส านัก าน 

๒๙๐.๑๐๕ หากสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีมีบิดา มารดา บุตรและพ่ีน้อ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การอุปการะซ่ึ 

สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีนั้นทราบว่ามีส่วนได้เสียทา การเ ินโดยทา ตร หรือส่วนได้เสีย

ทา การเ ินโดยทา อ้อมอย่า เป็นสาระส าคัญในลูกค้า านสอบบัญชี อาจท าให้เกิด ปัญหาและ

อุปสรรคเร่ือ ผลประโยชน์ส่วนตนอึ้ นได้ ซึ่ ระดับความมีนัยส าคัญออ ผลกระทบนั้นจะอึ้ นอยู่กับ

ปัจจัยต่า ๆ เช่น  

  ลักษณะออ ความสมัพันธ์ระหว่า สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีกับบิดา มารดา 

บุตรและพ่ีน้อ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การอุปการะออ สมาชิกผู้น้ัน และ 

  ความเป็นสาระส าคัญออ ส่วนได้เสียทา การเ ินกับบิดา มารดา บุตรและพ่ีน้อ ที่

ไม่ได้อยู่ภายใต้การอุปการะออ สมาชิกผู้นั้น  

        ทั้ นี้ ต้อ มีการประเมินระดับความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคและพิจารณาถึ 

มาตรการป้อ กนัที่จะน ามาใช้เพ่ืออจัดหรือลดผลกระทบดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า 

มาตรการป้อ กนัเหล่าน้ันรวมถึ  

 การให้บิดา มารดา บุตรและพ่ีน้อ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การอุปการะ จ าหน่ายส่วนได้เสยี

ทา การเ ินทั้ หมดหรือบา ส่วนในจ านวนที่เพีย พอโดยเร็วที่สุดเท่าที่ปฏิบัติได้

เพ่ือให้ส่วนได้เสยีที่เหลือไม่เป็นสาระส าคัญอกีต่อไป 

 การมอบหมายให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื่นท าการสอบทาน านที่ท  าโดยสมาชิก

กลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีนั้น หรือ 

 การโยกย้ายสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีนั้นออกจากกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี 

๒๙๐.๑๐๖ หากสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะออ บุคคลใน

กลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีนั้น หรือส านัก านมีส่วนได้เสยีทา การเ ินโดยทา ตร หรือมีส่วนได้เสยี

ทา การเ ินโดยทา อ้อมอย่า เป็นสาระส าคัญในกจิการซึ่ มีส่วนได้เสยีในการควบคุมลูกค้า านสอบ

บัญชีนั้นและลูกค้า านสอบบัญชีดั กล่าวเป็นสาระส าคัญต่อกิจการนั้น อาจท าให้เกิดปัญหาและ

อุปสรรคเร่ือ ผลประโยชน์ส่วนตนอ้ึนอย่า มีนัยส าคัญจนส่ ผลให้ไม่มีมาตรการป้อ กันที่สามารถ

ลดผลกระทบดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดั น้ัน บุคคลดั ต่อไปน้ีไม่ให้มีส่วนได้เสยีทา การ

เ ิน ซ่ึ ได้แก่ สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะออ 

บุคคลในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีนั้นและส านัก าน 



๕๐ 

 

๒๙๐.๑๐๗ หากโคร การผลประโยชน์พนัก านหลั เกษียณออ ส านัก านมีส่วนได้เสยีทา การเ ินโดยทา ตร 

หรือมีส่วนได้เสียทา การเ ินโดยทา อ้อมอย่า เป็นสาระส าคัญในลูกค้า านสอบบัญชี อาจท าให้

เกิดผลกระทบเร่ือ ผลประโยชน์ส่วนตนอึ้ น ทั้ นี้ ต้อ มีการประเมินระดับออ ผลกระทบและ

พิจารณาถึ มาตรการป้อ กันที่จะน ามาใช้ตามสมควรเพ่ืออจัดหรือลดผลกระทบดั กล่าวให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ 

๒๙๐.๑๐๘ หากหุ้นส่วนอื่นใดในส านัก านซึ่ หุ้นส่วนผู้รับผิดชอบ านตรวจสอบบัญชีปฏิบัติ านอยู่ หรือคู่สมรส

และบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะออ หุ้นส่วนดั กล่าว มีส่วนได้เสยีทา การเ ินโดยทา ตร หรือส่วน

ได้เสียทา การเ ินโดยทา อ้อมอย่า เป็นสาระส าคัญในลูกค้า านสอบบัญชีนั้น อาจท าให้เกิดปัญหา

และอุปสรรคเร่ือ ผลประโยชน์ส่วนตนอย่า เป็นสาระส าคัญมากจนส่ ผลให้ไม่มีมาตรการป้อ กันใดที่

สามารถลดผลกระทบดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดั น้ันทั้ หุ้นส่วนหรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่

ภายใต้การอุปการะดั กล่าวจึ ไม่ต้อ มีส่วนได้เสยีทา การเ ินใดๆ ในลูกค้า านสอบบัญชีนั้น 

๒๙๐.๑๐๙ ส านัก านสาอาที่หุ้นส่วนผู้รับผิดชอบ านสอบบัญชีปฏิบัติ านอยู่ไม่จ าเป็นต้อ เป็นส านัก านสาอา

เดียวกับที่หุ้นส่วนน้ันส ักัดอยู่ ดั น้ันหากหุ้นส่วนผู้รับผิดชอบ านสอบบัญชีส ักัดอยู่ในส านัก าน

สาอาต่า กับสมาชิกคนอื่นๆ ออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี ควรใช้วิจารณญาณทา วิชาชีพในการ

พิจารณาว่าส านัก านสาอาใดควรเป็นส านัก านที่ต้อ รับผิดชอบด าเนิน านสอบบัญชี 

๒๙๐.๑๑๐ หากหุ้นส่วนอื่นและพนัก านระดับบริหารที่ให้บริการ านที่มิใช่ านสอบบัญชี (ยกเว้นมีส่วนเกี่ยวอ้อ 

กับ านน้ันเป็นส่วนน้อย) หรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะออ บุคคลดั กล่าว มีส่วน

ได้เสยีทา การเ ินโดยทา ตร หรือโดยทา อ้อมอย่า เป็นสาระส าคัญในลูกค้า านสอบบัญชี อาจท า

ให้เกดิปัญหาและอุปสรรคเร่ือ ผลประโยชน์ส่วนตนอย่า มีนัยส าคัญมาก จนส่ ผลให้ไม่มีมาตรการ

ป้อ กันใดที่สามารถลดผลกระทบดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดั น้ันทั้ บุคคลหรือคู่สมรส

และบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะดั กล่าวต้อ ไม่มีส่วนได้เสียทา การเ ินใดๆ ในลูกค้า านสอบ

บัญชีนั้น 

๒๙๐.๑๑๑ จากย่อหน้าที่ ๒๙๐.๑๐๘ ถึ  ๒๙๐.๑๑๐ การมีส่วนได้เสียทา การเ ินในลูกค้า านสอบบัญชียั 

หมายรวมถึ คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะออ บุคคลต่อไปนี้  

 (ก)   หุ้นส่วนที่อยู่ในส านัก านสาอาเดียวกับหุ้นส่วนผู้รับผิดชอบ านสอบบัญชีด าเนินการ

 ตรวจสอบอยู่ หรือ  

(อ)   หุ้นส่วนหรือพนัก านระดับบริหารที่ให้บริการ านที่มิใช่ านสอบบัญชี ซ่ึ อาจพิจารณา

ได้ว่ามิได้อาดความเป็นอิสระหากส่วนได้เสยีทา การเ ินน้ันได้มาจากสทิธิที่ได้จากการ

จ้า  านออ คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะดั กล่าวนั้น (เช่น บ านาญหรือ

โคร การผลประโยชน์ในการถือหุ้น) และควรน ามาตรการป้อ กนัมาใช้ตามสมควรเพ่ือ

อจัดหรือลดผลกระทบต่อความเป็นอสิระดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

    อย่า ไรกต็าม หากคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะมีสทิธิหรือได้รับสทิธิใน

การจ าหน่ายส่วนได้เสยีทา การเ ินหรือสทิธิในการถือหุ้นหรือการใช้สทิธิในทา เลือกต่า  ๆ ดั นั้น

จึ ให้มีการจ าหน่ายส่วนได้เสยีทา การเ ินน้ันโดยเรว็ที่สดุเท่าที่ปฏบิัติได้ 



๕๑ 

 

๒๙๐.๑๑๒ ปัญหาและอุปสรรคเร่ือ ผลประโยชน์ส่วนตนอาจเกิดอึ้ นได้ หากส านัก านหรือสมาชิกกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีหรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะออ บุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติ าน

สอบบัญชีนั้นมีส่วนได้เสยีในกิจการและลูกค้า านสอบบัญชีนั้นกม็ีส่วนได้เสยีทา การเ ินในกิจการ

นั้นเช่นกัน อย่า ไรกต็าม อาจพิจารณาได้ว่ามิได้อาดความเป็นอิสระหากส่วนไ ด้เสียนั้นไม่เป็น

สาระส าคัญและลูกค้า านสอบบัญชีไม่สามารถมีอทิธพิลเหนือกจิการดั กล่าว ถ้าส่วนได้เสยีทา การ

เ ินดั กล่าวเป็นสาระส าคัญต่อฝ่ายหนึ่ ฝ่ายใดและลูกค้า านสอบบัญชีสามารถมีอิทธิพลเหนือ

กิจการดั กล่าวได้ อาจไม่มีมาตรการป้อ กันที่สามารถลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ดั นั้นส านัก าน จึ ไม่ให้มีส่วนได้เสยีและบุคคลผู้ซึ่ มีส่วนได้เสยีควรปฏบิัติอ้อหนึ่ อ้อใดดั ต่อไปนี้

ก่อนมาเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี 

(ก) จ าหน่ายส่วนได้เสยี หรือ  

(อ) จ าหน่ายส่วนได้เสยีในจ านวนที่เพีย พอเพ่ือให้ส่วนได้เสยีที่เหลือไม่เป็นสาระส าคัญอกีต่อไป 

๒๙๐.๑๑๓ ปัญหาและอุปสรรคเร่ือ ผลประโยชน์ส่วนตน ความคุ้นเคยหรือความใกล้ชิดสนิทสนมอาจเกิดอึ้ นได้ 

หากสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีหรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะออ บุคคล

ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีหรือส านัก านมีส่วนได้เสียทา การเ ินในกิจการโดยที่กรรมการ 

เจ้าหน้าที่หรือเจ้าออ ผู้มีอ านาจควบคุมลูกค้า านสอบบัญชีน้ันมีส่วนได้เสียทา การเ ินในกิจการ

ดั กล่าวด้วย ทั้ น้ีการเกดิอ้ึนและระดับออ ผลกระทบที่อาจเกดิอ้ึนจะอ้ึนอยู่กบัปัจจัยต่า ๆ เช่น 

 บทบาทความเป็นวิชาชีพออ กลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี 

 ความเป็นเจ้าออ ในกจิการดั กล่าวเป็นไปอย่า ใกล้ชิดและกว้า อวา หรือไม่ 

 ส่วนได้เสยีน้ันท าให้ผู้ล ทุนสามารถควบคุมหรือมีอทิธพิลอย่า มีนัยส าคัญในกจิการได้หรือไม่ 

และ 

 ความเป็นสาระส าคัญออ ส่วนได้เสยีทา การเ ิน 

   ทั้ นี้ ต้อ มีการประเมินระดับความมีนัยส าคัญออ ผลกระทบและพิจารณาถึ มาตรการ

ป้อ กันที่จะน ามาใช้ตามสมควรเพ่ืออจัดหรือลดผลกระทบดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ตัวอย่า มาตรการการป้อ กนัเหล่าน้ีอาจรวมถึ  

 การโยกย้ายสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีซึ่ มีส่วนได้เสยีทา การเ ินออกจากกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี หรือ 

 การมอบหมายให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื่นท าการสอบทาน านที่ท  าโดยสมาชิกกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีนั้น 

๒๙๐.๑๑๔ หากส านัก านหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีหรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การ

อุปการะออ บุคคลในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีมีส่วนได้เสยีทา การเ ินโดยทา ตร หรือมีส่วนได้

เสียทา การเ ินโดยทา อ้อมอย่า เป็นสาระส าคัญในลูกค้า านสอบบัญชีในฐานะเป็นผู้ดูแล

ผลประโยชน์กอ ทุนอาจท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคเร่ือ ผลประโยชน์ส่วนตนอึ้น ทั้ นี้ ผลกระทบ

เร่ือ ผลประโยชน์ส่วนตนอาจเกดิอึ้นส าหรับ  

(ก) หุ้นส่วนที่อยู่ในส านัก านสาอาเดียวกันกับหุ้นส่วนผู้รับผิดชอบ านสอบบัญชีที่ด าเนินการ

ตรวจสอบอยู่ 
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(ข) หุ้นส่วนอื่นหรือพนัก านระดับบริหารที่ให้บริการที่มิใช่ านสอบบัญชีให้กับลูกค้า านสอบ

บัญชียกเว้นผู้ซ่ึ มีความเกี่ยวอ้อ กบั านเป็นส่วนน้อย หรือ 

(ค) คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะออ บุคคลในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีซึ่ มีส่วนได้

เสียทา การเ ินโดยตร หรือมีส่วนได้เสียทา การเ ินโดยทา อ้อมอย่า เป็นสาระส าคัญใน

ลูกค้า านสอบบัญชีในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กอ ทุน 

         ทั้ นี้  ไม่ควรมีส่วนได้เสยีถ้าไม่ใช่กรณดีั ต่อไปนี้  

(ก) ทั้ ผู้ดูแลผลประโยชน์กอ ทุนและคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะออ ผู้ดูแล

ผลประโยชน์กอ ทุนและส านัก านมิได้เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากกอ ทุนนั้น 

(อ)  ส่วนได้เสยีในลูกค้า านสอบบัญชีซึ่ ถือโดยกอ ทุนมิได้เป็นสาระส าคัญส าหรับกอ ทุน 

(ค)  กอ ทุนนั้นไม่สามารถมีอทิธพิลอย่า เป็นสาระส าคัญเหนือลูกค้า านสอบบัญชี และ 

(ง) ผู้ดูแลผลประโยชน์กอ ทุน คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะออ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์กอ ทุนหรือส านัก านไม่สามารถมีอิทธิพลอย่า เป็นสาระส าคัญต่อการ

ตัดสนิใจในการล ทุนที่เกี่ยวอ้อ กบัส่วนได้เสยีทา การเ ินในลูกค้า านสอบบัญชี 

๒๙๐.๑๑๕ สมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีต้อ พิจารณาว่ามีปัญหาและอุปสรรคเร่ือ ผลประโยชน์ส่วนตนที่

อาจเกดิอึ้นหรือไม่จากส่วนได้เสยีทา การเ ินในลูกค้า านสอบบัญชีที่ถือโดยบุคคลอื่นซ่ึ รวมถึ  

(ก)  หุ้นส่วนและพนัก านผู้ประกอบวิชาชีพออ ส านัก านนอกเหนือจากที่กล่าวอ้า ต้น หรือ 

คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะ และ 

(อ)  บุคคลอื่นใดที่มีความสมัพันธส่์วนตัวใกล้ชิดกบัสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี  

 การพิจารณาว่าส่วนได้เสยีที่มีโดยบุคคลอื่นในลักษณะน้ีอาจท าให้เกดิปัญหาและอุปสรรคเร่ือ 

ผลประโยชน์ส่วนตนหรือไม่นั้นอึ้นอยู่กบัปัจจัยต่า ๆ เช่น 

 การจัดโคร สร้า อ ค์กร โคร สร้า การปฏบิัติ านและการราย านออ ส านัก าน และ 

 ลักษณะออ ความสมัพันธร์ะหว่า บุคคลอื่นและสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีนั้น 

ทั้ นี้ ต้อ มีการประเมินระดับความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดอ้ึนและ

พิจารณาถึ มาตรการป้อ กันที่จะน ามาใช้ตามสมควรเพ่ืออจัดหรือลดผลกระทบดั กล่าวให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ตัวอย่า มาตรการป้อ กนัเหล่าน้ีอาจรวมถึ  

 การโยกย้ายสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีซึ่ มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลออก

จากกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี 

 การมิให้สมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีน้ันมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจที่ส  าคัญที่

เกี่ยวกบั านสอบบัญชี หรือ 

 การมอบหมายให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื่นท าการสอบทาน านที่ท  าโดย

สมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีนั้น 

๒๙๐.๑๑๖ กรณีที่ส  านัก าน หรือหุ้นส่วน หรือพนัก านออ ส านัก าน หรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การ

อุปการะออ บุคคลนั้นได้รับส่วนได้เสียทา การเ ินโดยทา ตร หรือส่วนได้เสียทา การเ ินโดย
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ทา อ้อมที่เป็นสาระส าคัญในลูกค้า านสอบบัญชี เช่น โดยการได้รับมรดก การได้รับออ ก านัล หรือ

โดยเป็นผลจากการควบรวมกจิการซึ่ ภายใต้หมวดนี้ จะไม่สามารถมีส่วนได้เสยีดั กล่าวนี้ ได้ ดั นั้น  

 (ก) ถ้าส านัก านมีส่วนได้เสยี ให้มีการจ าหน่ายส่วนได้เสยีทา การเ ินนั้นทนัท ีหรือจ าหน่ายส่วน

ได้เสียทา การเ ินโดยทา อ้อมน้ีในจ านวนที่เพีย พอเพ่ือให้ส่วนได้เสียที่ เหลือไม่เป็น

สาระส าคัญอกีต่อไป 

(อ) ถ้าสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีหรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะหรือ

บุคคลอื่นใดมีส่วนได้เสีย ให้มีการจ าหน่ายส่วนได้เสยีทา การเ ินนั้นทนัที หรือจ าหน่ายส่วน

ได้เสียทา การเ ินโดยทา อ้อมน้ีในจ านวนที่เพีย พอเพ่ือให้ส่วนได้เสียที่ เหลือไม่เป็น

สาระส าคัญอกีต่อไป หรือ  

(ค) ถ้าบุคคลอื่นใดซึ่ ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี หรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่

ภายใต้การอุปการะออ บุคคลอื่นนั้นมีส่วนได้เสยีให้มีการจ าหน่ายส่วนได้เสยีทา การเ ินนั้น

โดยเรว็ที่สดุ หรือจ าหน่ายส่วนได้เสียทา การเ ินโดยทา อ้อมน้ีในจ านวนที่เพีย พอ เพ่ือให้

ส่วนได้เสยีที่เหลือไม่เป็นสาระส าคัญอีกต่อไป ทั้ น้ีส่วนได้เสยีที่ยั ค ค้า ในการจ าหน่ายให้มี

การพิจารณาว่าการก าหนดมาตรการป้อ กนัมีความจ าเป็นหรือไม่   

๒๙๐.๑๑๗ กรณีที่มีการฝ่าฝืนในหมวดที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียทา การเ ินในลูกค้า านสอบบัญชี อาจ

พิจารณาได้ว่ามิได้อาดความเป็นอสิระ ถ้า 

(ก)  ส านัก านได้มีการก าหนดนโยบายและวิธปีฏบิัติให้มีการแจ้ ให้ส านัก านทราบโดยเรว็ที่สดุถึ 

การกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนใดๆ อันเกิดจากการซ้ือ การได้รับมรดกหรือการได้มาด้วยวิธีการ

อื่นใดในส่วนได้เสยีทา การเ ินในลูกค้า านสอบบัญชี 

(อ) ให้มีการปฏบิัติตามย่อหน้าที่ ๒๙๐.๑๑๖ (ก) ถึ  (ค) แล้วแต่กรณ ีและ 

(ค) ส านัก านได้มีการน ามาตรการป้อ กันอื่นมาใช้เพ่ือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ตัวอย่า มาตรการป้อ กนัเหล่าน้ีอาจรวมถึ  

 การมอบหมายให้ผู้ประกอบการวิชาชีพคนอื่นท าการสอบทาน านที่ท  าโดยสมาชิกกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีนั้น 

 การมิให้บุคคลน้ันมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจที่ส  าคัญที่เกี่ยวกบั านสอบบัญชี  

ส านัก าน ต้อ พิจารณาว่าจะต้อ มีการปรึกษาเร่ือ ดั กล่าวกับผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ

ก ากบั 

ดูแลหรือไม่ 

การกูยื้มและใหกู้ยื้มเงินและการค ้ าประกนัและการรบัการค ้ าประกนัเงินกูยื้ม 

๒๙๐.๑๑๘ การที่สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี หรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะออ บุคคล

นั้น หรือ ส านัก านได้รับเ ินกู้ยืมและให้กู้ยืมเ ินหรือการค า้ประกันและการรับการค า้ประกันเ ิน

กู้ยืมจากลูกค้า านสอบบัญชีที่เป็นธนาคารหรือเป็นสถาบันในลักษณะคล้ายคลึ กันอาจท าให้เกิด

ปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอสิระ ถ้าการกู้ยืมและให้กู้ยืมเ ินหรือการค า้ประกันและการรับการ

ค า้ประกนัเ ินกู้ยืมน้ันไม่ได้กระท าอ้ึนภายใต้กระบวนการกู้ยืมเ ินและเ ื่อนไอตามปกติซึ่ อาจท าให้
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เกดิปัญหาและอุปสรรคเร่ือ ผลประโยชน์ส่วนตนอาจเป็นสาระส าคัญมากจนส่ ผลให้ไม่มีมาตรการ

ป้อ กันที่สามารถน ามาใช้เพ่ือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดั น้ันสมาชิกกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะและส านัก านไม่ให้มีรับการกู้ยืม

เ ินและให้กู้ยืมเ ินหรือการค า้ประกนัและการรับการค า้ประกนัดั กล่าว 

๒๙๐.๑๑๙ กรณีที่ส  านัก านได้รับเ ินกู้ยืมจากลูกค้า านสอบบัญชีที่ เป็นธนาคารหรือสถาบันในลักษณะ

คล้ายคลึ กนัภายใต้กระบวนการกู้ยืมเ ิน ประมวลและเ ื่อนไอตามปกติและเป็นสาระส าคัญส าหรับ

ลูกค้า านสอบบัญชี หรือส าหรับส านัก านที่รับเ ินกู้ยืมน้ัน ทั้ น้ีอาจมีความเป็นไปได้ในการน า

มาตรการป้อ กันมาใช้ในการลดผลกระทบดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า การใช้

มาตรการป้อ กันได้แก่ การมอบหมายให้ผู้ประกอบวิชาชีพจากส านัก านอื่นในเครืออ่ายซึ่ ไม่มี

ส่วนเกี่ยวอ้อ ทั้ การสอบบัญชีหรือการรับเ ินกู้ยืมท าการสอบทาน านดั กล่าว 

๒๙๐.๑๒๐ การที่สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีหรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะออ บุคคล

นั้นได้รับเ ินกู้ยืมและให้กู้ยืมเ ินหรือการค า้ประกันและการรับการค า้ประกันจากลูกค้า านสอบ

บัญชีที่เป็นธนาคารหรือเป็นสถาบันในลักษณะคล้ายคลึ กนัอาจไม่ท าให้เกดิผลกระทบต่อความเป็น

อิสระ ถ้าการกู้ยืมและให้กู้ยืมเ ินหรือการค า้ประกันและการรับการค า้ประกันนั้นกระท าอึ้ นภายใต้

กระบวนการกู้ยืมเ ิน และเ ื่อนไอตามปกติ ตัวอย่า ออ เ ินกู้ยืมในลักษณะน้ีรวมถึ  เ ินกู้ยืมเพ่ือที่

อยู่อาศัยซึ่ มีหลักทรัพย์ค า้ประกัน เ ินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เ ินกู้ยืมเพ่ือซื้ อรถยนต์และยอดค 

ค้า ออ บัตรเครดิต 

๒๙๐.๑๒๑ หากส านัก านหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีหรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การ

อุปการะออ บุคคลน้ัน ยอมรับเ ินกู้ยืมหรือได้รับการค า้ประกันเ ินกู้ยืมจากลูกค้า านสอบบัญชีที่

มิได้เป็นธนาคารหรือสถาบันในลักษณะคล้ายคลึ กัน อาจท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในเร่ือ 

ผลประโยชน์ส่วนตนอย่า เป็นสาระส าคัญมากจนส่ ผลให้ไม่มีมาตรการป้อ กันสามารถช่วยลด

ผลกระทบดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เว้นแต่ในกรณีที่เ ินกู้ยืมหรือการค า้ประกันเ ินกู้ยืม

นั้นมิได้เป็นสาระส าคัญต่อทั้  (ก)ส านัก านหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี หรือคู่สมรส

และบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะออ บุคคลน้ันและ (อ) ลูกค้า านสอบบัญชีน้ัน 

๒๙๐.๑๒๒ ในลักษณะคล้ายคลึ กนั หากส านัก านหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี คู่สมรสและบุคคลที่

อยู่ภายใต้การอุปการะออ บุคคลนั้นให้กู้ยืมเ ินหรือให้การค ้าประกันเ ินกู้ยืมแก่ลูกค้า านสอบ

บัญชี อาจท าให้เกดิปัญหาและอุปสรรคในเร่ือ ผลประโยชน์ส่วนตนอย่า มีนัยส าคัญจนส่ ผลให้ไม่มี

มาตรการป้อ กันที่สามารถช่วยลดผลกระทบดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เว้นแต่ในกรณีที่

เ ินให้กู้ยืมหรือการให้การค า้ประกันเ ินกู้ยืมนั้นมิได้เป็นสาระส าคัญต่อทั้  (ก) ส านัก านหรือ

สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีหรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะออ บุคคลน้ัน 

และ (อ) ลูกค้า านสอบบัญชีนั้น 

๒๙๐.๑๒๓ หากส านัก านหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีหรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การ

อุปการะออ บุคคลน้ันมีเ ินฝากหรือบัญชีการซ้ืออายหลักทรัพย์กบัลูกค้า านสอบบัญชีที่เป็น

ธนาคาร ตัวแทนซื้ออายหลักทรัพย์หรือสถาบันในลักษณะคล้ายคลึ กนัอาจไม่ท าให้เกดิผลกระทบ

ต่อความเป็นอสิระถ้าการมีเ ินฝากหรือบัญชีนั้นกระท าภายใต้เ ื่อนไอเชิ พาณชิย์กจิปกติ 



๕๕ 

 

ความสมัพนัธใ์นทางธุรกิจ 

๒๙๐.๑๒๔ ความสมัพันธ์อย่า ใกล้ชิดในทา ธุรกิจระหว่า ส านัก าน บุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ าน

สอบบัญชีหรือสมาชิกออ บุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีกับผู้รับบริการ าน

ตรวจสอบบัญชีหรือผู้บริหารซึ่ มีความสมัพันธ์ทา การค้าหรือส่วนได้เสยีทา การเ ินร่วมกัน อาจ

ก่อให้เกดิปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอสิระ ตัวอย่า ความสมัพันธใ์กล้ชิดดั กล่าวรวมถึ  

 การมีส่วนได้เสียทา การเ ินในกิจการร่วมค้ากับผู้รับบริการ านตรวจสอบบัญชี หรือเจ้าออ 

กจิการ กรรมการ เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึ ซ่ึ มีหน้าที่ในระดับบริหาร 

 การมีอ้อตกล ที่จะร่วมท าสินค้าหรือบริการบา อย่า ออ ส านัก านสอบบัญชีกับสินค้าหรือ

บริการออ ผู้รับบริการ านตรวจสอบบัญชีร่วมกนัโดยมีการอ้า อ ิถึ หน่วย านทั้ สอ  

 การมีอ้อตกล ทา การท าการตลาดหรือการจัดจ าหน่ายร่วมกนั โดยส านัก านสอบบัญชีท าหน้าที่

เป็นผู้จัดจ าหน่ายหรือท าการตลาดให้กับสินค้าหรือบริการออ ผู้รับบริการ านตรวจสอบบัญชี 

หรือผู้รับบริการท าหน้าที่เป็นผู้จัดจ าหน่ายหรือท าการตลาดให้กับสนิค้าหรือบริการออ ส านัก

 านสอบบัญชี 

ถ้าส่วนได้เสยีทา การเ ินและความสมัพันธใ์นทา ธุรกิจมีสาระส าคัญอย่า ชัดเจนต่อส านัก

 านสอบบัญชี ผู้รับบริการ านตรวจสอบบัญชีและผู้บริหาร จะไม่มีมาตรการป้อ กันใดที่เหมาะสมใน

การลดปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดั น้ันถ้าส่วนได้เสีย

ทา การเ ินและความสัมพันธ์ในทา ธุรกิจมีสาระส าคัญอย่า ชัดเจน ส านัก านจะต้อ ยุติ

ความสัมพันธ์ในทา ธุรกิจดั กล่าว หรือลดระดับความเสี่ย ออ ความสัมพันธ์ล ให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้   

ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีมีส่วนได้เสียทา การเ ินและมี

ความสมัพันธโ์ดยมีสาระส าคัญอย่า ชัดเจน บุคคลดั กล่าวควรถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบ

บัญชี 

ถ้าหากมีความสัมพันธ์ในทา ธุรกิจระหว่า สมาชิกออ บุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีกับผู้รับบริการ านตรวจสอบบัญชีหรือผู้บริหาร จะต้อ มีการประเมินระดับ

ความมีสาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระและหามาตรการป้อ กันที่เหมาะสม

เพ่ือยุติหรือลดปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 ๒๙๐.๑๒๕ ความสมัพันธ์ในทา ธุรกิจที่ส  านัก านสอบบัญชีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบ

บัญชีหรือสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีซึ่ มีส่วนได้เสยีในอ ค์กรแห่ หนึ่ ซึ่ ผู้รับบริการ าน

ตรวจสอบบัญชีและกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึ กม็ีส่วนได้เสยีในอ ค์กรน้ันด้วยจะ

ไม่ก่อให้เกดิปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกบัความเป็นอสิระ ถ้า 

 ความสมัพันธ์ทา ธุรกิจที่มีต่อกันไม่มีสาระส าคัญอย่า ชัดเจนต่อส านัก านสอบบัญชี บุคคลใด

บุคคลหนึ่  ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีหรือสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีและ

ผู้รับบริการ านตรวจสอบบัญชี 

 ส่วนได้เสยีทา การเ ินไม่มีสาระส าคัญต่อผู้ล ทุนหรือกลุ่มออ ผู้ล ทุน 

 ส่วนได้เสยีทา การเ ินไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการควบคุมอ ค์กรออ ผู้ล ทุนหรือ 



๕๖ 

 

กลุ่มผู้ล ทุน 

๒๙๐.๑๒๖  โดยทั่วไปการที่ส  านัก านสอบบัญชีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีหรือ

สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีซื้อสนิค้าและบริการจากผู้รับบริการ านตรวจสอบบัญชีนั้น ไม่

มีปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอิสระ ถ้าการติดต่อค้าอายนั้นอยู่ภายใต้เ ื่อนไอการค้าเป็นไป

ตามปกติออ การด าเนินธุรกิจ อย่า ไรกต็ามถ้ารายการซื้ อสนิค้าและบริการดั กล่าวมีสาระส าคัญ

อย่า ชัดเจนต่อผลประโยชน์ส่วนตัว จะต้อ มีการประเมินระดับความมีสาระส าคัญออ ปัญหาและ

อุปสรรคและหามาตรการป้อ กนัที่เหมาะสมเพ่ือยุติหรือลดระดับความมีสาระส าคัญออ ปัญหาและ

อุปสรรคดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กนัรวมถึ  

 การยุติหรือลดปริมาณรายการทา การค้าดั กล่าวล   

 การให้บุคคลที่เกี่ยวอ้อ ถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี 

 

ความสมัพนัธส่์วนตวัและครอบครวั 

๒๙๐.๑๒๗ ความสมัพันธ์ส่วนตัวและครอบครัวระหว่า บุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีกับ

กรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้า  (อ้ึนอยู่กับบทบาทและหน้าที่) ออ ผู้รับบริการ านตรวจสอบ

บัญชี อาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระด้านผลประโยชน์ส่วนตัวความคุ้นเคย

และการคุกคามโดยตร จากผู้รับบริการได้ สาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวอึ้ นอยู่กับ

ปัจจัยต่า ๆ รวมถึ ความรับผิดชอบออ พนัก านในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี บทบาทและหน้าที่

ออ สมาชิกในครอบครัวที่ด าร อยู่ในผู้รับบริการและลักษณะออ ความสมัพันธท์ี่ใกล้ชิด 

๒๙๐.๑๒๘ กรณทีี่สมาชิกออ บุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีเป็น 

(ก)  กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในบริษัทออ ผู้รับบริการสอบบัญชี หรือ 

(อ)  พนัก านซ่ึ อยู่ในต าแหน่ ที่สามารถสั่ การและมีอิทธิพลอย่า มีสาระส าคัญในการจัดท าบัญชีและ

 บการเ ินซึ่ ส านัก านเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสด ความเห็นหรือด าร ต าแหน่ นั้นๆ ในช่ว 

เวลาใดเวลาหน่ึ ในระหว่า การตรวจสอบ แนวทา ปฏิบัติที่จะลดปัญหาและอุปสรรคด้านความ

เป็นอิสระให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คือการให้บุคคลที่มีความสัมพันธ์ดั กล่าวถอนตัวออกจาก

กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีจะไม่มีมาตรการใดๆ ที่จะลดปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระ

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หากเกิดความสัมพันธ์ใกล้ชิดดั กล่าวอ้ึน ดั น้ันส านัก านสอบบัญชี

ต้อ ไม่มอบหมายให้บุคคลซึ่ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในลักษณะดั กล่าวอยู่ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ าน

สอบบัญชี 

๒๙๐.๑๒๙ กรณทีี่สมาชิกออ บุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีเป็นลูกจ้า ในผู้รับบริการซึ่ อยู่

ในต าแหน่ ที่สามารถสั่ การและมีอิทธิพลอย่า มีสาระส าคัญต่อเร่ือ เกี่ยวกับฐานะการเ ิน ผลการ

ด าเนิน านและกระแสเ ินสด สาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวอึ้นอยู่กบัปัจจัยต่า ๆ เช่น  

 ต าแหน่ ออ สมาชิกออ บุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีที่ด าร อยู่ใน

ผู้รับบริการ  

    และ 



๕๗ 

 

 บทบาทและหน้าที่ออ บุคคลในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี 

จะต้อ มีการประเมินระดับความมีสาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระ

และหามาตรการป้อ กนัที่เหมาะสมเพ่ือยุติหรือลดระดับความมีสาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรค

ดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กนัรวมถึ  

 การให้พนัก านที่เกี่ยวอ้อ ถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี  

 การจัดโคร สร้า หน้าที่ความรับผิดชอบออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีเพ่ือหลีกเล่ีย 

มิให้บุคคลดั กล่าวไปมีส่วนเกี่ยวอ้อ โดยตร กับหน้าที่และความรับผิดชอบออ 

สมาชิกออ บุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี 

๒๙๐.๑๓๐ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกบัความเป็นอิสระอาจจะเกิดอ้ึนเมื่อสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิดออ บุคคล

ใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีเป็น 

(ก)  กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในบริษัทออ ผู้รับบริการสอบบัญชี หรือ 

(อ)  พนัก านซ่ึ อยู่ในต าแหน่ ที่สามารถสั่ การและมีอิทธิพลอย่า มีสาระส าคัญในการจัดท าบัญชี

และ บการเ ินซึ่ ส านัก านเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสด ความเห็นอันอาจก่อให้เกิดปัญหา

และอุปสรรคด้านความเป็นอิสระ โดยสาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวอึ้ นอยู่กับ

ปัจจัยต่า ๆ เช่น  

 ลักษณะออ ความสมัพันธร์ะหว่า กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีและสมาชิกครอบครัวที่

ใกล้ชิด 

 ต าแหน่ และหน้าที่ออ สมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิดที่ด าร อยู่ในผู้รับบริการ 

 บทบาทหน้าที่ออ บุคคลในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี 

จะต้อ มีการประเมินระดับความมีสาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวและต้อ หา

มาตรการป้อ กันเพ่ือยุติหรือลดระดับปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กนัรวมถึ  

 ให้บุคคลที่เกี่ยวอ้อ ถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี 

 จัดโคร สร้า หน้าที่ความรับผิดชอบออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีเพ่ือหลีกเล่ีย 

มิให้บุคคลดั กล่าวไปมีส่วนเกี่ยวอ้อ โดยตร กับหน้าที่และความรับผิดชอบออ 

สมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิด 

๒๙๐.๑๓๑ ปัญหาด้านความเป็นอิสระอาจเกิดอึ้ น ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีมี

ความสมัพันธอ์ย่า ใกล้ชิดกบับุคคลใดบุคคลหนึ่ ในลูกค้า นอกเหนือจากสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ าน

สอบบัญชีหรือสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิดออ กลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี โดยด าร ต าแหน่ กรรมการ

หรือเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้า ที่สามารถสั่ การและมีอิทธิพลอย่า เป็นสาระส าคัญในส่วนออ การจัดท า

บัญชีและ บการเ ินซึ่ ส านัก านเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสด ความเห็น ทั้ นี้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ 

ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีที่มีความสัมพันธ์ดั กล่าวจะต้อ มีการออค าปรึกษาเพ่ือปฏิบัติให้

เป็นไปตามนโยบายและแนวทา ออ ส านัก านสอบบัญชี  สาระส าคัญออ ปัญหาดั กล่าวอึ้ นอยู่กับ

ปัจจัยต่า ๆ รวมถึ  



๕๘ 

 

 ลักษณะออ ความสัมพันธ์ระหว่า บุคคลดั กล่าวในลูกค้ากับบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี  

 ต าแหน่ ออ บุคคลดั กล่าวที่ด าร อยู่ในบริษัทผู้รับบริการ และ 

 บทบาทหน้าที่ออ บุคคลในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี  

จะต้อ มีการประเมินระดับความมีสาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวและต้อ หา

มาตรการป้อ กันเพ่ือยุติหรือลดระดับปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กนัรวมถึ  

 การให้บุคคลดั กล่าวถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี 

 การจัดโคร สร้า หน้าที่ความรับผิดชอบออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีให้เหมาะสมเพ่ือ

หลีกเล่ีย มิให้บุคคลดั กล่าวไปมีส่วนเกี่ยวอ้อ โดยตร กับหน้าที่และความรับผิดชอบ

ออ บุคคลที่มีความสมัพันธอ์ย่า ใกล้ชิดในผู้รับบริการ 

๒๙๐.๑๓๒ ปัญหาและอุปสรรคความด้านเป็นอิสระเร่ือ ผลประโยชน์ส่วนตัว ความคุ้นเคยและการคุกคาม

โดยตร จากผู้รับบริการอาจจะเกิดอึ้ นในลักษณะความสมัพันธ์ส่วนตัวหรือครอบครัว ระหว่า  (ก) 

หุ้นส่วนหรือพนัก านคนใดคนหนึ่ ในส านัก านสอบบัญชีซึ่ มิได้เป็นส่วนหนึ่ ออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ าน

สอบบัญชีกับ (อ) กรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้า ที่สามารถสั่ การและมีอิทธิพลอย่า มี

สาระส าคัญในการจัดท าบัญชีและ บการเ ินซึ่ ส านัก านเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสด ความเห็น 

ดั นั้นหุ้นส่วนและพนัก านดั กล่าวถือว่ามีความรับผิดชอบในการออค าปรึกษาเพ่ือปฏิบัติให้

เป็นไปตามนโยบายและแนวทา ออ ส านัก าน ความมีสาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคอึ้นอยู่กับ

ปัจจัยต่า ๆ รวมถึ  

 ลักษณะออ ความสัมพันธ์ระหว่า หุ้นส่วนหรือพนัก านออ ส านัก านกับกรรมการ เจ้าหน้าที่

หรือพนัก านออ ผู้รับบริการสอบบัญชี 

 ความสมัพันธร์ะหว่า หุ้นส่วนหรือพนัก านดั กล่าวกบักลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี 

 ต าแหน่ ออ หุ้นส่วนหรือพนัก านดั กล่าวในส านัก านสอบบัญชี และ 

 ต าแหน่ ออ บุคคลดั กล่าวที่ด าร อยู่ในผู้รับบริการ  

จะต้อ มีการประเมินระดับความมีสาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคดั กล่าว และต้อ หา

มาตรการป้อ กันเพ่ือยุติหรือลดระดับปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กนัรวมถึ   

 การจัดโคร สร้า ความรับผิดชอบออ หุ้นส่วนหรือพนัก านเพ่ือที่จะลดอิทธิพลใดๆ ที่คาดว่าจะ

มีต่อ านตรวจสอบบัญชี 

 การจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื่นซึ่ ไม่มีส่วนใน านตรวจสอบบัญชีสอบทาน านออ 

กลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี 

๒๙๐.๑๓๓  การฝ่าฝืนอ้อบั คับในหมวดที่เกี่ยวกบัความสมัพันธส่์วนตัวและครอบครัวโดยมิได้มีความตั้ ใจ ถือ

ว่าไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอสิระ ถ้า 



๕๙ 

 

(ก) ส านัก านมีนโยบายและอ้ันตอนการท า านที่พนัก านต้อ ราย านให้ทราบทนัททีี่พบว่ามีการ

เปล่ียนแปล ต าแหน่ หน้าที่ านออ สมาชิกและสมาชิกครอบครัวที่ ใกล้ชิดออ กลุ่ม

ผู้ปฏบิัติ านตรวจสอบบัญชีหรือความสมัพันธส่์วนตัวอื่นที่อาจมีปัญหาและอุปสรรคด้านความ

เป็นอสิระ  

(อ) การที่สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีจะไปด าร ต าแหน่ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือ

พนัก านที่สามารถสั่ การและมีอิทธิพลอย่า มีสาระส าคัญในการจัดท าบัญชีและ บการเ ินซึ่ 

ส านัก านเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสด ความเห็นและมีการถอนตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ ใน

กลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีที่เกี่ยวอ้อ ดั กล่าวออกจากกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีและ 

(ค) ส านัก านสอบบัญชีมีการน ามาตรการป้อ กันที่จ าเป็นต่า ๆ มาใช้เพ่ือลดปัญหาและอุปสรรค

ด้านความเป็นอสิระให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กนัรวมถึ  

(๑)  การจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื่นซึ่ ไม่มีส่วนร่วมใน านตรวจสอบบัญชี 

สอบทาน านออ กลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี 

(๒)  การไม่ให้พนัก านที่มีส่วนเกี่ยวอ้อ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีมีส่วนร่วมในการ 

ตัดสนิใจที่ส  าคัญเกี่ยวกบั านตรวจสอบบัญชี 

ส านัก านสอบบัญชีควรพิจารณาความจ าเป็นในการน าประเดน็ที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหา

และอุปสรรคด้านความเป็นอิสระต่า ๆ มาปรึกษาหารือกับ ผู้ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลกิจการออ 

ผู้รับบริการหรือไม่  

การเขา้ท างานกบับริษทัของผูร้บับริการตรวจสอบบญัชี 

๒๙๐.๑๓๔ อาจมีปัญหาและอุปสรรคเร่ือ ความคุ้นเคยและการคุกคามโดยตร จากผู้รับบริการเกิดอึ้ นได้ ถ้า

กรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือพนัก านที่สามารถสั่ การและมีอิทธิพลอย่า มีสาระส าคัญในการจัดท า

บัญชีและ บการเ ินซึ่ ส านัก านเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและความแสด ความเห็นเคยเป็นบุคคลใด

บุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีหรือหุ้นส่วนออ ส านัก านสอบบัญชี 

๒๙๐.๑๓๕ ถ้าอดีตบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีหรือหุ้นส่วนออ ส านัก านสอบบัญชีได้เอ้า

ท า านกับบริษัทผู้รับบริการในต าแหน่ ใดต าแหน่ หน่ึ และยั มีการติดต่อและเกี่ยวอ้อ กับส านัก

 านสอบบัญชีอย่า มีสาระส าคัญ ปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวมีสาระส าคัญและไม่มีมาตรการใดที่จะ

น ามาป้อ กันและลดปัญหาและอุปสรรคน้ันให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดั น้ันถ้าอดีตบุคคลใด

บุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีหรือหุ้นส่วนออ ส านัก านสอบบัญชีด าร ต าแหน่ เป็น

กรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือพนัก านที่สามารถสั่ การและมีอิทธิพลอย่า มีสาระส าคัญในการจัดท า

บัญชีและ บการเ ินซึ่ ส านัก านเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสด ความเห็นปัญหาและอุปสรรคด้าน

ความเป็นอสิระอาจจะยอมรับได้ ถ้า 

(ก) บุคคลที่ เกี่ ยวอ้อ ดั กล่าวต้อ ไม่ได้รับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนพิเศษใดๆ ที่มี

สาระส าคัญจากส านัก านสอบบัญชีนอกเหนือจากผลตอบแทนที่ก าหนดไว้ก่อนหน้าอย่า ค ที่

และจ านวนที่ต้อ จ่ายไม่เป็นสาระส าคัญต่อส านัก านสอบบัญชี 



๖๐ 

 

(อ) บุคคลดั กล่าวต้อ ไม่เอ้าร่วมหรือปรากฏว่ามีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจหรือกิจกรรมใดๆ ที่

เกี่ยวกบัวิชาชีพในส านัก านสอบบัญชีโดยต่อเน่ือ  

๒๙๐.๑๓๖ ในกรณีที่อดีตบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีหรือหุ้นส่วนออ ส านัก านสอบบัญชี

เอ้าไปท า านกับผู้รับบริการ านตรวจสอบบัญชีในต าแหน่ ใดต าแหน่ หนึ่  โดยไม่มีการติดต่อหรือ

เกี่ยวอ้อ ที่มีสาระส าคัญระหว่า ส านัก านสอบบัญชีและบุคคลดั กล่าว สาระส าคัญออ ปัญหาและ

อุปสรรคด้านความเป็นอิสระเร่ือ ความคุ้นเคยและการคุกคามโดยตร จากผู้รับบริการอึ้นอยู่กับปัจจัย

ต่า ๆ เช่น 

 ต าแหน่ ออ บุคคลดั กล่าวที่ด าร อยู่ในผู้รับบริการ านตรวจสอบบัญชี 

 ความเกี่ยวอ้อ ใน านที่บุคคลดั กล่าวปฏบิัติในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี  

 ช่ว เวลาที่บุคคลดั กล่าวพ้นจากการเป็นพนัก านหรือหุ้นส่วนในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านหรือส านัก

 านสอบบัญชี ก่อนที่จะเอ้าไปร่วม านกบัผู้รับบริการ และ 

 ต าแหน่ ออ บุคคลดั กล่าวในอณะที่เป็นพนัก านในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีหรือใน

ส านัก านตรวจสอบบัญชี เช่น พิจารณาว่าบุคคลดั กล่าวมีความรับผิดชอบในการติดต่อกับ

ผู้บริหารออ ผู้รับบริการ านตรวจสอบบัญชีและผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลกิจการอย่า สม ่าเสมอ

หรือไม่ 

จะต้อ มีการประเมินระดับความมีสาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวและต้อ หา

มาตรการป้อ กันเพ่ือยุติหรือลดระดับความมีสาระส าคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ 

มาตรการป้อ กนัรวมถึ  

 การปรับเปล่ียนแผน านการตรวจสอบบัญชีให้เกดิความเหมาะสมมากย่ิ อ้ึน 

 การมอบหมายให้บุคคลที่มีประสบการณ์มากเพีย พอกับผู้ซ่ึ เป็นอดีตบุคคลใดบุคคล

หนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านตรวจสอบหรือหุ้นส่วนออ ส านัก านที่ได้เอ้าไปร่วม านกับ

ผู้รับบริการ านตรวจสอบบัญชีเอ้าไปเป็นส่วนหนึ่ ออ กลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี หรือ 

 การจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีคนอื่นซึ่ มิได้เป็นส่วนหนึ่ ออ กลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบ

บัญชีสอบทาน านออ อดีตบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีหรืออดตี

หุ้นส่วนดั กล่าวที่ได้เคยท า 

๒๙๐.๑๓๗ ในกรณีที่อดีตหุ้นส่วนออ ส านัก านสอบบัญชีเคยร่วม านในต าแหน่ ใดต าแหน่ หน่ึ ในอ ค์กร

แห่ หนึ่ และต่อมาอ ค์กรดั กล่าวกลายเป็นผู้รับบริการออ ส านัก านสอบบัญชีจะต้อ มีการ

ประเมินความมีสาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอสิระและหามาตรการป้อ กนัเพ่ือ

ยุติหรือลดระดับความมีสาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

๒๙๐.๑๓๘ ปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระเร่ือ ผลประโยชน์ส่วนตัวอาจเกิดอึ้ นได้ ถ้าบุคคลใดบุคคล

หนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีมีเหตุผลที่เช่ือได้แน่ว่าจะไปร่วม านกบัผู้รับบริการ านตรวจสอบ

บัญชีในอนาคต ส านัก านสอบบัญชีจะต้อ มีนโยบายและแนวทา ให้บุคคลดั กล่าวช้ีแจ ถึ การ

เจรจาและต่อรอ ในการจ้า  านนั้น โดยส านัก านจะต้อ ประเมินสาระส าคัญออ ปัญหาและ

อุปสรรคที่อาจจะเกิดอ้ึน และหามาตรการป้อ กันที่ เหมาะสมเพ่ือยุติหรือลดระดับความมี



๖๑ 

 

สาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคน้ันให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กัน

รวมถึ  

 การให้พนัก านที่เกี่ยวอ้อ ดั กล่าวถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี 

 การสอบทานดุลยพินิจที่ส  าคัญๆ ออ บุคคลดั กล่าว ในอณะที่ปฏิบัติ านเป็นส่วนหน่ึ ออ กลุ่ม

ผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี   

ผูร้บับริการตรวจสอบบญัชีท่ีเป็นบริษทัมหาชน 

๒๙๐.๑๓๙ อาจมีปัญหาและอุปสรรคในเร่ือ ความคุ้นเคยและการคุกคามโดยตร จากผู้รับบริการได้ ถ้าผู้สอบ

บัญชีหลักเอ้าท า านในบริษัทผู้รับบริการที่เป็นบริษัทมหาชนซ่ึ มีบุคคลที่มีส่วนได้เสียเป็นจ านวน

มาก โดย 

(ก) ด าร ต าแหน่ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหารออ ผู้รับบริการ หรือ  

(อ) ด าร ต าแหน่ พนัก านที่สามารถสั่ การและมีอทิธพิลอย่า มีสาระส าคัญในการจัดท าบัญชีและ  

 บการเ ินซึ่ ส านัก านเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสด ความเหน็ 

   ประเดน็ด้านความเป็นอิสระอาจจะยอมรับได้ ถ้าผู้สอบบัญชีหลักดั กล่าวหยุดการเป็นผู้สอบ

บัญชีหลักในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีและออก บการเ ินในบริษัทดั กล่าวเกินกว่า ๑๒ เดือน

มาแล้วและผู้สอบบัญชีหลักดั กล่าวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่  ออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีที่ตรวจสอบ

บริษัทมหาชนดั กล่าว 

๒๙๐.๑๔๐ ปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระเร่ือ การคุกคามโดยตร จากผู้รับบริการอาจเกิดอึ้ นได้ ถ้า

อดีตหุ้นส่วนอาวุโสหรือหุ้นส่วนผู้จัดการออ ส านัก านสอบบัญชีเอ้าท า านในบริษัทผู้รับบริการที่

เป็นบริษัทมหาชนซ่ึ มีบุคคลที่มีส่วนได้เสยีเป็นจ านวนมาก โดยด าร ต าแหน่ ดั น้ี 

(ก)  พนัก านที่สามารถสั่ การและมีอทิธพิลอย่า มีสาระส าคัญในการจัดท าบัญชีและ บการเ ินซ่ึ 

ส านัก านเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสด ความเหน็ 

(อ)  กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหารออ ผู้รับบริการ  

ทั้ นี้ ปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอสิระอาจจะยอมรับได้ ถ้าอดีตหุ้นส่วนอาวุโสหรือหุ้นส่วน 

ผู้จัดการออ ส านัก านสอบบัญชีไม่ได้อยู่ในต าแหน่ ดั กล่าวในส านัก านสอบบัญชีมากกว่า ๑๒ 

เดือน  

มาแล้ว 

๒๙๐.๑๔๑ ทั้ นี้ ปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระสามารถยอมรับได้ ถ้าอดีตผู้สอบบัญชีหลักหรืออดีต

หุ้นส่วนอาวุโสหรือหุ้นส่วนผู้จัดการด าร ต าแหน่ ตามอ้อ ๒๙๐.๑๓๙ และ ๒๙๐.๑๔๐ ซึ่ การด าร 

ต าแหน่ ดั กล่าวเกดิจากการรวมตัวทา ธุรกจิ และ  

(ก) ต าแหน่ ดั กล่าวไม่ได้เกี่ยวอ้อ โดยตร กบัการรวมธุรกจิ 

(อ)   บุคคลดั กล่าวได้รับประโยชน์หรือผลตอบแทนที่ไม่มีสาระส าคัญจากส านัก านเป็นจ านวนที่ได้

จ่ายเตม็ไปแล้ว นอกจากผลตอบแทนที่ก าหนดไว้ก่อนหน้าอย่า ค ที่อีกและมีจ านวนที่ต้อ จ่าย

ไม่เป็นสาระส าคัญต่อส านัก านสอบบัญชี 
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(ค) บุคคลดั กล่าวต้อ ไม่เอ้าร่วมหรือปรากฏว่ามีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจหรือกิจกรรมใดๆ ที่

เกี่ยวกบัวิชาชีพในส านัก านโดยต่อเนื่อ  และ 

( )   มีการปรึกษากับผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลกิจการถึ การด าร ต าแหน่ ออ อดีตหุ้นส่วนในบริษัท

ผู้รับบริการ 

การใหยื้มตวัพนกังานของส านกังานสอบบญัชี 

๒๙๐.๑๔๒  การให้ยืมตัวพนัก านออ ส านัก านสอบบัญชีกับผู้รับบริการอาจจะเกิดปัญหาและอุปสรรคด้าน

ความเป็นอิสระเกี่ยวกับการสอบทานผล านออ ตนเอ ได้แต่อาจท าได้ในช่ว ระยะเวลาสั้นๆ โดย

บุคคลดั กล่าวจะต้อ ไม่เกี่ยวอ้อ กบัเร่ือ ดั ต่อไปน้ี  

(ก)  การให้บริการ านอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกบัการตรวจสอบบัญชีซ่ึ อัดกบัอ้อบั คับตามหมวดหัวอ้อน้ี 

(อ)  มีหน้าที่กระท าการแทนผู้บริหารออ ผู้รับบริการ  

ในทุกสถานการณ ์ผู้รับบริการจะต้อ มีความรับผิดชอบในการควบคุม ดูแลการปฏิบัติ าน

ออ พนัก านที่ถูกยืมตัวไป จะต้อ มีการประเมินระดับความมีสาระส าคัญและหามาตรการป้อ กัน

เพ่ือยุติหรือลดระดับความมีสาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคดั กล่าว ตัวอย่า ออ มาตรการ

ป้อ กนัรวมถึ  

 การสอบทาน านซ่ึ พนัก านที่ถูกยืมตัวเป็นผู้ปฏบิัติ 

 การก าหนดว่าพนัก านที่ถูกยืมตัวจะต้อ ไม่มีส่วนเกี่ยวอ้อ และรับผิดชอบในหน้าที่หรือ

กจิกรรมใดๆ ในส่วนออ  านตรวจสอบบัญชีในช่ว ที่ถูกยืมตัวไป หรือ 

 การก าหนดว่าพนัก านที่ถูกยืมตัวจะต้อ ไม่เป็นส่วนหน่ึ ออ กลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี 

การใหบ้ริการตรวจสอบบญัชี 

๒๙๐.๑๔๓ ปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระเร่ือ ผลประโยชน์ส่วนตัว การสอบทาน านออ ตนเอ และ

ความคุ้นเคยอาจเกิดอึ้ นได้ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีเพ่ิ เคยด าร 

ต าแหน่ เป็นกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ หรือพนัก านออ ผู้รับบริการ านตรวจสอบบัญชี ยกตัวอย่า 

เช่น บุคคลคนดั กล่าวจะต้อ ประเมินรายละเอยีดใน บการเ ินซึ่ ตนเอ มีส่วนจัดเตรียมการบันทกึ

บัญชีต่า ๆ ในอณะที่อยู่ในผู้รับบริการ 

๒๙๐.๑๔๔ ในช่ว รอบเวลาออ ราย านการตรวจสอบบัญชี หากมีบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบ

บัญชีเคยเป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ หรือพนัก านในบริษัทผู้รับบริการ านตรวจสอบบัญชีที่

สามารถสั่ การ และมีอทิธพิลอย่า มีสาระส าคัญในการจัดท าบัญชีและ บการเ ินซึ่ ส านัก านเป็นผู้

ตรวจสอบบัญชีและแสด ความเห็นจะท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระโดยมี

สาระส าคัญเป็นอย่า มาก จนไม่มีมาตรการใดที่จะป้อ กนัและลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับ

ที่ยอมรับได้ ดั น้ันส านัก านจะต้อ ไม่มอบหมายให้บุคคลดั กล่าวเป็นส่วนหน่ึ ออ กลุ่ม

ผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี 

๒๙๐.๑๔๕ ปัญหาและอุปสรรคความเป็นอิสระด้านผลประโยชน์ส่วนตัว การสอบทานผล านออ ตนเอ และ

ความคุ้นเคยอาจเกิดอึ้ นได้ หากมีบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีเคยเป็น

กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ หรือพนัก านที่สามารถสั่ การและมีอิทธิพลอย่า มีสาระส าคัญในการ
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จัดท าบัญชีและ บการเ ินซึ่ ส านัก านเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสด ความเห็นในช่ว ก่อนรอบ

เวลาราย านออ  านตรวจสอบบัญชี ตัวอย่า เช่น บุคคลดั กล่าวด าร ต าแหน่ ในบริษัทออ 

ผู้รับบริการและมีส่วนในการตัดสนิใจหรือท า านในช่ว เวลาก่อนหน้านี้ และได้น าอ้อมูลเหล่านั้นมา

ใช้เป็นส่วนหนึ่ ใน านปัจจุบัน สาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคจะอึ้นอยู่กบัปัจจัยต่า ๆ เช่น   

 ต าแหน่ หน้าที่ออ บุคคลดั กล่าวที่ด าร อยู่ในผู้รับบริการ านตรวจสอบบัญชี  

 ช่ว เวลาที่บุคคลดั กล่าวได้ลาออกจากบริษัทผู้รับบริการก่อนที่จะเอ้าร่วมเป็นบุคคลใดบุคคล

หนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี 

 บทบาทออ บุคคลดั กล่าวในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี  

ถ้าปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวมีสาระส าคัญอย่า ชัดเจน ควรหามาตรการป้อ กันที่

เหมาะสมเพ่ือลดระดับออ ปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการ

ป้อ กนัคือ การจัดให้มีการสอบทาน านซึ่ ท าโดยบุคคลดั กล่าวซึ่ อยู่ในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี 

การเป็นกรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีในบริษทัผูร้บับริการตรวจสอบบญัชี 

๒๙๐.๑๔๖ ในกรณีที่หุ้นส่วนหรือพนัก านคนใดคนหน่ึ ในส านัก านสอบบัญชีเป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ใน

บริษัทผู้รับบริการ านตรวจสอบบัญชีจะก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระเกี่ยวกับ

ผลประโยชน์ส่วนตัวและการสอบทาน านออ ตนเอ อย่า มีสาระส าคัญมากจนไม่สามารถหาทา 

ป้อ กนัและลดระดับปัญหาและอุปสรรคน้ันให้เป็นที่ยอมรับได้ ดั น้ัน หุ้นส่วนหรือพนัก านในกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีจะต้อ ไม่ด าร ต าแหน่ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในบริษัทผู้รับบริการ

ตรวจสอบบัญชี 

๒๙๐.๑๔๗ ต าแหน่ เลอานุการบริษัทมีความหมายที่แตกต่า กันไปในแต่ละอ ค์กร เลอานุการบริษัทมีหน้าที่

ดูแล านในหลายๆ ส่วนโดยรวมถึ หน้าที่ในการบริหารจัดการ เช่น การบริหาร านบุคลากร การ

ดูแลรักษาบันทึกอ้อมูลหรือทะเบียนต่า ๆ ออ บริษัท การควบคุมดูแลให้บริษัทอยู่ภายใต้

กฎระเบียบต่า ๆ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ ดั นั้นโดยทั่วไปแล้วต าแหน่ 

เลอานุการบริษัทน้ีถือว่าเป็นต าแหน่ ที่มีความเกี่ยวอ้อ กบัอ ค์กรอย่า ใกล้ชิด 

๒๙๐.๑๔๘ ในกรณทีี่หุ้นส่วนหรือพนัก านออ ส านัก านสอบบัญชีได้กระท าหน้าที่เสมือนเป็นเลอานุการบริษัท

ออ ผู้รับบริการตรวจสอบบัญชี อาจเกิดปัญหาและอุปสรรคความเป็นอิสระด้านการสอบทาน าน

ออ ตนเอ และด้านการใช้ดุลยพินิจในสิ่ ที่ตนเอ เป็นผู้สนับสนุนที่มีสาระส าคัญเป็นอย่า มาก จน

ไม่มีมาตรการใดที่จะลดระดับความมีสาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ อย่า ไรก็ตามถึ มีการก าหนดในย่อหน้า ๒๙๐.๑๔๖ แต่ถ้ากฎหมาย ระเบียบหรือ

แนวทา ปฏิบัติตามวิชาชีพท้อ ถิ่นอนุญาตให้กระท าได้ หน้าที่และความรับผิดชอบในต าแหน่ 

ดั กล่าวควรถูกจ ากัดอยู่เพีย ออบเอตออ  านที่ท  าเป็นประจ าวันและ านด้านการบริหาร เช่น การ

จัดท าราย านการประชุมและดูแลการย่ืน บการเ ิน ในสถานการณ์ดั กล่าวจะต้อ มีการประเมินถึ 

ปัญหาด้านความเป็นอิสระและหามาตรการป้อ กันที่ เหมาะสมเพ่ือยุติหรือลดระดับความมี

สาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 



๖๔ 

 

๒๙๐.๑๔๙ การสนับสนุนและให้ค าแนะน าในส่วน านเลอานุการออ อ ค์กรนั้น โดยทั่วไปไม่ถือว่าอาดความ

เป็นอสิระ ถ้าตราบใดผู้บริหารออ อ ค์กรมีการตัดสนิใจที่เหมาะสม 

ระยะเวลาในการใหบ้ริการของพนกังานอาวุโส (รวมถึงการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีแก่ผูร้บับริการงาน 

ตรวจสอบบญัชี) 

ขอ้บงัคบัทัว่ไป 

๒๙๐.๑๕๐ การใช้พนัก านอาวุโสคนเดียวกันใน านตรวจสอบบัญชีเป็นระยะเวลานานอาจท าให้เกิด ปัญหาและ

อุปสรรคด้านความสนิทสนมและผลประโยชน์ส่วนตัวที่ไม่เหมาะสม สาระส าคัญออ ปัญหาและ

อุปสรรคอึ้นอยู่กบัปัจจัยต่า ๆ เช่น  

 ระยะเวลาที่เคยเป็นส่วนหน่ึ ในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีออ บุคคลดั กล่าว 

 บทบาทหน้าที่ออ บุคคลดั กล่าวในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี 

 โคร สร้า ออ ส านัก านสอบบัญชี 

 ลักษณะออ  าน 

 มีการเปล่ียนแปล ในผู้บริหารออ ผู้รับบริการตรวจสอบบัญชีหรือไม่ และ 

 มีการเปล่ียนแปล ในลักษณะและความซับซ้อนออ รายการบัญชีและประเดน็การราย านออ 

ผู้รับบริการหรือไม่ 

จะต้อ มีการประเมินระดับความมีสาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคดั กล่าว และต้อ หา

มาตรการป้อ กันเพ่ือยุติหรือลดระดับปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ 

มาตรการป้อ กนัรวมถึ   

 การหมุนเวียนพนัก านอาวุโสในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี 

 การจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื่นซึ่ มิได้เป็นส่วนหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบ

บัญชีสอบทาน านซึ่ พนัก านอาวุโสดั กล่าวเป็นผู้ปฏบิัติ  

 การจัดให้มีการสอบทานคุณภาพออ  านอย่า สม ่าเสมอโดยผู้ที่มีความเป็นอิสระทั้ จาก

ภายนอกหรือภายในส านัก านสอบบัญชี  

 

ผูร้บับริการซ่ึงเป็นบริษทัมหาชน 

๒๙๐.๑๕๑ ในกรณทีี่ผู้รับบริการที่เป็นบริษัทมหาชนซ่ึ มีบุคคลที่มีส่วนได้เสยีเป็นจ านวนมาก ผู้ที่เป็นผู้สอบบัญชี

หลักจะด าร ต าแหน่ ได้ไม่เกิน ๗ ปี และสามารถกลับมาเป็นผู้สอบบัญชีได้อีกคร้ั  หลั จาก ๒ ปี

หลั จากระยะเวลา ๗ ปีแรก โดยในระหว่า  ๒ ปีดั กล่าว จะต้อ ไม่มีส่วนร่วมใน านตรวจสอบบัญชี 

การควบคุมคุณภาพ าน การให้ค าปรึกษาด้านเทคนิคและประเดน็ต่า ๆ ซึ่ จะมีผลกระทบโดยตร 

กบัผลออ การตรวจสอบบัญชีในผู้รับบริการรายน้ี 

๒๙๐.๑๕๒ นอกเหนือจากย่อหน้า ๒๙๐.๑๕๑ หากมีสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดซ่ึ อยู่เหนือการควบคุมออ ส านัก

 านสอบบัญชีเกดิอึ้นและเพ่ือให้ านตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่า มีคุณภาพ อนุโลมให้ผู้สอบบัญชีหลัก

ท าหน้าที่ต่อไปได้อกี ๑ ปี ถ้ามีมาตรการในการยุติหรือลดปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระให้



๖๕ 

 

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น ผู้สอบบัญชีหลักสามารถต่ออายุออกไปได้อีก ๑ ปี เนื่อ จากการ

หมุนเวียนไม่สามารถท าได้เนื่อ จากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น ในกรณี ผู้ที่จะได้รับมอบหมายเป็น

ผู้สอบบัญชีคนต่อไปป่วยอย่า รุนแร จนไม่สามารถท า านได้ 

๒๙๐.๑๕๓ ความสมัพันธท์ี่ยาวนานออ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นกบัผู้รับบริการซ่ึ เป็นบริษัทมหาชนซ่ึ มีบุคคลที่มีส่วน

ได้เสียเป็นจ านวนมากอาจจะก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคความเป็นอิสระเร่ือ ความคุ้นเคยและ

ผลประโยชน์ส่วนตัว สาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคอึ้นอยู่กบัปัจจัยต่า ๆ เช่น  

 ระยะเวลาที่ผู้สอบบัญชีดั กล่าวให้บริการแก่ผู้รับบริการ 

 บทบาทหน้าที่ออ ผู้สอบบัญชีดั กล่าวในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี และ 

 ลักษณะเน้ือหาและความถี่ออ ผู้สอบบัญชีดั กล่าวที่มีต่อผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล

กจิการออ ผู้รับบริการ 

จะต้อ มีการประเมินระดับความมีสาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวและต้อ หา

มาตรการป้อ กันเพ่ือยุติหรือลดระดับปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ 

มาตรการป้อ กนัรวมถึ  

 การจัดให้มีการหมุนเวียนออ ผู้สอบบัญชีท่านอื่น หรือไม่เช่นนั้นกห้็ามไม่ให้ผู้สอบบัญชี

ท่านน้ันมีส่วนเกี่ยวอ้อ กบัผู้รับบริการ านตรวจสอบบัญชี 

 การจัดให้มีการสอบทานคุณภาพออ  านอย่า สม ่าเสมอโดยผู้ที่มีความเป็นอิสระทั้ จาก

ภายนอกหรือภายในส านัก านสอบบัญชี 

๒๙๐.๑๕๔ เมื่อลูกค้า านตรวจสอบบัญชีจะเปล่ียนฐานะเป็นบริษัทมหาชนซ่ึ มีบุคคลที่มีส่วนได้เสยีเป็นจ านวน

มาก จะต้อ มีการพิจารณาระยะเวลาการหมุนเวียนออ ผู้สอบบัญชีหลักในลูกค้าดั กล่าว ถ้ามีการ

ให้บริการมาแล้ว ๕ ปีหรือน้อยกว่า ผู้สอบบัญชีคนดั กล่าวสามารถจะให้บริการได้อีกเป็นจ านวนปี

ส่วนต่า ออ  ๗ ปีหักจากระยะเวลาที่ให้บริการมาแล้ว ถ้าให้บริการมาแล้ว ๖ ปีหรือมากกว่า ก่อนที่

ลูกค้าจะเปล่ียนเป็นบริษัทมหาชนผู้สอบบัญชีหลักสามารถที่จะให้บริการได้อีก ๒ ปี ก่อนที่จะมีการ

หมุนเวียน 

๒๙๐.๑๕๕ ถ้าส านัก านสอบบัญชีมีบุคคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์จ ากัด ในการที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็น

ผู้สอบบัญชีหลักให้กับผู้รับบริการที่เป็นบริษัทมหาชนซ่ึ มีบุคคลที่มีส่วนได้เสียเป็นจ านวนมาก การ

หมุนเวียนผู้สอบบัญชีหลักอาจจะไม่ใช่มาตรการที่ เหมาะสม และถ้าหน่วย านก ากับดูแลก็ให้

อ้อยกเว้นกับสถานการณ์เช่นนั้น ในกรณีนี้ ผู้สอบบัญชีหลักอาจจะให้บริการผู้รับบริการรายหนึ่ ๆ 

มากกว่า ๗ ปี โดยยั ไม่มีการหมุนเวียนได้ โดยเป็นแนวทา เลือกที่ระบุโดยหน่วย านก ากับดูแลเช่น 

การให้มีการสอบทาน านจากบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอสิระ 

การใหบ้ริการท่ีไม่ใช่การใหค้วามเช่ือมัน่แก่ลูกคา้งานสอบบญัชีของส านกังาน 

๒๙๐.๑๕๖ โดยธรรมเนียมปฏิบัติส านัก านมักจะให้บริการประเภทที่ไม่ใช่การให้ความเช่ือมั่นต่า ๆ แก่ลูกค้า

 านสอบบัญชีตามความช านาญและความรู้ความสามารถออ ตน อย่า ไรกต็ามการให้บริการที่ไม่ใช่

การให้ความเช่ือมั่นอาจก่อให้เกดิปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอิสระออ ส านัก านหรือสมาชิกใน



๖๖ 

 

กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดอ้ึนส่วนมากเกิดจากการสอบทานผล านออ 

ตนเอ  การมีผลประโยชน์ส่วนตนและการเป็นผู้ให้การสนับสนุน (advocacy threats) 

๒๙๐.๑๕๗ การพัฒนาออ ธุรกิจใหม่ การวิวัฒนาการออ ตลาดการเ ินและการเปล่ียนแปล ทา เทคโนโลยี

สารสนเทศ  ท าให้เป็นไปได้ยากที่จะสามารถระบุประเภทการให้บริการที่ไม่ใช่การให้ความเช่ือมันที่

ส  านัก านอาจให้บริการแก่ลูกค้าสอบบัญชีได้ครบทุกประเภท ในกรณีที่ไม่มีแนวปฏิบัติเป็นการ

เฉพาะส าหรับการ ให้บริการที่ไม่ใช่การให้ความเช่ือมั่นประเภทใดประเภทหน่ึ เป็นการเฉพาะใน

ประมวลนี้  ให้น าหลักการกรอบแนวคิด (Conceptual framework) มาประยุกต์ใช้ในการพิจารณาเป็น

แต่ละกรณไีป 

๒๙๐.๑๕๘ ก่อนที่ส  านัก านจะรับ านบริการที่ไม่ใช่การให้ความเช่ือมั่นแก่ลูกค้า านสอบบัญชี ส านัก านควร

พิจารณาว่าการให้บริการดั กล่าวจะก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอิสระหรือไม่ ในการ

ประเมินความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคใดๆ ที่เกดิจากการให้บริการ านที่ไม่ใช่การให้ความ

เช่ือมั่น านใด านหนึ่  ส านัก านควรพิจารณาถึ ผลกระทบต่อกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีถ้ามีเหตุผล

เช่ือว่าอาจเกดิอ้ึนจากการให้บริการที่ไม่ใช่การให้ความเช่ือมั่นแก่ลูกค้าด้วย หากปัญหาและอุปสรรคที่

เกดิอ้ึนไม่สามารถท าให้ลดล อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการใช้มาตรการป้อ กันใดๆ ได้ ส านัก าน

ไม่ควรให้บริการ านที่ไม่ใช่ านให้ความเช่ือมั่นน้ัน 

๒๙๐.๑๕๙ การให้บริการที่ไม่ใช่การให้ความเช่ือมั่นแก่ลูกค้า านสอบบัญชีอาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อ

ความเป็นอิสระอย่า มีนัยส าคัญจนกระทั่ ไม่มีมาตรการป้อ กันใดที่จะอจัดหรือลดผลกระทบให้อยู่

ในระดับที่ยอมรับได้ อย่า ไรกต็ามการให้บริการโดยไม่เจตนาดั กล่าวแก่กิจการที่เกี่ยวอ้อ กัน ส่วน

 านย่อย หรือรายการเฉพาะใน บการเ ินออ ลูกค้าที่กระทบต่อความเป็นอิสระอาจสามารถท าได้ 

หากปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอิสระได้ลดล อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการด าเนินการให้มี

ผู้สอบบัญชีอื่นตรวจสอบบัญชีกิจการที่เกี่ยวอ้อ กัน ส่วน านย่อยหรือรายการใดรายการหน่ึ เป็นการ

เฉพาะใน บการเ ินน้ัน หรือเมื่อส านัก านอื่นให้บริการที่ไม่ใช่การให้ความเช่ือมั่นซ า้ในลักษณะที่ท  าให้

ส านัก านอื่นนั้นเป็นผู้รับผิดชอบต่อ านออ ตน 

๒๙๐.๑๖๐ ส านัก านอาจให้บริการ านที่ไม่ใช่ านให้ความเช่ือมั่นที่ไม่อนุญาตให้ท าภายใต้อ้อก าหนดนี้แก่กจิการ

ที่เกี่ยวอ้อ กนัออ ลูกค้า านสอบบัญชีดั ต่อไปน้ี 

(ก)   กจิการที่ไม่ใช่ลูกค้า านสอบบัญชีที่มีอ านาจควบคุมทา ตร หรือทา อ้อมต่อลูกค้า านสอบ

บัญชี 

(อ)  กิจการที่ไม่ใช่ลูกค้า านสอบบัญชีที่มีผลประโยชน์ทา การเ ินโดยตร ในลูกค้า านสอบบัญชี

หากกิจการนั้นมีอิทธิพลอย่า มีนัยส าคัญต่อลูกค้า านสอบบัญชีและผลประโยชน์ในลูกค้า

 านสอบบัญชีมีสาระส าคัญต่อกจิการ หรือ 

(ค)  กจิการที่ไม่ใช่ลูกค้า านสอบบัญชีที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักบัลูกค้า านสอบบัญชี 

หากสรุปได้อย่า สมเหตุสมผลว่า (ก) การให้บริการที่ให้น้ันไม่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรค

จากการสอบทาน านออ ตนเอ  เพราะว่าผลลัพธ์จากบริการน้ันไม่ได้เกี่ยวกับวิธีการ

ตรวจสอบบัญชี และ (อ) ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการให้บริการดั กล่าวได้ถูกอจัดหรือ

ท าให้ลดล อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยมาตรการป้อ กนัที่น ามาใช้ 



๖๗ 

 

๒๙๐.๑๖๑ การให้บริการที่ไม่ใช่ านให้ความเช่ือมั่นแก่ลูกค้า านสอบบัญชีที่เปล่ียนสถานภาพเป็นกิจการที่มีส่วน

ได้เสยีต่อสาธารณะ (Public interest entity) ไม่ถือว่าอัดต่อความเป็นอิสระออ ส านัก านในกรณี

ดั ต่อไปนี้  

(ก) การให้บริการที่ไม่ใช่การให้ความเช่ือมั่นที่เคยให้บริการในอดีตเป็นไปตามอ้อก าหนดเกี่ยวกับ

ลูกค้า านสอบบัญชีที่ไม่ใช่กจิการที่มีส่วนได้เสยีต่อสาธารณะ 

(อ)   การให้บริการที่อนุญาตในหมวดน้ีส าหรับลูกค้า านสอบบัญชีที่เป็นกิจการที่มีส่วนได้เสยีต่อ

สาธารณะได้สิ้นสดุล ก่อนหรือทนัททีี่ลูกค้าได้เปล่ียนสถานภาพเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสยีต่อ

สาธารณะ และ 

(ค)   ส านัก านได้ใช้มาตรการป้อ กนัในกรณทีี่จ าเป็นเพ่ืออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคต่อความ

เป็นอสิระจากการให้บริการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ความรบัผิดชอบของฝ่ายบริหาร 

๒๙๐.๑๖๒ ฝ่ายบริหารออ กิจการมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมต่า ๆ ในกิจการเพ่ือประโยชน์ส ูสดุ

ออ ผู้มีส่วนได้เสยีออ กิจการ ดั น้ันจึ เป็นไปได้ยากที่จะระบุทุกๆ กิจกรรมที่เป็นความรับผิดชอบ

ออ ฝ่ายบริหารได้ อย่า ไรกต็ามความรับผิดชอบออ ฝ่ายบริหารเกี่ยวอ้อ กับการช้ีน าและก าหนด

ทิศทา ออ กิจการ ทั้ น้ีรวมถึ การตัดสินใจที่ส  าคัญๆ เกี่ยวกับการจัดหา การใช้และการควบคุม

ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทา การเ ิน ทรัพยากรทา กายภาพและทรัพยากรที่ไม่มีตัวตนออ กจิการ 

๒๙๐.๑๖๓ การที่จะระบุว่ากจิกรรมใดเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบออ ฝ่ายบริหารหรือไม่อ้ึนอยู่กบัสถานการณ์และ

ต้อ ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา ตัวอย่า ออ กจิกรรมที่โดยปกติจะถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบออ 

ฝ่ายบริหารมีดั นี้  

 การก าหนดนโยบายและทศิทา เชิ กลยุทธ ์

 การช้ีน าและการรับผิดชอบต่อการปฏบิัติ านออ พนัก าน 

 การอนุมัติรายการต่า ๆ 

 การตัดสนิใจว่าจะปฏบิัติตามอ้อเสนอแนะใดออ ส านัก านหรือบุคคลที่สาม 

 การรับผิดชอบในการจัดเตรียมและการน าเสนอ บการเ ินที่เป็นไปตามแม่บทการราย านทา 

การเ ินที่ใช้อยู่ และ 

 การรับผิดชอบในการออกแบบ การน าไปใช้และด าร ไว้ซึ่ การควบคุมภายใน 

๒๙๐.๑๖๔ กิจกรรมที่เป็น านประจ าวันหรือ านบริหารทั่วไปหรือเกี่ยวกับเร่ือ ที่ไม่ส าคัญ โดยทั่วไปจะไม่ถือว่า

เป็นความรับผิดชอบออ ฝ่ายบริหาร ตัวอย่า เช่น การบันทกึรายการที่ไม่ส าคัญที่ได้รับการอนุมัติจาก

ฝ่ายบริหารแล้ว หรือการติดตามให้มีการยื่นภาษีให้ทันเวลาและการแจ้ ให้ลูกค้าทราบถึ วันที่

ดั กล่าวไม่ถือเป็นความรับผิดชอบออ ฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ การให้ค าแนะน าหรืออ้อเสนอแนะเพ่ือ

ช่วยฝ่ายบริหารในการลดความรับผิดชอบออ ตนไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบออ ฝ่ายบริหาร 

๒๙๐.๑๖๕ หากส านัก านต้อ รับผิดชอบ านบริหารให้กับลูกค้า านสอบบัญชี ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิอ้ึนอาจมี

นัยส าคัญจนไม่มีมาตรการป้อ กันใดที่จะลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ตัวอย่า เช่น การตัดสนิใจเลือกด าเนินการตามค าแนะน าออ ส านัก านท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรค



๖๘ 

 

จากการสอบทานผล านออ ตนเอ และการมีผลประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้ การรับผิดชอบ าน

บริหารจะก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคจากความคุ้นเคยเนื่อ จากส านัก านเร่ิมมีความคุ้นเคยกับ

ทัศนะและผลประโยชน์ออ ผู้บริหาร ดั นั้นส านัก านไม่ควรรับผิดชอบ านบริหารให้กับลูกค้า

 านสอบบัญชี 

๒๙๐.๑๖๖ เพ่ือหลีกเล่ีย ความเสี่ย จากการรับผิดชอบในฐานะฝ่ายบริหาร เมื่อส านัก านให้บริการ านที่ไม่ใช่

การให้ความเช่ือมั่นแก่ลูกค้า านสอบบัญชี ส านัก านควรมั่นใจว่ามีสมาชิกออ ฝ่ายบริหารอย่า น้อย

หน่ึ ท่านรับผิดชอบในการใช้ดุลยพินิจและการตัดสนิใจที่ส  าคัญซ่ึ เป็นความรับผิดชอบอันเหมาะสม

ออ ฝ่ายบริหาร รวมถึ การประเมินผล านจากการให้บริการและรับผิดชอบในการให้ด าเนินการตาม

ผล านออ  านบริการเหล่าน้ีจะลดความเสี่ย ออ ส านัก านจากการใช้ดุลยพินิจหรือการตัดสินใจที่

ส  าคัญแทนผู้บริหารโดยไม่ตั้ ใจ ความเสี่ย จะสามารถลดล ได้อีกหากส านัก านให้โอกาสลูกค้าใน

การใช้ดุลยพินิจหรือตัดสินใจโดยตั้ อยู่บนวัตถุประส ค์และการวิเคราะห์อย่า โปร่ ใสและการ

น าเสนอประเดน็ปัญหา 

 

การบนัทึกรายการบญัชีและการจดัท างบการเงิน 

เร่ืองทัว่ไป 

๒๙๐.๑๖๗ ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนอ บการเ ินให้เป็นไปตามแม่บทการ

ราย านทา การเ ินที่น ามาปฏบิัติ ความรับผิดชอบดั กล่าวรวมถึ  

 การจัดท าหรือเปล่ียนแปล การบันทึกรายการเบื้ อ ต้นหรือการจัดประเภทรายการออ ธุรกรรม

ต่า ๆ และ 

 จัดเตรียมหรือเปล่ียนแปล เอกสารหรืออ้อมูลเบื้ อ ต้น ในรูปแบบอีเลคโทรนิคหรือรูปแบบอื่น 

จัดหาหลักฐานประกอบรายการที่เกดิอ้ึน (เช่น ค าสั่ ซ้ือ บันทกึเวลาการท า านออ พนัก าน และ

ค าสั่ ซื้อสนิค้าออ ลูกค้า) 

๒๙๐.๑๖๘ การให้บริการจัดท าบัญชีแก่ลูกค้า านสอบบัญชี เช่น การจัดท าบัญชีและการจัดท า บการเ ิน

ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการสอบทานผล านออ ตนเอ  หากในเวลาต่อมาส านัก านเป็น

ผู้สอบบัญชีออ ลูกค้ารายนั้น 

๒๙๐.๑๖๙ ในการตรวจสอบบัญชีส านัก านจ าเป็นที่ต้อ มีการปรึกษาหารือระหว่า ส านัก านกับฝ่ายบริหารออ 

ลูกค้าซ่ึ อาจเกี่ยวอ้อ กบั 

 การประยุกต์ใช้มาตรฐานการบัญชีหรือนโยบายการบัญชีและประมวลการเปิดเผยอ้อมูลใน       

 บการเ ิน 

 ความเหมาะสมออ การควบคุมทา การเ ินและบัญชีและวิธีทีใช้ในการก าหนดจ านวนเ ินออ 

สนิทรัพย์และหนี้สนิ หรือ 

 การเสนอรายการปรับปรุ รายการบัญชี 

กิจกรรมเหล่านี้ ถือเป็นปกติในกระบวนการตรวจสอบบัญชีและไม่ถือเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อ

ความ 



๖๙ 

 

เป็นอสิระ 

๒๙๐.๑๗๐ ในท านอ เดียวกนัลูกค้าอาจออความช่วยเหลือทา วิชาการจากส านัก านในประเดน็ต่า ๆ เช่น ปัญหา

การกระทบยอดรายการบัญชีหรือการวิเคราะห์และการรวบรวมอ้อมูลเพ่ือราย านต่อหน่วย านทา 

ราชการ นอกจากนี้ ลูกค้าอาจออค าแนะน าทา วิชาการเกี่ยวกับปัญหาทา บัญชี เช่น การปรับปรุ  บ

การเ ินที่จัดท าตามแม่บทการราย านทา การเ ินหน่ึ ให้เป็นไปตามแม่บทฯ อื่น (ตัวอย่า เช่น 

เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายบัญชีออ กลุ่มกิจการ หรือเพ่ือปรับปรุ ให้เป็นไปตามแม่บทการราย าน

ทา การอื่น เช่น มาตรฐานการราย านทา การเ ินระหว่า ประเทศ) การให้บริการดั กล่าวโดยทั่วไป

ไม่ถือว่ากระทบต่อความเป็นอิสระหากส านัก านไม่ได้ท าหน้าที่รับผิดชอบในฐานะฝ่ายบริหารออ 

ลูกค้า 

ลูกคา้งานสอบบญัชีท่ีไม่ใช่กิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียต่อสาธารณะ 

๒๙๐.๑๗๑ ส านัก านอาจให้บริการที่เกี่ยวอ้อ กับการจัดท าบัญชีและ บการเ ินแก่ลูกค้า านสอบบัญชีที่ไม่ใช่

กจิการที่มีส่วนได้เสยีต่อสาธารณะ เมื่อบริการน้ันเป็นไปในลักษณะ านประจ าวันหรือ านทา วิชาการ 

หากปัญหาและอุปสรรคต่อการสอบทานผล านออ ตนเอ ที่เกิดอ้ึนลดล อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ตัวอย่า ออ  านบริการดั กล่าว ได้แก่ 

 การให้บริการเกี่ยวกบัเ ินเดือนพนัก านจากฐานอ้อมูลออ ลูกค้า 

 การบันทกึรายการที่ลูกค้าได้ตัดสนิใจหรือได้อนุมัติการจัดประเภทรายการบัญชีที่เหมาะสม 

 การผ่านรายการที่ลูกค้าได้ก าหนดรหัสไว้ไปยั บัญชีแยกประเภท 

 การผ่านรายการที่ได้รับอนุมัติจากลูกค้าไปยั  บทดลอ  และ 

 การจัดท า บการเ ินจากอ้อมูลใน บทดลอ  

ในทุกกรณ ีส านัก านควรประเมินถึ ความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดอ้ึนและควร

หามาตรการป้อ กันที่จ าเป็นมาใช้เพ่ืออจัดหรือลดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการ

ป้อ กนัมีดั นี้   

 การด าเนินการให้บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีเป็นผู้ให้บริการ

ดั กล่าว 

 หากบุคคลที่เป็นสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีเป็นผู้ให้บริการดั กล่าว ส านัก านควร

จัดให้หุ้นส่วนหรือพนัก านอาวุโสที่มีประสบการณ์ที่ เหมาะสมที่ไม่ได้ร่วมอยู่ในกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีสอบทาน านนั้น 

ลูกคา้งานสอบบญัชีท่ีเป็นกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียต่อสาธารณะ 

๒๙๐.๑๗๒ ยกเว้นในสถานการณ์ฉุกเฉิน ส านัก านไม่ควรให้บริการจัดท าบัญชีรวมถึ บริการเกี่ยวกับเ ินเดือน

พนัก าน หรือจัดท า บการเ ินแก่ลูกค้าสอบบัญชีซึ่ ส านัก านเป็นผู้แสด ความเห็นต่อ บการเ ินนั้น 

หรืออ้อมูลทา การเ ินที่น ามาใช้จัดท า บการเ ิน 

๒๙๐.๑๗๓ แม้ว่าได้ก าหนดไว้ในย่อหน้า ๒๙๐.๑๗๒ แล้วกต็าม ส านัก านอาจให้บริการจัดท าบัญชีรวมถึ 

บริการเกี่ยวกับเ ินเดือนพนัก านและการจัดท า บการเ ินหรืออ้อมูลทา การเ ินอื่นซ่ึ เป็น านที่มี
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ลักษณะเป็น านประจ าวันหรือ านทา วิชาการแก่ส่วน านหรือกจิการที่เกี่ยวอ้อ กันกับลูกค้า านสอบ

บัญชีที่เป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ หากบุคคลที่ให้บริการดั กล่าวไม่ได้เป็นสมาชิกออ 

กลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี และ 

(ก) หน่วย านหรือกจิการที่เกี่ยวอ้อ กันน้ันเป็นหน่วย านหรือกิจการที่ไม่ใช่ส่วน านที่มีนัยส าคัญ 

ใน บการเ ินที่ตนแสด ความเหน็ หรือ 

(อ) การบริการที่ เกี่ยวกับประเด็นที่ไม่มีนัยส าคัญต่อ บการเ ินออ หน่วย านหรือกิจการที่

เกี่ยวอ้อ กนั 

สถานการณฉุ์กเฉิน 

๒๙๐.๑๗๔ ส านัก านอาจให้บริการจัดท าบัญชีแก่ลูกค้า านสอบบัญชีที่ไม่อนุญาตให้กระท าได้ภายใต้อ้อก าหนดนี้

ในกรณฉุีกเฉินหรือในสถานการณท์ี่ไม่ปกติเมื่อลูกค้า านสอบบัญชีไม่สามารถด าเนินการอื่นได้ กรณี

น้ีอาจเกิดอ้ึนเมื่อ (ก) ส านัก านเท่าน้ันที่มีทรัพยากรและความรู้ เกี่ยวกับระบบและการท า านออ 

ลูกค้าที่จะสามารถช่วยจัดท าบัญชีและ บการเ ินให้เสร็จทันเวลา และ (อ) การจ ากัดการให้บริการ

ออ ส านัก านเป็นผลให้เกิดความยุ่ ยากที่ส  าคัญแก่ลูกค้า (ตัวอย่า เช่น อาจท าให้ลูกค้าไม่สามารถ

ปฏิบัติตามอ้อก าหนดในการราย านออ หน่วยราชการได้) ในสถานการณ์ดั กล่าวต้อ ปฏิบัติตาม

เ ื่อนไอ ดั นี้  

(ก) บุคคลที่ให้บริการดั กล่าวต้อ ไม่เป็นสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี 

(อ)   การให้บริการดั กล่าวเป็นการให้บริการในช่ว ระยะเวลาสั้นๆ และไม่ได้คาดว่าจะต้อ 

ให้บริการต่อเนื่อ  และ 

(ค)  ได้หารือสถานการณด์ั กล่าวกบัผู้มีหน้าที่ก ากบัดูแลกจิการแล้ว 

การใหบ้ริการประเมินมูลค่า (Valuation Services) 

ประมวลทัว่ไป 

๒๙๐.๑๗๕ การประเมินมูลค่าประกอบด้วยการตั้ สมมติฐานอันเกี่ยวเน่ือ กับการพัฒนาในอนาคต การ

ประยุกต์ใช้วิธีการและเทคนิคที่เหมาะสมและการผสมผสานทั้ สอ ประการในการค านวณมูลค่า

หรือช่ว ออ มูลค่าออ สนิทรัพย์ หนี้สนิ หรือออ กจิการโดยรวม 

๒๙๐.๑๗๖ การให้บริการประเมินมูลค่าแก่ลูกค้า านสอบบัญชีอาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการสอบ

ทานผล านออ ตนเอ  ความมีอยู่จริ และความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวอึ้ นอยู่

กบัปัจจัยต่า ๆ ได้แก่ 

 การประเมินมูลค่าน้ันมีผลกระทบอย่า มีนัยส าคัญต่อ บการเ ินหรือไม่ 

 ระดับความมีส่วนร่วมออ ลูกค้าในการตัดสนิใจและการอนุมัติวิธีการประเมินมูลค่าและเร่ือ ที่มี

นัยส าคัญที่ต้อ ใช้ดุลยพินิจ 

 วิธกีารประเมินมูลค่าและแนวปฏบิัติออ ผู้เช่ียวชาญที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ 

 ส าหรับการประเมินมูลค่าที่เกี่ยวกบัวิธีการที่เป็นมาตรฐานหรือที่มีก าหนดไว้ต้อ พิจารณาระดับ

การใช้ดุลยพินิจ (subjectivity) เกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวอ้อ  

 ความน่าเช่ือถือและความครอบคลุมออ อ้อมูลที่เกี่ยวอ้อ  
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 ระดับการพ่ึ พาเหตุการณ์ในอนาคตซ่ึ มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปล ที่มีนัยส าคัญ

ต่อมูลค่าที่ประเมิน 

 เน้ือหาและความชัดเจนออ การเปิดเผยอ้อมูลใน บการเ ิน 

ส านัก านควรประเมินความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคต่า ๆ และด าเนินมาตรการ

ป้อ กันเพ่ืออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กัน

รวมถึ  

 การจัดให้มีผู้เช่ียวชาญที่ไม่ได้เกี่ยวอ้อ กบัการให้บริการประเมินมูลค่าสอบทาน านสอบ

บัญชีหรือการประเมินมูลค่า หรือ 

 การด าเนินการไม่ให้ผู้ที่ให้บริการประเมินมูลค่ามีส่วนร่วมในการปฏบิัติ านสอบบัญชี 

๒๙๐.๑๗๗ การประเมินมูลค่าบา รายการไม่เกี่ยวอ้อ กับการใช้ดุลยพินิจในระดับที่มีนัยส าคัญ กรณีน้ีเกิดอ้ึน

เมื่ออ้อสมมติฐานก าหนดโดยอ้อกฎหมายหรือกฎระเบียบหรือเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และเทคนิค

และวิธีการที่ใช้เป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไปหรือตามอ้อกฎหมายหรือกฎระเบียบใน

สถานการณ์ดั กล่าว ผลที่ได้จากการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินสอ รายหรือมากกว่าไม่น่าจะมี

ความแตกต่า อย่า เป็นนัยส าคัญ 

๒๙๐.๑๗๘ หากส านัก านได้รับการร้อ ออให้ให้บริการประเมินมูลค่าเพ่ือเป็นการช่วยลูกค้า านสอบบัญชีตาม

ประมวลในการราย านทา ภาษีหรือเพ่ือวัตถุประส ค์ในการวา แผนภาษีและผลการประเมินมูลค่า

นี้  ไม่ก่อให้เกดิผลกระทบโดยตร ต่อ บการเ ิน  ให้น าประมวลในย่อหน้า ๒๙๐.๑๙๑ มาถือปฏบิัติ 

ลูกคา้งานสอบบญัชีท่ีไม่ใช่กิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียต่อสาธารณะ 

๒๙๐.๑๗๙ ในกรณีที่ลูกค้า านสอบบัญชีไม่ใช่กิจการที่มีส่วนได้เสยีต่อสาธารณะ หากมีการให้บริการประเมิน

มูลค่าที่มีผลกระทบอย่า มีนัยส าคัญต่อ บการเ ินที่ส  านัก านเป็นผู้แสด ความเหน็และการประเมิน

มูลค่าน้ันเกี่ยวอ้อ กับการใช้ดุลยพินิจในระดับที่มีนัยส าคัญ ไม่มีมาตรการป้อ กันใดที่สามารถจะ

ลดปัญหาและอุปสรรคต่อการสอบทานผล านออ ตนเอ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดั น้ัน

ส านัก านไม่ควรให้บริการการประเมินมูลค่าดั กล่าวแก่ลูกค้า านสอบบัญชี 

ลูกคา้งานสอบบญัชีท่ีเป็นกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียต่อสาธารณะ 

๒๙๐.๑๘๐ ส านัก านไม่ควรให้บริการ านประเมินมูลค่าแก่ลูกค้า านสอบบัญชีที่เป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียต่อ

สาธารณะ หากการประเมินมูลค่านั้นมีผลกระทบอย่า มีนัยส าคัญต่อรายการใดรายการหนึ่ หรือ

โดยรวมต่อ บการเ ินที่ส  านัก านเป็นผู้แสด ความเหน็ 

การใหบ้ริการดา้นภาษีอากร 

๒๙๐.๑๘๑ การให้บริการด้านภาษีอากรประกอบด้วยการให้บริการประเภทต่า ๆ รวมถึ บริการดั ต่อไปนี้  

 การจัดเตรียมแบบยื่นแสด รายการเพ่ือเสยีภาษี 

 การค านวณภาษีเพ่ือวัตถุประส ค์ในการบันทกึรายการบัญชี 

 การวา แผนภาษีและการให้ค าปรึกษาทา ภาษีอื่นๆ และ 

 การให้ความช่วยเหลือกรณมีีอ้อพิพาททา ภาษี 
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บริการด้านภาษีอากรแก่ลูกค้า านสอบบัญชีแต่ละด้านที่กล่าวไว้อ้า ต้นสามารถแยกการ

ให้บริการออกจากกนัได้  อย่า ไรกด็ี ในทา ปฏบิัติการให้บริการเหล่าน้ีมีความเกี่ยวอ้อ กนั 

๒๙๐.๑๘๒ การให้บริการด้านภาษีอากรก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการสอบทานผล านออ ตนเอ และ

การเป็นผู้ให้การสนับสนุน การด าร อยู่และความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคอึ้นอยู่กับปัจจัย

ต่า ๆ ได้แก่ 

 ระบบการประเมินภาษีและการตรวจสอบภาษีโดยเจ้าหน้าที่และบทบาทออ ส านัก านใน

กระบวนการดั กล่าว 

 ความซับซ้อนออ บทบัญญัติภาษีที่เกี่ยวอ้อ และระดับการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา 

 ลักษณะเฉพาะออ แต่ละ าน 

 ระดับความช านาญด้านภาษีออ พนัก านออ ลูกค้า 

 

การจดัเตรียมแบบยื่นแสดงรายการภาษี 

๒๙๐.๑๘๓ การให้บริการจัดเตรียมแบบยื่นแสด รายการภาษีเกี่ยวอ้อ กบัการช่วยเหลือลูกค้าในการปฏบิัติตาม

กฎระเบียบในการราย านทา ภาษีโดยการร่า และกรอกอ้อมูล รวมถึ จ านวนภาษีที่ต้อ เสยี (โดย

ปกติเป็นรูปแบบมาตรฐาน) เพ่ือน าย่ืนต่อหน่วย านทา ภาษีที่เกี่ยวอ้อ  การให้บริการดั กล่าว

รวมถึ การให้ค าแนะน าในการกรอกแบบส าหรับรายการในอดีตและการตอบค าถามเจ้าหน้าที่ใน

นามออ ลูกค้าเพ่ือให้อ้อมูลและการวิเคราะห์เพ่ิมเติม (รวมถึ การอธิบายและการให้ความ

สนับสนุนทา เทคนิคส าหรับวิธีการที่ใช้) การให้บริการจัดเตรียมแบบยื่นแสด รายการภาษี

โดยทั่วไปมาจากอ้อมูลในอดีตและส่วนใหญ่เกี่ยวอ้อ กบัการวิเคราะห์และการน าเสนออ้อมูลในอดีต

ภายใต้กฎหมายที่บั คับใช้อยู่รวมถึ แนวปฏิบัติต่า ๆ นอกจากน้ีการย่ืนแบบแสด รายการภาษี

อ้ึนอยู่กับการสอบทานหรือกระบวนการอนุมัติออ เจ้าหน้าที่สรรพากรที่เห็นสมควร ดั น้ันการ

ให้บริการดั กล่าวโดยทั่วไปไม่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อความเป็นอสิระหากผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบ

ต่อการย่ืนเสยีภาษีรวมถึ การใช้ดุลยพินิจที่ส  าคัญๆ 

การค านวณภาษีเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบนัทึกรายการบญัชี 

ลูกคา้งานสอบบญัชีท่ีไม่ใช่กิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียต่อสาธารณะ 

๒๙๐.๑๘๔ การค านวณภาษีเ ินได้และหนี้ สนิ (สินทรัพย์) ภาษีเ ินได้รอตัดบัญชีส าหรับลูกค้า านสอบบัญชี

เพ่ือวัตถุประส ค์ในการบันทกึรายการบัญชีซึ่ ในภายหลั ต้อ ถูกตรวจสอบโดยส านัก านก่อให้เกิด

ผลกระทบในการสอบทานผล านออ ตนเอ  ความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคอึ้นอยู่กบั 

(ก)  ความซับซ้อนออ กฎหมายและกฎระเบียบทา ภาษีที่เกี่ยวอ้อ และระดับความมีนัยส าคัญออ 

การใช้ดุลยพินิจในการตัดสนิใจ 

(อ)  ระดับออ ความช านาญทา ภาษีออ บุคลากรออ ลูกค้า และ 

(ค)  ความมีสาระส าคัญออ จ านวนเ ินที่มีต่อ บการเ ิน 

ส านัก านควรด าเนินมาตรการป้อ กันที่จ าเป็นเพ่ืออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กนัรวมถึ  



๗๓ 

 

 การใช้ผู้เช่ียวชาญที่ไม่ได้เป็นสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีในการให้บริการ

ดั กล่าว 

 หากสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีเป็นผู้ให้บริการดั กล่าว ส านัก านควร

ด าเนินการให้หุ้นส่วนหรือพนัก านระดับอาวุโสที่มีประสบการณ์ที่เหมาะสม ที่ไม่ได้ร่วม

อยู่ในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีสอบทาน านนั้น 

 การออค าแนะน าในการให้บริการดั กล่าวจากผู้เช่ียวชาญด้านภาษีภายนอก 

ลูกคา้งานสอบบญัชีท่ีเป็นกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียต่อสาธารณะ 

๒๙๐.๑๘๕ ยกเว้นในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในกรณีที่ลูกค้า านสอบบัญชีเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ 

ส านัก านไม่ควรค านวณภาษีที่ต้อ เสียและหน้ีสนิ (สินทรัพย์) ภาษีเ ินได้รอตัดเพ่ือวัตถุประส ค์

ในการบันทกึรายการบัญชีที่มีสาระส าคัญต่อ บการเ ินที่ส  านัก านแสด ความเหน็ 

๒๙๐.๑๘๖ ส านัก านอาจให้บริการค านวณภาษีเ ินได้ที่ต้อ เสียและหน้ีสนิ (สินทรัพย์) ภาษีเ ินได้รอตัดแก่

ลูกค้า านสอบบัญชีที่ไม่อนุญาตให้กระท าได้ภายใต้ประมวลน้ีในกรณีฉุกเฉินหรือในสถานการณ์ที่

ไม่ปกติเมื่อลูกค้า านสอบบัญชีไม่สามารถด าเนินการอื่นได้ กรณีนี้ อาจเกิดอึ้ นเมื่อ (ก) ส านัก าน

เท่าน้ันที่มีทรัพยากรและความรู้ ที่จ าเป็นเกี่ยวกับธุรกิจออ ลูกค้าที่จะสามารถช่วยลูกค้าในการ

ค านวณภาษีเ ินได้ที่ต้อ เสียและหน้ีสิน (สินทรัพย์) ภาษีเ ินได้รอตัดบัญชีให้เสร็จทันเวลา และ 

(อ) การจ ากดัการให้บริการออ ส านัก านเป็นผลให้เกดิความยุ่ ยากที่ส  าคัญแก่ลูกค้า (ตัวอย่า เช่น 

อาจท าให้ลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามอ้อก าหนดในการราย านต่อหน่วย านราชการได้) ใน

สถานการณด์ั กล่าวต้อ ปฏบิัติตามเ ื่อนไอดั ต่อไปนี้  

(ก) บุคคลที่ให้บริการดั กล่าวต้อ ไม่เป็นสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี 

(อ) การให้บริการดั กล่าวเป็นการให้บริการในช่ว ระยะเวลาสั้นๆ และไม่ได้คาดว่าจะต้อ 

ให้บริการต่อเนื่อ  และ 

(ค) ได้หารือสถานการณด์ั กล่าวกบัผู้มีหน้าที่ก ากบัดูแลกจิการแล้ว 

การวางแผนภาษีและการใหค้ าปรึกษาทางภาษีอ่ืนๆ 

๒๙๐.๑๘๗ การให้บริการวา แผนภาษีและการให้ค าปรึกษาทา ภาษีอื่นๆ ประกอบด้วย การให้บริการประเภท

ต่า ๆ ได้แก่ การให้ค าแนะน าแก่ลูกค้าในการจัดโคร สร้า การด าเนินกิจการต่า ๆ เพ่ือให้มี

ประสิทธิภาพด้านภาษี หรือการให้ค าแนะน าในการประยุกต์ใช้กฎหมายภาษีและกฎระเบียบทา 

ภาษีใหม่ๆ 

๒๙๐.๑๘๘ ปัญหาและอุปสรรคต่อการสอบทานผล านออ ตนเอ อาจเกิดอึ้ นเมื่อค าแนะน านั้นมีผลกระทบต่อ

เร่ือ ที่สะท้อนอยู่ใน บการเ ิน ความมีอยู่จริ  ความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคอึ้ นอยู่กับ

ปัจจัยต่า ๆ เช่น 

 ระดับการใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวอ้อ ในการพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมในการให้ค าปรึกษาทา ภาษี

ใน  บการเ ิน 

 ระดับออ ผลลัพธจ์ากค าปรึกษาทา ภาษีที่จะมีผลกระทบอย่า มีสาระส าคัญต่อ บการเ ิน 



๗๔ 

 

 ประสิทธิผลออ ค าปรึกษาทา ภาษีอึ้ นอยู่กับการปฏิบัติทา บัญชีหรือการน าเสนอรายการใน        

 บการเ ินและมีอ้อส สัยในความเหมาะสมออ การปฏิบัติทา บัญชีหรือการน าเสนอภายใต้

แม่บทการราย านทา การเ ินที่เกี่ยวอ้อ หรือไม่ 

 ระดับออ ความช านาญด้านภาษีอากรออ พนัก านออ ลูกค้า 

 ค าปรึกษานั้นได้รับการสนับสนุนโดยกฎหมายภาษีหรือกฎระเบียบทา ภาษีที่เกี่ยวอ้อ หรือค า

วินิจฉัยที่มีอยู่เพีย ใด และ 

 การด าเนินการทา ภาษีนั้นได้รับการสนับสนุนโดยแนวปฏิบัติเฉพาะเร่ือ นั้นๆ หรือได้รับความ

กระจ่า จากหน่วย านก ากบัดูแลด้านภาษีอากรก่อนการจัดท า บการเ ินหรือไม่ 

ตัวอย่า เช่น ค าแนะน าในการวา แผนภาษีและการให้ค าปรึกษาทา ภาษีอื่นๆ ที่ได้รับ

การสนับสนุนอย่า ชัดเจนจากหน่วย านก ากับดูแลด้านภาษีอากรหรือจากแนวปฏิบัติที่มีอยู่หรือมี

หลักการที่มีกฎหมายภาษีรอ รับ โดยทั่วไปจะไม่ถือว่ามีปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอสิระ 

๒๙๐.๑๘๙ ส านัก านควรประเมินถึ ความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดอ้ึนและควรหามาตรการ

ป้อ กันที่จ าเป็นมาใช้เพ่ืออจัดหรือลดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กัน

ดั กล่าวรวมถึ  

 การด าเนินการให้ผู้เช่ียวชาญที่ไม่ได้เป็นสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีเป็น ผู้ให้บริการ

ดั กล่าว 

 การจัดหาผู้เช่ียวชาญด้านภาษีอากรที่ไม่ได้เกี่ยวอ้อ กบัการให้บริการให้ค าปรึกษาด้านภาษีอากร

แก่ลูกค้ามาให้ค าปรึกษาแก่กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีที่ให้บริการแก่ลูกค้าและสอบทานการ

ด าเนินการใน บการเ ิน 

 การออค าปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญด้านภาษีอากรภายนอกในการให้บริการดั กล่าว 

 การออค าหารือหรือค าปรึกษาจากหน่วย านก ากบัดูแลด้านภาษีอากร 

๒๙๐.๑๙๐ ในกรณีที่ประสทิธิผลออ ค าปรึกษาด้านภาษีอ้ึนอยู่กับอ้อปฏิบัติทา บัญชีหรือการน าเสนอรายการ

ภายใต้แม่บทการราย านทา การเ ินที่เกี่ยวอ้อ  และ 

(ก)   กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีมีอ้อส สัยที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับความเหมาะสมออ อ้อปฏิบัติ

ทา บัญชีที่เกี่ยวอ้อ หรือการน าเสนอรายการภายใต้แม่บทการราย านทา การเ ินที่เกี่ยวอ้อ  

(อ)   ผลลัพธ์หรือผลที่ได้จากค าปรึกษาด้านภาษีจะมีผลกระทบอย่า มีนัยส าคัญต่อ บการเ ินซ่ึ 

ส านัก านเป็นผู้แสด ความเหน็ 

หากปัญหาและอุปสรรคต่อการสอบทานผล านออ ตนเอ มีนัยส าคัญจนกระทั่ ไม่มี

มาตรการป้อ กันใดๆ ที่สามารถลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส านัก านไม่ควร

ให้บริการให้ค าปรึกษาด้านภาษีอากรแก่ลูกค้า านสอบบัญชี 

๒๙๐.๑๙๑ ในการให้บริการให้ค าปรึกษาด้านภาษีอากรแก่ลูกค้า านสอบบัญชี ส านัก านอาจถูกร้อ ออให้ท า

การประเมินมูลค่าเพ่ือช่วยลูกค้าในการปฏิบัติตามอ้อก าหนดเกี่ยวกับการราย านทา ภาษีหรือเพ่ือ

วัตถุประส ค์ในการวา แผนภาษี ในกรณีที่มูลค่าที่ประเมินมีผลกระทบโดยตร ต่อ บการเ ิน ให้

ส านัก านถือปฏบิัติเช่นเดียวกบัการให้บริการประเมินมูลค่าที่กล่าวไว้ในประมวล ๒๙๐.๑๗๕ และ 



๗๕ 

 

๒๙๐.๑๘๐ ในกรณีที่การประเมินมูลค่าเป็นการประเมินเพ่ือวัตถุประส ค์ทา ภาษีเท่าน้ันและมูล

ค่าที่ประเมินไม่มีผลกระทบโดยตร ต่อ บการเ ิน (หมายถึ   บการเ ินจะได้รับผลกระทบต่อเมื่อมี

การบันทกึบัญชีที่เกี่ยวอ้อ กบัภาษี) กรณน้ีีโดยทั่วไปจะไม่ถือว่ามีผลกระทบต่อความเป็นอสิระ หาก

ผลกระทบที่มีต่อ บการเ ินไม่มีสาระส าคัญ หรือการประเมินมูลค่าน้ันต้อ ได้รับการสอบทานจาก

หน่วย านก ากบัดูแลด้านภาษีหรือหน่วย านที่คล้ายคลึ กนัซ่ึ เป็นบุคคลภายนอก หากการประเมิน

มูลค่าไม่ต้อ ได้รับการสอบทานจากบุคคลภายนอกดั กล่าวอ้า ต้นและมีผลกระทบต่อ บการเ ิน

อย่า มีสาระส าคัญ ความมีอยู่และความมีนัยส าคัญออ ผลกระทบอึ้นอยู่กบัปัจจัยต่า ๆ เช่น 

 วิธีการประเมินมูลค่าที่ใช้ได้รับการสนับสนุนโดยอ้อกฎหมายหรือกฎระเบียบทา ภาษี แนว

ปฏบิัติที่มีอยู่แล้วและระดับออ ดุลยพินิจที่ใช้ในการประเมินมูลค่า 

 ความน่าเช่ือถือและความครอบคลุมออ อ้อมูลที่เกี่ยวอ้อ  

ส านัก านควรประเมินถึ ความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดอ้ึนและควรหา

มาตรการป้อ กันที่จ าเป็นมาใช้เพ่ืออจัดหรือลดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการ

ป้อ กนัดั กล่าวรวมถึ  

 การด าเนินการให้ผู้เช่ียวชาญที่ไม่ได้เป็นสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีเป็นผู้ให้บริการ

ดั กล่าว 

 จัดให้มีผู้เช่ียวชาญสอบทาน านสอบบัญชีหรือผล านการให้บริการด้านภาษีอากร หรือ 

 ออค าหารือหรือค าปรึกษาจากหน่วย านก ากบัดูแลด้านภาษี 

การใหค้วามช่วยเหลือกรณีมีขอ้พิพาทดา้นภาษี 

๒๙๐.๑๙๒ ปัญหาและอุปสรรคจากการเป็นผู้ให้การสนับสนุนและจากการสอบทานผล านออ ตนเอ อาจ

เกิดอึ้ นได้ เมื่อส านัก านเป็นตัวแทนลูกค้า านสอบบัญชีในการช้ีแจ เพ่ือแก้อ้อพิพาทด้านภาษีต่อ

หน่วย านก ากับดูแลด้านภาษี ซึ่ หน่วย านดั กล่าวได้ปฏิเสธอ้อโต้แย้ ออ ลูกค้าในประเดน็นั้นๆ 

และหน่วย านก ากับดูแลภาษีหรือลูกค้าได้พิจารณาด าเนินการอย่า เป็นทา การ ตัวอย่า เช่น น า

กรณเีอ้าสู่การพิจารณาออ อนุญาโตตุลาการหรือศาล ออบเอตและความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและ

อุปสรรคอึ้นอยู่กบัปัจจัยต่า ๆ เช่น 

 ส านัก านเป็นผู้ให้ค าปรึกษาด้านภาษีที่เป็นอ้อพิพาททา ภาษีหรือไม่ 

 ออบเอตออ ผลลัพธจ์ากอ้อพิพาทจะมีผลกระทบอย่า เป็นสาระส าคัญต่อ บการเ ินที่ส  านัก าน

จะแสด ความเหน็เพีย ใด 

 ประเด็นที่เป็นปัญหามีอ้อกฎหมายหรือกฎระเบียบทา ภาษีหรือแนวปฏิบัติที่มีอยู่สนับสนุน

หรือไม่ 

 กระบวนการต่า ๆ ได้ด าเนินการอย่า เปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่ และ 

 บทบาทออ ฝ่ายบริหารในการแก้อ้อพิพาท 

      ส านัก านควรประเมินถึ ความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคที่ เกิดอ้ึนและควรหา

มาตรการป้อ กันที่จ าเป็นมาใช้เพ่ืออจัดหรือลดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กัน

ดั กล่าวรวมถึ  



๗๖ 

 

 การด าเนินการให้ผู้เช่ียวชาญที่ไม่ได้เป็นสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีเป็นผู้

ให้บริการดั กล่าว 

 การจัดหาผู้เช่ียวชาญด้านภาษีอากรที่ไม่ได้เกี่ยวอ้อ กับการให้บริการให้ค าปรึกษาด้าน

ภาษีอากรแก่ลูกค้าให้ค าปรึกษาแก่กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีที่ให้ค าปรึกษาแก่ลูกค้า

และสอบทานการด าเนินการใน บการเ ิน หรือ 

 การออค าปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญด้านภาษีภายนอกในการให้บริการดั กล่าว 

๒๙๐.๑๙๓ ในกรณีที่การให้บริการด้านภาษีเกี่ยวอ้อ กับการเป็นตัวแทนแก้ต่า ให้ลูกค้า านสอบบัญชีในคณะ

อนุญาโตตุลาการหรือศาลในอ้ออัดแย้ ทา ภาษี และจ านวนเ ินที่เกี่ยวอ้อ มีสาระส าคัญต่อ บ

การเ ิน       ที่ส  านัก านจะต้อ แสด ความเห็น ปัญหาและอุปสรรคจากการเป็นผู้ให้การสนับสนุน

มีสาระส าคัญอย่า มากจนไม่มีมาตรการป้อ กันใดที่จะอจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ ดั น้ัน ส านัก านไม่ควรให้บริการประเภทน้ีแก่ลูกค้า านสอบบัญชี ในการ

พิจารณาว่าการด าเนินการแก้อ้อพิพาทจะกระท าในคณะอนุญาโตตุลาการหรือศาลใดเป็นไปตาม

กฎหมายออ แต่ละประเทศน้ันๆ 

 

๒๙๐.๑๙๔ อย่า ไรกต็ามส านัก านสามารถมีบทบาทในการให้ค าปรึกษาแก่ลูกค้า านสอบบัญชีอย่า ต่อเนื่อ   

(ตัวอย่า เช่น การให้อ้อมูลเมื่อถูกร้อ ออเป็นการเฉพาะ การให้อ้อมูลหรือเป็นพยานในศาล

เกี่ยวกับ านที่ท  าหรือช่วยเหลือลูกค้าในการวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาทา ภาษี) แก่ลูกค้า านสอบ

บัญชีในประเดน็ที่เป็นอ้อพิพาทในคณะอนุญาโตตุลาการหรือศาล 

การใหบ้ริการตรวจสอบภายใน 

ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

๒๙๐.๑๙๕ ออบเอตและวัตถุประส ค์ออ กิจกรรมการตรวจสอบภายในมีความแตกต่า กันไปและอึ้ นอยู่กับ

อนาดและโคร สร้า ออ กิจการและความต้อ การออ ฝ่ายบริหารและผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลกิจการ 

กจิกรรมการตรวจสอบภายในอาจรวมถึ  

 การติดตามการควบคุมภายใน – การสอบทานการควบคุม การติดตามการปฏิบัติ านและให้

ค าแนะน าในการปรับปรุ แก้ไอการควบคุม 

 การตรวจสอบอ้อมูลทา การเ ินและการปฏิบัติ าน – สอบทานวิธีการที่ใช้ในการระบุการวัด

มูลค่าการจัดประเภทรายการและการราย านอ้อมูลทา การเ ินและการปฏิบัติ านและสอบถาม

เกี่ยวกบัรายการใดรายการหน่ึ โดยเฉพาะ รวมถึ การทดสอบรายการยอดค เหลือและอ้ันตอน

การบันทกึบัญชีโดยละเอยีด 

 การสอบทานความคุ้มค่า ความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลออ กิจกรรมการ

ด าเนิน านต่า ๆ รวมถึ กจิกรรมที่ไม่เกี่ยวกบัการเ ินออ กจิการ และ 

 การสอบทานการปฏบิัติตามอ้อกฎหมาย กฎระเบียบและอ้อก าหนดออ หน่วย านภายนอกและ

นโยบายและทศิทา การบริหารและประมวลอื่นๆ ภายในกจิการ 



๗๗ 

 

๒๙๐.๑๙๖ การให้บริการตรวจสอบภายในเกี่ยวอ้อ กับการช่วยเหลือในการด าเนินกิจกรรมตรวจสอบภายใน

แก่ลูกค้า านสอบบัญชี การให้บริการตรวจสอบภายในแก่ลูกค้า านสอบบัญชีนี้ ก่อให้เกิดปัญหา

และอุปสรรคต่อการสอบทานผล านออ ตนเอ ซึ่ กระทบต่อความเป็นอิสระหากส านัก านได้น า

ผล านการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปฏิบัติ านตรวจสอบภายนอกออ ตน การปฏิบัติ าน

ตรวจสอบภายในกจิกรรมที่มีนัยส าคัญโดยบุคคลากรออ ส านัก านท าให้มีความเป็นไปได้ส ูอ้ึนที่ผู้

ให้บริการตรวจสอบภายในน้ันจะท าหน้าที่รับผิดชอบอย่า ผู้บริหาร ถ้าบุคคลากรออ ส านัก านท า

หน้าที่รับผิดชอบในฐานะฝ่ายบริหารในอณะที่ปฏบิัติ านตรวจสอบภายในแก่ลูกค้า านสอบบัญชีจะ

ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคที่มีนัยส าคัญจนกระทั่ ไม่มีมาตรการป้อ กันใดที่จะลดปัญหาและ

อุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดั น้ัน บุคคลากรออ ส านัก านไม่ควรที่จะท าหน้าที่รับผิดชอบ

อย่า ผู้บริหารในอณะที่ปฏบิัติ านตรวจสอบภายใน 

๒๙๐.๑๙๗   ตัวอย่า บริการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวอ้อ กบั านที่มีความรับผิดชอบในฐานะฝ่ายบริหารรวมถึ  

 การก าหนดนโยบายการตรวจสอบภายในหรือทศิทา เชิ กลยุทธอ์อ กจิกรรมตรวจสอบภายใน 

 การช้ีน าหรือการรับผิดชอบต่อการปฏบิัติ านตรวจสอบภายในโดยพนัก านออ กจิการ 

 การตัดสนิใจเลือกว่าจะน าอ้อเสนอแนะออ ผลที่ได้รับจากกจิกรรมตรวจสอบภายในใดไปปฏบิัติ 

 การราย านผลออ กจิกรรมการตรวจสอบภายในต่อผู้ที่มีหน้าที่ก ากบัดูแลกจิการแทนผู้บริหาร 

 การปฏิบัติ านในอ้ันตอนที่เป็นส่วนหน่ึ ออ การควบคุมภายใน เช่น การสอบทานหรือการ

อนุมัติการเปล่ียนแปล สทิธใินการเอ้าถึ อ้อมูลออ พนัก าน 

 การรับผิดชอบในการออกแบบน าไปปฏบิัติและการดูแลการควบคุมภายใน และ 

 การให้บริการ านตรวจสอบภายในซ่ึ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ทั้ หมดหรือส่วนใหญ่ออ  าน

ตรวจสอบภายใน โดยส านัก านเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาออบเอตออ  านตรวจสอบ

ภายในและอาจมีความรับผิดชอบต่อเร่ือ ใดเร่ือ หน่ึ หรือมากกว่าในออบเอตที่กล่าวไว้ในอ้อ

ก่อนๆ 

๒๙๐.๑๙๘   เพ่ือหลีกเล่ีย การที่ต้อ มีความรับผิดชอบในฐานะฝ่ายบริหาร ส านัก านควรที่จะให้บริการ าน

ตรวจสอบภายในแก่ลูกค้า านสอบบัญชีที่ตนพอใจว่า 

(ก) ลูกค้าเป็นผู้ก าหนดบุคคลที่เป็นผู้บริหารอาวุโสที่เหมาะสมและมีความรู้ความสามารถเพ่ือ

รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบภายในตลอดเวลาและเพ่ือรับทราบถึ ความ

รับผิดชอบในการออกแบบ การน าไปปฏบิัติและการรักษาไว้ซึ่ การควบคุมภายใน 

(อ) ฝ่ายบริหารหรือผู้ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลกิจการได้ประเมินและอนุมัติออบเอตความเสี่ย และ

ความถี่ในการให้บริการตรวจสอบภายใน 

(ค)  ฝ่ายบริหารออ ลูกค้าได้ประเมินความเพีย พอออ การให้บริการตรวจสอบภายในและ

ราย านจากการปฏบิัติ าน 

( ) ฝ่ายบริหารออ ลูกค้าเป็นผู้ประเมินและพิจารณาว่าจะน าอ้อเสนอแนะออ ผลจากกิจกรรม

ตรวจสอบภายในใดไปปฏบิัติและเป็นผู้ติดตามควบคุมกระบวนการน าไปปฏบิัตินั้น และ 

(จ) ฝ่ายบริหารเป็นผู้ราย านประเดน็ที่พบและอ้อเสนอแนะจากบริการ านตรวจสอบภายในต่อ

ผู้มีหน้าที่ก ากบัดูแลกจิการ 



๗๘ 

 

๒๙๐.๑๙๙ ในกรณีส านัก านใช้ผล านออ ผู้ตรวจสอบภายใน มาตรฐานการสอบบัญชีก าหนดให้ต้อ ท าการ

ประเมินความเพีย พอออ ผล านนั้ น ในกรณีที่ส  านัก านยอมรับที่จะให้บริการ านตรวจสอบ

ภายในแก่ลูกค้า านสอบบัญชี และจะน าผล านการตรวจสอบภายในไปใช้ในการตรวจสอบบัญชี

ภายนอกจะก่อให้เกดิผลกระทบต่อการสอบทานผล านออ ตนเอ เน่ือ จากมีความเป็นไปได้ที่กลุ่ม

ผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีจะน าผล านออ การให้บริการตรวจสอบภายในไปใช้โดยมิได้มีการประเมิน

อย่า เหมาะสมหรือมิได้ใช้วิจารณญาณเย่ีย ผู้ประกอบวิชาชีพในระดับเดียวกับที่ใช้กับ าน

ตรวจสอบภายในที่ไม่ได้ปฏิบัติโดยบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกออ ส านัก าน ความมีนัยส าคัญออ ปัญหา

และอุปสรรคอึ้นอยู่กบัปัจจัย เช่น 

 ความมีสาระส าคัญออ จ านวนเ ินที่เกี่ยวอ้อ ใน บการเ ิน 

 ความเสี่ย ที่อาจมีการแสด อ้อมูลที่อัดต่อการให้ค ารับรอ ออ ผู้บริหารที่เกี่ยวอ้อ กบัจ านวนเ ิน

ใน บการเ ิน และ 

 ระดับออ ความน่าเช่ือถือออ บริการ านตรวจสอบภายใน 

ส านัก านควรประเมินถึ ความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดอ้ึนและควรหา

มาตรการป้อ กันที่จ าเป็นมาใช้เพ่ืออจัดหรือลดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการ

ป้อ กันดั กล่าวได้แก่ การใช้ผู้เช่ียวชาญที่ไม่ได้เป็นสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีเป็นผู้

ให้บริการ านตรวจสอบภายใน 

ลูกคา้งานสอบบญัชีท่ีเป็นกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียต่อสาธารณะ 

๒๙๐.๒๐๐ ในกรณีที่ ลูกค้า านตรวจสอบบัญชีเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ ส านัก านต้อ ไม่

ให้บริการ านตรวจสอบภายในที่เกี่ยวกบั 

(ก)  ส่วน านที่ส  าคัญออ การควบคุมภายในเกี่ยวกบัการราย านทา การเ ิน 

(อ)  ระบบบัญชีการเ ินที่ประมวลอ้อมูลสารสนเทศที่มีนัยส าคัญต่อการบันทกึบัญชีหรือการจัดท า

 บการเ ินที่ส  านัก านจะแสด ความเห็นไม่ว่ารายการหน่ึ รายการเดียวหรือหลายรายการ

รวมกนั 

(ค)  จ านวนเ ินหรือการเปิดเผยอ้อมูลที่มีสาระส าคัญต่อ บการเ ินที่ส  านัก านจะแสด ความเห็น

ไม่ว่ารายการหนึ่ รายการเดียวหรือหลายรายการรวมกนั 

การใหบ้ริการเกี่ยวกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ประมวลทัว่ไป 

๒๙๐.๒๐๑ การให้บริการที่เกี่ยวอ้อ กับระบบเทคโนโลยีสนเทศรวมถึ การออกแบบหรือการด าเนินการ

เกี่ยวกบัการน าระบบซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์ไปปฏบิัติ ระบบต่า ๆ ดั กล่าวอาจเป็นระบบที่รวบรวม

อ้อมูลเบื้ อ ต้นอันเป็นส่วนหนึ่ ออ การควบคุมภายในที่เกี่ยวอ้อ กับการราย านทา การเ ินหรือ

ประมวลอ้อมูลสารสนเทศที่กระทบต่อการบันทกึบัญชีหรือการจัดท า บการเ ินหรือเป็นระบบที่ไม่

เกี่ยวอ้อ กับการบันทึกบัญชี การควบคุมภายในออ การราย านทา การเ ินหรือ บการเ ินออ 

ลูกค้า านสอบบัญชีกไ็ด้ การให้บริการเกี่ยวกับระบบดั กล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อ

การสอบทานผล านออ ตนเอ  ทั้ นี้ อึ้ นอยู่กับลักษณะออ การให้บริการและระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศนั้นๆ 



๗๙ 

 

๒๙๐.๒๐๒ การให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศดั ต่อไปน้ีไม่ถือว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ ตราบ

เท่าที่พนัก านออ ส านัก านต้อ ไม่รับหน้าที่รับผิดชอบในฐานะฝ่ายบริหาร 

(ก)   การออกแบบหรือด าเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เกี่ยวอ้อ กับการ

ควบคุมภายในออ การราย านทา การเ ิน 

(อ)  การออกแบบหรือด าเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่ได้ใช้ในการประมวล

อ้อมูลอนัเป็นส่วนหนึ่ ออ รายการบัญชีหรือ บการเ ิน 

(ค) การด าเนินการน าระบบซอฟแวร์ทา บัญชีหรือราย านทา การเ ินซ่ึ ไม่ใช่ระบบที่จ าหน่าย

ทั่วไป (off-the-shelf) ที่ไม่ได้พัฒนาอ้ึนโดยส านัก านมาใช้ หากการปรับระบบโดย

ส านัก านเพ่ือให้เป็นไปตามความจ าเป็นออ กจิการไม่มีนัยส าคัญ 

( )   การประเมินและการให้อ้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบที่ออกแบบ หรือการด าเนินการโดย           

ผู้ให้บริการรายอื่นหรือลูกค้าเอ  

 

 

ลูกคา้งานสอบบญัชีท่ีไม่ใช่กิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียต่อสาธารณะ 

๒๙๐.๒๐๓ การให้บริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ลูกค้า านสอบบัญชีที่ไม่มีส่วนได้เสยีต่อสาธารณะ

อาจมีปัญหาและอุปสรรคต่อการสอบทานผล านออ ตนเอ เมื่อเป็น านที่เกี่ยวกับการออกแบบ

หรือการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติที่มีลักษณะ (ก) ถือเป็นส่วนที่มีนัยส าคัญต่อการ

ควบคุมภายในการราย านทา การเ ินหรือ (อ) การประมวลอ้อมูลที่นัยส าคัญต่อรายการบัญชีหรือ

 บการเ ินออ ลูกค้าที่ส  านัก านจะเป็นผู้แสด ความเหน็ถ้าเป็นการให้บริการ 

๒๙๐.๒๐๔ ปัญหาและอุปสรรคต่อการสอบทานผล านออ ตนเอ มีนัยส าคัญเกินกว่าที่จะอนุญาตให้ส านัก าน

ให้บริการในลักษณะดั กล่าวได้ เว้นเสยีแต่ว่าได้มีการน ามาตรการป้อ กันที่เหมาะสมมาใช้เพ่ือให้

มั่นใจว่า 

(ก) ลูกค้าตระหนักถึ ความรับผิดชอบออ ตนในการจัดให้มีและด าเนินการควบคุมและติดตาม

ผลระบบการควบคุมภายใน 

(อ)     ลูกค้าได้มอบหมายความรับผิดชอบในการตัดสินใจด้านการบริหารเกี่ยวกับการออกแบบ

และการด าเนินการเกี่ยวกบัระบบซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์แก่พนัก านระดับอาวุโสออ ลูกค้าที่

มีความรู้ความสามารถ 

(ค) ลูกค้าเป็นผู้ตัดสนิใจด้านการบริหารในกระบวนการออกแบบและด าเนินการ 

( )     ลูกค้าเป็นผู้ประเมินความเพีย พอและผล านการออกแบบและการด าเนินการเกี่ยวกับ

ระบบ และ 

(จ)     ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการด าเนินการออ ระบบ (ฮาร์ดแวร์หรือซอฟแวร์) และอ้อมูลที่ใช้

ในการประมวลผล 

๒๙๐.๒๐๕ การพิจารณาว่าควรจะให้บริการที่ไม่ใช่การให้ความเช่ือมั่นน้ีโดยบุคคลากรที่ ไม่อยู่ในกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีและเป็นผู้ที่อยู่ในสายการบั คับบัญชาอื่นในส านัก านหรือไม่ อ้ึนอยู่กับระดับ



๘๐ 

 

ออ ความไว้วา ใจที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอนัเป็นส่วนหนึ่ ออ การตรวจสอบบัญชี ควรมี

การประเมินความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคที่ยั ค มีอยู่และควรน ามาตรการป้อ กันที่

จ าเป็นมาใช้เพ่ืออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการ

ป้อ กันได้แก่การจัดให้มีผู้เช่ียวชาญด้านการบัญชีสอบทาน านสอบบัญชีหรือ านที่ไม่ใช่การให้

ความเช่ือมั่น 

ลูกคา้งานสอบบญัชีท่ีเป็นกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียต่อสาธารณะ 

๒๙๐.๒๐๖ ในกรณีที่ลูกค้า านสอบบัญชีเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ ส านัก านต้อ ไม่ให้บริการที่

เกี่ยวอ้อ กบัการออกแบบหรือการด าเนินการที่เกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีลักษณะดั ต่อไปน้ี 

(ก)  เป็นส่วนส าคัญออ การควบคุมภายในออ การราย านทา การเ ิน หรือ 

(อ)  ประมวลอ้อมูลที่มีนัยส าคัญต่อรายการบัญชีหรือ บการเ ินออ ลูกค้าที่ส  านัก านจะเป็น  

ผู้แสด ความเหน็ 

 

การใหบ้ริการดา้นคดีความ 

๒๙๐.๒๐๗ การให้บริการด้านคดีความอาจรวมถึ กจิกรรมต่า ๆ ได้แก่ การเป็นพยานในฐานะผู้เช่ียวชาญ การ

ค านวณประมาณค่าความเสียหายหรือมูลค่าอื่นใดที่จะได้รับหรือจะต้อ ช าระอันเป็นผลจากการ

ฟ้อ ร้อ ด าเนินคดีหรือการมีอ้อพิพาททา กฎหมายรวมถึ การช่วยเตรียมเอกสารเกี่ยวกับอ้อพิพาท

หรือการด าเนินคดี การให้บริการดั กล่าวอาจเกิดปัญหาและอุปสรรคจากการสอบทานผล านออ 

ตนเอ หรือปัญหาและอุปสรรคจากการสนับสนุน านตนเอ  

๒๙๐.๒๐๘ หากส านัก านให้บริการด้านคดีความแก่ลูกค้า านตรวจสอบ บการเ ินและบริการดั กล่าวเกี่ยวอ้อ 

กับการประมาณค่าความเสียหายหรือมูลค่าอื่นใด ที่มีผลกระทบต่อ บการเ ินที่ส  านัก านแสด 

ความเหน็ส านัก านจะต้อ ปฏบิัติตามอ้อก าหนดการให้บริการประเมินมูลค่าในย่อหน้า ๒๙๐.๑๗๕ 

ถึ  ๒๙๐.๑๘๐ ในกรณีที่มีการให้บริการด้านคดีความอื่น ส านัก านต้อ ประเมินความมีนัยส าคัญ

ออ ปัญหาและอุปสรรคและมีมาตรการป้อ กันที่จ าเป็นเพ่ืออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคนั้นให้

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

การใหบ้ริการดา้นกฎหมาย 

๒๙๐.๒๐๙  ตามวัตถุประส ค์ออ หัวอ้อน้ี การให้บริการด้านกฎหมาย หมายถึ บริการที่ผู้ให้บริการจ าต้อ ได้รับ

อนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการ านด้านกฎหมายก่อนที่ศาลจะมีค าพิพากษา การให้บริการ

ด้านกฎหมายมีออบเอต านที่กว้า และหลากหลาย ซ่ึ รวมถึ การให้บริการด้านธุรกิจและการค้าแก่

ลูกค้า เช่น การร่า สญัญา การฟ้อ ร้อ ด าเนินคดี การให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการซ้ือและควบ

รวมกจิการและการให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือแก่หน่วย านฝ่ายกฎหมายออ ลูกค้า การที่

ส  านัก านให้บริการด้านกฎหมายแก่ลูกค้า านตรวจสอบ บการเ ินอาจเกิดปัญหาและอุปสรรคจาก

การสอบทานผล านออ ตนเอ และจากการสนับสนุน านตนเอ  



๘๑ 

 

๒๙๐.๒๑๐ การให้บริการด้านกฎหมายแก่ลูกค้า านตรวจสอบ บการเ ินในการท ารายการ (เช่น การร่า สญัญา

, การให้ค าแนะน าทา กฎหมาย, การตรวจสอบความถูกต้อ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย (legal 

due diligence) และการปรับโคร สร้า ) อาจเกิดปัญหาและอุปสรรคจากการสอบทานผล านออ 

ตนเอ  ความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคอึ้นกบัปัจจัยต่า ๆ เช่น 

 ลักษณะออ การให้บริการ 

 สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านตรวจสอบ บการเ ินเป็นผู้ด าเนินการให้บริการดั กล่าวหรือไม่ 

 ความมีสาระส าคัญออ เร่ือ ใดๆ ที่เกี่ยวกบั บการเ ินออ กจิการ 

ส านัก านต้อ ประเมินความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคและมีมาตรการป้อ กันที่

จ าเป็นเพ่ืออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคน้ันให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กัน

ดั กล่าวรวมถึ  

 การใช้บริการจากผู้ประกอบวิชาชีพอื่นซึ่ ไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านตรวจสอบ

 บการเ ิน หรือ 

 การจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวอ้อ ในการให้บริการด้านกฎหมาย

เพ่ือให้ค าแนะน าแก่กลุ่มผู้ปฏบิัติ านตรวจสอบ บการเ ินใน านให้บริการและสอบทาน

วิธปีฏบิัติใน บการเ ิน 

๒๙๐.๒๑๑ การกระท าการในบทบาทสนับสนุนลูกค้า านตรวจสอบ บการเ ินในการยุติอ้อพิพาทหรือคดีความ

ในสถานการณท์ี่จ านวนเ ินที่เกี่ยวอ้อ มีสาระส าคัญต่อ บการเ ินออ ลูกค้า านตรวจสอบ บการเ ิน

ที่ส  านัก านแสด ความเห็นอาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการสนับสนุน านตนเอ และ

ปัญหาและอุปสรรคจากการสอบทานผล านตนเอ ที่มีนัยส าคัญและไม่มีมาตรการป้อ กันใดที่

สามารถลดปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดั น้ันส านัก านไม่ควรให้บริการ

ประเภทนี้กบัลูกค้า านตรวจสอบ บการเ ิน 

๒๙๐.๒๑๒ เมื่อส านัก านถูกร้อ ออให้กระท าการในบทบาทสนับสนุนลูกค้า านตรวจสอบ บการเ ินในการยุติ

อ้อพิพาทหรือคดีความในสถานการณ์ที่จ านวนเ ินที่เกี่ยวอ้อ ไม่มีสาระส าคัญต่อ บการเ ินออ 

ลูกค้า านตรวจสอบ บการเ ินที่ส  านัก านแสด ความเห็น ส านัก านควรประเมินความมีนัยส าคัญ

ออ ปัญหาและอุปสรรคจากการสนับสนุน านตนเอ และปัญหาและอุปสรรคจากการสอบทาน

ผล านตนเอ และใช้มาตรการป้อ กันที่จ าเป็นเพ่ืออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคน้ันให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ มาตรการป้อ กนัดั กล่าวรวมถึ  

 การใช้บริการจากผู้ประกอบวิชาชีพอื่นซึ่ ไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านตรวจสอบ บ

การเ ิน หรือ 

 การจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวอ้อ ในการให้บริการด้านกฎหมาย เพ่ือให้

ค าแนะน าแก่กลุ่มผู้ปฏบิัติ านตรวจสอบ บการเ ินใน านให้บริการและสอบทานวิธปีฏิบัติใน บ

การเ ิน 

๒๙๐.๒๑๓ การแต่ ตั้ หุ้นส่วนหรือพนัก านออ ส านัก านเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายออ ลูกค้า านตรวจสอบ          

 บการเ ินอาจก่อให้เกดิปัญหาและอุปสรรคจากการสอบทานผล านตนเอ และปัญหาและอุปสรรค

จากการสนับสนุน านตนเอ ซ่ึ มีนัยส าคัญและไม่มีมาตรการป้อ กันใดที่สามารถลดปัญหาและ



๘๒ 

 

อุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  โดยทั่วไปต าแหน่ ที่ปรึกษาจะเป็นผู้บริหารระดับสู ที่มี

ออบเอตความรับผิดชอบกว้า อวา ต่อธุรกรรมด้านกฎหมายออ บริษัท ดั นั้นไม่ควรมีสมาชิกใน

ส านัก านรับต าแหน่ ดั กล่าวจากลูกค้า านตรวจสอบ บการเ ิน 

การใหบ้ริการสรรหาบุคคลากร 

ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

๒๙๐.๒๑๔ การให้บริการสรรหาบุคลากรแก่ลูกค้า านตรวจสอบ บการเ ินอาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรค

จากส่วนได้เสยีส่วนตัว ปัญหาและอุปสรรคจากความคุ้นเคยและปัญหาและอุปสรรคจากการถูกอ่มอู่ 

การด าร อยู่และความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคจะอึ้นอยู่กบัปัจจัยต่า ๆ เช่น 

 ลักษณะออ การให้บริการที่ถูกร้อ ออ 

 หน้าที่ออ บุคลากรที่สรรหา 

ส านัก านต้อ ประเมินความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคและใช้มาตรการป้อ กันที่

จ าเป็นเพ่ืออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคน้ันให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส านัก านต้อ ไม่มีความ

รับผิดชอบเชิ การบริหารออ ลูกค้ารวมถึ การกระท าการเป็นผู้เจรจาในนามออ ลูกค้าและให้ลูกค้าเป็น

ผู้ตัดสนิใจในการจ้า  าน  

ส านัก านอาจให้บริการเกี่ยวกับการสอบทานคุณสมบัติทา วิชาชีพออ ผู้สมัคร านและให้

ค าแนะน าเกี่ยวกับความเหมาะสม นอกจากน้ีส านัก านอาจท าการสัมภาษณ์ผู้สมัครและให้ค าแนะน า

แก่ลูกค้าเกี่ยวกับความสามารถออ ผู้สมัครในต าแหน่ ทา ด้านบัญชีการเ ิน ด้านการจัดการและด้าน

การควบคุม 

ลูกคา้งานตรวจสอบงบการเงินท่ีเป็นกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียต่อสาธารณะ 

๒๙๐.๒๑๕ ส านัก านต้อ ไม่ให้บริการสรรหาบุคคลากรแก่ลูกค้า านตรวจสอบ บการเ ินที่เป็นกิจการที่มีส่วน

ได้เสียต่อสาธารณะคือบุคลากรในต าแหน่ กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ออ กิจการ หรือเจ้าหน้าที่

บริหารระดับส ู ซ่ึ อยู่ในต าแหน่ ที่มีอทิธพิลอย่า มีนัยส าคัญในการจัดเตรียมรายการทา บัญชีออ 

ลูกค้าหรือ บการเ ินที่ส  านัก านแสด ความเหน็ในกรณเีป็นบริการ ต่อไปนี้  

 การสรรหาผู้สมัครในต าแหน่ ดั กล่าว 

 การด าเนินการตรวจสอบการอ้า อ ิออ ผู้สมัครที่คาดหวั ในต าแหน่ ดั กล่าว 

การใหบ้ริการเกี่ยวกบักิจกรรมดา้นการเงิน  

๒๙๐.๒๑๖ การให้บริการเกี่ยวกบักจิกรรมด้านการเ ิน เช่น 

 บริการที่เกี่ยวอ้อ กบัการก าหนดกลยุทธอ์ ค์กรให้แก่ลูกค้าที่ส  านัก านตรวจสอบบัญชี 

 บริการที่เกี่ยวอ้อ กับการระบุบริษัทที่เป็นเป้าหมายเพ่ือการซ้ือกิจการให้แก่ลูกค้าที่ส  านัก าน

ตรวจสอบบัญชี 

 บริการให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัรายการอายธุรกจิให้แก่ลูกค้าที่ส  านัก านตรวจสอบบัญชี 

 บริการที่เกี่ยวกบัการจัดหาและระดมเ ินทุนให้แก่ลูกค้าที่ส  านัก านตรวจสอบบัญชี 

 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัการปรับโคร สร้า กจิการแก่ลูกค้าที่ส  านัก านตรวจสอบบัญชี 
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อาจก่อให้เกดิปัญหาและอุปสรรคความเป็นอิสระในส่วนออ การกระท าที่ถือเป็นตัวแทนแก้

ต่า และการสอบทานผล านออ ตัวเอ ได้ จะต้อ มีการประเมินปัญหาและอุปสรรคที่มีนัยส าคัญและหา

มาตรการป้อ กันเพ่ือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กัน

เพ่ืออจัดหรือลดปัญหาด้านความเป็นอสิระรวมถึ  

 การใช้บุคลากรผู้เช่ียวชาญในการให้บริการแยกต่า หากจากบุคคลากรที่ปฏิบัติ าน

ตรวจสอบบัญชี 

 บุคลากรผู้เช่ียวชาญที่ให้บริการเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการเ ินต้อ ไม่มีส่วนเกี่ยวอ้อ กับ

การให้ค าแนะน าในการตรวจสอบบัญชีและการสอบทานการปฏิบัติทา การบัญชีและการ

จัดท า บการเ ิน 

๒๙๐.๒๑๗ การให้บริการที่เกี่ยวกับกิจกรรมด้านการเ ิน เช่น ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดโคร สร้า ออ 

กิจกรรมด้านการเ ินหรือการจัดการทา การเ ินซ่ึ มีผลกระทบโดยตร ต่อรายการใน บการเ ินที่

ส  านัก านจะต้อ ตรวจสอบและให้ความเห็นอาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับความเป็น

อสิระในเร่ือ การสอบทานผล านออ ตนเอ ได้ ปัจจัยที่จะน ามาพิจารณาถึ ปัญหาและอุปสรรคที่มี

นัยส าคัญดั กล่าว เช่น 

 ระดับการใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวกับการปฏิบัติทา การบัญชีที่เหมาะสมออ รายการทา การเ ิน ซ่ึ 

รายการทา การเ ินดั กล่าวเป็นผลมาจากการให้ค าปรึกษาหรือบริการทา ด้านกิจกรรมทา ด้าน

การเ ิน  

 ค าแนะน าซ่ึ เกิดจากบริการที่เกี่ยวกับกิจกรรมด้านการเ ินจะส่ ผลกระทบโดยตร ต่อจ านวน

เ ินออ รายการใน บการเ ินอย่า เป็นสาระส าคัญ 

 ประสทิธผิลออ การให้ค าแนะน าออ บริการที่เกี่ยวกับกิจกรรมด้านการเ ินอ้ึนอยู่กับการปฏิบัติ

ทา การบัญชีและการแสด รายการใน บการเ ินซึ่ ปฏิบัติเป็นการเฉพาะเจาะจ และการปฏิบัติ

ดั กล่าวก่อให้เกิดอ้อส สยัเกี่ยวกับความเหมาะสมออ การปฏิบัติและการราย านทา การเ ิน

จะต้อ มีการประเมินความมีนัยส าคัญออ ผลกระทบและอจัดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ 

ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กนัเพ่ืออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอสิระรวมถึ  

 การใช้บุคคลากรผู้เช่ียวชาญในการให้บริการแยกต่า หากจากบุคคลากรที่ปฏิบัติ าน

ตรวจสอบบัญชี 

 บุคคลากรผู้เช่ียวชาญที่ให้บริการเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการเ ินต้อ ไม่มีส่วนเกี่ยวอ้อ กับ

การให้ค าแนะน าในการตรวจสอบบัญชีและการสอบทานการปฏิบัติทา การบัญชีและการ

จัดท า บการเ ิน 

๒๙๐.๒๑๘ ในกรณีที่ประสทิธิผลออ การให้ค าแนะน าออ บริการที่เกี่ยวกับกิจกรรมด้านการเ ินอ้ึนอยู่กับการ

ถือปฏบิัติทา การบัญชีและการแสด รายการใน บการเ ินซึ่ ปฏบิัติเป็นการเฉพาะเจาะจ  และ 

(ก)  กลุ่มผู้ปฏิบัติ านตรวจสอบซึ่ ปฏิบัติ านตรวจสอบบัญชีให้แก่ลูกค้ารายนั้นมีอ้อส สัยต่อ

ความเหมาะสมในการถือปฏิบัติทา การบัญชีหรือการแสด รายการใน บการเ ินที่เกี่ยวอ้อ  

และ 
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(อ)  ผลจากค าแนะน าในการให้บริการที่เกี่ยวกบักจิกรรมทา ด้านการเ ินจะกระทบต่อ บการเ ินที่

ส  านัก านต้อ ให้ความเหน็อย่า เป็นสาระส าคัญ 

ส านัก านจะต้อ ไม่ให้บริการที่เกี่ยวกับกิจกรรมทา ด้านการเ ินแก่ลูกค้าที่ส  านัก านตรวจสอบ

บัญชี หากไม่สามารถหามาตรการป้อ กันเพ่ือลดปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับความเป็นอิสระให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้   

๒๙๐.๒๑๙ ส านัก านจะต้อ ไม่ให้บริการที่เกี่ยวกับกิจกรรมทา ด้านการเ ินแก่ลูกค้าที่ส  านัก านตรวจสอบ

บัญชีหากการให้บริการน้ันเกี่ยวอ้อ กับการส่ เสริม ช้ีชวน การจ าหน่าย หรือการรับประกันการ

จ าหน่ายหุ้นออ ลูกค้าที่ส  านัก านตรวจสอบบัญชี ซ่ึ อาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคความเป็น

อิสระในระดับที่มีนัยส าคัญมากจนไม่สามารถหามาตรการป้อ กันเพ่ืออจัดหรือลดปัญหาและ

อุปสรรคดั กล่าวได้ 

 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ – คิดตามสดัส่วนของงาน 

๒๙๐.๒๒๐ เมื่อค่าธรรมเนียมวิชาชีพโดยรวมที่ได้รับจากลูกค้า านตรวจสอบ บการเ ินรายหน่ึ รายใด เป็น

สัดส่วนที่สู เมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียมทั้ หมดออ  านออ ส านัก านที่แสด ความเห็นในการ

ตรวจสอบ การพ่ึ พิ ลูกค้ารายดั กล่าวและความวิตกกั วลที่จะสญูเสียลูกค้าท าให้เกิดปัญหาและ

อุปสรรคเกี่ยวกบัผลประโยชน์ส่วนตนหรือความคุ้นเคยสนิทสนม ความมีสาระส าคัญออ ปัญหาและ

อุปสรรคอึ้นกบัปัจจัยต่า ๆ เช่น 

 โคร สร้า การด าเนิน านออ ส านัก าน 

 ส านัก านจัดตั้ เป็นเวลานานหรือเพ่ิ จัดตั้  และ 

 ความมีนัยส าคัญออ ลูกค้าทั้ ในเชิ คุณภาพและ/หรือเชิ ปริมาณต่อส านัก าน 

ผู้สอบบัญชีต้อ ประเมินความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคและใช้มาตรการป้อ กนัที่ 

จ าเป็นเพ่ืออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กนัได้แก่ 

 การลดความพ่ึ พิ ต่อลูกค้ารายนั้น 

 การสอบทานการควบคุมคุณภาพโดยบุคคลภายนอก หรือ 

 การปรึกษาบุคคลที่สาม เช่น อ ค์กรก ากับดูแลวิชาชีพ หรือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอื่น

เกี่ยวกบัการใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบที่ส  าคัญ 

๒๙๐.๒๒๑ ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนหรือความคุ้นเคยสนิทสนมเกิดอ้ึนได้เมื่อ

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ได้รับจากลูกค้า านตรวจสอบ บการเ ินรายใดรายหน่ึ เป็นสัดส่วนสู เมื่อ

เทียบกับรายได้จากลูกค้าออ หุ้นส่วนรายใดรายหนึ่  หรือเป็นสัดส่วนสู เมื่อเทียบกับรายได้ออ 

หน่วย านทา ธุรกิจหน่วยใดหน่วยหนึ่ ออ ส านัก าน ความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรค

อึ้นกบัปัจจัยต่า ๆ เช่น 

 ความมีนัยส าคัญออ ลูกค้าทั้ ในเชิ คุณภาพและ/หรือปริมาณต่อหุ้นส่วนหรือส านัก าน และ 

 ระดับความพ่ึ พิ ออ ค่าตอบแทนออ หุ้นส่วนหรือหุ้นส่วนในส านัก านที่มีต่อค่าธรรมเนียม

วิชาชีพที่ได้รับจากลูกค้าน้ัน 



๘๕ 

 

ผู้สอบบัญชีต้อ ประเมินความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคและใช้มาตรการป้อ กนัที่ 

จ าเป็นเพ่ืออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กนั ได้แก่ 

 การลดความพ่ึ พิ ต่อลูกค้า านตรวจสอบ บการเ ินนั้น 

 การสอบทาน านหรือค าแนะน าที่จ าเป็นโดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอื่น หรือ 

 การสอบทานคุณภาพออ  านตรวจสอบ บการเ ินโดยบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอก

ที่เป็นอสิระอย่า สม ่าเสมอ 

ลูกคา้งานตรวจสอบงบการเงินท่ีเป็นกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียต่อสาธารณะ 

๒๙๐.๒๒๒ เมื่อลูกค้า านตรวจสอบ บการเ ินเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะและค่าธรรมเนียมการ

ตรวจสอบ บการเ ินรวม ๒ ปี ติดต่อกันจากลูกค้ารายดั กล่าวและกิจการที่เกี่ยวอ้อ กันอ้ึนอยู่กับ

การพิจารณาในย่อหน้า ๒๙๐.๒๗ เป็นสดัส่วนมากกว่าร้อยละ ๑๕ ออ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพรวม

ออ ส านัก าน ( านที่แสด ความเหน็ต่อ บการเ ินออ ลูกค้า) ส านัก านต้อ เปิดเผยอ้อเทจ็จริ ต่อ

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลออ กิจการว่าค่าธรรมเนียมวิชาชีพรวมดั กล่าวเป็นสดัส่วนมากกว่าร้อย

ละ ๑๕ ออ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพรวมที่ส  านัก านได้รับและปรึกษาหารือเกี่ยวกับมาตรการป้อ กัน

ดั ต่อไปน้ี เพ่ือที่จะใช้ลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และปฏิบัติตามมาตรการ

ป้อ กนันั้น 

 ก่อนที่จะออกราย านความเห็นต่อ บการเ ินในปีที่ ๒ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีซึ่ ไม่ได้เป็น

สมาชิกออ ส านัก านที่แสด ความเห็นต่อ บการเ ิน หรืออ ค์กรก ากับดูแลวิชาชีพท าการสอบ

ทานการควบคุมคุณภาพ านก่อนออกราย าน (pre-issuance review) หรือ 

 ภายหลั จากออกราย านความเห็นต่อ บการเ ินในปีที่ ๒ และก่อนออกราย านความเห็นต่อ      

 บการเ ินในปีที่  ๓ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีซ่ึ ไม่ได้เป็นสมาชิกออ ส านัก านที่แสด 

ความเหน็ต่อ บการเ ินหรืออ ค์กรก ากบัดูแลวิชาชีพสอบทานการควบคุมคุณภาพภายหลั จาก

ออกราย าน (post-issuance review) ออ การตรวจสอบ บการเ ินในปีที่ ๒  

เมื่อค่าธรรมเนียมวิชาชีพรวมเกนิร้อยละ ๑๕ อย่า มีนัยส าคัญ ส านัก านต้อ พิจารณาความ 

มีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคว่าการสอบทานการควบคุมคุณภาพภายหลั จากออกราย านจะไม่ลดปัญหา

และอุปสรรคไปสู่ระดับที่ยอมรับได้และจ าเป็นต้อ ท าการสอบทานการควบคุมคุณภาพก่อนออกราย านหรือไม่ 

ในสถานการณเ์ช่นนั้น ส านัก านจะต้อ ท าการสอบทานการควบคุมคุณภาพก่อนออกราย าน 

หลั จากนั้น เมื่อค่าธรรมเนียมวิชาชีพยั ค มีสดัส่วนเกนิร้อยละ ๑๕ ในแต่ละปี ส านัก าน 

ยั ค ต้อ เปิดเผยอ้อเทจ็จริ และปรึกษาหารือกับบุคคลผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลและใช้มาตรการป้อ กันอย่า 

ใดอย่า หนึ่ อ้า ต้น ถ้าค่าธรรมเนียมวิชาชีพเกินร้อยละ ๑๕ อย่า มีนัยส าคัญ ส านัก านต้อ พิจารณาความมี

นัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการสอบทานการควบคุมคุณภาพภายหลั จากออกราย านอาจไม่

สามารถลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในสถานการณเ์ช่นน้ัน ส านัก านจะต้อ ท าการสอบทาน

การควบคุมคุณภาพก่อนออกราย าน 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ – การคา้งช าระ 

๒๙๐.๒๒๓ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตนอาจเกิดอ้ึน ถ้าค่าธรรมเนียมวิชาชีพจากลูกค้า

 านสอบบัญชีค้า ช าระเป็นเวลานาน โดยเฉพาะถ้าค่าธรรมเนียมส่วนที่มีนัยส าคัญยั ไม่ได้ช าระก่อน



๘๖ 

 

ออกราย านการสอบบัญชีส าหรับปีต่อไป โดยทั่วไปส านัก านคาดหวั ว่าลูกค้าต้อ ช าระ

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพก่อนออกราย านการตรวจสอบ ถ้าค่าธรรมเนียมยั ค ค้า ช าระภายหลั จาก

ออกราย านแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ ประเมินความมีอยู่และนัยส าคัญออ ปัญหาและ

อุปสรรคและใช้มาตรการป้อ กันที่จ าเป็นเพ่ืออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กันหนึ่  คือการให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอีกรายซึ่ ไม่ได้มี

ส่วนใน านสอบบัญชีเป็นผู้ให้ค าแนะน าหรือสอบทาน าน ส านัก านต้อ พิจารณาว่าค่าธรรมเนียม

วิชาชีพที่ค้า ช าระถือเป็นเ ินให้กู้ยืมแก่ลูกค้าหรือไม่ และยั ค เหมาะสมหรือไม่ที่ส  านัก านจะรับ

 านสอบบัญชีต่อไป ถ้าค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ค้า ช าระมีนัยส าคัญ 

 

ค่าธรรมเนียมท่ีข้ึนอยู่กบัผลงาน 

๒๙๐.๒๒๔ ค่าธรรมเนียมที่อ้ึนอยู่กบัผล านคือค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ค านวณตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่ว หน้า

โดยสมัพันธก์ับผลลัพธ์ออ รายการหรือผลออ บริการที่ส  านัก านต้อ ปฏิบัติตามวัตถุประส ค์ออ 

หมวดน้ี ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ก าหนดโดยศาลหรือหน่วย านก ากับดูแลอื่นออ รัฐไม่ถือว่าเป็น

ค่าธรรมเนียมที่อ้ึนอยู่กบัผล าน 

๒๙๐.๒๒๕ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่อ้ึนอยู่กบัผลออ  านที่ส  านัก านเรียกเกบ็ทา ตร หรือทา อ้อม เช่น การผ่าน

ตัวกลา ในการรับ านสอบบัญชีท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตน ซ่ึ มี

นัยส าคัญจนไม่มีมาตรการป้อ กันใดสามารถลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ดั นั้นส านัก านต้อ ไม่ก าหนดค่าธรรมเนียมในลักษณะดั กล่าว 

๒๙๐.๒๒๖ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่อ้ึนอยู่กบัผล านที่ส  านัก านเรียกเกบ็ทา ตร หรือทา อ้อม เช่น ผ่านตัวกลา  

ในการรับ านที่ไม่ใช่ านให้ความเช่ือมั่นแก่ลูกค้า านสอบบัญชีอาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคที่

เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตนได้ ปัญหาและอุปสรรคอาจมีนัยส าคัญจนไม่มีมาตรการป้อ กันใด

สามารถลดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ถ้า 

(ก)  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพเรียกเกบ็โดยส านัก านที่แสด ความเหน็ต่อ บการเ ินและค่าธรรมเนียม

นั้นมีสาระส าคัญหรือคาดว่าจะมีสาระส าคัญต่อส านัก าน 

(อ)  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพเรียกเกบ็โดยส านัก านเครืออ่ายซึ่ มีส่วนร่วมส าคัญในการสอบบัญชีและ

ค่าธรรมเนียมน้ันมีสาระส าคัญต่อส านัก านหรือคาดว่าจะมีสาระส าคัญต่อส านัก าน 

(ค)  ผลออ  านที่ไม่ใช่ านให้ความเช่ือมั่นและจ านวนค่าธรรมเนียมวิชาชีพอึ้นอยู่กับการใช้ดุลย

พินิจที่เกี่ยวอ้อ กบัการตรวจสอบจ านวนที่มีสาระส าคัญใน บการเ ิน 

ดั นั้น ส านัก านต้อ ไม่ก าหนดค่าธรรมเนียมในลักษณะดั กล่าว 

๒๙๐.๒๒๗ ส าหรับค่าธรรมเนียมที่อ้ึนอยู่กับผล านในลักษณะอื่นๆ ที่เรียกเกบ็โดยส านัก านเพ่ือ านที่ไม่ใช่

 านให้ความเช่ือมั่นแก่ลูกค้า านสอบบัญชี ความมีอยู่และความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรค

อึ้นกบัปัจจัยต่า ๆ เช่น 

 ช่ว ออ จ านวนค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่เป็นไปได้ 

 มีผู้มีอ านาจรับผิดชอบพิจารณาผลออ เร่ือ ที่เกี่ยวกบัค่าธรรมเนียมที่อ้ึนอยู่กบัผล านหรือไม่ 



๘๗ 

 

 ลักษณะออ  านบริการ และ 

 ผลกระทบออ เหตุการณห์รือรายการใน บการเ ิน 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ ประเมินความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคต่า ๆ และใช้ 

มาตรการป้อ กันที่จ าเป็นเพ่ืออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการ

ป้อ กนั ได้แก่ 

 การมีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอื่นสอบทาน านตรวจสอบที่เกี่ยวอ้อ หรือให้ค าแนะน าอื่นที่

จ าเป็น หรือ 

 การให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอื่นซึ่ ไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี ปฏิบัติ 

 านที่ไม่ใช่ านให้ความเช่ือมั่น 

 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและการประเมินผลงาน 

๒๙๐.๒๒๘ ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิจากผลประโยชน์ส่วนตนเกดิอ้ึนเมื่อสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี 

ถูกประเมินผล านหรือได้รับค่าตอบแทนจากการอาย านที่ไม่ใช่ านให้ความเช่ือมั่นแก่ลูกค้า

 านสอบบัญชี ความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคจะอึ้นกบั 

 สดัส่วนค่าตอบแทนออ บุคคลน้ันหรือผลการประเมินผล านที่อยู่บนพ้ืนฐานออ การอาย าน

การให้บริการดั กล่าว 

 บทบาทออ บุคคลน้ันในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีและ 

 การตัดสนิใจเล่ือนต าแหน่ ได้รับอทิธพิลจากการอาย านการให้บริการดั กล่าวหรือไม่ 

ส านัก านต้อ ประเมินความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคและถ้าปัญหาและอุปสรรค

ไม่ได้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส านัก านต้อ ทบทวนแผนการจ่ายค่าตอบแทนหรือกระบวนการประเมิน

ส าหรับบุคคลน้ัน หรือใช้มาตรการป้อ กนัเพ่ืออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ

ได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กนัได้แก่ 

 การย้ายสมาชิกนั้นออกจากกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี หรือ 

 การจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอื่นสอบทาน านออ สมาชิกนั้น 

๒๙๐.๒๒๙ หุ้นส่วนหลักออ ส านัก านต้อ ไม่ถูกประเมินผล านหรือได้รับค่าตอบแทนบนพ้ืนฐานออ 

ความส าเรจ็ในการอาย านที่ไม่ใช่ านให้ความเช่ือมั่นแก่ลูกค้า านสอบบัญชี ทั้ น้ีไม่เป็นการห้าม

การจัดการเกี่ยวกบัการแบ่ ผลก าไรตามปกติระหว่า หุ้นส่วนออ ส านัก าน 

ของขวญัหรือการรบัรอง 

๒๙๐.๒๓๐ การรับออ อวัญหรือการรับรอ จากลูกค้า านสอบบัญชี อาจก่อให้เกดิปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจาก

ประโยชน์ส่วนตน ถ้าส านัก านหรือสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี รับออ อวัญหรือการ

รับรอ  ปัญหาและอุปสรรคอาจมีนัยส าคัญจนไม่มีมาตรการป้อ กันใดสามารถลดให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ ดั นั้น ส านัก านหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี ต้อ ไม่รับออ อวัญหรือการ

รับรอ ดั กล่าว เว้นแต่ออ อวัญหรือการรับรอ นั้นมีมูลค่าเลก็น้อย   



๘๘ 

 

คดีความฟ้องรอ้งหรือการถูกข่มขู่ในคดีความฟ้องรอ้ง 

๒๙๐.๒๓๑ เมื่อมีคดีความเกิดอึ้ นหรืออาจจะมีคดีความระหว่า ส านัก านหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบ

บัญชี กับลูกค้า านสอบบัญชี ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตนและการอ่มอู่จะ

เกดิอึ้น ความสมัพันธร์ะหว่า ผู้บริหารออ ลูกค้าและสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี จะต้อ เป็น

ลักษณะตร ไปตร มาและต้อ มีการเปิดเผยอย่า ครบถ้วนในทุกด้านออ การด าเนินธุรกิจออ ลูกค้า 

เมื่อส านัก านและผู้บริหารออ ลูกค้าอยู่ในฐานะตร อ้ามกันจากการมีคดีความฟ้อ ร้อ กจ็ะกระทบ

ต่อความเต็มใจออ ผู้บริหารที่จะเปิดเผยอ้อมูลให้ครบถ้วน ท าให้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจาก

ผลประโยชน์ส่วนตนและการอ่มอู่เกิดอึ้ น ความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวอึ้ นกับ

ปัจจัยต่า ๆ เช่น 

 สาระส าคัญออ คดีความฟ้อ ร้อ  และ 

 คดีความฟ้อ ร้อ เกี่ยวอ้อ กบัการรับ านสอบบัญชี คร้ั ก่อนหรือไม่ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ ประเมินความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคและใช้

มาตรการป้อ กันที่จ าเป็นเพ่ืออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ 

มาตรการป้อ กนัได้แก่ 

 การย้ายสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี ถ้าคดีความฟ้อ ร้อ เกี่ยวอ้อ กับสมาชิก

นั้น 

 การจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอื่นสอบทาน าน 

ถ้ามาตรการป้อ กันดั กล่าวไม่ลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การ

ด าเนินการที่เหมาะสมเพีย อย่า เดียวคือถอนตัวหรือไม่รับ านสอบบัญชี 

๒๙๐.๒๓๒ ถึง ๒๙๐.๔๙๙ (IFAC เวน้ว่างเพือ่เพิม่เติมเนื้ อหาท่ีเกี่ยวขอ้งในอนาคต) 

----------------------------------- 



๘๙ 

 

รายงานท่ีมีขอ้จ ากดัการใชผ้ลงานและการเผยแพร่ 

บทน า 

๒๙๐.๕๐๐ อ้อก าหนดด้านความเป็นอิสระที่ระบุไว้ในหมวด ๒๙๐ มีผลบั คับใช้ต่อ านสอบบัญชีทั้ หลาย 

อย่า ไรกต็ามอ้อก าหนดด้านความเป็นอสิระในหมวดน้ีอาจมีการเปล่ียนแปล ได้ตามที่ระบุไว้ในย่อ

หน้า ๒๙๐.๕๐๕-๒๙๐.๕๑๔ หากเป็นไปตามเ ื่อนไอที่ระบุไว้ในย่อหน้า ๒๙๐.๕๐๑-๒๙๐.๕๐๒ 

ส าหรับบา สถานการณ์ซ่ึ เกี่ยวอ้อ กับ านสอบบัญชี ซ่ึ ก าหนดอ้อจ ากัดการใช้ผล านและการ

เผยแพร่ราย านการสอบบัญชี ทั้ นี้ อ้อก าหนดเหล่าน้ีจะใช้ได้กับ านตรวจสอบ บการเ ินที่มี

วัตถุประส ค์เฉพาะ ดั น้ี (ก) ราย านทั้ ที่ให้อ้อสรุปในรูปแบบที่เป็นการแสด ความเห็นว่า บ

การเ ินแสด ฐานะการเ ินและผลการด าเนิน านโดยถูกต้อ ตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลักการ

บัญชีที่รับรอ ทั่วไปหรือไม่และ (อ) ราย านการสอบบัญชีที่มีอ้อจ ากัดในการใช้ผล านและการ

เผยแพร่ซึ่ เป็นผลให้ผู้สอบบัญชีต้อ จัดท าราย านการสอบบัญชีที่เปล่ียนแปล ไปจากราย านที่

เป็นราย านตามมาตรฐานซ่ึ ต้อ ไม่เป็นการสอบบัญชีที่ก าหนดอ้ึนและเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย 

๒๙๐.๕๐๑ การเปล่ียนแปล ประมวลภายใต้หมวด ๒๙๐ กระท าได้ หากผู้ประส ค์จะใช้ราย าน(ก) ทราบถึ 

วัตถุประส ค์และอ้อจ ากัดในการใช้ราย านและ (อ) ยินยอมต่อการปรับเปล่ียนอ้อก าหนดด้าน

ความเป็นอิสระน้ัน การที่ผู้ประส ค์จะใช้ราย านจะทราบถึ วัตถุประส ค์และอ้อจ ากัดออ ราย าน

อาจมาจากการเอ้ามามีส่วนร่วมทั้ ทา ตร และทา อ้อมโดยผ่านทา ตัวแทนผู้มีอ านาจในการ

ก าหนดลักษณะและออบเอตออ  านนั้น โดยการเอ้ามามีส่วนร่วมดั กล่าว ส านัก านจะต้อ สื่อสาร

กับผู้ประส ค์จะใช้ราย านให้ทราบถึ อ้อก าหนดด้านความเป็นอิสระซ่ึ รวมถึ สถานการณ์ที่อาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอิสระและมาตรการป้อ กันที่จ าเป็นในการน ามาใช้เพ่ืออจัดหรือ

ลดผลกระทบดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ รวมถึ การออความเห็นชอบในการ

ปรับเปล่ียนอ้อก าหนดด้านความเป็นอสิระที่จะน ามาใช้ในราย าน 

๒๙๐.๕๐๒ ส านัก านจะต้อ สื่อสารให้ผู้ประส ค์จะใช้ราย านทราบถึ อ้อก าหนดด้านความเป็นอิสระในการรับ

 านสอบบัญชี เช่น ระบุอ้อก าหนดดั กล่าวไว้ในหนั สอืตอบรับ านสอบบัญชี ในกรณีที่มีผู้ประส ค์

จะใช้ราย านหลายฝ่าย (เช่น ผู้ให้กู้ยืมตามสัญญากู้ร่วม) และไม่ได้มีการระบุช่ือผู้ใช้ านไว้ใน

อ้อตกล ในการรับ านให้ถือว่าผู้ประส ค์จะใช้ราย านนั้นได้รับทราบและยินยอมตามอ้อก าหนด

ด้านความเป็นอสิระแล้ว โดยผ่านทา ตัวแทนออ ผู้ประส ค์จะใช้ราย าน (เช่น ตัวแทนที่ระบุไว้ใน

หนั สอืตอบรับ านสอบบัญชี) 

๒๙๐.๕๐๓ ในกรณีที่ส  านัก านออกราย านการสอบบัญชีซ่ึ ไม่มีอ้อจ ากัดการใช้ผล านและการเผยแพร่ให้แก่

ลูกค้ารายเดิม อ้อก าหนดตามที่ระบุไว้ในย่อหน้า ๒๙๐.๕๐๐ ถึ  ๒๙๐.๕๑๔ ไม่มีผลต่อการ

เปล่ียนแปล อ้อก าหนดที่บั คับใช้กับ านสอบบัญชีตามที่ได้ระบุไว้ในย่อหน้า ๒๙๐.๑ ถึ  

๒๙๐.๒๓๒ 

๒๙๐.๕๐๔ การอนุโลมให้มีการเปล่ียนแปล อ้อก าหนดในหมวด ๒๙๐ ตามที่กล่าวมาแล้วอ้า ต้นน้ัน สามารถ

กระท าได้ตามที่ได้บรรยายไว้ในย่อหน้า ๒๙๐.๕๐๕ ถึ  ๒๙๐.๕๑๔ ซึ่ เป็นไปตามอ้อก าหนดใน

หมวด ๒๙๐ ทุกประการ 

 



๙๐ 

 

กิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียต่อสาธารณะ 

๒๙๐.๕๐๕ เมื่อเป็นไปตามเ ่ือนไอที่ก าหนดไว้ในย่อหน้า ๒๙๐.๕๐๐ – ๒๙๐.๕๐๒ ส านัก านไม่จ าเป็นต้อ น า

อ้อก าหนดเพ่ิมเติมที่ก าหนดในย่อหน้า ๒๙๐.๑๐๐ – ๒๙๐.๒๓๒ ซึ่ เป็นอ้อก าหนดส าหรับ

 านสอบบัญชีส าหรับกจิการที่มีส่วนได้เสยีต่อสาธารณะมาถือปฏบิัติอกี 

กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 

๒๙๐.๕๐๖ เมื่อเป็นไปตามเ ่ือนไอที่ก าหนดไว้ในย่อหน้า ๒๙๐.๕๐๐ – ๒๙๐.๕๐๒ การอ้า อิ ถึ ลูกค้า

 านสอบบัญชีจะไม่รวมถึ กจิการที่เกี่ยวอ้อ กบัลูกค้า อย่า ไรกต็ามหากกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี

ได้รู้หรือมีเหตุอันเช่ือได้ว่ามีความสัมพันธ์หรือมีสถานการณ์ที่เกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวอ้อ กันออ 

ลูกค้า ซ่ึ มีความเกี่ยวอ้อ กับการประเมินความเป็นอิสระออ กิจการออ ลูกค้า กลุ่มผู้ปฏิบัติ าน

สอบบัญชีจะต้อ ค านึ ถึ กิจการที่ เกี่ยวอ้อ กันออ ลูกค้าดั กล่าว ในการระบุและประเมิน 

ผลกระทบต่อความเป็นอสิระและน ามาตรการป้อ กนัที่เหมาะสมมาถือปฏบิัติด้วย 

เครือข่ายและส านกังานเครือข่าย 

๒๙๐.๕๐๗ เมื่อเป็นไปตามเ ่ือนไอที่ก าหนดไว้ในย่อหน้า ๒๙๐.๕๐๐ – ๒๙๐.๕๐๒ การอ้า อิ ถึ ส านัก านจะ

ไม่รวมถึ ส านัก านเครืออ่าย อย่า ไรกต็ามเมื่อส านัก านได้รู้หรือมีเหตุอันเช่ือได้ว่าปัญหาและ

อุปสรรคอาจเกิดอึ้ นจากส่วนได้เสยีและความสัมพันธ์ใดๆ ออ ส านัก านเครืออ่าย ความสมัพันธ์

หรือส่วนได้เสยีใดๆ ดั กล่าวต้อ ถูกน ามารวมในการประเมิน ผลกระทบต่อความเป็นอสิระ 

ส่วนไดเ้สียทางการเงิน การใหสิ้นเช่ือและการค ้ าประกนั ความสมัพนัธใ์กลชิ้ดทางธุรกิจ และความสมัพนัธ์

ส่วนตวัและความสมัพนัธใ์นครอบครวั 

๒๙๐.๕๐๘ เมื่อเป็นไปตามเ ่ือนไอที่ก าหนดไว้ในย่อหน้า ๒๙๐.๕๐๐ – ๒๙๐.๕๐๒ อ้อก าหนดที่เกี่ยวอ้อ ที่

ก าหนดไว้ในย่อหน้า ๒๙๐.๑๐๒ -๒๙๐.๑๔๕ ให้น าไปถือปฏิบัติเฉพาะกับสมาชิกออ กลุ่ม

ผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี ครอบครัวปัจจุบันออ สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีและครอบครัวที่

ใกล้ชิดออ สมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี 

๒๙๐.๕๐๙ นอกจากนี้  ส านัก านต้อ พิจารณาตามอ้อก าหนดในย่อหน้า ๒๙๐.๑๐๒ – ๒๙๐.๑๔๕ ว่า

ผลกระทบต่อความเป็นอิสระเกิดอึ้ นจากส่วนได้เสยีและความสมัพันธ์ใดๆ ระหว่า ลูกค้า านสอบ

บัญชีและสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีต่อไปนี้หรือไม่ 

(ก) บุคคลที่ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นธุรกรรมหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวอ้อ เฉพาะด้านทา         

อุตสาหกรรมและทา วิชาการ และ 

(อ) บุคคลที่ดูแลด้านการควบคุณคุณภาพออ  านรวมถึ บุคคลที่ท  าหน้าที่ตรวจทาน านควบคุม

คุณภาพออ  าน 

 การประเมินปัญหาและอุปสรรคจะท าเฉพาะผลกระทบที่มีนัยส าคัญซ่ึ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบ

บัญชีมีเหตุอันเช่ือได้ว่าเกิดอึ้ นจากส่วนได้เสยีและความสมัพันธ์ใดๆ ระหว่า ลูกค้า านสอบบัญชีและ

บุคคลอื่นภายในส านัก านซ่ึ มีอทิธพิลโดยตร ต่อผล านออ  านสอบบัญชี รวมถึ ผู้ที่สามารถก าหนด

ผลตอบแทนหรือผู้ซ่ึ มีอ านาจในการควบคุมโดยตร  ผู้บริหารหรือผู้ก ากับดูแลหุ้นส่วนที่ดูแล านสอบ



๙๑ 

 

บัญชี รวมถึ บุคคลที่อ ยู่ในระดับอาวุโสถัดมาซ่ึ มีต าแหน่ สู กว่าหุ้นส่วนผู้ รับผิดชอบ าน 

(Engagement partner) ไปจนถึ แต่ละคนในระดับ หุ้นส่วนอาวุโส (Chief Executive or equivalent) 

 

๒๙๐.๕๑๐ การประเมินผลกระทบจะท าเฉพาะปัญหาและอุปสรรคที่มีนัยส าคัญซ่ึ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีมี

เหตุอนัเช่ือได้ว่าเกดิอ้ึนจากส่วนได้เสยีทา การเ ินที่มีต่อลูกค้า านสอบบัญชีซ่ึ เกิดจากบุคคลแต่ละ

คนตามที่ก าหนดในย่อหน้า ๒๙๐.๑๐๘ – ๒๙๐.๑๑๑ และย่อหน้า ๒๙๐.๑๑๓ – ๒๙๐.๑๑๕ 

๒๙๐.๕๑๑ ในกรณีที่ผลกระทบต่อความเป็นอิสระไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส านัก านจะต้อ ใช้มาตรการ

ป้อ กนัต่า ๆ เพ่ืออจัดปัญหาและอุปสรรคหรือลดปัญหาและอุปสรรคล ไปสู่ระดับที่ยอมรับได้ 

๒๙๐.๕๑๒ ในการปฏิบัติตามอ้อก าหนดในย่อหน้า ๒๙๐.๑๐๖ และ ๒๙๐.๑๑๕ เกี่ยวกับส่วนได้เสียออ 

ส านัก านน้ัน หากส านัก านมีส่วนได้เสยีทา การเ ินที่มีสาระส าคัญในลูกค้า านสอบบัญชี ไม่ว่าจะ

โดยตร หรือโดยอ้อมจะท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตนได้ ซ่ึ อาจมี

นัยส าคัญจนกระทั่ ไม่สามารถหามาตรการป้อ กันที่จะลดปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ ดั น้ันส านัก านจะต้อ ไม่มีส่วนได้เสยีทา การเ ินดั กล่าว 

การรบังานจากลูกคา้งานสอบบญัชี 

๒๙๐.๕๑๓ การประเมินปัญหาและอุปสรรคจะท าเฉพาะผลกระทบที่มีนัยส าคัญที่เกิดจากความสมัพันธ์ในการ

จ้า  านตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้า ๒๙๐.๑๓๔ – ๒๙๐.๑๓๘ นั้น ในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรค

เกิดอ้ึนซ่ึ อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ส านัก านจะต้อ ใช้มาตรการป้อ กันต่า ๆ เพ่ืออจัด

ปัญหาและอุปสรรคหรือลดปัญหาและอุปสรรคล ไปสู่ระดับที่ยอมรับได้ ทั้ น้ีได้แสด ตัวอย่า ออ 

มาตรการป้อ กนัที่อาจเหมาะสมไว้ในย่อหน้า ๒๙๐.๑๓๖ 

การใหบ้ริการงานท่ีไม่ใช่งานใหค้วามเช่ือมัน่ 

๒๙๐.๕๑๔ หากส านัก านปฏบิัติ านอื่นซ่ึ มีการออกราย านที่มีอ้อจ ากัดในการใช้และการเผยแพร่ให้แก่ลูกค้า

 านสอบบัญชี และให้บริการ านที่ไม่ใช่ านให้ความเช่ือมั่นแก่ลูกค้า านสอบบัญชี ส านัก านต้อ 

ปฏิบัติตามอ้อก าหนดในย่อหน้า ๒๙๐.๑๕๖ – ๒๙๐.๒๓๒ ตามที่ ย่อหน้า ๒๙๐.๕๐๔ – 

๒๙๐.๕๐๗ ก าหนด 
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หมวด  ๒๙๑  

ความเป็นอิสระส าหรบังานใหค้วามเช่ือมัน่อ่ืนๆ 

๒๙๑.๑ เน้ือหาในหมวดนี้กล่าวถึ อ้อก าหนดด้านความเป็นอสิระส าหรับ านให้ความเช่ือมั่น ซึ่ ไม่ใช่ านสอบ

บัญชีหรือ านสอบทาน บการเ ิน อ้อก าหนดด้านความเป็นอิสระส าหรับ านสอบบัญชีและ านสอบ

ทาน บการเ ินได้กล่าวไว้ในหมวด ๒๙๐ ในกรณีที่ลูกค้า านให้ความเช่ือมั่นดั กล่าวเป็นลูกค้า

 านสอบบัญชีหรือลูกค้า านสอบทานด้วย ให้น าอ้อก าหนดในหมวด ๒๙๐ มาถือปฏิบัติกับส านัก าน 

ส านัก านเครืออ่าย และสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชีหรือกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบทานด้วย ใน

บา สถานการณ์ที่เกี่ยวอ้อ กับ านให้ความเช่ือมั่น ซึ่ ราย านการให้ความเช่ือมั่นมีอ้อจ ากัดในการ

น าไปใช้และเผยแพร่ รวมถึ กรณีซึ่ เป็นไปตามเ ื่อนไอที่ก าหนด อ้อก าหนดด้านความเป็นอิสระใน

หมวดน้ีอาจเปล่ียนแปล ไปตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ ๒๙๑.๒๑ ถึ  ๒๙๑.๒๗ 

๒๙๑.๒    านให้ความเช่ือมั่นเป็น านที่ช่วยเพ่ิมความมั่นใจให้แก่ผู้ที่คาดว่าจะใช้ราย านเกี่ยวกับผลที่ได้จากการ

ประเมินหรือวัดมูลค่าเร่ือ ที่ให้ความเช่ือมั่นเมื่อเทียบกับเ ื่อนไอที่ก าหนด กรอบสากลส าหรับ านให้

ความเช่ือมั่น (กรอบ านให้ความเช่ือมั่น) ที่ออกโดย International Auditing and Assurance Standards 

Board ได้อธิบายถึ อ ค์ประกอบและวัตถุประส ค์ออ  านให้ความเช่ือมั่น และระบุถึ  านต่า ๆ ที่ต้อ 

น ามาตรฐานระหว่า ประเทศส าหรับ านให้ความเช่ือมั่นมาใช้ ทั้ น้ี ค าอธิบายเกี่ยวกับอ ค์ประกอบและ

วัตถุประส ค์ออ  านให้ความเช่ือมั่นให้อ้า อ ิจากกรอบ านให้ความเช่ือมั่น 

๒๙๑.๓  การปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานออ ความเที่ย ธรรมจ าเป็นต้อ มีความเป็นอิสระจากลูกค้า านให้ 

ความเช่ือมั่น ในกรณีออ  านให้ความเช่ือมั่นที่กระทบต่อผลประโยชน์ออ สาธารณะ ดั น้ัน ภายใต้

ประมวลจรรยาบรรณนี้จึ ก าหนดให้สมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นและส านัก านต้อ มี

ความเป็นอิสระจากลูกค้า านให้ความเช่ือมั่น และจะต้อ มีการประเมินว่ามีปัญหาและอุปสรรคใดๆ 

ต่อความเป็นอิสระที่ส  านัก านมีเหตุให้เช่ือว่าเกิดอ้ึนจากผลประโยชน์และความสัมพันธ์ต่า ๆ ออ 

ส านัก านเครืออ่าย นอกจากน้ี เมื่อกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นทราบหรือมีเหตุที่จะเช่ือได้ว่า 

ความสมัพันธห์รือสถานการณห์น่ึ ซ่ึ เกี่ยวกบักจิการที่เกี่ยวอ้อ กนัอกีแห่ หน่ึ ออ ลูกค้า านให้ความ

เช่ือมั่นมีความเกี่ยวอ้อ กับการประเมินความเป็นอิสระจากลูกค้าออ ส านัก านดั กล่าว กลุ่ม

ผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่นต้อ พิจารณากิจการที่เกี่ยวอ้อ กันน้ันด้วยในการระบุและประเมินปัญหา

และอุปสรรคต่อความเป็นอสิระและหามาตรการป้อ กนัที่เหมาะสมมาใช้ 

แนวทางของกรอบแนวคิดในเร่ืองความเป็นอิสระ 

๒๙๑.๔  วัตถุประส ค์ออ หมวดนี้คือ เพ่ือเป็นแนวทา ส าหรับส านัก านและสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้

ความเช่ือมั่นในการถือปฏิบัติตามแนวทา ออ กรอบแนวคิดตามที่จะอธิบายต่อไปเพ่ือให้บรรลุผล

และค ไว้ซึ่ ความเป็นอสิระ 

๒๙๑.๕  ความเป็นอสิระ ประกอบด้วย    

(ก) ความเป็นอสิระด้านจิตใจ (Independence of Mind)   

ภาวะทา จิตใจซ่ึ กล้าที่จะแสด ความเห็น โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ ซ่ึ มีผลกระทบต่อ

การใช้วิจารณญาณเย่ีย ผู้ประกอบวิชาชีพ ความเป็นอิสระด้านจิตใจน้ีจะส่ ผลให้บุคคลใดๆ 
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สามารถปฏบิัติ านได้ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ความเที่ย ธรรม และสามารถใช้ความส สยัเย่ีย 

ผู้ประกอบวิชาชีพได้  

(อ) ความเป็นอสิระอนัเป็นที่ประจักษ์ (Independence of Appearance)   

การหลีกเล่ีย อ้อเทจ็จริ และการตกอยู่ในสถานการณต่์า ๆ ที่มีนัยส าคัญซ่ึ อาจท าให้บุคคลที่

สาม ซ่ึ ได้ใช้วิจารณญาณเย่ีย วิญญูชนและได้รับทราบอ้อเทจ็จริ ต่า ๆ และสถานการณ์

ดั กล่าวแล้วอาจเช่ือได้ว่า ส านัก านหรือสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นอาด

ความซ่ือสตัย์สจุริต ความเที่ย ธรรม หรืออาดการใช้วิจารณญาณเย่ีย ผู้ประกอบวิชาชีพ 

๒๙๑.๖   ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ น าแนวทา ออ กรอบแนวคิดไปใช้ในเร่ือ ต่อไปนี้  

(ก) การระบุถึ ปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอสิระ 

(อ)   การประเมินความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคที่ได้ระบุไว้ และ 

(ค) การใช้มาตรการป้อ กันเมื่อจ าเป็นเพ่ืออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ 

ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเห็นว่าไม่มีมาตรการป้อ กันใดๆ ที่เหมาะสมหรือไม่สามารถน า

มาตรการป้อ กันที่มีอยู่มาใช้เพ่ืออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีต้อ อจัดสถานการณ์หรือความสมัพันธ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรค หรือลด หรือยุติ านให้ความเช่ือมั่น

นั้น  

 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ ใช้ดุลยพินิจเย่ีย ผู้ประกอบวิชาชีพในการถือปฏบิัติตามกรอบแนวคิดนี้  

๒๙๑.๗  ในการประเมินปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับความเป็นอิสระน้ันอาจพิจารณาในหลายๆ สถานการณ์ที่

แตกต่า กัน หรือ การรวมหลายๆ สถานการณ์ที่สัมพันธ์กัน ทั้ น้ีมิอาจเป็นไปได้ที่จะระบุทุก

สถานการณ ์ที่อาจท าให้เกดิปัญหาและอุปสรรคและก าหนดวิธกีารปฏบิัติที่เหมาะสม ดั น้ัน อ้อก าหนด

นี้ จึ ก าหนดให้มีกรอบแนวคิดที่ให้ส านัก านและสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นท าการ

ประเมินและระบุผลกระทบต่อความเป็นอิสระ แนวทา กรอบแนวคิดนี้ จะช่วยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตามอ้อบั คับนี้  ซึ่  จะแสด ให้เห็นถึ สถานการณ์ต่า  ๆ ที่อาจมี

ผลกระทบต่อความเป็นอิสระและสามารถช่วยป้อ กันผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการสรุปสถานการณ์ที่

สามารถกระท าได้ ในกรณทีี่มิได้มีการระบุเฉพาะว่าห้ามกระท า 

๒๙๑.๘  ในย่อหน้า ๒๙๑.๑๐๐ เป็นต้นไป จะอธบิายวิธกีารในการปฏิบัติตามแนวทา กรอบแนวคิดที่เกี่ยวกับ 

ความเป็นอสิระ ย่อหน้าเหล่าน้ีมิได้ระบุสถานการณ์และความสมัพันธ์ทุกกรณีที่ท  าให้เกิดหรืออาจท า

ให้เกดิปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอสิระ 

๒๙๑.๙  ในการตัดสินใจว่าจะรับ านใหม่หรือจะรับ านต่อเนื่อ หรือไม่ หรือการก าหนดว่าบุคคลใดจะเป็น

สมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นได้หรือไม่นั้น ส านัก านต้อ ประเมินผลกระทบต่อความ

เป็นอิสระ ในกรณีที่ผลกระทบไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การตัดสินใจว่าจะรับ านหรือระบุสมาชิก

เฉพาะใน านให้ความเช่ือมั่นน้ัน ส านัก านต้อ พิจารณาว่ามีมาตรการป้อ กันที่จะสามารถอจัดหรือลด

ผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในการตัดสินใจว่าจะรับ านต่อเนื่อ  ส านัก านควรพิจารณาว่า

มาตรการป้อ กันที่มีอยู่ยั มีประสิทธิภาพในการอจัดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้



๙๔ 

 

หรือไม่ หรือมีมาตรการป้อ กนัอื่นใดที่ควรน ามาปฏบิัติหรือไม่ หรือควรยกเลิก านให้ความเช่ือมั่นนั้น

ไปหรือไม่ เมื่อใดกต็ามที่มีอ้อมูลใหม่เกี่ยวกับผลกระทบต่อความเป็นอิสระในระหว่า การให้บริการ

ความเช่ือมั่นนั้น ส านัก านต้อ มีการประเมินความมีนัยส าคัญออ ผลกระทบตามแนวทา ออ กรอบ

แม่บท 

๒๙๑.๑๐ ในหมวดนี้ ได้มีการอ้า อ ิความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอิสระ ในการประเมิน

ความมีนัยส าคัญออ ผลกระทบต้อ มีการพิจารณาปัจจัยทั้ เชิ คุณภาพและปริมาณ 
๒๙๑.๑๑  ในหมวดนี้  ในกรณต่ีา ๆ ส่วนใหญ่มิได้ระบุถึ ความรับผิดชอบเฉพาะเจาะจ ออ แต่ละบุคคลในส านัก าน

ส าหรับการปฏบิัติที่เกี่ยวกบัความอสิระ เน่ือ จากความรับผิดชอบอาจแตกต่า กันไป ทั้ นี้ อึ้ นอยู่กับอนาด

และโคร สร้า และการจัดอ ค์กรออ ส านัก าน มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ านระหว่า ประเทศ 

(International Standards On Quality Control ‟ ISQCs) ได้ระบุให้ส านัก านก าหนดนโยบายและ

วิธีปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับการมีความเป็นอิสระตามที่ก าหนดโดย

มาตรฐานจรรยาบรรณที่เกี่ยวอ้อ  

งานใหค้วามเช่ือมัน่ 

๒๙๑.๑๒  ตามที่ได้อธบิายในแนวทา ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่น ส าหรับ านให้ความเช่ือมั่น ผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีราย านอ้อสรุปโดยมีวัตถุประส ค์เพ่ือเพ่ิมระดับความเช่ือมั่นออ ผู้ใช้ าน(นอกเหนือจากฝ่ายที่

รับผิดชอบ) เกี่ยวกบัผลจากการประเมินหรือการวัดเร่ือ ดั กล่าวเมื่อเทยีบกบัเกณฑท์ี่ก าหนด 

๒๙๑.๑๓ ผลจากการประเมินหรือการวัดเร่ือ ดั กล่าวเป็นอ้อมูลซึ่  เป็นผลจากการใช้เกณฑ์ ที่ก าหนด 

เร่ือ ดั กล่าวนั้น ค าว่า “อ้อมูลเร่ือ ดั กล่าว” ได้ใช้ในการให้ความหมายผลออ การประเมินหรือการ

วั ด  

เร่ือ ดั กล่าว ตัวอย่า เช่น กรอบแนวคิดกล่าวถึ  ความมีประสทิธิภาพในการควบคุมภายใน (อ้อมูล

เร่ือ ดั กล่าว) เป็นผลจากการน ากรอบแนวคิดมาใช้ในการประเมินประสทิธิภาพการควบคุมภายใน 

ตัวอย่า เช่น COSO หรือ CoCo (เกณฑ)์ ในการควบคุมภายใน, กระบวนการ (เร่ือ ดั กล่าว) 

๒๙๑.๑๔    านให้ความเช่ือมั่น อาจเป็น านที่เกี่ยวกับ านให้ความเช่ือมั่นในค ารับรอ ในอ้อมูลที่เกี่ยวอ้อ หรือ

การราย านให้ความเช่ือมั่นโดยตร ออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ไม่ว่าจะเป็น านลักษณะใดกต็ามจะ
เกี่ยวอ้อ กับบุคคลสามฝ่าย ซ่ึ ประกอบด้วยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฝ่ายที่รับผิดชอบ และบุคคลที่

ประส ค์จะใช้ผล าน 

๒๙๑.๑๕    านให้ความเช่ือมั่นที่เกี่ยวอ้อ กบัค ารับรอ  ฝ่ายที่รับผิดชอบมีหน้าที่ในการประเมิน หรือการวัดเร่ือ 

ที่ให้ความเช่ือมั่นดั กล่าว โดยจัดเตรียมอ้อมูลออ เร่ือ ดั กล่าว ให้อยู่ในรูปแบบค ารับรอ  พร้อม

ส าหรับบุคคลที่ประส ค์จะใช้ผล าน 

๒๙๑.๑๖   ในการราย านให้ความเช่ือมั่นโดยตร ออ ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ ด าเนินการ

ประเมินหรือการวัดเร่ือ ดั กล่าวได้โดยตร  หรือได้รับค ารับรอ จากฝ่ายที่รับผิดชอบ ซ่ึ ได้มีการ

ประเมินหรือการวัด แต่ไม่ได้น าเสนอต่อบุคคลที่ประส ค์จะใช้ผล านให้ความเช่ือมั่น อ้อมูลเร่ือ 

ดั กล่าวจะถูกน าเสนอแก่บุคคลที่ประส ค์จะใช้ผล านให้ความเช่ือมั่นในราย านให้ความเช่ือมั่นนั้น 

 



๙๕ 

 

งานใหค้วามเช่ือมัน่ท่ีเกี่ยวกบัค ารบัรอง 

๒๙๑.๑๗  ในการรับ านให้ความเช่ือมั่นที่เกี่ยวกับค ารับรอ  สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นและ

ส านัก านต้อ เป็นอิสระจากลูกค้า านให้ความเช่ือมั่น (ผู้รับผิดชอบอ้อมูลออ เร่ือ ดั กล่าวและอาจ

เป็นผู้รับผิดชอบเร่ือ น้ันๆ) การรักษาความเป็นอิสระท าได้โดยการที่สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้

ความเช่ือมั่นมีอ้อห้ามไม่ให้มีความสมัพันธใ์นบา ลักษณะกบับุคคลดั ต่อไปนี้  

(ก) กรรมการหรือพนัก าน และ  

(อ) บุคคลใด ๆ ออ ลูกค้าซ่ึ อยู่ในต าแหน่ ที่สามารถสั่ การและมีอิทธิพลอย่า มีนัยส าคัญต่อ

อ้อมูลออ เร่ือ ดั กล่าว  

นอกจากนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ พิจารณาว่าความสัมพันธ์กับบุคคลใด ๆ ออ ลูกค้าซึ่ อยู่ใน

ต าแหน่ ที่สามารถสั่ การและมีอิทธิพลอย่า มีนัยส าคัญต่อเร่ือ ดั กล่าวที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ปฏิบัติจะท า

ให้เกิด ผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือไม่ นอกจากนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ ประเมินความมีนัยส าคัญ

ออ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์และความสัมพันธ์ต่า  ๆ ออ ส านัก านเครืออ่ายที่ส  านัก านมี

เหตุผลเช่ือว่าจะเกดิอึ้นได้ 

๒๙๑.๑๘  ในการรับ านให้ความเช่ือมั่นที่เกี่ยวกับค ารับรอ โดยส่วนใหญ่ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจะรับผิดชอบ 

ทั้ อ้อมูลออ เร่ือ และเร่ือ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติ อย่า ไรกต็ามใน านบา ประเภท ผู้มี

หน้าที่รับผิดชอบอาจไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อเร่ือ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติ ตัวอย่า เช่น เมื่อ

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพได้รับการว่าจ้า ให้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่นซ่ึ เกี่ยวกับ

ราย านการปฏิบัติ านเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสั คมออ กิจการเพ่ือการเผยแพร่แก่บุคคลที่

ประส ค์จะใช้ผล าน ซ่ึ ที่ปรึกษาด้านสิ่ แวดล้อมได้จัดท าอ้ึน กรณีน้ีที่ปรึกษาด้านสิ่ แวดล้อมเป็น

ผู้รับผิดชอบต่ออ้อมูลออ เร่ือ  แต่กิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อเร่ือ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติ 

(การปฏบิัติ านเกี่ยวกบัความรับผิดชอบต่อส ัคมออ กจิการ) 

๒๙๑.๑๙  ในการรับ านให้ความเช่ือมั่นที่เกี่ยวกับค ารับรอ ซ่ึ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้รับผิดชอบอ้อมูลออ เร่ือ 

แต่ไม่ได้รับผิดชอบเร่ือ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ปฏิบัติ สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านที่ให้ความเช่ือมั่น

และส านัก านต้อ เป็นอิสระจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่ออ้อมูลออ เร่ือ  (ลูกค้า านให้ความเช่ือมั่น) 

นอกจากน้ี ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ ประเมินปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ที่เกิดจากผลประโยชน์และ

ความสัมพันธ์ระหว่า สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่น ส านัก าน ส านัก านเครืออ่าย และผู้มี

หน้าที่รับผิดชอบต่อเร่ือ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏบิัติ ที่ส  านัก านมีเหตุผลที่เช่ือว่าจะเกดิอ้ึนได้ 

การรบังานใหค้วามเช่ือมัน่ท่ีเป็นการรายงานโดยตรง 

๒๙๑.๒๐  ในการรับ านให้ความเช่ือมั่นที่เป็นการราย านโดยตร  สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นและ

ส านัก านต้อ เป็นอสิระจากลูกค้า านให้ความเช่ือมั่น (ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเร่ือ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีปฏิบัติ) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ ประเมินปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ที่เกิดจากผลประโยชน์และ

ความสมัพันธอ์อ ส านัก านเครืออ่ายที่ส  านัก านมีเหตุผลเช่ือว่าจะเกดิอึ้นได้ 

 

 



๙๖ 

 

รายงานท่ีมีขอ้จ ากดัในการใชแ้ละเผยแพร่ 

๒๙๑.๒๑  ในบา สถานการณ์ที่ราย านเกี่ยวกับการให้ความเช่ือมั่นมีอ้อจ ากัดในการใช้และเผยแพร่ และหาก

เป็นไปตามเ ่ือนไอในย่อหน้าน้ีและย่อหน้าที่ ๒๙๑.๒๒ อาจมีการปรับเปล่ียนอ้อก าหนดด้านความ

เป็นอสิระได้  

ซึ่ การแก้ไออ้อก าหนดด้านความเป็นอิสระในหมวดที่ ๒๙๑ น้ัน อนุโลมให้กระท าได้หากบุคคลที่

ประส ค์จะใช้ผล าน (ก) มีความรู้ถึ วัตถุประส ค์ อ้อมูลออ เร่ือ  และ อ้อจ ากัดออ ราย าน และ 

(อ) ยินยอมอย่า ชัดแจ้ ต่อการปรับเปล่ียนอ้อก าหนดด้านความเป็นอิสระน้ัน การที่บุคคลที่ประส ค์

จะใช้ผล านจะทราบถึ วัตถุประส ค์ อ้อมูลออ เร่ือ  และอ้อจ ากดัออ ราย าน อาจมาจากการเอ้ามามี

ส่วนร่วมทั้ ทา ตร และทา อ้อมโดยผ่านทา ตัวแทนผู้มีอ านาจในการก าหนดลักษณะและออบเอต

ออ  านน้ัน โดยการเอ้ามามีส่วนร่วมดั กล่าว จะช่วยส่ เสริมให้ส านัก านสื่อสารกับบุคคลที่ประส ค์

จะใช้ผล าน ให้ทราบถึ อ้อก าหนดด้านความเป็นอิสระซ่ึ รวมถึ สถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดปัญหา

และอุปสรรคต่อความเป็นอิสระและมาตรการป้อ กันที่จ าเป็นในการน ามาใช้เพ่ืออจัดหรือลดปัญหา

และอุปสรรคดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึ การออความเห็นชอบในการปรับเปล่ียน

ประมวลด้านความเป็นอสิระที่จะน ามาใช้ในการปฏบิัติ าน 

๒๙๑.๒๒  ส านัก านจะต้อ สื่อสารให้บุคคลที่ประส ค์จะใช้ราย านทราบถึ อ้อก าหนดด้านความเป็นอิสระในการ

รับ านที่ให้ความเช่ือมั่น (เช่น ระบุอ้อก าหนดดั กล่าวไว้ในหนั สือตอบรับ าน) ในกรณีที่มีบุคคลที่

ประส ค์จะใช้ราย านหลายฝ่าย (เช่น ผู้ให้กู้ยืมตามสัญญากู้ร่วม) และไม่ได้มีการระบุช่ือบุคคลที่

ประส ค์จะใช้ราย านไว้ในหนั สือตอบรับ านให้ความเช่ือมั่น ตัวแทนออ กลุ่มบุคคลที่ประส ค์จะใช้

ราย านต้อ แจ้ ให้บุคคลที่ประส ค์จะใช้ราย านทั้ หมดได้รับทราบในภายหลั ถึ ความยินยอมตาม

อ้อก าหนดด้านความเป็นอสิระที่ตกล กนั (เช่น โดยการที่ตัวแทนจัดเตรียมหนั สอืตอบรับ านให้พร้อม

ส าหรับบุคคลที่ประส ค์จะใช้ราย านทั้ หมด) 

๒๙๑.๒๓  ในกรณีที่ส  านัก านเสนอราย านที่ให้ความเช่ือมั่นซ่ึ ไม่มีอ้อจ ากัดการใช้ผล านและการเผยแพร่ 

อ้อก าหนดตามที่ระบุไว้ในย่อหน้า ๒๙๑.๒๕ ถึ  ๒๙๑.๒๗ ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปล อ้อก าหนดที่

บั คับใช้กับ านที่ให้ความเช่ือมั่นตามที่ได้ระบุไว้ในย่อหน้า ๒๙๑.๑ ถึ  ๒๙๑.๑๕๙ และในกรณีที่

ส  านัก านเสนอราย านการตรวจสอบบัญชีด้วย โดยไม่ว่ามีอ้อจ ากัดการใช้ผล านและการเผยแพร่

หรือไม่กต็าม อ้อก าหนดตามที่ระบุไว้ในหมวด ๒๙๐ ยั ค น ามาใช้ใน านบริการตรวจสอบบัญชีนั้น 

๒๙๑.๒๔  การปรับเปล่ียนอ้อก าหนดในหมวด ๒๙๑ อนุญาตให้ท าได้ในสถานการณ์ที่ระบุไว้อ้า ต้น ซ่ึ ได้

อธบิายไว้ในย่อหน้า ๒๙๑.๒๕ ถึ  ๒๙๑.๒๗ แต่ยั ค ต้อ ปฏิบัติตามประมวลอื่น ๆ ในหมวด ๒๙๑ 

ทุกประการ 

๒๙๑.๒๕  หากเป็นไปตามเ ื่อนไอในย่อหน้า ๒๙๑.๒๑ และ ๒๙๑.๒๒ อ้อก าหนดที่เกี่ยวอ้อ ออ ย่อหน้า 

๒๙๑.๑๐๔ ถึ  ๒๙๑.๑๓๔ จะมีผลบั คับใช้กับสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นทุกคน 

รวมไปถึ คู่สมรสหรือบุคคลผู้อยู่ใต้การอุปการะ และสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกัน นอกจากน้ี 

จะต้อ พิจารณาว่าปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอิสระเกิดอึ้ นจากผลประโยชน์ และ ความสมัพันธ์

ระหว่า ลูกค้า านที่ให้ความเช่ือมั่น กบัสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่นอื่นต่อไปน้ีหรือไม่ 
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(ก) บุคลากรผู้มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาทา ด้านวิชาการ หรือประเดน็เฉพาะออ อุตสาหกรรมและ

รายการหรือเหตุการณต่์า ๆ และ 

(อ) บุคลากรผู้มีหน้าที่ควบคุมคุณภาพออ  าน รวมถึ ผู้ที่สอบทานการควบคุมคุณภาพ าน 

ตามอ้อก าหนดย่อหน้า ๒๙๑.๑๐๔ ถึ  ๒๙๑.๑๓๔ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นควรมี

การประเมินถึ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์และความสัมพันธ์ระหว่า ลูกค้า านให้

ความเช่ือมั่นกบับุคคลอื่นในส านัก านซ่ึ มีอทิธพิลโดยตร ต่อผล านที่ให้ความเช่ือมั่น รวมถึ  บุคคล

ที่ก าหนดค่าตอบแทนหรือผู้ที่ เป็นผู้บั คับบัญชาโดยตร  ผู้บริหาร หรือผู้ก ากับดูแลหุ้นส่วน

ผู้รับผิดชอบ านให้ความเช่ือมั่นนั้น 

๒๙๑.๒๖  ถึ แม้ว่าจะเป็นไปตามเ ื่อนไอตามย่อหน้า ๒๙๑.๒๑ ถึ  ๒๙๑.๒๒ หากส านัก านมีผลประโยชน์ทา 

การเ ินอย่า มีสาระส าคัญ ไม่ว่าจะโดยทา ตร หรือทา อ้อม ในลูกค้า านให้ความเช่ือมั่น ปัญหาและ

อุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตัวอาจมีสาระส าคัญมากจนไม่สามารถหามาตรการป้อ กันเพ่ือ

ลดระดับผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส านัก านต้อ ไม่มีผลประโยชน์ทา การเ ินดั กล่าว 

นอกจากนี้ ส านัก านจะต้อ ปฏิบัติตามอ้อก าหนดอื่นๆ ที่ก าหนดไว้ในย่อหน้า ๒๙๑.๑๑๓ ถึ  

๒๙๑.๑๕๙ 

๒๙๑.๒๗  ส านัก านต้อ ประเมินปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์และความสัมพันธ์ออ ส านัก าน

เครืออ่ายที่ส  านัก านมีเหตุผลที่เช่ือว่าจะเกดิอ้ึนได้ 

ผูมี้ส่วนรบัผิดชอบหลายฝ่าย 

๒๙๑.๒๘  ใน านที่ให้ความเช่ือมั่นบา ประเภท ไม่ว่าจะเป็น านที่ให้ความเช่ือมั่นที่เกี่ยวอ้อ กับค ารับรอ หรือ

 านที่ให้ความเช่ือมั่นที่เป็นการราย านโดยตร  อาจมีผู้รับผิดชอบหลายฝ่าย ในการพิจารณาว่า

จ าเป็นต้อ ใช้อ้อก าหนดในหมวดน้ีกบัแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบใน านให้ความเช่ือมั่นดั กล่าวหรือไม่ 

ส านัก านจะต้อ ค านึ ว่า ผลประโยชน์หรือความสัมพันธ์ระหว่า ส านัก าน หรือ สมาชิกในกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่น กับฝ่ายที่ต้อ รับผิดชอบน้ันๆ จะก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อ

ความเป็นอิสระที่มีสาระส าคัญในเร่ือ ที่เกี่ยวกับอ้อมูลออ เร่ือ ที่ให้ความเช่ือมั่น ตัวอย่า ปัจจัยที่

ส  านัก านต้อ ค านึ ถึ มีดั นี้  

 ความมีสาระส าคัญออ อ้อมูลออ เร่ือ ที่ให้ความเช่ือมั่น(หรือเร่ือ ที่ให้ความเช่ือมั่น)ที่แต่ละ

ฝ่ายที่รับผิดชอบต้อ รับผิดชอบ และ 

 ระดับออ ส่วนได้เสยีต่อสาธารณะที่เกี่ยวอ้อ กบั านที่ให้ความเช่ือมั่น 

ถ้าส านัก านเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอิสระที่เกิดอ้ึนจากการมีผลประโยชน์ หรือ 

ความสัมพันธ์กับฝ่ายที่รับผิดชอบน้ันๆ ไม่มีสาระส าคัญ กอ็าจจะไม่จ าเป็นต้อ ใช้อ้อก าหนดในหมวดนี้

ทุกอ้อกบัฝ่ายที่รับผิดชอบ 

เอกสารหลกัฐาน 

๒๙๑.๒๙  เอกสารหลักฐานถือเป็นหลักฐานประกอบการใช้ดุลยพินิจออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการให้

อ้อสรุปเกี่ยวกบัการถือปฏบิัติตามอ้อก าหนดในเร่ือ ความเป็นอิสระ การอาดเอกสารอ้า อิ ไม่ใช่สิ่ ช้ี
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ว่าส านัก านได้พิจารณาเร่ือ ใดเร่ือ หนึ่ แล้วหรือไม่ หรือไม่ใช่สิ่ ช้ีว่าส านัก านมีความเป็นอิสระ

หรือไม่  

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ จัดท าเอกสารสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอ้อก าหนดในเร่ือ ความเป็น

อสิระ รวมทั้ สาระออ การหารือใดๆ ที่เกี่ยวอ้อ ซ่ึ จะช่วยสนับสนุนอ้อสรุปดั กล่าว ดั นั้น 

(ก)  ในกรณทีี่มาตรการป้อ กนัมีความจ าเป็นเพ่ือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ผู้

ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ จัดท าเอกสารเกี่ยวกับลักษณะออ ปัญหาและอุปสรรค และมาตรการ

ป้อ กนัที่มีอยู่หรือที่น ามาใช้เพ่ือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ 

(อ)   ในกรณอีอ ปัญหาและอุปสรรคซึ่ จ าเป็นต้อ ท าการวิเคราะห์อย่า มีนัยส าคัญเพ่ือตัดสนิใจว่า

จ าเป็นต้อ มีมาตรการป้อ กันหรือไม่และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสรุปว่าไม่มีความจ าเป็น

เน่ือ จากปัญหาและอุปสรรคที่เกิดอ้ึนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้อยู่แล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ต้อ จัดท าเอกสารเกี่ยวกับลักษณะออ ปัญหาและอุปสรรคและเหตุผลประกอบอ้อสรุป

ดั กล่าว 

ช่วงระยะเวลาในการรบังาน 

๒๙๑.๓๐  ความเป็นอิสระจากลูกค้า านให้ความเช่ือมั่นเป็นสิ่ จ าเป็นที่ต้อ มีทั้ ในระหว่า ช่ว ระยะเวลาใน

การรับ านและครอบคลุมถึ ช่ว ระยะเวลาที่เกี่ยวอ้อ กับอ้อมูลออ เร่ือ ที่ให้ความเช่ือมั่น ช่ว 

ระยะเวลาในการรับ านจะเร่ิมอึ้นเมื่อกลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่นเร่ิมต้นให้บริการ านให้ความ

เช่ือมั่นส าหรับ านใด านหนึ่ และสิ้นสดุล เมื่อมีการออกราย านการให้ความเช่ือมั่น ในกรณีที่การ

รับ านมีลักษณะเกดิอึ้นใหม่เป็นรอบๆ จะถือว่าสิ้นสดุระยะเวลาในการรับ านเมื่อมีการแจ้ จากฝ่าย

ใดฝ่ายหนึ่ ออ คู่สญัญาถึ การสิ้นสุดความสัมพันธ์ทา วิชาชีพ หรือเมื่อมีการออกราย านการให้

ความเช่ือมั่นฉบับสดุท้าย แล้วแต่เหตุการณใ์ดจะเกดิอึ้นทหีลั  

๒๙๑.๓๑  ในกรณีที่กิจการกลายเป็นลูกค้า านให้ความเช่ือมั่นในระหว่า หรือหลั จากช่ว ระยะเวลาที่

เกี่ยวอ้อ กับอ้อมูลออ เร่ือ ที่ให้ความเช่ือมั่น ซ่ึ ส านัก านจะต้อ แสด อ้อสรุปเกี่ยวกับอ้อมูล

ดั กล่าว ส านัก านต้อ พิจารณาว่ามีปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอิสระเกิดอึ้ นจากสิ่ ต่อไปนี้

หรือไม่ 

(ก)  ความสัมพันธ์ทา การเ ินหรือทา ธุรกิจกับลูกค้า านให้ความเช่ือมั่นที่เกิดอ้ึนระหว่า หรือ

หลั จากช่ว ระยะเวลาที่เกี่ยวอ้อ กบัอ้อมูลออ เร่ือ ที่ให้ความเช่ือมั่น แต่ก่อนการตอบรับ าน

ให้ความเช่ือมั่น หรือ 

(อ)   การให้บริการในอดีตที่ได้ให้บริการแก่ลูกค้า านให้ความเช่ือมั่น 

๒๙๑.๓๒  หากมีการให้บริการ านที่ไม่ใช่ านให้ความเช่ือมั่นแก่ลูกค้า านให้ความเช่ือมั่นในระหว่า หรือหลั จากช่ว 

ระยะเวลาที่เกี่ยวอ้อ กับอ้อมูลออ เร่ือ ที่ให้ความเช่ือมั่น แต่ก่อนวันที่กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นจะ

เร่ิมต้นให้บริการ านให้ความเช่ือมั่น และการให้บริการดั กล่าวไม่สามารถกระท าได้ในระหว่า ช่ว ที่รับ าน

ให้ความเช่ือมั่น ส านัก านต้อ ประเมินปัญหาและอุปสรรคใดๆ ต่อความเป็นอิสระที่เกิดอ้ึนจากการ

ให้บริการดั กล่าว หากปัญหาและอุปสรรคใดๆ ที่เกิดอ้ึนไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การรับ านให้ความ
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เช่ือมั่นต้อ เกดิอ้ึนเฉพาะในกรณทีี่มีการน ามาตรการป้อ กนัมาใช้เพ่ืออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่

ในระดับที่ยอมรับได้เท่าน้ัน ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กนัดั กล่าวรวมถึ  

 การไม่น าบุคลากรที่ได้ให้บริการ านที่ไม่ใช่ านให้ความเช่ือมั่นดั กล่าวมาเป็นสมาชิกออ กลุ่ม

ผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่น 

 การจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสอบทาน านให้ความเช่ือมั่นและ านที่ไม่ใช่ านให้ความ

เช่ือมั่นตามความเหมาะสม หรือ 

 การมอบหมายให้ส านัก านอื่นประเมินผลออ  านให้บริการที่ไม่ใช่ านให้ความเช่ือมั่นหรือให้

ส านัก านอื่นปฏิบัติ านให้บริการที่ไม่ใช่ านให้ความเช่ือมั่นน้ันอีกคร้ั หน่ึ ภายใต้ออบเอตที่

จ าเป็น เพ่ือให้ส านัก านอื่นนั้นเป็นผู้รับผิดชอบใน านให้บริการดั กล่าว 

อย่า ไรกต็าม หากการให้บริการ านที่ไม่ใช่ านให้ความเช่ือมั่นด ักล่าวยั ไม่เสรจ็สมบูรณ ์และเป็นไปไม่ได้

ในทา ปฏบิัติที่จะให้บริการดั กล่าวจนเสรจ็สมบูรณ์หรือจะยุติการให้บริการดั กล่าวก่อนที่จะเร่ิมต้นการ

ให้บริการในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวอ้อ กับ านให้ความเช่ือมั่น ส านัก านต้อ ตอบรับ านให้ความ

เช่ือมั่นดั กล่าวเฉพาะเมื่อเป็นที่พอใจว่า 

(ก)  การให้บริการ านที่ไม่ใช่ านให้ความเช่ือมั่นดั กล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาอันสั้น 

  หรือ 

(อ)  ลูกค้ามีการเตรียมการที่จะส่ มอบ านบริการดั กล่าวให้แก่ผู้ให้บริการรายอื่นภายในระยะเวลา 

  อนัสั้น  

ในระหว่า ช่ว ระยะเวลาที่ให้บริการ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ ใช้มาตรการป้อ กันเมื่อจ าเป็น นอกจากน้ี 

ต้อ หารือเร่ือ ดั กล่าวกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลด้วย 

 

ขอ้ควรพิจารณาอ่ืน 

๒๙๑.๓๓  อาจมีกรณอีอ การฝ่าฝืนที่ก าหนดในหมวดน้ีเกดิอ้ึนโดยไม่เจตนา หากมีการฝ่าฝืนที่เกดิอ้ึนโดยไม่

เจตนา โดยปกติแล้วจะไม่ถือว่าเป็นประเดน็ในเร่ือ ความเป็นอสิระ หากส านัก านจัดให้มีนโยบาย

และกระบวนการออ การควบคุมคุณภาพที่เหมาะสมเทยีบเท่ากบัที่ก าหนดโดยมาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ านระหว่า ประเทศ (International Standards On Quality Control ‟ ISQCs) 

เพ่ือค ไว้ซ่ึ ความเป็นอสิระ และทนัททีี่มีการพบการฝ่าฝืนจะต้อ มีการแก้ไออย่า ทนัท่ว ท ีและ

ต้อ มีการน ามาตรการป้อ กนัใดๆ ที่จ าเป็นมาใช้เพ่ืออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับ

ที่ยอมรับได้ ส านัก านต้อ พิจารณาว่าจะหารือเร่ือ ดั กล่าวกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลหรือไม่ 

๒๙๑.๓๔ ถึง ๒๙๑.๙๙ IFAC เวน้ว่างเพือ่เพิม่เติมเนื้ อหาท่ีเกี่ยวขอ้งในอนาคต 

แนวทางในการปฏิบติัเกี่ยวกบัความเป็นอิสระ 

๒๙๑.๑๐๐ ย่อหน้าที่ ๒๙๐.๑๐๔ ถึ  ๒๙๐.๑๕๙ แสด ให้เห็นถึ สถานการณ์และความสมัพันธ์บา ลักษณะที่มี

ปัญหาและอุปสรรคหรืออาจมีปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอิสระได้ โดยจะช้ีให้เห็นถึ 

ผลกระทบที่อาจเกิดอ้ึนและประเภทออ มาตรการป้อ กันที่เหมาะสมซ่ึ สามารถอจัดหรือลด



๑๐๐ 

 

ผลกระทบดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และจะแสด ให้เห็นถึ บา สถานการณ์ที่อาจไม่มี

มาตรการป้อ กันที่สามารถลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้ น้ีอาจมิได้แสด ให้เห็นถึ 

ทุกสถานการณ์และความสัมพันธ์ซึ่ ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ 

ส านัก านและสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นต้อ ประเมินลักษณะความเหมือนหรือความ

แตกต่า ออ สถานการณ์และความสมัพันธ์นั้นๆ และพิจารณาว่ามาตรการป้อ กันต่า ๆ (ทั้ นี้ รวมถึ 

มาตรการป้อ กันที่ระบุไว้ตั้ แต่ย่อหน้าที่ ๒๐๐.๑๑ ถึ  ๒๐๐.๑๔) สามารถน ามาใช้ตามสมควรในการ

อจัดผลกระทบต่อความเป็นอสิระหรือลดผลกระทบดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 

๒๙๑.๑๐๑  ย่อหน้าน้ีแสด ให้เหน็ถึ แนวทา ในการปฏบิัติส าหรับ านให้ความเช่ือมั่นและควรอ่านควบคู่กับย่อ

หน้า ๒๙๑.๒๘ ซ่ึ ได้อธบิายว่า านให้ความเช่ือมั่นส่วนใหญ่จะมีฝ่ายที่รับผิดชอบเพีย ฝ่ายเดียว ซ่ึ 

ได้แก่ลูกค้า านให้ความเช่ือมั่นนั้น อย่า ไรก็ตาม ในบา  านให้ความเช่ือมั่นอาจมีฝ่ายที่ต้อ 

รับผิดชอบ ๒ ฝ่ายหรือมากกว่านั้น ซึ่  ในสถานการณ์ดั กล่าวต้อ ท าการประเมินปัญหาและ

อุปสรรคต่อความเป็นอิสระ ซึ่ อาจเกิดจากส่วนได้เสียและความสัมพันธ์ระหว่า สมาชิกกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่น ส านัก าน เครืออ่ายส านัก าน และหน่วย านฝ่ายที่รับผิดชอบในเร่ือ 

ดั กล่าว ส าหรับราย านให้ความเช่ือมั่นซึ่ มีอ้อจ ากัดในการน าไปใช้และการเผยแพร่ ควรอ่านย่อ

หน้า ๒๙๑.๒๑ ถึ  ๒๙๑.๒๗  

๒๙๑.๑๐๒  การตีความ ๒๐๐๕-๐๑ ได้ให้แนวทา ในการปฏบิัติเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัความเป็นอสิระใน านให้ความ

เช่ือมั่นตามที่ก าหนดในหมวดน้ี 

๒๙๑.๑๐๓  ย่อหน้าที่ ๒๙๑.๑๐๔ ถึ  ๒๙๑.๑๒๐  อ้า อิ ถึ ความเป็นสาระส าคัญออ การมีส่วนได้เสยีทา การ

เ ิน การกู้ยืมและการให้กู้ยืมเ ินหรือการค า้ประกนัและการรับการค า้ประกนัเ ินกู้ยืมหรือระดับออ 

ความสัมพันธ์ทา ธุรกิจ ทั้ นี้ ในการพิจารณาว่าการมีส่วนได้เสียว่าเป็นสาระส าคัญส าหรับแต่ละ

บุคคลหรือไม่น้ันจะต้อ พิจารณาโดยรวมเครืออ่ายออ แต่ละบุคคล คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้

การอุปการะออ แต่ละบุคคลน้ันด้วย 

 

การมีส่วนไดเ้สียทางการเงิน 

๒๙๑.๑๐๔ การมีส่วนได้เสียทา การเ ินในลูกค้า านให้ความเช่ือมั่นอาจท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคเร่ือ 

ผลประโยชน์ส่วนตนอึ้ นได้ ทั้ น้ีการเกิดอ้ึนและระดับความส าคัญออ ผลกระทบที่อาจเกิดอ้ึนจะ

อึ้นอยู่กบั 

(ก)  บทบาทออ ผู้ที่มีส่วนได้เสยีทา การเ ิน 

(อ)  ส่วนได้เสยีทา การเ ินนั้นเป็นแบบทา ตร หรือทา อ้อม และ 

(ค)  ความเป็นสาระส าคัญออ ส่วนได้เสยีทา การเ ิน 

๒๙๑.๑๐๕ การมีส่วนได้เสยีทา การเ ินอาจเป็นการผ่านตัวแทน (เช่น เคร่ือ มือหรือสื่อในการล ทุน ทรัพย์สนิ

หรือกอ ทุน) การพิจารณาว่าส่วนได้เสียทา การเ ินเป็นทา ตร หรือทา อ้อมอึ้ นอยู่กับผู้ได้รับ

ผลประโยชน์นั้นมีอ านาจควบคุมเคร่ือ มือหรือสื่อในการล ทุนหรือสามารถมีอิทธิพลในการ

ตัดสนิใจเกี่ยวกบัการล ทุนได้หรือไม่ ถ้ามีอ านาจควบคุมเคร่ือ มือหรือสื่อในการล ทุนหรือสามารถ



๑๐๑ 

 

มีอทิธพิลในการตัดสนิใจเกี่ยวกบัการล ทุนจะถือว่าส่วนได้เสยีทา การเ ินเป็นแบบทา ตร  ในทา 

กลับกนัถ้าผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ไม่มีอ านาจควบคุมเคร่ือ มือหรือสื่อในการล ทุนหรือไม่สามารถมี

อทิธพิลในการตัดสนิใจเกี่ยวกบัการล ทุนจะถือว่าส่วนได้เสยีทา การเ ินน้ีเป็นแบบทา อ้อม 

๒๙๑.๑๐๖  หากสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่น คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะออ บุคคล

ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นนั้นหรือส านัก านมีส่วนได้เสยีทา การเ ินโดยทา ตร  หรือมี

ส่วนได้เสยีทา การเ ินโดยทา อ้อมอย่า เป็นสาระส าคัญในลูกค้า านให้ความเช่ือมั่นแล้ว  ปัญหา

และอุปสรรคเร่ือ ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกิดอ้ึนอาจมีนัยส าคัญมากจนส่ ผลให้ไม่มีมาตรการ

ป้อ กนัที่สามารถอจัดหรือลดผลกระทบดั กล่าวอยู่ให้ในระดับที่ยอมรับได้ ดั นั้น บุคคลดั ต่อไปนี้

ไม่ให้มีส่วนได้เสียทา การเ ินโดยทา ตร  หรือ มีส่วนได้เสยีทา การเ ินโดยทา อ้อมอย่า เป็น

สาระส าคัญในลูกค้า านให้ความเช่ือมั่น ซึ่ ได้แก่สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่น คู่สมรส

และบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะออ บุคคลในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่นนั้น หรือส านัก าน 

๒๙๑.๑๐๗ หากสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นมีบิดา มารดา บุตรและพ่ีน้อ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การ

อุปการะซ่ึ สมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่นนั้นทราบว่ามีส่วนได้เสยีทา การเ ินโดยทา ตร 

หรือส่วนได้เสยีทา การเ ินโดยทา อ้อมอย่า เป็นสาระส าคัญในลูกค้า านให้ความเช่ือมั่น อาจท าให้

เกดิปัญหาและอุปสรรคเร่ือ ผลประโยชน์ส่วนตนอึ้นได้ ซึ่ ระดับความมีนัยส าคัญออ ผลกระทบนั้น

จะอึ้นอยู่กบัปัจจัยต่า ๆ เช่น 

 ลักษณะออ ความสมัพันธร์ะหว่า สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นกับบิดา มารดา บุตร

และพ่ีน้อ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การอุปการะออ สมาชิกผู้น้ัน และ 

 ความเป็นสาระส าคัญออ ส่วนได้เสียทา การเ ินกับบิดา มารดา บุตรและพ่ีน้อ ที่ไม่ได้อยู่

ภายใต้การอุปการะออ สมาชิกผู้นั้น  

ทั้ นี้ ต้อ มีการประเมินระดับความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคและพิจารณาถึ 

มาตรการป้อ กนัที่จะน ามาใช้ตามสมควรเพ่ืออจัดหรือลดผลกระทบดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ตัวอย่า มาตรการป้อ กนัเหล่านั้นรวมถึ  

 การให้บิดา มารดา บุตรและพ่ีน้อ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การอุปการะจ าหน่ายส่วนได้เสยีทา การเ ิน

ทั้ หมดหรือบา ส่วนในจ านวนที่เพีย พอโดยเรว็ที่สดุเท่าที่ปฏบิัติได้เพ่ือให้ส่วนได้เสยีที่เหลือไม่

เป็นสาระส าคัญอกีต่อไป 

 การมอบหมายให้ผู้ประกอบวิชาชีพคนอื่นท าการสอบทาน านที่ท  าโดยสมาชิกกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่นนั้น หรือ 

 การโยกย้ายสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นนั้นออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความ

เช่ือมั่น 

๒๙๑.๑๐๘ หากสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่น คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะออ บุคคลใน 

กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นนั้น หรือส านัก านมีส่วนได้เสยีทา การเ ินโดยทา ตร หรือมีส่วนได้

เสยีทา การเ ินโดยทา อ้อมอย่า เป็นสาระส าคัญในกิจการซึ่ มีส่วนได้เสยีในการควบคุมลูกค้า านให้

ความเช่ือมั่นนั้นและลูกค้าดั กล่าวเป็นสาระส าคัญต่อกิจการนั้น อาจท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรค



๑๐๒ 

 

เร่ือ ผลประโยชน์ส่วนตนอึ้นอย่า มีนัยส าคัญจนส่ ผลให้ไม่มีมาตรการป้อ กันที่สามารถลดผลกระทบ

ดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดั นั้น บุคคลดั ต่อไปนี้ ต้อ ไม่มีส่วนได้เสยีทา การเ ิน ซึ่ ได้แก่ 

สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่น คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะออ บุคคลในกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่นนั้นและส านัก าน 

๒๙๑.๑๐๙ หากส านัก านหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นหรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การ

อุปการะออ บุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นมีส่วนได้เสยีทา การเ ินโดยทา ตร หรือมี

ส่วนได้เสียทา การเ ินโดยทา อ้อมอย่า เป็นสาระส าคัญในลูกค้า านให้ความเช่ือมั่นในฐานะเป็น

ผู้ดูแลผลประโยชน์กอ ทุนอาจท าให้เกดิปัญหาและอุปสรรคเร่ือ ผลประโยชน์ส่วนตนอึ้น 

    ทั้ นี้  ต้อ ไม่มีส่วนได้เสยีถ้าไม่ใช่กรณดีั ต่อไปนี้  

(ก)  ทั้ ผู้ดูแลผลประโยชน์กอ ทุนและคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะออ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์กอ ทุนและส านัก านมิได้เป็นผู้ไดัรับผลประโยชน์จากกอ ทุนนั้น 

(อ)  ส่วนได้เสียในลูกค้า านให้ความเช่ือมั่นซึ่ ถือโดยกอ ทุนมิได้เป็นสาระส าคัญส าหรับ

กอ ทุน 

(ค)  กอ ทุนนั้นไม่สามารถมีอิทธิพลอย่า เป็นสาระส าคัญเหนือลูกค้า านให้ความเช่ือมั่น

และ 

( )  ผู้ดูแลผลประโยชน์กอ ทุน คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะออ ผู้ดูแล

ผลประโยชน์กอ ทุนหรือส านัก านไม่สามารถมีอิทธิพลอย่า เป็นสาระส าคัญต่อการ

ตัดสนิใจในการล ทุนที่เกี่ยวอ้อ กบัส่วนได้เสยีทา การเ ินในลูกค้า านให้ความเช่ือมั่น 

๒๙๑.๑๑๐  สมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่นต้อ พิจารณาว่ามีปัญหาและอุปสรรคเร่ือ ผลประโยชน์ส่วนตน

ที่อาจเกดิอ้ึนจากส่วนได้เสยีทา การเ ินในลูกค้า านให้ความเช่ือมั่นที่ถือโดยบุคคลอื่นซ่ึ รวมถึ  

 หุ้นส่วนและพนัก านผู้ประกอบวิชาชีพออ ส านัก าน นอกเหนือจากที่กล่าวอ้า ต้น หรือคู่

สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะ และ 

 บุคคลอื่นใดที่มีความสมัพันธส่์วนตัวใกล้ชิดกบัสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่น 

การพิจารณาว่าส่วนได้เสยีที่มีโดยบุคคลอื่นในลักษณะน้ีอาจท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคเร่ือ 

ผลประโยชน์ส่วนตนหรือไม่นั้นอึ้นอยู่กบัปัจจัยต่า ๆ เช่น 

 การจัดโคร สร้า อ ค์กร โคร สร้า การปฏบิัติ านและการราย านออ ส านัก านและ 

 ลักษณะออ ความสมัพันธร์ะหว่า บุคคลอื่นและสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติ านนั้น 

ทั้ นี้ ต้อ มีการประเมินระดับความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดอ้ึนและ

พิจารณาถึ มาตรการป้อ กันที่จะน ามาใช้เพ่ืออจัดหรือลดผลกระทบดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ ตัวอย่า มาตรการป้อ กนัเหล่าน้ีอาจรวมถึ  

 การโยกย้ายสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นซึ่ มีความสมัพันธ์ส่วนบุคคลออกจาก  

กลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่น 

 การมิให้สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่ส  าคัญที่

เกี่ยวกบั านให้ความเช่ือมั่น หรือ  



๑๐๓ 

 

 การมอบหมายให้ผู้ประกอบวิชาชีพคนอื่นท าการสอบทาน านที่ท  าโดยสมาชิกกลุ่ม

ผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่นนั้น 

๒๙๑.๑๑๑ กรณีที่ส  านัก าน สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่น หรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การ

อุปการะออ บุคคลนั้นได้รับส่วนได้เสียทา การเ ินโดยทา ตร หรือส่วนได้เสียทา การเ ินโดย

ทา อ้อมที่เป็นสาระส าคัญในลูกค้า านให้ความเช่ือมั่น เช่น โดยการได้รับมรดก การได้รับออ ก านัล 

หรือโดยเป็นผลจากการควบรวมกิจการ ซึ่ ภายใต้หมวดนี้ จะไม่สามารถมีส่วนได้เสียดั กล่าวนี้ ได้ 

ดั นั้น  

(ก) ถ้าส านัก านมีส่วนได้เสยี ให้มีการจ าหน่ายส่วนได้เสยีทา การเ ินนั้นทนัท ีหรือจ าหน่ายส่วนได้

เสยีทา การเ ินโดยทา อ้อมน้ีในจ านวนที่เพีย พอเพ่ือให้ส่วนได้เสยีที่เหลือไม่เป็นสาระส าคัญอีก

ต่อไป หรือ 

(อ) ถ้าสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นหรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะ

หรือบุคคลอื่นใดมีส่วนได้เสยี ให้มีการจ าหน่ายส่วนได้เสยีทา การเ ินนั้นทันทหีรือจ าหน่าย

ส่วนได้เสียทา การเ ินโดยทา อ้อมน้ีในจ านวนที่เพีย พอเพ่ือให้ส่วนได้เสียที่เหลือไม่เป็น

สาระส าคัญอกีต่อไป  

๒๙๑.๑๑๒ กรณทีี่มีการฝ่าฝืนในหมวดน้ีที่เกี่ยวกับ การมีส่วนได้เสยีทา การเ ินในลูกค้า านให้ความเช่ือมั่น อาจ

พิจารณาได้ว่า มิได้อาดความเป็นอสิระ ถ้า 

(ก)  ส านัก านได้มีการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติให้มีการแจ้ ให้ส านัก านทราบโดยเร็วที่สุด

ถึ การกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนใดๆ อันเกิดจากการซื้ อ การได้รับมรดก หรือการได้มาด้วย

วิธกีารอื่นใดในส่วนได้เสยีทา การเ ินในลูกค้า านให้ความเช่ือมั่น 

(อ)  ส านัก านได้มีการปฏบิัติตามย่อหน้าที่ ๒๙๑.๑๑๑ (ก) ถึ  (อ) แล้วแต่กรณ ีและ 

(ค)  ส านัก านได้มีการน ามาตรการป้อ กนัอื่นมาใช้ตามสมควรเพ่ือลดผลกระทบให้อยู่ในระดบั

ที่ยอมรับได้ ตัวอย่า มาตรการป้อ กนัเหล่าน้ีอาจรวมถึ  

 การมอบหมายให้ผู้ประกอบการวิชาชีพคนอื่นท าการสอบทาน านที่ท  าโดยสมาชิก

กลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่นนั้น 

 การมิให้บุคคลน้ันมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจที่ส  าคัญที่เกี่ยวกบั านให้ความเช่ือมั่น 

ส านัก าน ต้อ พิจารณาว่าจะต้อ มีการปรึกษาเร่ือ ดั กล่าวกบัผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลหรือไม่ 

๒๙๑.๑๑๓ การที่สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านที่ให้ความเช่ือมั่น หรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะ

ออ บุคคลน้ัน หรือ ส านัก านที่ให้ความเช่ือมั่นได้รับเ ินกู้ยืมหรือการค า้ประกันเ ินกู้ยืมจากลูกค้า

 านที่ให้ความเช่ือมั่นที่เป็นธนาคารหรือเป็นสถาบันในลักษณะคล้ายคลึ กันอาจท าให้เกิดผล

กระทบต่อความเป็นอิสระ ถ้าการกู้ยืมหรือการค ้าประกันเ ินกู้ยืมนั้นไม่ได้กระท าอึ้ นภายใต้

กระบวนการกู้ยืมเ ิน ประมวลและเ ื่อนไอตามปกติซึ่  อาจท าให้เกิดผลกระทบเ ร่ือ การหา

ผลประโยชน์ให้กับตนเอ อาจเป็นสาระส าคัญมากจนส่ ผลให้ไม่มีมาตรการป้อ กันที่สามารถ

น ามาใช้เพ่ือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดั น้ันสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านที่ให้ความ



๑๐๔ 

 

เช่ือมั่น  คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะและส านัก านมิควรรับเ ินกู้ยืมหรือการค ้า

ประกนัดั กล่าว 

๒๙๑.๑๑๔  กรณีที่ส  านัก านได้รับเ ินกู้ยืมจากลูกค้า านที่ให้ความเช่ือมั่นที่เป็นธนาคารหรือสถาบันในลักษณะ

คลายคลึ กันภายใต้กระบวนการกู้ยืมเ ิน ประมวลและเ ื่อนไอตามปกติ ซึ่ เป็นสาระส าคัญส าหรับ

ลูกค้า านให้ความเช่ือมั่น หรือส าหรับส านัก านที่รับเ ินกู้ยืมน้ัน ทั้ น้ีอาจมีความเป็นไปได้ในการน า

มาตรการป้อ กนัมาใช้ในการลดผลกระทบดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า การใช้มาตรการ

ป้อ กันได้แก่ การมอบหมายให้ผู้ประกอบวิชาชีพจากส านัก านในเครืออ่ายซ่ึ ไม่มีส่วนเกี่ยวอ้อ ทั้ 

การให้ความเช่ือมั่นหรือการรับเ ินกู้ยืมท าการสอบทาน านดั กล่าว 

๒๙๑.๑๑๕  การที่สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านที่ให้ความเช่ือมั่น หรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะ

ออ บุคคลน้ันได้รับเ ินกู้ยืมหรือการค า้ประกนัเ ินกู้ยืมจากลูกค้า านที่ให้ความเช่ือมั่นที่เป็นธนาคาร

หรือเป็นสถาบันในลักษณะคล้ายคลึ กันอาจไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอิสระ ถ้าการกู้ยืม

หรือการค า้ประกันเ ินกู้ยืมนั้นกระท าอ้ึนภายใต้กระบวนการกู้ยืมเ ิน ประมวลและเ ื่อนไอตามปกติ 

ตัวอย่า ออ เ ินกู้ยืมในลักษณะนี้ รวมถึ  เ ินกู้ยืมเพ่ือที่อยู่อาศัยซ่ึ มีหลักทรัพย์ค ้าประกัน  เ ิน

เบิกเกนิบัญชีธนาคาร เ ินกู้ยืมเพ่ือซื้อรถยนต์และ ยอดค ค้า ออ บัตรเครดิต 

๒๙๑.๑๑๖ หากส านัก านหรือสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านที่ให้ความเช่ือมั่น หรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้

การอุปการะออ บุคคลนั้น ยอมรับเ ินกู้ยืมหรือได้รับการค ้าประกันเ ินกู้ยืมจากลูกค้า านที่ให้

ความเช่ือมั่นที่มิได้เป็นธนาคารหรือสถาบันในลักษณะคล้ายคลึ กัน อาจท าให้เกิดผลกระทบใน

เร่ือ การหาผลประโยชน์ให้กับตนเอ อย่า เป็นสาระส าคัญมากจนส่ ผลให้ไม่มีมาตรการป้อ กัน

สามารถช่วยลดผลกระทบดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เว้นแต่ในกรณีที่เ ินกู้ยืมหรือการค า้

ประกันเ ินกู้ยืมน้ันมิได้เป็นสาระส าคัญต่อทั้  ส านัก านหรือสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านที่ให้ความ

เช่ือมั่น หรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะออ บุคคลน้ันและลูกค้า านที่ให้ความ

เช่ือมั่นนั้น 

๒๙๑.๑๑๗ ในลักษณะคล้ายคลึ กนัหากส านัก านหรือสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านที่ให้ความเช่ือมั่นคู่สมรสและ

บุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะออ บุคคลน้ันให้กู้ยืมเ ินหรือให้การค า้ประกันเ ินกู้ยืมแก่ลูกค้า าน

ที่ให้ความเช่ือมั่น อาจท าให้เกดิผลกระทบในเร่ือ การหาผลประโยชน์ให้กับตนเอ อย่า มีนัยส าคัญ

จนส่ ผลให้ไม่มีมาตรการป้อ กันที่สามารถช่วยลดผลกระทบดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

เว้นแต่ในกรณีที่ เ ินให้กู้ยืมหรือการให้การค ้าประกันเ ินกู้ยืมน้ันมิได้เป็นสาระส าคัญต่อทั้ 

ส านัก านหรือสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นหรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้การ

อุปการะออ บุคคลน้ันและ ลูกค้า านที่ให้ความเช่ือมั่นน้ัน 

๒๙๑.๑๑๘ หากส านัก านหรือสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านที่ให้ความเช่ือมั่น หรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้ 

การอุปการะออ บุคคลน้ันมีเ ินฝากหรือบัญชีการซ้ืออายหลักทรัพย์กบัลูกค้า านที่ให้ความเช่ือมั่นที่

เป็นธนาคาร ตัวแทนซื้ ออายหลักทรัพย์หรือสถาบันในลักษณะคล้ายคลึ กันอาจไม่ท าให้เกิดผล

กระทบต่อความเป็นอิสระถ้าการมีเ ินฝากหรือบัญชีนั้นกระท าภายใต้เ ื่อนไอเชิ พาณิชย์กิจการ

ด าเนินธุรกจิตามปกติ 

 



๑๐๕ 

 

ความสมัพนัธใ์นทางธุรกิจ 

๒๙๑.๑๑๙  ความสมัพันธ์อย่า ใกล้ชิดในทา ธุรกิจระหว่า ส านัก าน บุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้

ความเช่ือมั่นหรือสมาชิกออ บุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นกับลูกค้า านให้

ความเช่ือมั่น หรือผู้บริหาร ซึ่ มีความสัมพันธ์ทา การค้าหรือส่วนได้เสียทา การเ ินร่วมกัน อาจ

ก่อให้เกดิปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระ ตัวอย่า ความสมัพันธใ์กล้ชิดดั กล่าวรวมถึ  

 การมีส่วนได้เสียทา การเ ินในกิจการร่วมค้ากับลูกค้า านให้ความเช่ือมั่น หรือเจ้าออ 

กจิการ กรรมการ เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึ ซ่ึ มีหน้าที่ในระดับบริหาร 

 การมีอ้อตกล ที่จะร่วมท าสินค้าหรือบริการบา อย่า ออ ส านัก านกับสินค้าหรือบริการ

ออ ผู้รับบริการ านให้ความเช่ือมั่นร่วมกันโดยมีการอ้า อ ิถึ หน่วย านทั้ สอ  

 การมีอ้อตกล ทา การท าการตลาดหรือการจัดจ าหน่ายร่วมกัน โดยส านัก านท าหน้าที่

เป็นผู้จัดจ าหน่ายหรือท าการตลาดให้กับสินค้าหรือบริการออ ลูกค้า านให้ความ

เช่ือมั่น หรือลูกค้าท าหน้าที่เป็นผู้จัดจ าหน่ายหรือท าการตลาดให้กับสนิค้าหรือบริการ

ออ ส านัก าน 

ถ้าส่วนได้เสียทา การเ ินและความสัมพันธ์ในทา ธุรกิจมีสาระส าคัญอย่า ชัดเจนต่อ

ส านัก าน ผู้รับบริการ านให้ความเช่ือมั่นและผู้บริหาร จะไม่มีมาตรการป้อ กันใดที่เหมาะสมในการ

ลดปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดั นั้นถ้าส่วนได้เสียทา การ

เ ินและความสมัพันธใ์นทา ธุรกจิมีสาระส าคัญอย่า ชัดเจน ส านัก านจะต้อ ยุติความสมัพันธ์ในทา 

ธุรกจิดั กล่าว หรือลดระดับความเสี่ย ออ ความสมัพันธล์ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นมีส่วนได้เสยีทา การเ ินและ

มีความสมัพันธโ์ดยมีสาระส าคัญอย่า ชัดเจน บุคคลดั กล่าวควรถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้

ความเช่ือมั่น  

ถ้าหากมีความสัมพันธ์ในทา ธุรกิจระหว่า สมาชิกออ บุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นกับผู้รับบริการ านให้ความเช่ือมั่นหรือผู้บริหาร จะต้อ มีการประเมิน

ระดับความมีสาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระและหามาตรการป้อ กันที่

เหมาะสมเพ่ือยุติหรือลดปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

๒๙๑.๑๒๐ โดยทั่วไป การที่ส  านัก านหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นหรือสมาชิก

ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่น ซื้ อสนิค้าและบริการจากผู้รับบริการ านที่ให้ความเช่ือมั่นน้ัน 

ไม่มีปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอิสระ ถ้าการติดต่อค้าอายนั้นอยู่ภายใต้เ ื่อนไอการค้าเป็นไป

ตามปกติออ การด าเนินธุรกิจ อย่า ไรกต็ามถ้ารายการซื้ อสนิค้าและบริการดั กล่าวมีสาระส าคัญ

อย่า ชัดเจนต่อผลประโยชน์ส่วนตัว จะต้อ มีการประเมินระดับความมีสาระส าคัญออ ปัญหาและ

อุปสรรค และหามาตรการป้อ กันที่เหมาะสมเพ่ือยุติหรือลดระดับความมีสาระส าคัญออ ปัญหา

และอุปสรรคดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กนัรวมถึ  

 การยุติหรือลดปริมาณรายการทา การค้าดั กล่าวล   

 การให้บุคคลที่เกี่ยวอ้อ ถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่น 



๑๐๖ 

 

ความสมัพนัธส่์วนตวัและครอบครวั 

๒๙๑.๑๒๑ ความสมัพันธ์ส่วนตัวและครอบครัวระหว่า บุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่น

กับกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้า  (อ้ึนอยู่กับบทบาทและหน้าที่) กับผู้รับบริการ านให้ความ

เช่ือมั่น อาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระด้านผลประโยชน์ส่วนตัว ความคุ้นเคย

และการคุกคามโดยตร จากผู้รับบริการได้ สาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวอึ้ นอยู่กับปัจจัย

ต่า ๆ รวมถึ ความรับผิดชอบออ พนัก านในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่น บทบาทและหน้าที่ออ 

สมาชิกในครอบครัวที่ด าร อยู่ในผู้รับบริการและลักษณะออ ความสมัพันธท์ี่ใกล้ชิด 

๒๙๑.๑๒๒ กรณทีี่สมาชิกบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่นเป็น 

(ก)  กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในบริษัทออ ผู้รับบริการ านให้ความเช่ือมั่น หรือ 

(อ)  พนัก านซ่ึ อยู่ในต าแหน่ ที่สามารถสั่ การและมีอิทธิพลอย่า มีสาระส าคัญในเน้ือหา

ออ อ้อมูลต่า ๆ หรือด าร ต าแหน่ นั้นๆในช่ว เวลาใดเวลาหนึ่ ในระหว่า การปฏิบัติ านให้ความ

เช่ือมั่น แนวทา ปฏบิัติที่จะลดปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้คือ 

การให้บุคคลที่มีความสัมพันธ์ดั กล่าวถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่น จะไม่มี

มาตรการใดๆ ที่จะลดปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หากเกิด

ความสัมพันธ์ใกล้ชิดดั กล่าวอึ้ น ดั นั้นส านัก านต้อ ไม่มอบหมายให้บุคคลซึ่ มีความสัมพันธ์

ใกล้ชิดในลักษณะดั กล่าวอยู่ในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่น 

๒๙๑.๑๒๓  กรณีที่สมาชิกบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นเป็นลูกจ้า ในผู้รับบริการซึ่ 

อยู่ในต าแหน่ ที่สามารถสั่ การและมีอิทธิพลอย่า มีสาระส าคัญในเน้ือหาออ อ้อมูลต่า ๆ 

สาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวอึ้นอยู่กบัปัจจัยต่า ๆ เช่น  

 ต าแหน่ ออ สมาชิกออ บุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่นที่ด าร อยู่ 

 ในผู้รับบริการ และ 

 บทบาทและหน้าที่ออ บุคคลในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่น 

จะต้อ มีการประเมินระดับความมีสาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระ

และหามาตรการป้อ กันที่เหมาะสมเพ่ือยุติหรือลดระดับความมีสาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรค

ดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กนัรวมถึ  

 การให้พนัก านที่เกี่ยวอ้อ ถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่น 

 จัดโคร สร้า หน้าที่ความรับผิดชอบออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นเพ่ือหลีกเล่ีย 

มิให้บุคคลดั กล่าวไปมีส่วนเกี่ยวอ้อ โดยตร กบัหน้าที่และความรับผิดชอบออ สมาชิกออ บุคคลใด

บุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่น 

๒๙๑.๑๒๔ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกบัความเป็นอสิระอาจจะเกดิอ้ึนเมื่อสมาชิกในครอบครัวใกล้ชิดออ บุคคล

ใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่นเป็น 

(ก) กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในบริษัทออ ผู้รับบริการ านให้ความเช่ือมั่น หรือ 

(อ) พนัก านซ่ึ อยู่ในต าแหน่ ที่สามารถสั่ การและมีอิทธิพลอย่า มีสาระส าคัญในเนื้ อหา

ออ อ้อมูลต่า ๆ ใน านให้ความเช่ือมั่น 



๑๐๗ 

 

สาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวอึ้นอยู่กบัปัจจัยต่า ๆ เช่น  

„  ลักษณะออ ความสัมพันธ์ระหว่า กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นและสมาชิก

ครอบครัวที่ใกล้ชิด 

„   ต าแหน่ และหน้าที่ออ สมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิดที่ด าร อยู่ในผู้รับบริการ 

„   บทบาทหน้าที่ออ บุคคลในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่น 

จะต้อ ประเมินระดับความมีสาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคดั กล่าว และต้อ หา

มาตรการป้อ กันเพ่ือยุติหรือลดระดับปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กนัรวมถึ  

„  ให้บุคคลที่เกี่ยวอ้อ ถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่น 

„  การจัดโคร สร้า หน้าที่ความรับผิดชอบออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นเพ่ือ

หลีกเล่ีย มิให้บุคคลดั กล่าวไปมีส่วนเกี่ยวอ้อ โดยตร กับหน้าที่และความรับผิดชอบออ สมาชิก

ครอบครัวที่ใกล้ชิด 

๒๙๑.๑๒๕ ปัญหาด้านความเป็นอสิระอาจเกดิอึ้ น ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นมี

ความสัมพันธ์อย่า ใกล้ชิดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในผู้รับบริการ นอกเหนือจากสมาชิกกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นหรือสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิดออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่น 

โดยด าร ต าแหน่ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้า ที่สามารถสั่ การและมีอิทธิพลอย่า เป็น

สาระส าคัญในเนื้ อหาอ้อมูลต่า ๆ ทั้ นี้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นที่มี

ความสมัพันธด์ั กล่าวจะต้อ มีการออค าปรึกษาเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทา ออ 

ส านัก าน สาระส าคัญออ ปัญหาดั กล่าวอึ้นอยู่กบัปัจจัยต่า ๆ รวมถึ  

„   ลักษณะออ ความสมัพันธร์ะหว่า บุคคลดั กล่าวในผู้รับบริการกบับุคคลใดบุคคลหนึ่ ใน

กลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่น  

„  ต าแหน่ ออ บุคคลดั กล่าวที่ด าร อยู่ในผู้รับบริการและ 

„   บทบาทหน้าที่ออ บุคคลในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่น 

จะต้อ มีการประเมินระดับความมีสาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคดั กล่าว และต้อ 

หามาตรการป้อ กันเพ่ือยุติหรือลดระดับปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กนัรวมถึ  

„   การให้บุคคลดั กล่าวถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่น 

„  การจัดโคร สร้า หน้าที่ความรับผิดชอบออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นให้

เหมาะสมเพ่ือหลีกเล่ีย มิให้บุคคลดั กล่าวไปมีส่วนเกี่ยวอ้อ โดยตร กับหน้าที่และความ

รับผิดชอบออ บุคคลที่มีความสมัพันธอ์ย่า ใกล้ชิดในผู้รับบริการ 

๒๙๑.๑๒๖ ปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอสิระเร่ือ ผลประโยชน์ส่วนตัว ความคุ้นเคยและการคุกคามโดยตร 

จากผู้รับบริการอาจจะเกิดอึ้ นในลักษณะความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือครอบครัว ระหว่า  (ก) หุ้นส่วน

หรือพนัก านคนใดคนหนึ่ ในส านัก าน ซึ่ มิได้เป็นส่วนหนึ่ ออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่น กับ 

(อ) กรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้า ที่สามารถสั่ การและมีอิทธิพลอย่า มีสาระส าคัญในเนื้ อหาออ 

อ้อมูลต่า ๆ ดั นั้นหุ้นส่วนและพนัก านดั กล่าวถือว่ามีความรับผิดชอบในการออค าปรึกษาเพ่ือ



๑๐๘ 

 

ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทา ออ ส านัก าน ความมีสาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรค

อึ้นอยู่กบัปัจจัยต่า ๆ รวมถึ  

„  ลักษณะออ ความสัมพันธ์ระหว่า หุ้นส่วนหรือพนัก านออ ส านัก านกับกรรมการ 

เจ้าหน้าที่หรือพนัก านออ ผู้รับบริการ านให้ความเช่ือมั่น 

„  ความสัมพันธ์ระหว่า หุ้นส่วนหรือพนัก านดั กล่าวกับกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความ

เช่ือมั่น 

„  ต าแหน่ ออ หุ้นส่วนหรือพนัก านดั กล่าวในส านัก าน และ 

„  หน้าที่ออ บุคคลดั กล่าวในผู้รับบริการ 

จะต้อ มีการประเมินระดับความมีสาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคดั กล่าว และต้อ 

หามาตรการป้อ กนัเพ่ือยุติหรือลดระดับปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กนัรวมถึ   

„  การจัดโคร สร้า ความรับผิดชอบออ หุ้นส่วนหรือพนัก านเพ่ือที่จะลดอิทธิพลใดๆ ที่

คาดว่าจะมีต่อ านให้ความเช่ือมั่น 

„  การจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื่น ซึ่ ไม่มีส่วนใน านให้ความเช่ือมั่นสอบทาน

 านออ กลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่น 

๒๙๑.๑๒๗  การฝ่าฝืนอ้อบั คับในหมวดที่เกี่ยวกบัความสมัพันธส่์วนตัวและครอบครัวโดยมิได้มีความตั้ ใจ ถือ

ว่าไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอสิระ ถ้า 

(ก) ส านัก านมีนโยบายและอ้ันตอนการท า านที่พนัก านต้อ ราย านให้ทราบทันทีที่

พบว่ามีการเปล่ียนแปล ต าแหน่ หน้าที่ านออ สมาชิกและสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิด

ออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวอื่นที่อาจมีปัญหาและ

อุปสรรคด้านความเป็นอสิระ  

(อ) การที่สมาชิกในครอบครัวออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นโดยบั เอิญได้ไปด าร 

ต าแหน่ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือพนัก านที่สามารถสั่ การและมีอิทธิพลอย่า มี

สาระส าคัญในเนื้อหาออ อ้อมูลต่า ๆ      และมีการถอนตัวบุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติ าน

ให้ความเช่ือมั่นที่เกี่ยวอ้อ ดั กล่าวออกจากกลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่น และ 

(ค) ส านัก านมีการน ามาตรการป้อ กันที่จ าเป็นต่า ๆ มาใช้เพ่ือลดปัญหาและอุปสรรคด้าน

ความเป็นอสิระให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กัน รวมถึ  

„   การจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื่น ซึ่ ไม่มีส่วนร่วมใน านให้ความ

เช่ือมั่นสอบทาน านออ กลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่น 

„   การไม่ให้พนัก านที่มีส่วนเกี่ยวอ้อ ในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่นมี

ส่วนร่วมในการตัดสนิใจที่ส  าคัญเกี่ยวกบั านให้ความเช่ือมั่น 

ส านัก านควรพิจารณาความจ าเป็นในการน าประเดน็ที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรค

ด้านความเป็นอิสระต่า ๆ มาปรึกษาหารือกับผู้ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลกิจการออ ผู้รับบริการหรือไม่

  

 



๑๐๙ 

 

การเขา้ท างานกบับริษทัของผูร้บับริการงานใหค้วามเช่ือมัน่ 

๒๙๑.๑๒๘  อาจมีปัญหาและอุปสรรคเร่ือ ความคุ้นเคยและการคุกคามโดยตร จากผู้รับบริการเกิดอึ้ นได้ ถ้า

กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ หรือพนัก านที่สามารถสั่ การและมีอิทธิพลอย่า มีสาระส าคัญในเน้ือหา

ออ อ้อมูลต่า ๆ เคยเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นหรือหุ้นส่วนออ 

ส านัก าน 

๒๙๑.๑๒๙ ในกรณทีี่อดีตบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นหรือหุ้นส่วนออ ส านัก านเอ้า

ไปท า านกับผู้รับบริการ านให้ความเช่ือมั่นในต าแหน่ ใดต าแหน่ หนึ่  สาระส าคัญออ ปัญหาและ

อุปสรรคด้านความเป็นอิสระเร่ือ ความคุ้นเคยและการคุกคามโดยตร จากผู้รับบริการ อึ้ นอยู่กับ

ปัจจัยต่า ๆ เช่น 

„   ต าแหน่ ออ บุคคลดั กล่าวที่ด าร อยู่ในผู้รับบริการ านให้ความเช่ือมั่น 

„   ความเกี่ยวอ้อ ใน านที่บุคคลดั กล่าวปฏบิัติในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่น  

„   ช่ว เวลาที่บุคคลดั กล่าวพ้นจากการเป็นพนัก านหรือหุ้นส่วนในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความ

เช่ือมั่น หรือส านัก าน ก่อนที่จะเอ้าไปร่วม านกับผู้รับบริการ และ 

„   ต าแหน่ ออ บุคคลดั กล่าวในอณะที่เป็นพนัก านในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่น

หรือในส านัก าน เช่น พิจารณาว่าบุคคลดั กล่าวมีความรับผิดชอบในการติดต่อกับ

ผู้บริหารออ ผู้รับบริการ านให้ความเช่ือมั่น และผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลกิจการอย่า 

สม ่าเสมอหรือไม่ 

ทั้ นี้ บุคคลดั กล่าวจะต้อ ไม่มีส่วนเอ้าร่วมในการท าธุรกิจหรือกิจกรรมทา ด้านวิชาชีพ

ออ ส านัก านในทุกกรณ ี 

จะต้อ มีการประเมินระดับความมีสาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคดั กล่าว และต้อ หา

มาตรการป้อ กันเพ่ือยุติหรือลดระดับความมีสาระส าคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ 

มาตรการป้อ กนัรวมถึ  

„   บุคคลที่เกี่ยวอ้อ ดั กล่าวจะต้อ ไม่ได้รับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนพิเศษใด ๆ 

นอกเหนือจากผลตอบแทนประจ าจากส านัก าน 

„   ส านัก านเป็นหนี้ ต่อบุคคลที่เกี่ยวอ้อ ดั กล่าวในจ านวนที่ไม่มีสาระส าคัญ 

„   การปรับเปล่ียนแผน านให้ความเช่ือมั่นให้เกดิความเหมาะสมมากย่ิ อ้ึน 

„   การมอบหมายให้บุคคลที่มีประสบการณ์มากเพีย พอกับผู้ซ่ึ เป็นอดีตบุคคลใด

บุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่น หรือหุ้นส่วนออ ส านัก านที่ได้เอ้า

ไปร่วม านกับผู้รับบริการ านที่ให้ความเช่ือมั่นเอ้าไปเป็นส่วนหนึ่ ออ กลุ่ม

ผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่น หรือ 

„   จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื่น ซึ่ มิได้เป็นส่วนหนึ่ ออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ าน

ให้ความเช่ือมั่นสอบทาน านออ อดีตบุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่น

หรืออดีตหุ้นส่วนดั กล่าวที่ได้เคยท า 

๒๙๑.๑๓๐ ในกรณทีี่อดีตหุ้นส่วนออ ส านัก านเคยร่วม านในต าแหน่ ใดต าแหน่ หน่ึ ในอ ค์กรแห่ หนึ่ และ

ต่อมาอ ค์กรดั กล่าวกลายเป็นผู้รับบริการออ ส านัก าน จะต้อ มีการประเมินความมีสาระส าคัญ



๑๑๐ 

 

ออ ปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระและหามาตรการป้อ กันเพ่ือยุติหรือลดระดับความมี

สาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

๒๙๑.๑๓๑ ปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอสิระเร่ือ ผลประโยชน์ส่วนตัวอาจเกิดอึ้ นได้ ถ้าสมาชิกคนใดคน

หนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านที่ให้ความเช่ือมั่นมีเหตุผลที่เช่ือได้แน่ว่าจะไปร่วม านกบัผู้รับบริการ านให้

ความเช่ือมั่นในอนาคต ส านัก านจะต้อ มีนโยบายและแนวทา ให้บุคคลดั กล่าวช้ีแจ ถึ การเจรจา

และต่อรอ ในการจ้า  านน้ัน โดยส านัก านจะต้อ ประเมินสาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคที่

อาจจะเกิดอ้ึน และหามาตรการป้อ กันที่เหมาะสมเพ่ือยุติหรือลดระดับความมีสาระส าคัญออ 

ปัญหาและอุปสรรคน้ันให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กนัรวมถึ  

„   การให้พนัก านที่เกี่ยวอ้อ ดั กล่าวถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่น 

„   การสอบทานดุลยพินิจที่ส  าคัญๆออ บุคคลดั กล่าว ในอณะที่ปฏบิัติ านเป็นส่วนหน่ึ 

ออ กลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่น          

การใหบ้ริการในผูร้บับริการงานใหค้วามเช่ือมัน่ 

๒๙๑.๑๓๒ ปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระเร่ือ ผลประโยชน์ส่วนตัว การสอบทาน านออ ตนเอ และ

ความคุ้นเคยอาจเกดิอึ้ นได้ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นเพ่ิ เคยด าร 

ต าแหน่ เป็นกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ หรือพนัก านออ ผู้รับบริการ านให้ความเช่ือมั่น ยกตัวอย่า 

เช่น บุคคลดั กล่าวจะต้อ ประเมินรายละเอยีดในเน้ือหาออ อ้อมูลต่า ๆ ซึ่ ตนเอ มีส่วนจัดเตรียม 

ในอณะที่อยู่ในต าแหน่ ที่ผู้รับบริการ 

๒๙๑.๑๓๓ ในช่ว รอบระยะเวลาออ ราย าน านให้ความเช่ือมั่น หากมีบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ าน

ให้ความเช่ือมั่นเคยเป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ หรือ พนัก านในบริษัทผู้รับบริการ านให้ความ

เช่ือมั่นที่สามารถสั่ การ และมีอิทธิพลอย่า มีสาระส าคัญในเนื้ อหาออ อ้อมูลต่า ๆ จะท าให้เกิด

ปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระโดยมีสาระส าคัญเป็นอย่า มาก จนไม่มีมาตรการใดที่จะ

ป้อ กนัและลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดั น้ันส านัก านจะต้อ ไม่มอบหมาย

ให้บุคคลดั กล่าวเป็นส่วนหนึ่ ออ กลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่น 

๒๙๑.๑๓๔  ปัญหาและอุปสรรคความเป็นอิสระด้านผลประโยชน์ส่วนตัว การสอบทานผล านออ ตนเอ และ

ความคุ้นเคยอาจเกิดอึ้ นได้ หากมีบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นเคยเป็น

กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ หรือพนัก านที่สามารถสั่ การ และมีอิทธิพลอย่า มีสาระส าคัญในเนื้ อหาออ 

อ้อมูลต่า ๆ ในช่ว ก่อนรอบเวลาราย านออ  านให้ความเช่ือมั่น ตัวอย่า เช่น บุคคลดั กล่าวด าร 

ต าแหน่ ในผู้รับบริการและมีส่วนในการตัดสินใจหรือท า านในช่ว เวลาก่อนหน้านี้  และได้น าอ้อมูล

เหล่านั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่ ใน านในปัจจุบัน สาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคจะอึ้นอยู่กบัปัจจัยต่า ๆ 

เช่น   

„   ต าแหน่ หน้าที่ออ บุคคลดั กล่าวที่ด าร อยู่ในผู้รับบริการ านให้ความเช่ือมั่น 

„   ช่ว เวลาที่บุคคลดั กล่าวได้ลาออกจากผู้รับบริการ ก่อนที่จะเอ้าร่วมเป็นบุคคลใดบุคคล

หนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่น 

„   บทบาทออ บุคคลดั กล่าวในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่น 



๑๑๑ 

 

ถ้าปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวมีสาระส าคัญอย่า ชัดเจน ควรหามาตรการป้อ กันที่

เหมาะสมเพ่ือลดระดับออ ปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการ

ป้อ กนัคือ การจัดให้มีการสอบทาน านซึ่ ท าโดยบุคคลดั กล่าวซึ่ อยู่ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความ

เช่ือมั่น 

การเป็นกรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีในบริษทัผูร้บับริการงานใหค้วามเช่ือมัน่ 

๒๙๑.๑๓๕  ในกรณีที่ หุ้นส่วนหรือพนัก านคนใดคนหน่ึ ในส านัก านเป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในบริษัท

ผู้รับบริการ านให้ความเช่ือมั่น จะก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคด้านความเป็นอิสระเกี่ยวกับ

ผลประโยชน์ส่วนตัวและการสอบทาน านออ ตนเอ อย่า มีสาระส าคัญมากจนไม่สามารถหาทา 

ป้อ กันและลดระดับปัญหาและอุปสรรคน้ันให้เป็นที่ยอมรับได้ ดั น้ัน หุ้นส่วนหรือพนัก านในกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่นจะต้อ ไม่ด าร ต าแหน่ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในบริษัทผู้รับบริการ าน

ให้ความเช่ือมั่น 

๒๙๑.๑๓๖  ต าแหน่ เลอานุการบริษัทมีความหมายที่แตกต่า กันไปในแต่ละอ ค์กร เลอานุการบริษัทมีหน้าที่

ดูแล านในหลายๆ ส่วนโดยรวมถึ  หน้าที่ในการบริหารจัดการ เช่น การบริหาร านบุคลากร การ

ดูแลรักษาบันทึกอ้อมูลหรือทะเบียนต่า ๆ ออ บริษัท การควบคุมดูแลให้บริษัทอยู่ภายใต้

กฎระเบียบต่า ๆ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ ดั น้ันโดยทั่วไปแล้วต าแหน่ 

เลอานุการบริษัทน้ีถือว่าเป็นต าแหน่ ที่มีความเกี่ยวอ้อ กบัอ ค์กรอย่า ใกล้ชิด 

๒๙๑.๑๓๗  ในกรณทีี่หุ้นส่วนหรือพนัก านออ ส านัก านได้กระท าหน้าที่เสมือนเป็นเลอานุการออ ผู้รับบริการ

 านให้ความเช่ือมั่น อาจเกิดปัญหาและอุปสรรคความเป็นอิสระด้านการสอบทาน านออ ตนเอ 

และด้านการใช้ดุลยพินิจในสิ่ ที่ตนเอ เป็นผู้สนับสนุนที่มีสาระส าคัญเป็นอย่า มาก จนไม่มี

มาตรการใดที่จะลดระดับความมีสาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ อย่า ไรกต็ามถึ จะมีอ้อบั คับที่ ๒๙๑.๑๓๕ แต่ถ้ากฎหมาย ระเบียบหรือแนวทา ปฏิบัติ

ตามวิชาชีพท้อ ถิ่นอนุญาตให้กระท าได้ หน้าที่และความรับผิดชอบในต าแหน่ ดั กล่าวควรถูก

จ ากัดอยู่เพีย ออบเอตออ  านที่ท  าเป็นประจ าวันและ านด้านการบริหาร เช่น การจัดท าราย าน

การประชุม และดูแลการยื่น บการเ ิน ในสถานการณ์ดั กล่าวจะต้อ มีการประเมินถึ ปัญหาด้าน

ความเป็นอิสระและหามาตรการป้อ กันที่เหมาะสมเพ่ือยุติหรือลดระดับความมีสาระส าคัญออ 

ปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

๒๙๑.๑๓๘  การสนับสนุนและให้ค าแนะน าในส่วน านเลอานุการออ อ ค์กรนั้น โดยทั่วไปไม่ถือว่าอาดความ

เป็นอสิระ ถ้าตราบใดผู้บริหารออ อ ค์กรมีการตัดสนิใจที่เหมาะสม 

ระยะเวลาในการใหบ้ริการของพนกังานอาวุโส แก่ผูร้บับริการงานใหค้วามเช่ือมัน่ 

๒๙๑.๑๓๙  การใช้พนัก านอาวุโสคนเดียวกนัใน านให้ความเช่ือมั่นเป็นระยะเวลานานอาจท าให้เกิดปัญหาและ

อุปสรรคด้านความสนิทสนมและผลประโยชน์ส่วนตัวที่ไม่เหมาะสม สาระส าคัญออ ปัญหาและ

อุปสรรคอึ้นอยู่กบัปัจจัยต่า ๆ เช่น  

„  ระยะเวลาที่เคยเป็นส่วนหน่ึ ในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่นออ บุคคลดั กล่าว  

„   บทบาทหน้าที่ออ บุคคลดั กล่าวในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่น 



๑๑๒ 

 

„   โคร สร้า ออ ส านัก าน 

„   ลักษณะออ  าน 

„   มีการเปล่ียนแปล ในผู้บริหารออ ผู้รับบริการ านให้ความเช่ือมั่นหรือไม่และ 

„  มีการเปล่ียนแปล ในลักษณะและความซับซ้อนออ เน้ือหาอ้อมูลต่า  ๆ หรือไม่ 

จะต้อ มีการประเมินระดับความมีสาระส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคดั กล่าว และ

ต้อ หามาตรการป้อ กนัเพ่ือยุติหรือลดระดับปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กนัรวมถึ   

„   การหมุนเวียนพนัก านอาวุโสในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่น 

„   การจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื่นซึ่ มิได้เป็นส่วนหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้

ความเช่ือมั่นสอบทาน านซึ่ พนัก านอาวุโสดั กล่าวเป็นผู้ปฏบิัติ  

„   การจัดให้มีการสอบทานคุณภาพออ  านอย่า สม ่าเสมอโดยผู้ที่มีความเป็นอิสระทั้ 

จากภายนอกหรือภายในส านัก าน  

๒๙๑.๑๔๐  โดยธรรมเนียมปฏบิัติส านัก านมักจะให้บริการประเภทที่ไม่ใช่ านที่ให้ความเช่ือมั่นต่า ๆแก่ลูกค้า

 านสอบบัญชีตามความช านาญและความรู้ความสามารถออ ตน อย่า ไรกต็าม การให้บริการที่ไม่ใช่

 านที่ให้ความเช่ือมั่นอาจก่อให้เกดิปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอสิระออ ส านัก านหรือสมาชิก

ในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านสอบบัญชี ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิอ้ึนส่วนมากเกดิจากการสอบทานผล านออ 

ตนเอ  การมีผลประโยชน์ส่วนตน และการเป็นผู้ให้การสนับสนุน (advocacy threats) 

๒๙๑.๑๔๑  ในกรณทีี่ไม่มีแนวปฏบิัติส าหรับการให้บริการที่ไม่ใช่ านที่ให้ความเช่ือมั่นประเภทใดประเภทหนึ่ 

เป็นการเฉพาะในประมวลนี้  ให้น ากรอบแนวคิด (conceptual framework) มาประยุกต์ใช้ในการ

พิจารณาเป็นแต่ละกรณไีป 

๒๙๑.๑๔๒ ก่อนที่ส  านัก านจะรับ านบริการที่ไม่ใช่ านที่ให้ความเช่ือมั่นแก่ลูกค้า านสอบบัญชี ส านัก านควร

พิจารณาว่าการให้บริการดั กล่าวจะก่อให้เกดิปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอิสระหรือไม่ ในการ

ประเมินความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคใดๆที่เกิดจากการให้บริการ านที่ไม่ใช่ านที่ให้

ความเช่ือมั่น านใด านหน่ึ  ส านัก านควรพิจารณาถึ ผลกระทบที่กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีมี

เหตุผลเช่ือว่าอาจเกดิอ้ึนจากการให้บริการที่ไม่ใช่ านที่ให้ความเช่ือมั่นแก่ลูกค้าด้วย หากผลกระทบ

ที่เกดิอ้ึนไม่สามารถท าให้ลดล อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการใช้มาตรการป้อ กันใดๆ ส านัก าน

ไม่ควรให้บริการ านที่ไม่ใช่ านที่ให้ความเช่ือมั่นน้ัน 

ความรบัผิดชอบของฝ่ายบริหาร 

๒๙๑.๑๔๓ ฝ่ายบริหารออ กจิการมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมต่า ๆในกิจการเพ่ือประโยชน์ส ูสดุ

ออ ผู้มีส่วนได้เสยีออ กิจการ ดั น้ันจึ เป็นไปได้ยากที่จะระบุทุกๆกิจกรรมที่เป็นความรับผิดชอบ

ออ ฝ่ายบริหารได้ อย่า ไรกต็ามความรับผิดชอบออ ฝ่ายบริหารเกี่ยวอ้อ กับการช้ีน าและก าหนด

ทศิทา ออ กิจการ ทั้ น้ีรวมถึ การตัดสินใจที่ส  าคัญๆเกี่ยวกับการจัดหา การใช้ และการควบคุม

ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทา การเ ิน ทรัพยากรทา กายภาพและทรัพยากรที่ไม่มีตัวตนออ 

กจิการ 



๑๑๓ 

 

๒๙๑.๑๔๔  การที่จะระบุว่ากิจกรรมใดเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบออ ฝ่ายบริหารหรือไม่อ้ึนอยู่กับสถานการณ์

และต้อ ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา ตัวอย่า ออ กิจกรรมที่โดยปกติจะถือเป็นหน้าที่ความ

รับผิดชอบออ ฝ่ายบริหารมีดั นี้  

„   การก าหนดนโยบายและทศิทา เชิ กลยุทธ์ 

„   การช้ีน าและการรับผิดชอบต่อการปฏบิัติ านออ พนัก าน 

„   การอนุมัติรายการต่า ๆ 

„   การตัดสนิใจว่าจะปฏบิัติตามอ้อเสนอแนะใดออ ส านัก านหรือบุคคลที่สาม และ 

„  การรับผิดชอบในการออกแบบการน าไปใช้ และด าร ไว้ซึ่ การควบคุมภายใน 

๒๙๑.๑๔๕ กจิกรรมที่เป็น านประจ าวันหรือ านบริหารทั่วไป หรือเกี่ยวกับเร่ือ ที่ไม่ส าคัญ โดยทั่วไปจะไม่ถือ

ว่าเป็นความรับผิดชอบออ ฝ่ายบริหาร ตัวอย่า เช่น การบันทกึรายการที่ไม่ส าคัญที่ได้รับการอนุมัติ

จากฝ่ายบริหารแล้ว หรือการติดตามให้มีการย่ืนภาษีให้ทนัเวลาและการแจ้ ให้ลูกค้าทราบถึ วันที่

ดั กล่าวไม่ถือเป็นความรับผิดชอบออ ฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ การให้ค าแนะน าหรืออ้อเสนอแนะ

เพ่ือช่วยฝ่ายบริหารในการลดความรับผิดชอบออ ตนไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบออ ฝ่ายบริหาร 

๒๑๙.๑๔๖ ในการรับผิดชอบ านบริหารให้กบัลูกค้า านที่ให้ความเช่ือมั่นอาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อ

ความเป็นอิสระหากการรับผิดชอบ านบริหารเป็นส่วนหน่ึ ออ  านที่ให้ความเช่ือมั่นที่ส  านัก าน

ให้บริการกบัลูกค้า ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดอ้ึนอาจมีนัยส าคัญจนไม่มีมาตรการป้อ กันใดที่จะลด

ผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดั น้ันในการให้บริการ านที่ให้ความเช่ือมั่นแก่ลูกค้า านที่ให้

ความเช่ือมั่น ส านัก านไม่ควรรับท า านในหน้าที่ความรับผิดชอบออ ฝ่ายบริหารให้กับลูกค้า หาก

ส านัก านรับท า านในหน้าที่ความรับผิดชอบออ ฝ่ายบริหาร ส านัก านต้อ มั่นใจว่าความ

รับผิดชอบน้ันไม่เกี่ยวอ้อ กบัเร่ือ ที่ส  านัก านต้อ ให้ความเช่ือมั่นและอ้อมูลออ เร่ือ ที่ต้อ ให้ความ

เช่ือมั่น 

๒๙๑.๑๔๗ เพ่ือหลีกเล่ีย ความเสี่ย จากการรับผิดชอบในฐานะฝ่ายบริหาร เมื่อส านัก านให้บริการ านที่ไม่ใช่

 านที่ให้ความเช่ือมั่นแก่ลูกค้า านสอบบัญชี ส านัก านควรมั่นใจว่ามีสมาชิกออ ฝ่ายบริหารอย่า 

น้อยหน่ึ ท่านรับผิดชอบในการใช้ดุลยพินิจและการตัดสินใจที่ส  าคัญซ่ึ เป็นความรับผิดชอบอัน

เหมาะสมออ ฝ่ายบริหาร รวมถึ การประเมินผล านจากการให้บริการ และรับผิดชอบในการให้

ด าเนินการตามผล านออ  านบริการแนวทา เหล่าน้ีจะลดความเสี่ย ออ ส านัก านจากการใช้ดุลย

พินิจหรือการตัดสินใจที่ส  าคัญแทนผู้บริหารโดยไม่ตั้ ใจ ความเสี่ย จะสามารถลดล ได้อีกหาก

ส านัก านให้โอกาสลูกค้าในการใช้ดุลยพินิจหรือตัดสินใจโดยตั้ อยู่บนวัตถุประส ค์และการ

วิเคราะห์อย่า โปร่ ใส และการน าเสนอประเดน็ปัญหา 

ขอ้ควรพิจารณาอ่ืน 

๒๙๑.๑๔๘  ปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอิสระอาจเกิดอ้ึนเมื่อส านัก านให้บริการ านที่ไม่ใช่ านให้ความ

เช่ือมั่นที่เกี่ยวอ้อ กับอ้อมูลออ เร่ือ ที่ให้ความเช่ือมั่นออ  านให้ความเช่ือมั่น ในกรณีดั กล่าว 

จะต้อ ประเมินความมีนัยส าคัญออ การมีส่วนร่วมออ ส านัก านในอ้อมูลออ เร่ือ ที่ให้ความเช่ือมั่น 

และต้อ พิจารณาว่าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการสอบทานผล านตนเอ ซ่ึ อยู่ในระดับที่ไม่



๑๑๔ 

 

สามารถยอมรับได้จะสามารถลดล มาสู่ระดับที่ยอมรับได้โดยการใช้มาตรการป้อ กันที่เหมาะสม

หรือไม่ 

๒๙๑.๑๔๙  ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิจากการสอบทานผล านตนเอ อาจเกดิอ้ึนเมื่อส านัก านเอ้าไปเกี่ยวอ้อ ใน

การจัดท าอ้อมูลเร่ือ ใดเร่ือ หน่ึ ซ่ึ ในเวลาต่อมากลายเป็นอ้อมูลออ เร่ือ ที่ให้ความเช่ือมั่นออ  าน

ให้ความเช่ือมั่น ตัวอย่า เช่น ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการสอบทานผล านตนเอ อาจเกิดอ้ึน

เมื่อส านัก านเป็นผู้พัฒนาและจัดท าประมาณการอ้อมูลทา การเ ิน และต่อมาได้ให้บริการ านให้

ความเช่ือมั่นต่ออ้อมูลน้ี ดั น้ัน ส านัก านต้อ ประเมินความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคที่

เกดิจากการสอบทานผล านตนเอ ที่อาจเกดิอึ้นจากการให้บริการดั กล่าว และใช้มาตรการป้อ กัน

ที่จ าเป็นเพ่ืออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคน้ันให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

๒๙๑.๑๕๐ ในกรณทีี่ส  านัก านปฏบิัติ านประเมินมูลค่าซ่ึ เป็นส่วนหน่ึ ออ อ้อมูลออ เร่ือ ที่ให้ความเช่ือมั่น

ออ  านให้ความเช่ือมั่น ส านัก านต้อ ประเมินความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิจาก

การสอบทานผล านตนเอ  และใช้มาตรการป้อ กนัที่จ าเป็นเพ่ืออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรค

น้ันให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้  

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ – คิดตามสดัส่วนของงาน 

๒๙๑.๑๕๑  เมื่อค่าธรรมเนียมวิชาชีพโดยรวมที่ได้รับจากลูกค้า านตรวจสอบ บการเ ินรายใดรายหนึ่  เป็น

สัดส่วนที่สู เมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียมทั้ หมดออ  านออ ส านัก านที่แสด ความเห็นในการ

ตรวจสอบ การพ่ึ พิ ลูกค้ารายดั กล่าวและความวิตกกั วลที่จะสูญเสียลูกค้าท าให้เกิดปัญหาและ

อุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตนหรือความคุ้นเคยสนิทสนม ความมีสาระส าคัญออ ปัญหาและ

อุปสรรคอึ้นกบัปัจจัยต่า ๆ เช่น 

„   โคร สร้า การด าเนิน านออ ส านัก าน 

„   ส านัก านจัดตั้ มาอย่า ยาวนานหรือเพ่ิ จัดตั้  และ 

„   ความมีนัยส าคัญออ ลูกค้าทั้ ในเชิ คุณภาพและ/หรือเชิ ปริมาณต่อส านัก าน 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ ประเมินความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคและใช้

มาตรการป้อ กันที่จ าเป็นเพ่ืออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กนัได้แก่ 

„  การลดความพ่ึ พิ ต่อลูกค้ารายนั้น 

„  การสอบทานการควบคุมคุณภาพโดยบุคคลภายนอก หรือ 

„  การปรึกษาบุคคลที่สาม เช่น อ ค์กรก ากับดูแลวิชาชีพ หรือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอื่น

เกี่ยวกบัการใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบที่ส  าคัญ 

๒๙๑.๑๕๒ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตนหรือความคุ้นเคยสนิทสนมเกิดอ้ึนได้เมื่อ

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ได้รับจากลูกค้า านที่ให้ความเช่ือมั่นรายใดรายหนึ่ เป็นสดัส่วนส ูเมื่อเทยีบ

กับรายได้จากลูกค้าทั้ หมดออ หุ้นส่วนรายใดรายหนึ่ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ ประเมินความมี

นัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นอิสระและใช้มาตรการป้อ กันที่จ าเป็นเพ่ืออจัดหรือ

ลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กัน ได้แก่ การจัดให้มีผู้



๑๑๕ 

 

ประกอบวิชาชีพบัญชีอกีท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏบิัติ านที่ให้ความเช่ือมั่นสอบทาน าน

นั้นๆ หรือให้ค าปรึกษาเมื่อจ าเป็น 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ – การคา้งช าระ 

๒๙๑.๑๕๓ ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิจากผลประโยชน์ส่วนตนอาจเกดิอ้ึน ถ้าค่าธรรมเนียมวิชาชีพจากลูกค้า าน

ให้ความเช่ือมั่นค้า ช าระเป็นเวลานาน โดยเฉพาะถ้าค่าธรรมเนียมส่วนที่มีนัยส าคัญยั ไม่ได้ช าระ

ก่อนออกราย านให้ความเช่ือมั่นส าหรับ วดต่อไป โดยทั่วไปส านัก านคาดหวั ว่าลูกค้าต้อ ช าระ

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพก่อนออกราย านดั กล่าว ถ้าค่าธรรมเนียมยั ค ค้า ช าระภายหลั จากออก

ราย านแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ ประเมินความมีอยู่และความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและ

อุปสรรคและใช้มาตรการป้อ กันที่จ าเป็นเพ่ืออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กนัหนึ่ คือการให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอกีรายซึ่ ไม่ได้มีส่วน

ใน านให้ความเช่ือมั่นเป็นผู้ให้ค าแนะน าหรือสอบทาน าน ส านัก านต้อ พิจารณาว่าค่าธรรมเนียม

วิชาชีพที่ค้า ช าระถือเป็นเ ินให้กู้ยืมแก่ลูกค้าหรือไม่ และยั ค เหมาะสมหรือไม่ที่ส  านัก านจะรับ

 านให้ความเช่ือมั่นต่อไป ถ้าค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ค้า ช าระมีนัยส าคัญ 

 

ค่าธรรมเนียมท่ีข้ึนอยู่กบัผลงาน 

๒๙๑.๑๕๔ ค่าธรรมเนียมที่อ้ึนอยู่กบัผล านคือค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ค านวณตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่ว หน้า 

โดยสมัพันธ์กับผลลัพธ์ออ รายการหรือผลออ บริการที่ส  านัก านให้ตามวัตถุประส ค์ออ หมวดน้ี 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ก าหนดโดยศาลหรือหน่วย านก ากับดูแลอื่นออ รัฐไม่ถือว่าเป็น

ค่าธรรมเนียมที่อ้ึนอยู่กบัผล าน 

๒๙๑.๑๕๕  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่อ้ึนอยู่กบัผลออ  านที่ส  านัก านเรียกเกบ็ทา ตร หรือทา อ้อม เช่น การผ่าน

ตัวกลา ในการรับ านให้ความเช่ือมั่นท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตน 

ซ่ึ มีนัยส าคัญจนไม่มีมาตรการป้อ กนัใดสามารถลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ดั นั้นส านัก านต้อ ไม่ก าหนดค่าธรรมเนียมในลักษณะดั กล่าว 

๒๙๑.๑๕๖  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่อ้ึนอยู่กบัผล านที่ส  านัก านเรียกเกบ็ทา ตร หรือทา อ้อม เช่น ผ่านตัวกลา ใน

การรับ านที่ไม่ใช่ านให้ความเช่ือมั่นแก่ลูกค้า านให้ความเช่ือมั่น อาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรค

ที่เกดิจากผลประโยชน์ส่วนตนได้  ถ้าผลออ  านที่ไม่ใช่ านให้ความเช่ือมั่นและจ านวนค่าธรรมเนียม

วิชาชีพอ้ึนอยู่กบัการใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวอ้อ กบัเร่ือ ที่มีสาระส าคัญต่ออ้อมูลออ  านให้ความเช่ือมั่น ก็

จะไม่มีมาตรการป้อ กันใดสามารถลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดั น้ัน 

ส านัก านต้อ ไม่ยอมรับการก าหนดค่าธรรมเนียมดั กล่าว 

๒๙๑.๑๕๗  ส าหรับค่าธรรมเนียมที่อ้ึนอยู่กับผล านในลักษณะอื่นๆ ที่เรียกเกบ็โดยส านัก านเพ่ือ านที่ไม่ใช่ าน

ให้ความเช่ือมั่นแก่ลูกค้า านให้ความเช่ือมั่น ความมีอยู่และความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรค

อึ้นกบัปัจจัยต่า ๆ เช่น 

„   ช่ว ออ จ านวนค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่เป็นไปได้ 



๑๑๖ 

 

„   มีผู้มีอ านาจรับผิดชอบพิจารณาผลออ เร่ือ ที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่อ้ึนอยู่กับผล าน

หรือไม่ 

„   ลักษณะออ  านบริการ และ 

„  ผลกระทบออ เหตุการณห์รืออ้อมูลออ  านให้ความเช่ือมั่น 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ ประเมินความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคต่า ๆ 

และใช้มาตรการป้อ กันที่จ าเป็นเพ่ืออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กนัได้แก่ 

„  การมีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอื่นสอบทาน านให้ความเช่ือมั่นที่เกี่ยวอ้อ หรือให้ค าแนะน า

อื่นที่จ าเป็น หรือ 

„  การมีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอื่นซึ่ ไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่น

ปฏบิัติ านที่ไม่ใช่ านให้ความเช่ือมั่น 

 

ของขวญัหรือการรบัรอง 

๒๙๑.๑๕๘ การรับออ อวัญหรือการรับรอ จากลูกค้า านให้ความเช่ือมั่น อาจก่อให้เกดิปัญหาและอุปสรรคที่

เกดิจากผลประโยชน์ส่วนตน  ถ้าส านัก านหรือสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่นรับ

ออ อวัญหรือการรับรอ  ปัญหาและอุปสรรคอาจมีนัยส าคัญจนไม่มีมาตรการป้อ กนัใดสามารถลด

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดั น้ัน ส านัก านหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติ านให้ความเช่ือมั่นต้อ ไม่รับ

ออ อวัญหรือการรับรอ ดั กล่าว เว้นแต่ออ อวัญหรือการรับรอ นั้นมีมูลค่าเลก็น้อย   

คดีความฟ้องรอ้งหรือการถูกข่มขู่ในคดีความฟ้องรอ้ง 

๒๙๑.๑๕๙ เมื่อมีคดีความเกดิอึ้นหรืออาจจะมีคดีความระหว่า ส านัก านหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความ

เช่ือมั่นกบัลูกค้า านให้ความเช่ือมั่น ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิจากผลประโยชน์ส่วนตนและการอ่มอู่

จะเกิดอึ้ น ความสัมพันธ์ระหว่า ผู้บริหารออ ลูกค้าและสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่น

จะต้อ เป็นลักษณะตร ไปตร มาและต้อ มีการเปิดเผยอย่า ครบถ้วนในทุกด้านออ การด าเนิน

ธุรกิจออ ลูกค้า เมื่อส านัก านและผู้บริหารออ ลูกค้าอยู่ในฐานะตร อ้ามกันจากการมีคดีความ

ฟ้อ ร้อ กจ็ะกระทบต่อความเตม็ใจออ ผู้บริหารที่จะเปิดเผยอ้อมูลให้ครบถ้วน ท าให้ปัญหาและ

อุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตนและการอ่มอู่ เกิดอึ้ น ความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและ

อุปสรรคดั กล่าวอึ้นกบัปัจจัยต่า ๆ เช่น 

„  สาระส าคัญออ คดีความฟ้อ ร้อ  และ 

„  คดีความฟ้อ ร้อ เกี่ยวอ้อ กบัการรับ านให้ความเช่ือมั่นคร้ั ก่อนหรือไม่ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ ประเมินความมีนัยส าคัญออ ปัญหาและอุปสรรคและใช้

มาตรการป้อ กันที่จ าเป็นเพื่ออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กันได้แก่ 

„  การย้ายสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ความเช่ือมั่น ถ้าคดีความฟ้อ ร้อ เกี่ยวอ้อ กับ

สมาชิกนั้น 



๑๑๗ 

 

„  การจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอื่นสอบทาน าน 

ถ้ามาตรการป้อ กันดั กล่าวไม่ลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การ

ด าเนินการที่เหมาะสมเพีย อย่า เดียวคือถอนตัวหรือไม่รับ านให้ความเช่ือมั่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๘ 

 

การตีความ ๒๐๐๕-๐๑ 

การประยุกต์ใชห้มวด ๒๙๑ กบังานใหค้วามเชือ่มัน่ซึง่ไม่ใชง่านตรวจสอบงบการเงิน 

การตีความน้ีก าหนดแนวทา การประยุกต์ใช้อ้อบั คับด้านความเป็นอิสระที่อยู่ในหมวด ๒๙๑ กับ านให้ความ

เช่ือมั่นซึ่ ไม่ใช่ านตรวจสอบ บการเ ิน 

การตีความนี้ เน้นประเดน็การประยุกต์ใช้เฉพาะ านให้ความเช่ือมั่นซึ่ ไม่ใช่ านตรวจสอบ บการเ ิน  มีเร่ือ อื่น ๆ 

ที่ก าหนดในหมวด ๒๙๑ ซ่ึ เกี่ยวอ้อ กับการพิจารณาอ้อบั คับด้านความเป็นอิสระส าหรับ านให้ความเช่ือมั่น

ทั้ หมด ตัวอย่า เช่น ย่อหน้า ๒๙๑.๓ ระบุว่าจะต้อ มีการประเมินว่ามีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ต่อความเป็น

อิสระที่ส  านัก านมีเหตุให้เช่ือว่าเกิดอึ้ นจากส่วนได้เสียและความสัมพันธ์ต่า  ๆ ออ ส านัก านเครืออ่าย  

นอกจากน้ี เมื่อกลุ่มผู้ปฏบิัติ านที่ให้บริการ านที่ให้ความเช่ือมั่นมีเหตุที่จะเช่ือได้ว่ากจิการที่เกี่ยวอ้อ กนัแห่ หน่ึ 

ออ ลูกค้า านที่ให้ความเช่ือมั่นมีความเกี่ยวอ้อ กับการประเมินความเป็นอิสระจากลูกค้าดั กล่าว  กลุ่ม

ผู้ปฏบิัติ านที่ให้บริการ านที่ให้ความเช่ือมั่นจะต้อ พิจารณากจิการที่เกี่ยวอ้อ กนัน้ันในการประเมินผลกระทบต่อ

ความเป็นอสิระและการหามาตรการป้อ กนัที่เหมาะสมมาใช้  เร่ือ เหล่าน้ีไม่ได้กล่าวถึ ในการตีความน้ี 

ส าหรับ านให้ความเช่ือมั่น ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพจะราย านอ้อสรุปโดยมีวัตถุประส ค์เพ่ือ

เพ่ิมระดับความเช่ือมั่นออ ผู้ประส ค์จะใช้ านนอกเหนือจากฝ่ายที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับผลจากการประเมินหรือ

การวัดเร่ือ ดั กล่าวเมื่อเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐาน 

งานใหค้วามเชือ่มัน่ทีเ่กีย่วกบัค ารบัรอง 

ใน านให้ความเช่ือมั่นที่เกี่ยวอ้อ กับค ารับรอ   ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ในการประเมิน หรือวัดมูลค่าในเร่ือ ที่ให้

ความเช่ือมั่น โดยจัดเตรียมอ้อมูลออ เร่ือ ดั กล่าวให้อยู่ในรูปแบบค ารับรอ  พร้อมส าหรับบุคคลที่ประส ค์จะใช้

 าน 

ใน านให้ความเช่ือมั่นที่เกี่ยวอ้อ กับค ารับรอ   ฝ่ายที่รับผิดชอบต้อ มีความเป็นอิสระ โดยบุคคลดั กล่าวเป็น

ผู้รับผิดชอบอ้อมูลเร่ือ ดั กล่าวและอาจเป็นผู้รับผิดชอบเร่ือ ดั กล่าวด้วย 

ใน านให้ความเช่ือมั่นที่เกี่ยวอ้อ กับค ารับรอ ซ่ึ ฝ่ายที่รับผิดชอบเป็นผู้รับผิดชอบอ้อมูลเร่ือ ดั กล่าวแต่ไม่ได้

รับผิดชอบเร่ือ ดั กล่าว  ฝ่ายที่รับผิดชอบต้อ มีความเป็นอิสระ  นอกจากน้ี จะต้อ มีการประเมินปัญหาและ

อุปสรรคใด ๆ ที่เกดิจากส่วนได้เสยีและความสมัพันธร์ะหว่า สมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติ านที่ให้ความเช่ือมั่น ส านัก าน 

ส านัก านเครืออ่าย และฝ่ายที่รับผิดชอบต่อเร่ือ ดั กล่าว 

การรบังานใหค้วามเชือ่มัน่ทีเ่ป็นการรายงานโดยตรง 

ในการรับ านให้ความเช่ือมั่นที่เป็นการราย านโดยตร   ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพต้อ 

ด าเนินการประเมินหรือวัดมูลค่าเร่ือ ดั กล่าวได้โดยตร  หรือได้รับค ารับรอ จากฝ่ายที่รับผิดชอบ ซึ่ ได้มีการ

ประเมินหรือวัดมูลค่า แต่ไม่ได้เสนอต่อบุคคลที่ประส ค์จะใช้ผล านที่ให้ความเช่ือมั่น  อ้อมูลเร่ือ ดั กล่าวจะถูก

น าเสนอแก่บุคคลที่ประส ค์จะใช้ผล านในราย านที่ให้ความเช่ือมั่นน้ัน 

ในการรับ านให้ความเช่ือมั่นที่เป็นการราย านโดยตร   ฝ่ายที่รับผิดชอบต่อเร่ือ ดั กล่าวต้อ มีความเป็นอสิระ 



๑๑๙ 

 

ผูมี้สว่นรบัผิดชอบหลายฝ่าย 

ทั้  านให้ความเช่ือมั่นที่เกี่ยวอ้อ กับค ารับรอ   และการรับ านให้ความเช่ือมั่นที่เป็นการราย านโดยตร   อาจมี

ผู้รับผิดชอบหลายฝ่าย ตัวอย่า เช่นผู้ประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติ านเกี่ยวอ้อ กับสาธารณะอาจถูกออให้จัดท าค า

รับรอ ต่อค่าสถิติจ านวนพิมพ์ออ หนั สือพิมพ์ที่เป็นออ ส านักพิมพ์อิสระ  การให้บริการ านอาจเป็น านให้

ความเช่ือมั่นที่เกี่ยวอ้อ กบัค ารับรอ ซ่ึ หนั สอืพิมพ์แต่ละฉบับวัดมูลค่าจ านวนพิมพ์เอ และแสด ค่าสถิติในแบบ

การยืนยันต่อผู้ประส ค์จะใช้ านนั้น ในอีกทา หน่ึ  การให้บริการ านอาจเป็น านให้ความเช่ือมั่นที่เป็นการ

ราย านโดยตร   ซึ่ ไม่มีการให้ค ารับรอ และอาจมีหรือไม่มีค ารับรอ จากหนั สอืพิมพ์ 

ในการรับ านเช่นนั้น เมื่อจะพิจารณาว่าจ าเป็นต้อ ใช้อ้อก าหนดในหมวด ๒๙๑ กับแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบหรือไม่  

ส านัก านจะต้อ ค านึ ว่าส่วนได้เสียหรือความสัมพันธ์ระหว่า ส านัก าน หรือสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านที่ให้

ความเช่ือมั่น กับฝ่ายที่ต้อ รับผิดชอบน้ัน ๆ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอิสระที่มีสาระส าคัญในเร่ือ ที่

เกี่ยวกบัอ้อมูลออ เร่ือ ที่ให้ความเช่ือมั่นหรือไม่  ปัจจัยที่ต้อ ค านึ มีดั นี้  

(ก) ความมีสาระส าคัญออ อ้อมูลออ เร่ือ ที่ให้ความเช่ือมั่น (หรือเร่ือ ที่ให้ความเช่ือมั่น) ที่แต่ละฝ่ายที่

รับผิดชอบต้อ รับผดิชอบ และ 

(อ) ระดับออ ส่วนได้เสยีต่อสาธารณะที่เกี่ยวอ้อ กบั านที่ให้ความเช่ือมั่น 

ถ้าส านัก านเห็นว่าผลกระทบต่อความเป็นอิสระที่เกิดอ้ึนจากการมีความสมัพันธ์กับฝ่ายที่รับผิดชอบน้ัน ๆ ไม่มี

สาระส าคัญ กอ็าจจะไม่จ าเป็นต้อ ใช้อ้อก าหนดในหมวดน้ีทุกอ้อกบัฝ่ายที่รับผิดชอบ 

ตัวอย่าง 

ตัวอย่า ต่อไปนี้แสด การประยุกต์ใช้หมวด ๒๙๑ โดยสมมุติว่าลูกค้าไม่ได้เป็นลูกค้า านสอบบัญชี บการเ ินออ 

ส านัก าน หรือออ ส านัก านเครืออ่าย 

ส านัก านแห่ หน่ึ รับ านให้ความเช่ือมั่นต่อปริมาณส ารอ น า้มันที่พิสูจน์แล้วออ บริษัทต่า  ๆ ที่เป็นอิสระ ๑๐ 

แห่  แต่ละบริษัทด าเนินการส ารวจทา ภูมิศาสตร์และวิศวกรรมเพ่ือประเมินปริมาณส ารอ  ( เร่ือ ที่ให้ความ

เช่ือมั่น) มีการก าหนดเกณฑ ์เพ่ือประเมินว่าเมื่อไรที่ปริมาณส ารอ อาจพิจารณาว่าเป็นปริมาณส ารอ ที่พิสจูน์แล้ว

ซ่ึ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพจะพิจารณาว่าเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับการให้บริการ  

ปริมาณส ารอ ที่พิสจูน์แล้วส าหรับบริษัทแต่ละแห่  ณ ๓๑ ธนัวาคม ๒๐xx เป็นดั นี้  

    ปริมาณส ารองน ้ามนัท่ีพิสูจนแ์ลว้  

     (พนับาเรล)  

บริษัท ๑  ๕,๒๐๐  

บริษัท ๒  ๗๒๕  

บริษัท ๓  ๓,๒๖๐  

บริษัท ๔  ๑๕,๐๐๐  



๑๒๐ 

 

บริษัท ๕  ๖,๗๐๐  

บริษัท ๖  ๓๙,๑๒๖  

บริษัท ๗  ๓๔๕  

บริษัท ๘  ๑๗๕  

บริษัท ๙  ๒๔,๑๓๕  

บริษัท ๑๐  ๙,๖๓๕  

รวม  ๑๐๔,๓๐๑  

 

การให้บริการอาจด าเนินการได้ในหลายรูปแบบ 

 านบริการที่ให้ค ารับรอ  

A๑ บริษัทแต่ละแห่ วัดปริมาณส ารอ และให้ค ารับรอ ต่อส านัก านและผู้ประส ค์จะใช้อ้อมูล 

A๒ กิจการแห่ หนึ่ ซึ่ ไม่ใช่บริษัทเหล่านี้ เป็นผู้วัดปริมาณส ารอ และให้ค ารับรอ ต่อส านัก านและผู้ประส ค์จะ

ใช้อ้อมูล 

 านบริการที่เป็นการราย านโดยตร  

D๑ บริษัทแต่ละแห่ วัดปริมาณส ารอ และให้ค ารับรอ เป็นลายลักษณอ์กัษรต่อส านัก านว่าวัดปริมาณส ารอ ตาม

เกณฑท์ี่ก าหนดไว้ส าหรับการวัดปริมาณส ารอ ที่พิสจูน์แล้ว  ค ารับรอ ดั กล่าวไม่ได้มไีว้ส าหรับผู้ประส ค์จะใช้

อ้อมูล 

D๒ ส านัก านวัดปริมาณส ารอ ออ บริษัทบา แห่ โดยตร  

การประยุกต์ใช้แนวทา  

A๑ บริษัทแต่ละแห่ วัดปริมาณส ารอ และให้ค ารับรอ ต่อส านัก านและผู้ประส ค์จะใช้อ้อมูล 

มีผู้รับผิดชอบหลายฝ่ายในการให้บริการนี้  (บริษัท ๑ – ๑๐) เมื่อจะประเมินว่าจ าเป็นหรือไม่ที่จะประยุกต์ใช้

อ้อก าหนดเร่ือ ความเป็นอสิระต่อบริษัททุกแห่  ส านัก านอาจต้อ ค านึ ว่าส่วนได้เสยีหรือความสมัพันธก์บับริษัท

ใดบริษัทหน่ึ จะก่อให้เกดิผลกระทบต่อความเป็นอสิระซ่ึ ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  โดยมีปัจจัยดั น้ี 

„ ความมีสาระส าคัญออ ปริมาณส ารอ ที่พิสจูน์แล้วต่อปริมาณส ารอ ทั้ หมดที่ราย าน และ 

„ ระดับออ ส่วนได้เสยีต่อสาธารณะที่เกี่ยวอ้อ กบั านที่ให้บริการ (ย่อหน้า ๒๙๑.๒๘) 

ตัวอย่า เช่น บริษัท ๘ มีปริมาณส ารอ ที่พิสูจน์แล้ว ๐.๑๗% ออ ปริมาณส ารอ รวม  ดั นั้นความสัมพันธ์ทา 

ธุรกิจหรือส่วนได้เสยีกับบริษัท ๘ จะก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคน้อยกว่าความสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกันกับ

บริษัท ๖ ซึ่ มีประมาณ ๓๗.๕% ออ ปริมาณส ารอ รวม 



๑๒๑ 

 

เมื่อได้ประเมินการประยุกต์ใช้อ้อบั คับด้านความเป็นอิสระกับบริษัทเหล่านั้นแล้ว สมา ชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้

ความเช่ือมั่นและส านัก านต้อ มีความเป็นอิสระจากผู้ที่รับผิดชอบซ่ึ เป็นลูกค้า านให้ความเช่ือมั่น (ย่อหน้า 

๒๙๑.๒๘) 

A๒ กิจการแห่ หนึ่ ซึ่ ไม่ใช่บริษัทเหล่านี้ เป็นผู้วัดปริมาณส ารอ และให้ค ารับรอ ต่อส านัก านและผู้ประส ค์จะ

ใช้อ้อมูล 

ส านัก านต้อ มีความเป็นอสิระจากกิจการซึ่ เป็นผู้วัดปริมาณส ารอ และให้ค ารับรอ ต่อส านัก านและผู้ประส ค์

จะใช้อ้อมูล (ย่อหน้า ๒๙๑.๑๙)  กิจการแห่ นั้นไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อเร่ือ ดั กล่าวและดั นั้นส านัก าน

จะต้อ ประเมินว่ามีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ที่จะเกิดจากส่วนได้เสีย/ความสัมพันธ์กับผู้ที่รับผิดชอบต่อเร่ือ 

ดั กล่าวซึ่ ส านัก านมีเหตุจะเช่ือว่าจะเกิดอึ้ นได้ (ย่อหน้า ๒๙๑.๑๙)  ในการให้บริการนี้  มีผู้มีส่วนรับผิดชอบ

หลายฝ่าย (บริษัท ๑ – ๑๐) ตามที่ได้กล่าวในตัวอย่า  A๑ อ้า ต้น ส านัก านอาจต้อ ค านึ ว่าส่วนได้เสยีหรือ

ความสมัพันธก์บับริษัทใดบริษัทหน่ึ จะก่อให้เกดิผลกระทบต่อความเป็นอสิระซ่ึ ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

D๑ บริษัทแต่ละแห่ วัดปริมาณส ารอ และให้ค ารับรอ เป็นลายลักษณอ์กัษรต่อส านัก านว่าวัดปริมาณส ารอ ตาม

เกณฑท์ี่ก าหนดไว้ส าหรับการวัดปริมาณส ารอ ที่พิสจูน์แล้ว  ค ารับรอ ดั กล่าวไม่ได้มไีว้ส าหรับผู้ประส ค์จะใช้

อ้อมูล 

มีผู้รับผิดชอบหลายฝ่ายในการให้บริการนี้  (บริษัท ๑ – ๑๐) เมื่อจะประเมินว่าจ าเป็นหรือไม่ที่จะประยุกต์ใช้

อ้อก าหนดเร่ือ ความเป็นอสิระต่อบริษัททุกแห่  ส านัก านอาจต้อ ค านึ ว่าส่วนได้เสยีหรือความสมัพันธก์บับริษัท

ใดบริษัทหน่ึ จะก่อให้เกดิผลกระทบต่อความเป็นอสิระซ่ึ ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  โดยมีปัจจัยดั น้ี 

„ ความมีสาระส าคัญออ ปริมาณส ารอ ที่พิสจูน์แล้วต่อปริมาณส ารอ ทั้ หมดที่ราย าน และ 

„ ระดับออ ส่วนได้เสยีต่อสาธารณะที่เกี่ยวอ้อ กบั านที่ให้บริการ (ย่อหน้า ๒๙๑.๒๘) 

ตัวอย่า เช่น บริษัท ๘ มีปริมาณส ารอ ที่พิสูจน์แล้ว ๐.๑๗% ออ ปริมาณส ารอ รวม  ดั นั้นความสัมพันธ์ทา 

ธุรกิจหรือส่วนได้เสยีกับบริษัท ๘ จะก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคน้อยกว่าความสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกันกับ

บริษัท ๖ ซึ่ มีประมาณ ๓๗.๕% ออ ปริมาณส ารอ รวม 

เมื่อได้ประเมินการประยุกต์ใช้อ้อบั คับด้านความเป็นอิสระกับบริษัทเหล่านั้นแล้ว สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้

ความเช่ีอมั่นและส านัก านต้อ มีความเป็นอิสระจากผู้ที่รับผิดชอบซ่ึ เป็นลูกค้า านให้ความเช่ือมั่น (ย่อหน้า 

๒๙๑.๒๘) 

D๒ ส านัก านวัดปริมาณส ารอ ออ บริษัทบา แห่ โดยตร  

การประยุกต์ใช้เป็นเช่นเดียวกบัตัวอย่า  D๑ 

 

 

 

 

 



๑๒๒ 

 

ส่วน ค.  ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในหน่วยงานธุรกิจ 

หมวด   ๓๐๐    บทน า  

หมวด   ๓๑๐    ความอัดแย้ ที่อาจเกดิอ้ึน  

หมวด   ๓๒๐    การจัดท าราย านอ้อมูลสารสนเทศ  

หมวด   ๓๓๐    การปฏบิัติ านด้วยความรู้และความช านาญ  

หมวด   ๓๔๐    ส่วนได้เสยีทา การเ ิน  

หมวด   ๓๕๐    การชักจู ด้วยผลประโยชน์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



๑๒๓ 

 

หมวด 300 

ค าน า 

๓๐๐.๑ จรรยาบรรณในสว่นนี้  จะอธิบายให้เห็นถึ การน ากรอบแนวความคิดในประมวลจรรยาบรรณส าหรับ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่ ๑(Part A) มาประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในอ ค์กร 

ในส่วนนี้ ไม่ได้อธบิายถึ เหตุการณ์ทั้ หมด ซึ่ เป็น หรืออาจจะเป็นสาเหตุให้เป็นประเดน็ปัญหา และ

ท าให้เกิดการฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติ านตามหลักการพ้ืนฐานออ ผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีในอ ค์กรธุรกิจผู้ท าบัญชีในธุรกิจควรจะต้อ ตระหนักถึ เหตุการณ์และความสัมพันธ์

ดั กล่าวอ้า ต้น 

๓๐๐.๒ นักล ทุน ผู้ให้กู้ยืม นายจ้า  และในภาคธุรกจิอื่นๆรวมทั้ หน่วย านออ รัฐและธุรกิจมหาชนบุคคลที่

กล่าวมาอ้า ต้น อาจจะใช้ผลการปฏบิัติ านออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในอ ค์กรธุรกจิ  ผู้ ป ร ะ ก อ บ

วิชาชีพบัญชีในอ ค์กรธุรกจิอาจจะต้อ รับผิดชอบแต่เพีย ผู้เดียวหรือร่วมกันรับผิดชอบในการจัดท า

และราย านทา การเ ินและอ้อมูลด้านอื่นๆ ซ่ึ ทั้ อ ค์กรที่ว่าจ้า  และบุคคลที่สามที่อาจจะให้ความ

เช่ือถือในเร่ือ ดั กล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชียั ค ต้อ รับผิดชอบต่อผลการจัดการทา การเ ินให้มี

ประสทิธภิาพ และมีความสามารถในการให้ค าแนะน าในเร่ือ อื่นๆ ที่เกี่ยวอ้อ กบัธุรกจิด้วย 

๓๐๐.๓ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วย านธุรกิจ อาจจะเป็นพนัก านที่รับเ ินเดือน หุ้นส่วน กรรมการ (ไม่

ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือไม่กต็าม) ผู้จัดการที่เป็นเจ้าออ กจิการ อาสาสมัครที่ท  า านอยู่ในอ ค์กร หรือ

บุคคลที่ท  า านให้กบัอ ค์กรเดียวหรือหลายอ ค์กรทั้ น้ีรูปแบบความสมัพันธท์ี่มีอยู่กบัอ คก์รผู้ว่าจ้า 

จะต้อ ไม่อัดต่ออ้อก าหนดออ กฎหมายและหลักจริยธรรมออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วย าน

ธุรกจินั้นๆ  

๓๐๐.๔ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะพนัก านบัญชีออ อ ค์กรธุรกิจ ซ่ึ ต้อ ปฏิบัติ

หน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประส ค์ต่ออ้อกฎหมายออ อ ค์กรธุรกิจ ซ่ึ ประมวลจรรยาบรรณน้ี จะไม่

อัดแย้ ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบดั กล่าว  แต่อย่า ไรกต็าม สถานการณ์บา อย่า อาจจะท าให้ผู้

ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ เผชิญกบัอุปสรรคในการปฏบิัติตามหลักการอั้นพ้ืนฐานได้ 

๓๐๐.๕ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี อาจได้รับต าแหน่ ผู้อาวุโสในอ ค์กรธุรกิจ ซึ่ ต าแหน่ ดั กล่าวอาจเกิด

ผลกระทบต่อกิจกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติ าน ดั นั้น อ ค์กรธุรกิจทั้ หลายจึ ควรเน้นด้าน

จริยธรรมออ ผู้บริหารในระดับส ูเป็นส าคัญ 

 ๓๐๐.๖ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้อ ไม่กระท าการใดๆไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในธุรกิจ การปฏิบัติหน้าที่ 

หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่อัดต่อหลักการพ้ืนฐาน และส่ ผลกระทบต่อช่ือเสีย และการด าเนินการออ 

อ ค์กรธุรกจิที่ตนส ักดั 

๓๐๐.๗ การปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน อาจส่ ผลกระทบต่อสถานการณ์บา อย่า รวมถึ ความสมัพันธ์อัน

เกดิจากสถานการณต่์า ๆ ซึ่ อาจจัดประเภทได้ดั นี้   

  (ก)   การมีส่วนได้เสยีกบัลูกค้า 

  (อ)   การตรวจสอบหรือสอบทาน านที่ตนเอ มีส่วนร่วม 

  (ค)   การเป็นผู้ให้การสนับสนุนลูกค้า 



๑๒๔ 

 

  ( )   ความคุ้นเคยกบัลูกค้า 

  (จ)   การถูกอ่มอู่จากลูกค้า 

 ปัญหาและอุปสรรคอ้า ต้นได้กล่าวไว้แล้วในส่วนที่ ๑ (Part A) 

๓๐๐.๘ ตัวอย่า ออ สถานการณท์ี่อาจท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีประสบกับปัญหาและอุปสรรคอันเกิดจาก 

การมีส่วนได้เสยีกบัลูกค้า ได้แก่ 

 การได้รับสทิธปิระโยชน์พิเศษทา ด้านการเ ิน เช่น เ ินกู้ หรือ การค า้ประกนัจากลูกค้า  

 การมีส่วนร่วมในค่าตอบแทนพิเศษ (ค่านายหน้า) ที่ได้รับจากทา ลูกค้า  

 การน าทรัพย์สนิออ บริษัทมาใช้ในทา ที่ไม่เหมาะสม เช่น น าไปใช้ส่วนตัว 

 การประกนัการจ้า  าน 

 ความกดดันในเชิ พาณชิย์จากภายนอกอ ค์กร 

๓๐๐.๙ ตัวอย่า ออ สถานการณ์ “การตรวจสอบ หรือสอบทาน าน ที่ตนเอ มีส่วนร่วม” ที่อาจท าให้ผู้

ประกอบวิชาชีพบัญชีในอ ค์กรธุรกิจพบกับอุปสรรคต่อการปฏิบัติ านตามหลักการพ้ืนฐาน ได้แก่ 

แนวปฏิบัติทา การบัญชีที่เหมาะสมในกรณีออ การ รวมธุรกิจ หลั จากที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้

ศึกษาความเป็นไปได้ที่ได้รับการสนับสนุนในการตัดสนิใจซ้ือธุรกจิน้ันๆ 

๓๐๐.๑๐ นอกเหนือจากการปฏบิัติที่ถูกต้อ ตามกฎหมาย และวัตถุประส ค์ออ อ ค์กรธุรกิจแล้ว การกระท าที่

อาจจะก่อให้เกิดปัญหา และอุปสรรค ในด้านการเป็นผู้มีส่วนสนับสนุนกับลูกค้า ผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีอาจมีแร จู ใจให้น าเสนออ้อมูลที่ผิดพลาดหรือท าให้ผู้ใช้อ้อมูลเอ้าใจผิด เพ่ือให้ตนเอ ได้รับ

การสนับสนุนทา ด้านต าแหน่ จากอ ค์กรธุรกจิ 

๓๐๐.๑๑ ตัวอย่า ออ สถานการณท์ี่อาจท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีประสบกบัปัญหาและอุปสรรค อันเกิดจาก

สถานการณท์ี่คุ้นเคย ได้แก่ 

 การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อการจัดท าราย านทา การเ ินออ อ ค์กรธุรกิจจาก

บุคคลใกล้ชิดที่อยู่ในอ ค์กรธุรกิจเดียวกัน เช่น บุคคลในครอบครัวออ ผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชี มีผลต่อการตัดสินใจออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการจัดท าราย าน

ทา การเ ินออ กจิการ 

 มีความสมัพันธก์บัอ ค์กรธุรกจิเป็นระยะเวลานาน ท าให้มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจทา 

ธุรกจิ  

 การรับออ อวัญ หรือการได้รับสทิธพิิเศษต่า ๆยกเว้นออ ที่ได้รับตามธรรมเนียมปฏบิัติ 

หรือออ ที่มีมูลค่าเลก็น้อย 

๓๐๐.๑๒ ตัวอย่า ออ สถานการณก์ารถูกคุกคามและอ่มอู่ที่อาจท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ประสบกบัปัญหา 

และอุปสรรค ได้แก่ 

 การอ่มอู่ ว่าจะเลิกจ้า  มีการเปล่ียนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หรือเกิดจากผู้ใกล้ชิดที่มี

อทิธพิลต่อการตัดสนิใจออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เช่น บุคคลในครอบครัว ไม่เห็นด้วย

กบัการใช้หลักการทา การบัญชี หรือวิธกีารที่ใช้ราย านอ้อมูลทา การเ ิน 



๑๒๕ 

 

 สถานการณ์ส าคัญอื่นๆที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสนิใจ เช่น การที่ผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีได้รับประโยชน์จากการท าสญัญาหรือการประยุกต์เลือกใช้หลักการทา บัญชี 

๓๐๐.๑๓ มาตรการป้อ กันที่อาจจะช่วยลดปัญหา และอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถแบ่ 

ออกเป็นสอ ประเภทใหญ่ ๆ ดั นี้  

   (ก)  มาตรการป้อ กันที่จัดท าตามอ้อก าหนดทา กฎหมายหรืออ้อบั คับต่า  ๆ ที่ท  าอ้ึนโดย

ผู้เช่ียวชาญ  

   (อ)  มาตรการป้อ กนัตามสภาพแวดล้อมการท า าน  

ตัวอย่า ออ มาตรการป้อ กันที่จัดท าอ้ึนโดยผู้เช่ียวชาญตาม อ้อก าหนดทา กฎหมายหรือ

อ้อบั คับได้แสด รายละเอยีดไว้ในวรรค ๑๐๐.๑๔ ในส่วนที่ ๑ (Part A) ออ ประมวลจรรยาบรรณนี้  

๓๐๐.๑๔ มาตรการป้อ กนัในสภาพแวดล้อมการท า าน ได้แก่ 

 โคร สร้า และระบบการก ากบัดูแลออ อ ค์กร  

 จริยธรรม และวิธกีารปฏบิัติ านออ อ ค์กร  

 อ้ันตอนการรับสมัคร านในอ ค์กรที่เน้นการจ้า บุคลากรที่มศีักยภาพส ู 

 ระบบการควบคุมภายในที่ดี  

 กระบวนการทา วินัยที่เหมาะสม  

 ผู้บริหารอ ค์กรต้อ เป็นผู้น าที่มีพฤติกรรมที่ดีทา ด้านจริยธรรม และสร้า วัฒนธรรมที่ดี

ให้กบัอ ค์กรเพ่ือเป็นตัวอย่า ให้พนัก านปฏบิัติตาม 

 นโยบาย, และอั้นตอนการปฏิบัติ, รวมถึ การตรวจสอบคุณภาพ ในการท า านออ 

พนัก าน  

 การสื่อสารที่รวดเร็วและทันต่อเวลา ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย หรืออั้นตอนการจ้า  านใน

อ ค์กร รวมถึ การเปล่ียนแปล ใดๆ ที่ เกี่ยวอ้อ กับพนัก าน นอกจากนั้นยั มีการ

ฝึกอบรมและการให้ความรู้ที่เหมาะสม เกี่ยวกบันโยบายและอ้ันตอนในการปฏบิัติ าน 

 นโยบาย และอ้ันตอนในการกระตุ้นและส่ เสริมให้พนัก าน กล้าที่จะสื่อสารกับผู้บริหารใน

ระดับสู ออ อ ค์กร เกี่ยวกับประเดน็ด้านจริยธรรมที่เกี่ยวอ้อ กับพวกเอา โดยที่ไม่ต้อ 

หวาดกลัวต่อการถูกล โทษ 

 การมีปฏสิมัพันธท์ี่ดีกบัผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่านอื่นๆ 

๓๐๐.๑๕ ในสถานการณ์ที่ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเช่ือว่ามีพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมหรือการกระท าที่ผิด

กฎหมายเกิดอึ้ นภายในอ ค์กรธุรกิจผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณาออค าแนะน าด้านกฎหมาย

ส าหรับสถานการณด์ั กล่าวจากหน่วยก ากับดูแลออ รัฐ แต่หากเกิดสถานการณ์ที่รุนแร เกินกว่าที่จะ

จัดการปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจ

พิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมหรือลาออกจากอ ค์กรธุรกจินั้น 

 

 

 



๑๒๖ 

 

หมวด  ๓๑๐  

ความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึน 

๓๑๐.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วย านธุรกิจจะต้อ ปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน อย่า ไรกต็ามบา คร้ั 

อาจเกิดความอัดแย้ ระหว่า หน้าที่การเป็นผู้ท าบัญชีในอ ค์กรที่จ้า กับภาระทา วิชาชีพที่จะต้อ 

ปฏบิัติตามหลักการพ้ืนฐาน ผู้ประกอบวิชาชีพในหน่วย านธุรกิจต้อ ปฏิบัติให้ถูกต้อ ตามกฎหมาย

และจริยธรรมออ อ ค์กรซึ่ ก าหนดโดยนายจ้า แล้ว ยั ต้อ ปฏิบัติตามกฎ และกระบวนการ อั้นตอน 

เพ่ือตอบสนอ ต่อการปฏบิัติตามจริยธรรมออ อ ค์กรด้วย อย่า ไรกต็ามความอัดแย้ ดั กล่าวอาจจะ

เป็นเหตุให้เกดิปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ฉะนั้นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ในหน่วย านธุรกจิควรน ากรอบแนวคิดซึ่ กล่าวไว้ใน ประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชี ส่วนที่ 1 มาประยุกต์ใช้ เพ่ือรับมือกบัปัญหาและอุปสรรคที่จะเกดิอ้ึน 

๓๑๐.๒ ด้วยผลจากความรับผิดชอบต่ออ ค์กรที่ว่าจ้า  ผู้ประกอบวิชาชีพในหน่วย านธุรกิจอาจตกอยู่ภายใต้

ความกดดันในการปฏิบัติ านซึ่ เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ความ

กดดันดั กล่าวอาจชัดเจนหรือแสด เป็นนัย ทั้ นี้ อาจมาจากหัวหน้า าน ผู้จัดการ กรรมการ หรือ

บุคคลอื่นในอ ค์กรที่ว่าจ้า   ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วย านธุรกจิอาจเผชิญแร กดดันจาก 

 การกระท าที่อัดต่อกฎหมายหรือระเบียบ  

 การกระท าที่อัดต่อมาตรฐานทา วิชาชีพหรือทา เทคนิค 

 กลยุทธท์า การจัดการซึ่ อัดต่อจริยธรรม และกฎหมาย 

 การบิดเบือนอ้อมูล หรือ การเจตนาท าให้ผู้อื่นเอ้าใจผิด (รวมถึ การสร้า ความเอ้าใจผิดโดย 

การปิดบั ) โดยเฉพาะอย่า ย่ิ ต่อ  

 ผู้สอบบัญชีออ อ ค์กรที่จ้า  หรือ 

 ผู้ก ากบัดูแล 

 การออกหรือเอ้าไปเกี่ยวอ้อ กับราย าน ไม่ว่าจะเกี่ยวอ้อ กับราย านทา การเ ิน หรือไม่

เกี่ยวอ้อ กับราย านทา การเ ิน ซ่ึ ได้แสด อัดต่ออ้อเทจ็จริ อย่า มีสาระส าคัญ ส่วนใหญ่จะมี

ความเกี่ยวอ้อ กบั 

  บการเ ิน 

 การเสยีภาษี 

 การปฏบิัติทา กฎหมาย หรือ 

 ราย านต่า ๆ ที่ผู้ก ากบัดูแลหลักทรัพย์เป็นผู้ก าหนด 

๓๑๐.๓    ปัญหาและอุปสรรคที่ส  าคัญ ซ่ึ เกิดอ้ึนจากแร กดดัน เช่น ปัญหาจากการอ่มอู่  ซ่ึ ควรหามาตรการ

ป้อ กนัในกรณจี าเป็นเพ่ือลดปัญหาและอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า มาตรการป้อ กัน

ปัญหา และอุปสรรค มีดั นี้  

 การรับค าแนะน าอย่า เหมาะสม จาก ในอ ค์กรที่จ้า  ที่ปรึกษาอิสระมืออาชีพ หรืออ ค์กร

วิชาชีพที่เกี่ยวอ้อ  

 การใช้กระบวนการโต้แย้ อย่า เป็นทา การภายในอ ค์กรที่จ้า  

 หาค าแนะน าด้านกฎหมาย 



๑๒๗ 

 

หมวด  ๓๒๐  

การจดัท ารายงานขอ้มูลสารสนเทศ 

๓๒๐.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในอ ค์กร มักจะมีส่วนร่วมในการจัดท าและราย านอ้อมูลที่อาจจะเปิดเผย 

ต่อสาธารณะ หรือถูกใช้โดยบุคคลอื่น ทั้ ภายในและภายนอกอ ค์กรบา อ้อมูลอาจรวมถึ อ้อมูลทา 

การเ ินหรืออ้อมูลด้านการจัดการตัวอย่า เช่น การประมาณการและ บประมาณ  บการเ ิน การ

วิเคราะห์และอภิปรายการบริหาร และจดหมายออ คณะผู้บริหารส่ ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีออ อ ค์กร 

ทั้ นี้  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในอ ค์กร ต้อ จัดท าและน าเสนออ้อมูลดั กล่าวอย่า เป็นธรรม และ

ตร ไปตร มา ตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชี เพ่ือให้อ้อมูลได้รับความเอ้าใจในบริบท  

๓๒๐.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในอ ค์กร ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท า หรือการอนุมัติ บการเ ินให้เป็นไป

ตามวัตถุประส ค์ออ อ ค์กร ทั้ นี้  บการเ ินดั กล่าวต้อ เป็นไปตามมาตรฐานการราย านทา การเ ิน 

๓๒๐.๓ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในอ ค์กร จะต้อ ใช้เหตุผลล าดับความส าคัญออ อ้อมูลที่ผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีในอ ค์กรเป็นผู้รับผิดชอบตามลักษณะดั นี้  

  (ก) อธบิายอย่า ชัดเจนถึ ลักษณะออ รายการทา การบัญชีสนิทรัพย์หรือหนี้สนิ  

  (อ) การจัดประเภทและบันทกึอ้อมูลในเวลาที่เหมาะสมและถูกต้อ  และ  

  (ค) แสด อ้อเทจ็จริ อย่า ถูกต้อ และครบถ้วนในสาระส าคัญ  

๓๒๐.๔ ในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน เช่น การมีส่วนได้ส่วนเสียกับลูกค้า หรือ การอ่มอู่อาจก่อให้เกิด

อุปสรรคปัญหาในเร่ือ ความเที่ย ธรรม ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวั รอบคอบ ซ่ึ ท าให้ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเกิดความกดดัน (ทั้ ภายนอก และอาจจะเป็นผลประโยชน์ที่ตนได้รับ) และ 

เป็นเหตุให้กระท าการบิดเบือนอ้อมูล หรือการใช้ผู้อื่นในการท าให้แสด อ้อมูลที่ผิดจากความเป็นจริ  

๓๒๐.๕ ปัญหาและอุปสรรคที่ส  าคัญ จะอ้ึนอยู่กบัปัจจัยต่า ๆ เช่น ความกดดันและระดับที่อ้อมูลเป็นจริ หรือ 

อาจมีการบิดเบือนปัญหา และอุปสรรค ควรได้รับการประเมินและป้อ กันเมื่อจ าเป็นเพ่ือให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้หรือระดับที่ลดล บา มาตรการป้อ กัน รวมถึ การปรึกษาหารือกับผู้บั คับบัญชา

ภายในอ ค์กรคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลกิจการหรือกับอ ค์กรวิชาชีพที่

เกี่ยวอ้อ   

๓๒๐.๖ ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในอ ค์กร ไม่สามารถลดปัญหาอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แล้วผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในอ ค์กรควรจะปฏิเสธความเกี่ยวอ้อ กับอ้อมูลที่พิจารณาแล้วว่าอาจท า

ให้เกิดการเอ้าใจผิด ซ่ึ ในการป้อ กันเพ่ือไม่ให้เกี่ยวอ้อ กับอ้อมูลดั กล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ในอ ค์กรควรท าตามอ้ันตอนเพ่ือไม่ให้เกี่ยวอ้อ กับอ้อมูลดั กล่าว โดยพิจารณาว่ามีความจ าเป็น 

ที่จะต้อ ราย าน หรืออาจพิจารณาว่าจะรับค าแนะน าด้านกฎหมายหรือไม่ นอกจากนี้ ผู้ท าบัญชีอาจ

พิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมและความจ าเป็นออ แต่ละกรณี 



๑๒๘ 

 

หมวด  ๓๓๐ 

การปฏิบติังานดว้ยความรูแ้ละความช านาญ 

๓๓๐.๑ หลักการพ้ืนฐาน ด้านความรู้ ความสามารถทา วิชาชีพ และความระมัดระวั รอบคอบ ระบุว่า  

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในอ ค์กร เพีย ปฏิบัติ านโดยใช้ความรู้  ความสามารถทา วิชาชีพในธุรกิจได้  

ทั้ นี้  ควรได้รับการฝึกอบรมเฉพาะเจาะจ  และมีประสบการณ์ในธุรกิจนั้นอย่า เพีย พอ ผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีในอ ค์กร จะต้อ ไม่ท าให้นายจ้า เอ้าใจผิดโดยเจตนา ว่ามีความเช่ียวชาญ และ

ประสบการณโ์ดยไม่ออรับค าแนะน าที่เหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญ และรับความช่วยเหลือเมื่อจ าเป็น 

๓๓๐.๒ เหตุการณ์ที่ เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในอ ค์กร  

ตามหลักการพ้ืนฐานด้านความรู้ความสามารถทา วิชาชีพ และความระมัดระวั รอบคอบ เนื่อ จาก  

 เวลาไม่เพีย พอในการด าเนินการ หรือท าให้เสรจ็สิ้นในการปฏบิัติหน้าที่ 

 ความไม่สมบูรณ,์ การจ ากดัออบเอต, และความไม่เพีย พอออ อ้อมูล ในการน ามาปฏิบัติ

หน้าที่อย่า เหมาะสม 

 ความไม่เพีย พอออ  ประสบการณ,์ การฝึกอบรม และ/หรือ การศึกษา  

 ความไม่เพีย พอออ ทรัพยากรในการน ามาปฏบิัติหน้าที่อย่า เหมาะสม 

๓๓๐.๒.๑  ความส าคัญออ ปัญหา และอุปสรรค ในการปฏบิัติหน้าที่ออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในอ ค์กร อ้ึนอยู่

กับปัจจัยต่า ๆ เช่น ออบเอตในการท า าน ซึ่ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในอ ค์กรต้อ ท า านร่วมกับ

ผู้อื่นๆ ญาติ ผู้มีอาวุโสในทา ธุรกจิ และบุคลากรในระดับบริหาร(ก ากับดูแล และตรวจสอบ) เอ้ามา

ควบคุมดูแลการท า าน ซึ่ การประเมินความส าคัญออ อุปสรรคปัญหา ควรพิจารณาหามาตรการ

ป้อ กนั และท าการป้อ กนั เพ่ืออจัด หรือลดอุปสรรคปัญหาให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

ตัวอย่า  มาตรการป้อ กนัปัญหาและอุปสรรค มีดั นี้  

 การออรับค าแนะน าเพ่ิมเติม และการฝึกอบรม  

 ต้อ มั่นใจว่ามีเวลาในการปฏบิัติหน้าที่ที่เกี่ยวอ้อ อย่า เพีย พอ 

 การรับความช่วยเหลือจากผู้เช่ียวชาญที่จ าเป็น 

 การรับค าปรึกษาอย่า เหมาะสม กบั  

- บุคคลผู้มีหน้าที่ก ากบัดูแลกจิการออ ลูกค้า 

- ผู้เช่ียวชาญอสิระ   

- อ ค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวอ้อ  

๓๓๐.๓ หากไม่สามารถหามาตรการป้อ กนั และท าการป้อ กนั เพ่ือลดอุปสรรคปัญหาให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้แล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในอ ค์กร ควรตระหนกัว่า จะปฏเิสธการรับ านนั้นหรือไม่   

ซึ่ ถ้าเล ็เหน็แล้วว่าควรปฏเิสธการรับ านนั้น สาเหตุออ การกระท าดั กล่าวควรมีการสื่อสารอย่า 

ชัดเจน 

 

 



๑๒๙ 

 

หมวด  ๓๔๐ 

ส่วนไดเ้สียทางการเงิน 

๓๔๐.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วย านธุรกิจอาจจะมีส่วนได้เสยีทา การเ ินหรืออาจจะรู้ถึ ส่วนได้เสีย

ทา การเ ิน คู่สามีภรรยาหรือสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิด ซ่ึ ในบา สถานการณ์อาจก่อนให้เกิดปัญหา

อุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน  ตัวอย่า เช่น  วัตถุประส ค์ออ ส่วนได้เสียส่วนตัวหรือ

การเป็นความลับ อาจจะก่อให้เกิดแร จู ใจหรือโอกาสทจีะจัดการน าความอ่อนไหวด้านราคา ท าให้

เกดิส่วนได้เสยีทา การเ ินได้  ตัวอย่า ออ สถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคออ ส่วนได้เสยี

ส่วนตัวออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วย านธุรกิจ  รวมทั้ คู่สามีภรรยาหรือสมาชิกครอบครัวที่

ใกล้ชิด ได้แก่ 

 การล ทุนโดยตร หรือโดยอ้อมในอ ค์กรที่ว่าจ้า และมูลค่าออ ส่วนเสยีดั กล่าว สามารถมี

ผลกระทบโดยตร ต่อการตัดสนิใจออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วย านธุรกจิ 

 การได้รับสทิธใินเ ินรา วัลที่เกี่ยวกบัผลก าไรและมูลค่าเ ินรา วัลน้ัน สามารถมีผลกระทบ

โดยตร ต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วย านธุรกจิ 

 การซ้ือสิทธิโดยตร หรือโดยอ้อมในการถือหุ้นในอ ค์กรที่ว่าจ้า มีมูลค่า ซ่ึ มีผลกระทบ

โดยตร ต่อการตัดสนิใจออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหน่วย านธุรกจิ 

 การซ้ือสทิธิโดยตร หรือโดยอ้อมในการถือหุ้นในอ ค์กรที่ว่าจ้า ซ่ึ ในไม่ช้ากจ็ะได้สทิธิ์ใน

การแปล หุ้น หรือ 

 มีคุณสมบัติที่ได้รับการถือหุ้นในอ ค์กรที่ ว่าจ้า  หรือ ผลการปฏิบัติ านที่มีผลต่อเ ิน

รา วัล ถ้าบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

๓๔๐.๒ ควรมีการประเมินปัญหาอุปสรรคที่มีนัยส าคัญ และก าหนดมาตรการป้อ กันที่จ าเป็นเพ่ือตัดหรือลด

ปัญหาอุปสรรค ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในการประเมินปัญหาอุปสรรคที่มีนัยส าคัญ เมื่อมีความ

จ าเป็นจะต้อ พิจารณามาตรการป้อ กันที่เหมาะสมเพ่ือตัดหรือลดปัญหาอุปสรรค ให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วย านธุรกิจควรจะประเมินลักษณะออ ส่วนได้เสยีทา การ

เ ิน รวมทั้ ประเมินความเป็นนัยส าคัญออ ส่วนได้เสยีทา การเ ิน และพิจารณาว่าเป็นโดยตร หรือ

โดยอ้อม ความมีนัยส าคัญหรือมูลค่าออ ส่วนได้เสียในอ ค์กรจะแปรผันไปตามแต่ละบุคคล หรือ

อึ้นกบัสถานการณส์่วนตัว ตัวอย่า มาตรการป้อ กนั รวมถึ  

 นโยบายและวิธกีารส าหรับคณะกรรมการที่เป็นอสิระจากฝ่ายบริหารที่จะพิจารณาระดับ

หรือรูปแบบออ ผลตอบแทนออ ฝ่ายบริหารอาวุโส 

 เปิดเผยส่วนได้เสยีที่เกี่ยวอ้อ ทั้ หมด และแผนใดๆ ที่จะแลกเปล่ียนหุ้นให้แก่ผู้ซ่ึ 

ปกครอ ในอ ค์กรที่ว่าจ้า  ซ่ึ สอดคล้อ กบันโยบายภายใน 

 การปรึกษาอย่า เหมาะสมกบัผู้รับผิดชอบในการปกครอ ออ อ ค์กรที่ว่าจ้า หรืออ ค์กร

วิชาชีพที่เกี่ยวกบัวิธกีารตรวจสอบภายใน และภายนอก 

 การให้ความรู้อย่า ทนักาลในเร่ือ จริยธรรม และอ้อจ ากดัทา กฎหมายและกฎอ้อบั คับอื่น

ที่มีผลต่อการค้าหุ้นที่ใช้อ้อมูลภายใน 



๑๓๐ 

 

๓๔๐.๓ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วย านธุรกจิจะต้อ ไม่จัดการน าอ้อมูลหรือใช้อ้อมูลที่เป็นความลับเพ่ือ

ผลประโยชน์ส่วนตัว



๑๓๑ 

 

หมวด  ๓๕๐ 

การชกัจูงดว้ยผลประโยชน ์

การได้รับอ้อเสนอ 

๓๕๐.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วย านธุรกจิหรือคู่สามีภรรยา หรือสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิดอาจะได้รับ

การชักจู ด้วยผลประโยชน์ในรูปแบบต่า ๆ รวมทั้ การให้ออ อวัญ การเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ การให้บุริม

สทิธิ์ และการให้ที่ไม่เหมาะสมในสถานะออ การเป็นเพ่ือนหรือความซ่ือสตัย์ 

๓๕๐.๒ อ้อเสนอในการชักจู ด้วยผลประโยชน์อาจก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคกับการปฏิบัติตามหลักการ

พ้ืนฐาน เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วย านธุรกิจหรือคู่สามีภรรยา หรือสมาชิกครอบครัวที่

ใกล้ชิด ได้รับอ้อเสนอในการชักจู ด้วยผลประโยชน์ ในสถานการณ์เช่นนี้ ควรจะมีการประเมินในการ

ที่จะรับอ้อเสนอน้ัน วัตถุประส ค์ออ ส่วนได้เสียส่วนตัวหรือการเป็นความลับจะก่อให้เกิดปัญหา

อุปสรรค เมื่ออ้อเสนอน้ันเป็นความพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อการกระท าหรือการตัดสินใจอย่า ไม่

เหมาะสม ก่อให้เกิดการกระท าที่ผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมทุจริต หรือการได้มาซ่ึ อ้อมูลที่เป็น

ความลับ การยอมรับอ้อเสนอจะเป็นเหตุให้ถูกอ่มอู่ ว่ าจะมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ และน าให้ผู้

ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วย านธุรกิจหรือคู่สามีภรรยาหรือสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิดเสื่อมเสีย

ช่ือเสยี  

๓๕๐.๓ การมีอยู่ออ ปัญหาอุปสรรคและความเป็นสาระส าคัญอ้ึนอยู่กับลักษณะ มูลค่าและความตั้ ใจที่อยู่

เบื้ อ หลั ในการให้อ้อเสนอนั้น ถ้ามีเหตุผลและได้แจ้ ต่อบุคคลที่สามถ่ว น ้าหนักด้วยอ้อเทจ็จริ 

เฉพาะทั้ หมด และสถานการณ์ที่เกิดอ้ึน ควรจะพิจารณาได้ว่าอ้อเสนอชักจู ด้วยผลประโยชน์ไม่เป็น

สาระส าคัญในการท าให้เกดิความตั้ ใจที่จะให้เกดิพฤติกรรมที่ไม่มีจริยธรรม ดั น้ันผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีในหน่วย านธุรกิจอาจจะสรุปได้ว่าอ้อเสนอดั กล่าวนั้นกระท าตามประเพณีธุรกิจปกติ และ

อาจจะสรุปโดยทั่วไปว่าไม่เป็นสาระส าคัญในการปฏบิัติตามหลักการพ้ืนฐาน 

๓๕๐.๔ ปัญหาอุปสรรคที่จะเป็นสาระส าคัญควรจะมีการประเมินและมีมาตรการป้อ กันที่จ าเป็นเพ่ือจะตัด

หรือลดล ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่เมื่อปัญหาอุปสรรคไม่สามารถจะตัดหรือลดล ให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ด้วยมาตรการป้อ กัน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วย านธุรกิจกไ็ม่ควรที่จะรับ

อ้อเสนอน้ัน ในอณะที่ความเป็นจริ และเห็นได้ชัดว่าปัญหาอุปสรรคน้ันจะต้อ ปฏิบัติตามหลักการ

พ้ืนฐาน ไม่เพีย แต่ในเร่ือ การยอมรับอ้อเสนอ ชักจู ด้วยผลประโยชน์เท่านั้น แต่บา คร้ั เพีย แต่มี

อ้อเทจ็จริ ว่าจะมีการให้อ้อเสนอ มาตรการเพ่ิมเติมจะต้อ น ามาใช้ด้วยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีใน

หน่วย านธุรกจิควรประเมินปัญหาอุปสรรคใดออ อ้อเสนอน้ัน และพิจารณาที่จะน าหน่ึ ในมาตรการ

ป้อ กนั หรือมากกว่าน้ัน ดั ต่อไปนี้มาใช้ประโยชน์ด้วย 

(ก)  แจ้ ผู้บริหารระดับส ูกว่าหรือผู้รับผดิชอบในการปกครอ ออ อ คก์รที่ว่าจ้า ในทนัทเีมื่อ

ได้รับอ้อเสนอ 



๑๓๒ 

 

(อ)  แจ้ บุคคลที่สามถึ อ้อเสนอน้ัน ตัวอย่า เช่น แจ้ อ ค์กรวิชาชีพหรือผู้ว่าจ้า ออ บุคคลที่ให้

อ้อเสนอนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วย านธุรกจิ อาจพิจารณาหาค าแนะน าทา 

กฎหมายก่อนที่จะด าเนินการในอั้นต่อไป และ 

(ค)  แนะน าคู่สามีภรรยา หรือสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิดถึ ปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวอ้อ กบั

ปัญหาอุปสรรคและมาตรการป้อ กนั ซึ่ เป็นไปได้ว่าเอาอยู่ในสถานการณท์ี่จะได้รับผลจาก

อ้อเสนอชักจู ด้วยผลประโยชน์ด้วย ตัวอย่า เช่น จะมีผลต่อสถานการว่าจ้า ออ เอา 

( ) แจ้ ผู้บริหารระดับส ูกว่าหรือผู้รับผดิชอบในการปกครอ อ ค์กรผู้ว่าจ้า เมื่อคู่สามีภรรยา 

หรือสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิดได้รับการจ้า  านจากคู่แอ่ อัน หรือผู้คาดว่าจะเป็นผู้อาย

ออ อ ค์กรนั้น 

การใหข้อ้เสนอ 

๓๕๐.๕ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วย านธุรกิจ อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกคาดหวั หรือภายใต้ความ

กดดันอื่นที่จะให้อ้อเสนอการชักจู ด้วยผลประโยชน์กับผู้ที่มีอิทธิพลกับการพิจารณาตัดสิน หรือ

กระบวนการตัดสนิใจออ บุคคล หรืออ ค์กรหรือการได้มาซึ่ อ้อมูลลับ 

๓๕๐.๖ ความกดดันดั กล่าวอาจจะมาจากอ ค์กรที่ว่าจ้า  ตัวอย่า เช่น มาจากผู้ร่วม านหรือผู้บั คับบัญชา 

หรือมาจากบุคคลหรืออ ค์กรภายนอก ให้ค าแนะน าหรือการตัดสินใจทา ธุรกิจซึ่ จะเป็นผลดีต่อ

อ ค์กรที่ ว่าจ้า  ซ่ึ เป็นไปได้ที่จะมีอิทธิพลต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วย านธุรกิจอย่า ไม่

เหมาะสม 

๓๕๐.๗ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วย านธุรกิจ ไม่ควรให้อ้อเสนอชักจู ด้วยผลประโยชน์ไปมีอิทธิพลที่ไม่

เหมาะสมกบัการพิจารณาตัดสนิอย่า มืออาชีพออ บุคคลที่สาม 

๓๕๐.๘ เมื่อมีความกดดันที่จะต้อ ให้อ้อเสนอการชักจู ด้วยผลประโยชน์ที่ไม่ถูกจริยธรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีควรปฏิบัติตามหลักการและค าแนะน าเกี่ยวกับมติในเร่ือ การอัดแย้ ทา จริยธรรมที่ก าหนดไว้

ในส่วน A แล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๓ 

 

อภิธานศพัท ์

๑. ค าน า 

 ค าว่า “อภิธาน” พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้อธบิายว่า หมายถึ  หนั สอื

อธบิายค าศัพทเ์ฉพาะเร่ือ  เช่น อภิธานประวัติศาสตร์ไทย 

 อภิธานศัพท ์ในส่วนนี้ประกอบด้วย 

(๑)   ค าศัพทท์ี่นิยามใน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๒)   ค าศัพทท์ี่นิยามใน อ้อบั คับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๙)  

(๓)   ค าศัพท ์ตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวอ้อ  

(๔)   ค าศัพทท์ี่นิยามใน คู่มือจรรยาบรรณออ  สหพันธน์ักบัญชีนานาชาติ (IFAC) 

๒. ค าศพัทท่ี์นิยามใน พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

“คุณธรรม” หมายถ ึ สภาพคุณ ามความด ี

“จริยธรรม” หมายถ ึ ธรรมที่เป็นอ้อประพฤตปิฏบิตั ิ, ศีลธรรม, กฎศีลธรรม 

“จรรยาบรรณ”         หมายถ ึ ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการ านแต่ละอย่า ก าหนดอึ้น

เพ่ือ 

รักษาและส่ เสริมเกยีรตคิุณ ชื่อเสยี  และฐานะสมาชิก อาจเอยีนเป็นลาย 

ลักษณอ์กัษรหรือไม่กไ็ด้ 

“ธรรม” หมายถ ึ คุณความด,ี ความจริ , ความยุตธิรรม, ความถูกต้อ , กฎ, กฎเกณฑ ์

“ศีลธรรม” หมายถ ึ ความประพฤตทิี่ดทีี่ชอบ 

๓. ค าศพัทท่ี์นิยามใน ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี (ฉบบัท่ี ๑๙)  

“การรักษาความลับ”           หมายความว่า     การไม่น าอ้อมูลใดๆ ที่โดยปกติอ ค์กรไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผย หรือ

ใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น เว้นแต่ในกรณทีี่เป็นการเปิดเผยตามสทิธหิรือ

หน้าที่ที่ก  าหนดไว้ในกฎหมายหรือในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี 

“กรอบวิชาชีพบญัชี”           หมายความว่า     หลักการ มาตรฐาน และแนวปฏบิตัอิอ วิชาชีพบญัชี 

“ความซื่อสตัย์สจุริต”         หมายความว่า     การประพฤติอย่ า ตร ไปตร มา จริ  ใจ ซื่ อตร ต่อวิชาชีพ ไ ม่คดโก   

ไม่หลอกลว  ปฏบิตั ิานบนหลักฐานที่เป็นจริ และเชื่อถอืได้ ไม่อ้า หรือยินยอมให้

บุคคลอื่นอ้า ว่าได้ปฏบิตั ิานถ้าไม่ได้ปฏบิตั ิานจริ  

“ความเที่ย ธรรม”              หมายความว่า     การใช้ดุลยพินิจเย่ีย ผู้ประกอบวิชาชีพโดยปราศจากความล าเอีย  อคติ ความ

อดัแย้ ทา ผลประโยชน์และอทิธพิลออ บุคคลอื่น 

“ความรู้

ความสามารถ”        

หมายความว่า    การใช้ความรู้ความสามารถ ความช านาญในการปฏบิัติวิชาชีพบัญชีด้วยความเอา

ใจใส่อย่า เตม็ความสามารถ ความเพียรพยายาม และความระมัดระวั รอบคอบ

เพ่ือที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมั่นใจได้ว่ามี

ผล านทา วิชาชีพที่อยู่บนพ้ืนฐานออ กฎเกณฑ ์มาตรฐานในการปฏบิัติ าน และ



๑๓๔ 

 

วิชาการที่เกี่ยวอ้อ  

“ความเสื่อมเสยี

เกยีรตศิักดิ์แห่ 

วิชาชีพบญัช”ี 

หมายความว่า (๑) การกระท าการใดๆ ที่เป็นเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ ได้รับโทษ

การประพฤติผิดจรรยาบรรณ ตามมาตรา ๔๙  โดยมีลักษณะการกระท าอย่า ใด

อย่า หนึ่ ด ัต่อไปนี้  

(ก) การล ลายมือชื่ อแสด ความเห็นในการสอบบัญชีโดยมิได้

ปฏิบัติ านตรวจสอบใด ๆ หรือควบคุมการสอบบัญชีตาม

มาตรฐานการสอบบญัชี 

(อ) การมีพฤติกรรมรับจ้า ล ลายมือชื่อ หรือยอมให้ใช้ชื่อ ทั้ ที่

ไ ม่ไ ด้มีการปฏิบัติ านตามมาตรฐานการสอบบัญชีหรือ

มาตรฐานการบญัชี 

(ค) การแสด ความเห็นต่อ บการเ ินที่น าส่ หน่วยราชการหลาย

แห่  โดย บการเ ินแต่ละชุดแสด อ้อมูลต่า กนัโดยไม่มเีหตผุล

สมควร 

( ) การแจ้ อ้อความหรือจัดท ารวมถึ การใช้พยานหลักฐานอันเป็น

เทจ็ หรือรู้อยู่ว่าเป็นพยานหลักฐานอนัเป็นเทจ็ไม่ว่าจะจัดท าโดย

บุคคลใดกต็ามในการประกอบวิชาชีพบญัชี 

(จ) การแนะน าให้ผู้รับบริการเสยีภาษีอากรไม่ถูกต้อ ตามกฎหมาย 

โดยทุจริตหรือมเีจตนาหลีกเล่ีย ภาษีอากร 

(ฉ) การมีพฤติกรรมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 

ก าหนดว่าเป็นพฤตกิรรมอนัน ามาซึ่ ความเสื่อมเสยีเกยีรติศักดิ์

แห่ วิชาชีพบญัชี   

(๒) การเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพบัญชี จาก

หน่วย านราชการหรือสถาบันวิชาชีพอื่นที่ควบคุมและหรือก ากบัดูแล 

เนื่อ จากการประพฤติผิดจรรยาบรรณออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีใน

สาระส าคญั 

๔. ค าศพัทต์ามมาตรฐานการบญัชีท่ีเกี่ยวขอ้ง 

“การควบคุม” หมายถ ึ อ านาจในการก าหนดนโยบายทา การเ ินและการด าเนิน านออ กิจการ 

เชิ เศรษฐกิจเพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนั้น (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๒๗, 

๔๔ และ ๔๖) 

“บุคคลหรือกิจการ 

ท่ีเกี่ยวขอ้ง” 

หมายถ ึ บุคคลหรือกจิการที่มลัีกษณะด ัต่อไปนี้  
(ก) มคีวามสมัพันธก์บักจิการไม่ว่าทา ตร หรือทา อ้อม โดยผ่านกจิการอื่นแห่ 

หนึ่ หรือมากกว่าหนึ่ แห่ โดยบุคคลหรือกจิการนั้น 
(๑) มอี านาจควบคุมกจิการหรือถูกควบคุม โดยกจิการหรืออยู่ ภายใต้การ

ควบคุมเดียวกันกับกิจการ (ในที่นี้ หมายความรวมถึ  บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกนั ) 
(๒) มสี่วนได้เสยีในกจิการซึ่ ท าให้มีอทิธพิลอย่า มีนัยส าคัญต่อกจิการ



๑๓๕ 

 

นั้น หรือ 
(๓) มอี านาจควบคุมร่วมในกจิการ 

(อ) เป็นบริษัทร่วมออ กิจการ (ดูค านิยามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
๔๕ (ปรับปร ุ ๒๕๕๐) เรื่อ  เ ินล ทุนในบริษัทร่วม) 

(ค) เป็นการร่วมค้าที่กิจการเป็นผู้ร่วมค้า (ดูค านิยามที่ก  าหนดในมาตรฐานการ

บญัชี ฉบบัที่ ๔๖ (ปรับปร ุ ๒๕๕๐) เรื่อ ส่วนได้เสยีในการร่วมค้า)) 
( )  เป็นผู้บริหารส าคญัออ กจิการหรือออ บริษัทใหญ่ออ กจิการ 
(จ) เป็นสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดออ บุคคลตามอ้อ (ก) หรือ ( ) 
(ฉ) เป็นกิจการที่บุคคลตามอ้อ ( ) หรือ (จ) มีอ านาจควบคุม หรือ ควบคุมร่วม 

หรือมอีทิธพิลอย่า มนีัยส าคญั หรือมอี านาจในการออกเสยี อย่า มีนัยส าคัญใน

กจิการนั้นๆ ทั้ นี้ ไม่ว่าโดยทา ตร หรือทา อ้อม หรือเป็นโคร การผลประโยชน์

ตอบแทนหลั การจ้า  าน ส าหรับผลประโยชน์ออ พนัก านออ กจิการหรือออ 

กจิการที่เกี่ยวอ้อ กนั (มาตรฐานการบญัชีฉบับที่ ๒๔และ ๔๗) 

“อิทธิพลอย่างมี

นยัส าคญั” 

หมายถ ึ 

 

 

อ านาจในการเอ้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทา การเ ินและ 

การด าเนิน านออ กิจการ แต่ไม่ถึ ระดับที่จะควบคุมนโยบายดั กล่าว การมีอิทธิพล

อย่า มีนัยส าคัญอาจได้มาจากการเป็นผู้ถือหุ้นจากอ้อก าหนดออ กฎหมาย หรือจาก

อ้อตกล ในสญัญา(มาตรฐานการบญัชีฉบับที่ ๒๔, ๔๕ และ ๔๖)  

๕. ค าศพัทท่ี์นิยามในคู่มือจรรยาบรรณของสหพนัธน์กับญัชีนานาชาติ (IFAC)  

Acceptable level -

ระดบัท่ียอมรบัได ้

หมายถ ึ ระดับที่บุคคลที่สาม ที่มีความรอบรู้ และมีความสมเหตุสมผล เมื่อได้พิจารณา

อ้อเทจ็จริ และสถานการณ์ทั้ หมดที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้รับและทราบใน

อณะนั้นแล้ว น่าจะสรุปได้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ปฏบิัติตามหลักการพ้ืนฐาน

โดยไม่อาจผ่อนปรนได้แล้ว 

Advertising  

- การโฆษณา 

 

หมายถ ึ การสื่อสารอ้อมูลสารสนเทศต่อสาธารณะเกี่ยวกบั านหรือความช านาญที่ให้บริการ

โดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพเพ่ือให้ได้มาซึ่  านบริการทา 

วิชาชีพ 

Assurance client - 

ลูกค้างานให้ความ

เช่ือมัน่ 

 

หมายถ ึ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลด ัต่อไปนี้  

(ก) ผู้ที่รับผิดชอบต่อเร่ือ ที่จะตรวจสอบ ส าหรับ านที่เป็นการราย าน

โดยตร  หรือ 

(ข) ผู้ที่รับผิดชอบต่ออ้อมูลออ เร่ือ นั้นๆ และอาจรับผิดชอบต่อเร่ือ ที่ให้
ความเชื่อมั่นส าหรับ านที่เกี่ยวอ้อ กบัค ารับรอ  

Assurance 

engagement  

– งานให ้  

ความเช่ือมัน่ 

 

หมายถ ึ หมายถ ึ  านที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทา วิชาชีพให้ความเหน็โดยสรุป 

ซึ่  ก าหนดอึ้ นมาเ พ่ือเ พ่ิมระดับความเชื่ อมั่นออ ผู้ที่ ประส ค์ใ ช้ราย าน 

นอกเหนือจากผู้ที่มหีน้าที่รับผดิชอบต่อผลออ การประเมินหรือการวัดค่าออ เร่ือ 

ที่ตรวจสอบตามหลักเกณฑ ์

(ส าหรับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ านให้ความเชื่อมั่นให้ดูแม่บท านให้ความเชื่อมั่นที่

ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ อธิบายถึ อ ค์ประกอบและวัตถุประส ค์ออ  านให้



๑๓๖ 

 

ความเชื่อมั่นและก าหนดว่า านใด ถือเป็น านที่ต้อ ปฏบิัติตามมาตรฐานการสอบ

บญัชี (TSAs) มาตรฐาน านสอบทาน (TSREs)และมาตรฐานการปฏบิัติ านที่ให้

ความเชื่อมั่น (TSAEs)) 

Assurance team –

กลุ่มผูป้ฏิบติั งานให้

ความเช่ือมัน่ 

 

หมายถ ึ (ก) สมาชิกทุกคนออ กลุ่มผู้ปฏบิตั ิานให้ความเชื่อมั่น 

(อ) สมาชิกอื่นทุกคนออ ส านัก านที่มอีทิธพิลโดยตร ต่อผลออ การปฏบิตั ิานให้

ความเชื่อมั่น หมายรวมถ ึ 

(๑) ผู้ที่เป็นผู้ก าหนดผลตอบแทน หรือให้ค าปรึกษา บริหารจัดการโดยตร  

หรือผู้ที่ก  ากับดูแลการปฏิบัติ านให้ความเชื่อมั่นออ หุ้นส่วนที่รับผิดชอบ านให้

ความเชื่อมั่น 

(๒) ผู้ที่ ให้ค าปรึกษาด้านเทคนิคหรือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเฉพาะออ 

อตุสาหกรรม รายการหรือเหตกุารณท์ี่เกี่ยวกบั านให้ความเชื่อมั่นนั้น และ 

(๓) ผู้ที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพส าหรับ านบริการที่ให้ความ

เชื่อมั่น รวมถ ึผู้ที่สอบทานการควบคุมคุณภาพ านให้ความเชื่อมั่น 

Audit client  

- ลูกคา้งานสอบ

บญัชี 

 

หมายถ ึ กจิการที่ส  านัก านปฏิบัติ านสอบบัญชีให้ ในกรณีที่ลูกค้าเป็นบริษัทจดทะเบียน 

ลูกค้า านสอบบัญชีจะรวมถึ กิจการที่เกี่ยวอ้อ  ถ้าในกรณีที่ลูกค้าไม่ใช่บริษัทจด

ทะเบยีน ลูกค้า านสอบบญัชีรวมถ ึกจิการที่เกี่ยวอ้อ ที่ลูกค้ามีการควบคุมทา ตร 

หรือทา อ้อม 

** อ้อสั เกต (คณะอนุกรรมการฯ กลุ่มย่อยผู้สอบบัญชี เห็นว่า ให้ใช้อ้อความว่า 

“กิจการที่ส  านัก านปฏิบัติ านสอบบัญชีให้” เพราะอ้อความส่วนที่เหลืออาจไม่

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทย เนื่อ จากมาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้

ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีหลักต้อ ตรวจสอบบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่

เกี่ยวอ้อ ในกลุ่ม 

หมายเหตุ : กรณีของประเทศไทย หมายถึง เฉพาะกิจการท่ีส านกังาน

ปฏิบติังานสอบบญัชีใหเ้ท่านั้น เนื่องจากกฎหมายไม่ไดก้ าหนดใหผู้ส้อบบญัชี

หลกัตอ้งตรวจสอบบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งในกลุ่ม 

Audit engagement  

– งานสอบบญัชี 

 

หมายถ ึ  านที่ให้ความเชื่อมั่นที่ผู้สอบบัญชีแสด ความเห็นว่า  บการเ ินจัดท าอึ้ นตาม

แม่บทการราย านทา การเ ินที่รับรอ ทั่วไป  านสอบบัญชีนี้ปฏบิัติตามมาตรฐาน

การสอบบัญชีระหว่า ประเทศ ทั้ นี้ รวมถึ การตรวจสอบ บการเ ินที่ก  าหนดโดย

กฎหมาย 

 
Audit team  

– กลุ่มผูป้ฏิบติั 

งานสอบบญัชี 

 

หมายถ ึ (ก) สมาชิกทุกคนออ กลุ่มผู้ปฏบิตั ิานสอบบญัชี 

(อ) สมาชิกอื่นทุกคนออ ส านัก านที่มอีทิธพิลโดยตร ต่อผล านออ  านสอบบญัชี 

รวมถ ึ 

(๑) ผู้ที่เป็นผู้ก าหนดผลตอบแทนหรือให้ค าปรึกษาบริหารจัดการโดยตร  

หรือผู้ที่ก  ากับดูแลหุ้นส่วนที่ รับผิดชอบ านตรวจสอบบัญชีนั้นๆ รวมถึ ผู้ที่มี

ต าแหน่ สู กว่าหุ้นส่วนที่ รับผิดชอบ านสอบบัญชีซึ่  เป็นหุ้นส่วนอาวุโส หรือ

กรรมการผู้อ านวยการ (ผู้บริหารส ูสดุหรือเทยีบเท่า)  



๑๓๗ 

 

(๒) ผู้ที่ ใ ห้ค าปรึกษาด้านวิชาการหรือเกี่ ยวกับประเด็นปัญหาเฉพาะ

อตุสาหกรรม รายการหรือเหตกุารณท์ี่เกี่ยวกบั านสอบบญัชี และ 

(๓) ผู้ที่รับผิดชอบการควบคุมคุณภาพ านสอบบัญชีในระดับ าน รวมถึ ผู้ที่

ปฏบิตั ิานสอบทานการควบคุมคุณภาพ านสอบบญัชี และ 

(ค) ผู้ที่อยู่ในส านัก านเครืออ่ายซึ่ มอีทิธพิลโดยตร ต่อผลออ  านสอบบญัชี 

Close family  

-สมาชิกครอบ ครวัท่ี

ใกลชิ้ด 

หมายถ ึ บดิา มารดา บุตร หรือ พ่ีน้อ  ซึ่ ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว 

Contingent fee - 

ค่ า ธ ร รม เนี ยม  ท่ี

ข้ึนอยู่กบัผลงาน 

 

หมายถ ึ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ค านวณตามหลักเกณฑ์ที่ก  าหนดล่ว หน้า โดยสัมพันธ์กับ

ผลลัพธ์ออ รายการหรือผลออ บริการที่ส  านัก านให้ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่

ก  าหนดโดยศาลหรือหน่วย านก ากับดูแลอื่นออ รัฐไม่ถือว่าเป็นค่าธรรมเนียมที่

อึ้นอยู่กบัผล าน 

Direct financial 

interest  

- ส่วนไดเ้สีย ทาง

การเงินโดยทางตรง 

 

หมายถ ึ ส่วนได้เสยีทา การเ ินที ่

(ก) บุคคลหรือกจิการเป็นเจ้าออ โดยตร และควบคุมได้ส่วนไดเ้สียทา การเ ินที่
บริหารโดยบุคคลอื่นที่มอี  านาจตดัสนิใจ)  หรือ 

(ข) บุคคลหรือกจิการควบคุมอยู่หรือสามารถมีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจในการล ทุนเพ่ือ
รับผลประโยชน์จากเครื่อ มือหรือสื่อในการล ทุน ทรัพย์สนิ กอ ทุน หรือประโยชน์

อื่นใด 

Director or officer  

- กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ 
 

หมายถ ึ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ หรือผู้ที่ปฏิบัติภาระหน้าที่

เดยีวกนั โดยไม่ค านึ ถ ึต าแหน่ ซึ่ อาจแตกต่า กนัไปในแต่ละประเทศ 

Engagement 

partner  

- หุน้ส่วนผูร้บั ผิด

ชอบในงาน 

 

หมายถ ึ หุ้นส่วนหรือบุคคลอื่นในส านัก านผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อ านและผลการ

ปฏิบัติ าน และรับผิดชอบต่อราย านที่เผยแพร่ในนามออ ส านัก าน (และเป็น

บุคคลที่มีอ านาจตามที่สภาวิชาชีพบัญชีหรือกฎหมาย หรือหน่วย านทา การ

ก าหนดให้ม)ี 

 

Engagement quality 

control review  

- การสอบทานการ

ควบคุมคุณภาพ  

หมายถ ึ กระบวนการที่ออกแบบเพ่ือให้ได้การประเมินผลที่เที่ย ธรรม ก่อนหรือ ณ วันที่

เสนอราย าน ต่อการตัดสินใจที่มีสาระส าคัญออ กลุ่มผู้ปฏบิัติ าน และผลสรุปที่

เสนอราย าน 

Engagement team  

- กลุ่มผู ้ปฏิบติังาน 

 
 

หมายถ ึ หุ้นส่วนและกลุ่มผู้ปฏิบัติ านทุกคนที่ปฏิบัติ าน และบุคคลที่ได้รับว่าจ้า โดย

ส านัก าน หรือส านัก านเครืออ่าย เพ่ือปฏบิัติ านตามอั้นตอนการท า านให้ความ

เชื่ อมั่น ทั้ นี้ ไม่รวมถึ ผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่ได้รับว่าจ้า โดยส านัก าน หรือ

ส านัก านเครืออ่าย 



๑๓๘ 

 

Existing accountant  

- ผูป้ระกอบ  วิชาชีพ

บญัชีในขณะนั้น 

    

หมายถ ึ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ได้รับการแต่ ตั้ ให้ปฏบิัติ าน บัญชี หรือให้บริการด้านการ

ท าบัญชี ภาษีอากร ให้ค าปรึกษา หรือให้บริการอย่า อื่นที่คล้ายคลึ กันแก่ลูกค้าใน

อณะนั้น 

External expert - 

ผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 

   

 

หมายถ ึ บุคคล (ผู้ที่ไม่ใช่หุ้นส่วน หรือสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิตั ิานทา วิชาชีพ รวมถึ พนัก าน

ชั่วคราวออ ส านัก าน หรือส านัก านเครืออ่าย) หรืออ ค์กรที่มีทกัษะ ความรู้  ความ

ช านาญและประสบการณ์ในสาอาอื่นนอกจากสาอาการบัญชี หรือการตรวจสอบบัญชี 

ซึ่   านออ บุคคลเหล่านั้นช่วยประกอบวิชาชีพบัญชีในการได้มาซึ่  หลักฐานที่

เหมาะสมเพีย พอ 

Financial interest  

- ส่วนไดเ้สีย

ทางการเงิน 

หมายถ ึ ส่วนได้เสียในส่วนออ ผู้ถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่น, หุ้นกู้, เ ินกู้ หรือ ตราสารหนี้ ออ 

กจิการ รวมถึ ตราสารสทิธแิละภาระผูกพันในการได้มาซึ่ ส่วนได้เสยี และตราสารอนุพันธ์

ซึ่ เกี่ยวอ้อ โดยตร กบัส่วนได้เสยีนั้น 

Financial statements  

- งบการเงิน 

 
 

หมายถ ึ การน าเสนออ้อมูลทา การเ ินในอดีตอย่า เป็นระบบ รวมถึ หมายเหตุประกอบ บ

การเ ินที่เกี่ยวอ้อ  ซึ่ มจุีดมุ่ หมายเพ่ือสื่อสารทรัพยากรทา เศรษฐกจิหรือภาระผูกพัน

ออ กจิการ ณ เวลาหนึ่  หรือการเปล่ียนแปล ในเร่ือ นั้นส าหรับช่ว ระยะเวลาหนึ่ ตาม

แม่บทการราย านทา การเ ิน หมายเหตุประกอบ บการเ ินที่เกี่ยวอ้อ โดยทั่วไป

ประกอบด้วยการสรุปนโยบายการบัญชีที่ส  าคัญ และอ้อมูลอธิบายอื่น ๆ ค าศัพท์นี้

สามารถเชื่อมโย ถึ  บการเ ินฉบับสมบูรณ์ แต่กส็ามารถอ้า ถึ  บการเ ินแยกเฉพาะ 

เช่น  บแสด ฐานะทา การเ ิน หรือ  บก าไรอาดทุน และหมายเหตุประกอบ บที่

เกี่ยวอ้อ  

Financial statements 

on which the firm 

will express an 

opinion  

- งบการเงินท่ีผูส้อบ

บัญชี (ส านักงาน) 

จะแสดงความเห็น 

หมายถ ึ ในกรณหีน่วย านเดยีวจะแสด เป็น บการเ ินเฉพาะกจิการ ในกรณ ีบการเ ินรวม

จะแสด รวมถ ึ บการเ ินออ กลุ่มกจิการ เป็น บการเ ินรวม 

Firm  

- ส านกังาน 

 
 

หมายถ ึ 

 

(ก)  กจิการเจ้าออ คนเดยีว ห้า หุ้นส่วน หรือ บริษัทออ ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี 

(อ) กจิการที่ควบคุมกจิการอ้า ต้นตามอ้อ (ก) ผ่านการเป็นเจ้าออ  การจัดการ 

หรือโดยวิธอีื่น และ 

(ค) กจิการที่ถูกควบคุมโดยกจิการอ้า ต้นตามอ้อ(ก) ผ่านการเป็นเจ้าออ  การ

จัดการ หรือโดยวิธอีื่น 

Immediate family  

- สมาชิกใน

หมายถ ึ สามี/ภรรยา(หรือบุคคลที่มีความสมัพันธใ์นลักษณะคู่สมรส) หรือบุคคลผู้อยู่ใน

ความอปุการะเลี้ย ดูออ บุคคลทั้ สอ  



๑๓๙ 

 

ครอบครวั   

Independence  

- ความเป็นอิสระ 

 

 

หมายถ ึ ความเป็นอสิระ คอื 

(ก)  ความเป็นอิสระดา้นจิตใจ  

 ภาวะทา จิตใจซึ่ กล้าที่จะแสด ความเห็น โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อทิธพิลใดๆ 

ซึ่ มผีลกระทบต่อการใช้วิจารณญาณเย่ีย ผู้ประกอบวิชาชีพ ความเป็นอสิระด้านจิตใจนี้

จะส่ ผลให้บุคคลใด ๆ สามารถปฏบิตั ิานได้ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ความเที่ย ธรรม

และสามารถใช้ความส สยัเย่ีย ผู้ประกอบวิชาชีพได้ 

(ข)ความเป็นอิสระอนัเป็นท่ีประจกัษ ์ 

การหลีกเล่ีย อ้อเทจ็จริ และการตกอยู่ในสถานการณต่์า  ๆ ที่มนีัยส าคัญซึ่ 

อาจท าให้บุคคลที่สามซึ่ ได้ใช้วิจารณญาณเย่ีย วิญญูชนและได้รับทราบอ้อเทจ็จริ 

ต่า  ๆ และสถานการณ์ดั กล่าวแล้วอาจเชื่อได้ว่าส านัก านหรือสมาชิกในทีม

 านสอบบญัชีหรือทมี านให้ความเชื่อมั่นอาดความซื่อสตัย์สจุริต ความเที่ย ธรรม 

หรืออาดการใช้วิจารณญาณเย่ีย ผู้ประกอบวิชาชีพ 

 

Indirect financial 

interest  

- ส่วนได้เสีย

ทางการเงินโดยออ้ม 

หมายถ ึ ส่วนได้เสยีทา การเ ินที่ได้รับจากการล ทุนเอ หรือโดยผ่านตัวกลา  ซึ่ บุคคลหรือ

กิจการผู้ล ทุนไม่มีอ านาจในการควบคุมหรือไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการ

ล ทุนนั้น 

Key audit partner  

- ผูส้อบบญัชีหลกั 

   
 

หมายถ ึ หุ้นส่วนผู้รับผิดชอบใน านบุคคลผู้รับผิดชอบการสอบทานการควบคุมคุณภาพ และ

หุ้นส่วนการสอบบัญชีอื่น(ถ้ามี)ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ าน โดยเป็นผู้ ใช้ดุลยพินิจในการ

ตัดสินใจ เร่ือ ส าคัญที่เกี่ยวอ้อ กับการตรวจสอบ บการเ ินที่ส  านัก านต้อ แสด 

ความเห็นในราย านการสอบบัญชี หุ้นส่วนการสอบบัญชีรายอื่นในที่นี้ อาจรวมถึ 

หุ้นส่วนการสอบบัญชีที่ รับผิดชอบ านสอบบัญชีในบริษัทย่อยหรือส่วน านที่มี

สาระส าคัญ ทั้ นี้ อึ้ นอยู่กับสถานการณ์และบทบาทหน้าที่ออ บุคคลผู้นั้นในการ

ปฏบิตั ิานสอบบญัชี 

Listed entity  

- กิจการท่ีจด

ทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์

หมายถ ึ กจิการที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือตราสารหนี้ เสนออายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์

หรือมีการซื้ ออายภายใต้การก ากบัดูแลออ  ตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วย านก ากับ

ดูแลอื่น 

Network  

- เครือข่าย 

 

หมายถ ึ โคร สร้า ที่ใหญ่อึ้นซึ่  

(ก) มจุีดมุ่ หมายเพ่ือสร้า ความร่วมมอื และ 

(อ) มจุีดมุ่ หมายที่ชัดเจนเพ่ือแบ่ ปันก าไรและต้นทุน แบ่ ส่วนความเป็นเจ้าออ  

การควบคุม หรือการบริหารจัดการ นโยบายการควบคุมคุณภาพร่วมกนั กลยุทธ์

ทา ธุรกิจร่วมกนั การใช้ชื่อร่วมกันหรือ การใช้ทรัพยากรผู้ ประกอบวิชาชีพส่วนที่

ส  าคญัร่วมกนั 

Network firm  

- ส านกังาน

หมายถ ึ ส านัก านหรือกจิการที่อยู่ในเครือเดยีวกนักบัส านัก านสอบบญัชี 
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เครือข่าย     

Office  

- ส านกังานท่ีท างาน 

หมายถ ึ ส านัก านที่ท า านย่อยที่แบ่ โดยใช้เกณฑก์ารจัดตั้ อย่า ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์

ทา ภมูศิาสตร์หรือทา สายปฏบิตั ิาน  

Professional 

accountant  

- ผูป้ระกอบวิชาชีพ

บญัชี 

 

หมายถ ึ บุคคลผู้เป็นสมาชิกออ สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านการท า

บัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการวา ระบบบัญชี ด้านการ

บัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี และบริการเกี่ยวกับการ

บญัชีด้านอื่นตามที่กฎกระทรว ก าหนดให้เป็นวิชาชีพบัญชี รวมทั้ ผู้ซึ่ อึ้นทะเบียน

ไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี และให้หมายรวมถึ  หัวหน้าคณะบุคคลหรือหัวหน้า

ส านัก านหรือผู้มอี  านาจกระท าการแทนนิตบุิคคลตามมาตรา ๑๑ ด้วย 

Professional 

accountant  

in business  

- ผูป้ระกอบวิชาชีพ

บัญชีในหน่วยงาน

ธุรกิจ 

หมายถ ึ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ปฏบิัติ านทั้ ในฐานะที่เป็นผู้บริหารหรือไม่ใช่ผู้บริหารกต็าม 

ในหน่วย านภาคการพาณิชย์ ภาคอุตสาหกรรม การบริการ ภาครัฐ ภาคการศึกษา ใน

อ คก์รไม่แสว ก าไรหน่วย านก ากบัดูแล หน่วย านทา วิชาชีพ หรือผู้ประกอบวิชาชีพ

บญัชีที่มสีญัญารับ านกบัหน่วย านด ักล่าวอ้า ต้น 

Professional 

accountant in public 

practice – ประกอบ

วิชา ชีพบญัชีท่ีให ้

บริการทางวิชาชีพ 

หมายถ ึ ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีในส านัก านที่ให้บริการทา วิชาชีพ โดยไม่ค านึ ว่าเป็นการ

ปฏบิตั ิานประเภทใด (ตวัอย่า เช่น ไม่ว่าจะเป็น  านสอบบญัชี  านด้านภาษีอากร 

หรือ านให้ค าปรึกษา) ค านิยามนี้ สามารถน าไปใช้อ้า ถึ  ส านัก านที่ผู้ประกอบ

วิชาชีพบญัชีที่ให้บริการทา วิชาชีพปฏบิตั ิานด้วย 

Professional services  

- บริการทางวิชาชีพ  

 

หมายถ ึ  านบริ การด้ านการบัญชี หรื อสาอาความเชี่ ยวชาญที่ เกี่ ยวอ้ อ  ซึ่  ต้ อ ให้ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นผู้ปฏบิัติ าน รวมถึ บริการด้านการท าบัญชี การสอบบัญชี ภาษี

อากร การให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการ และ การบริหารจัดการทา การเ ิน 

Public interest 

entity  

- กิจการท่ีมีส่วนได้

เสียต่อสาธารณะ 

  
 

หมายถ ึ กจิการที่มส่ีวนได้เสยีต่อสาธารณะ 

(ก) กจิการที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ และ 

(อ) กจิการที่ 

(1) กฎหมายหรืออ้อบ ัคับก าหนดว่ากจิการนั้นมสี่วนได้เสยีต่อสาธารณะหรือ 

(2) กฎหมายหรืออ้อบั คับก าหนดให้มีการตรวจสอบบัญชี เพ่ือให้เป็นไปตาม

อ้อบั คับด้านความเป็นอิสระซึ่ ใช้กับกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดย

อ้อบั คับดั กล่าวอาจก าหนดอึ้นโดยหน่วย านที่มีอ านาจควบคุมที่เกี่ยวอ้อ  รวมถึ 

หน่วย านที่มอี  านาจควบคุมด้านการตรวจสอบบญัชี 

Related entity  

-กิจการท่ีเกี่ยว ขอ้ง

กนั 

   
 

หมายถ ึ กจิการใด ๆ ที่มคีวามสมัพันธก์บัลูกค้าในลักษณะต่อไปนี้ : 

(ก) กจิการใด ๆ ที่มอี  านาจควบคุมลูกค้าทั้ ทา ตร และทา อ้อม ถ้าลูกค้านั้น

มสีาระส าคญัต่อกจิการ 

(ข) กจิการใด ๆ ซึ่ มีส่วนได้เสยีทา การเ ินโดยทา ตร ต่อลูกค้า ถ้ากจิการ
นั้นมีอิทธิพลอย่า มีนัยส าคัญอย่า มากต่อลูกค้าและส่วนได้ เสียในลูกค้านั้นมี



๑๔๑ 

 

สาระส าคญัต่อกจิการ 

(ค) กจิการใด ๆ ที่ลูกค้ามอี านาจควบคุมทั้ ทา ตร และทา อ้อม 

(ง) กจิการใด ๆ ที่ ลูกค้าหรือกจิการที่เกี่ยวอ้อ กบัลูกค้าตาม (ค) มีส่วนได้เสีย
ทา การเ ินทา ตร ที่ท าให้มีอิทธิพลอย่า มีนัยส าคัญต่อกิจการนั้นและส่วนได้เสีย

ด ักล่าวมสีาระส าคญัต่อลูกค้าและกจิการที่เกี่ยวอ้อ กบัลูกค้าตาม (ค) และ 

(จ) กจิการใด ๆ ซึ่ อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักบัลูกค้า โดยที่ทั้ กิจการนั้น
และลูกค้ามสีาระส าคญัต่อกจิการที่ควบคุม 

Review client  

- ลูกคา้งานสอบ

ทาน   

หมายถ ึ กจิการใด ๆ ที่ส  านัก านปฏบิตัหิน้าที่ในการสอบทาน บการเ ินให้ 

Review engagement  

- งานสอบทานงบ

การเงิน 

  

 

หมายถ ึ  านประเภทที่ให้ความเชื่อมั่นที่ปฏบิตัติามมาตรฐานการสอบทานหรือเทยีบเท่า ซึ่ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีจะแสด ความเหน็ต่ออ้อสรปุต่อ บการเ ินว่าไม่พบสิ่ ที่เป็น

เหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเชื่อว่า บการเ ินไม่ได้จัดท าอึ้นตามแม่บทการบัญชี

ในการราย านทา การเ ินที่เกี่ยวอ้อ ในส่วนที่มีสาระส าคัญหรือไม่ โดยอาศัย

วิธกีารซึ่ ไม่สามารถได้หลักฐานทั้ หมดตามที่ก  าหนดในการตรวจสอบ 

Review team  

-กลุ่มผูป้ฏิบติั 

งานสอบทาน 

   

 

หมายถ ึ (ก)สมาชิกทุกคนออ กลุ่มผู้ปฏบิตั ิานสอบทาน บการเ ิน และ 

(อ)สมาชิกอื่นทุกคนออ ส านัก านที่มีอิทธิพลโดยตร ต่อผลออ  านสอบทาน 

รวมถ ึ 

(๑) ผู้ที่ก  าหนดผลตอบแทนหรือผู้ซึ่  มีอ านาจในการควบคุมโดยตร  

ผู้บริหารหรือผู้ที่ก  ากับดูแลหุ้นส่วนที่ดูแล านสอบทาน รวมถึ บุคคลที่

อยู่ในระดับอาวุโสถัดมาซึ่ มีต าแหน่ ส ูกว่าหุ้นส่วนที่ดูแล านสอบทาน 

ไปจนถ ึแต่ละคนในระดบัหุ้นส่วนอาวุโสหรือกรรมการผู้อ านวยการ 

(๒) ผู้ที่ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกบัประเดน็ธุรกรรมหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวอ้อ เฉพาะ

ด้านทา อตุสาหกรรมและทา เทคนิค และ 

(๓) ผู้ที่ดูแลด้านการควบคุมคุณภาพ านสอบทานรวมถึ บุคคลที่ท าหน้าที่

สอบทานการควบคุมคุณภาพ านสอบทาน และ 

(ค)ทุกคนที่อยู่ในเครืออ่ายส านัก านที่มอีทิธพิลโดยตร ต่อผลออ  านสอบทาน 

Special purpose 

financial statements  

- งบการเงินท่ีมี

วตัถุประสงคเ์ฉพาะ  

หมายถ ึ  บการเ ินที่จัดท าอึ้นตามแม่บทการบัญชีในการราย านทา การเ ินที่ก  าหนดอึ้น

เพ่ือให้อ้อมูลทา การเ ินแก่ผู้ใช้ที่มวีัตถุประส คเ์ฉพาะ 

Those charged with 

governance - ผูม้ี

ห น้า ท่ี ก า กับ ดู แ ล

กิจการ 

หมายถ ึ บุคคลที่มคีวามรับผดิชอบในการก ากบัดูแลทศิทา เชิ กลยุทธอ์อ กจิการและภาระ

ผูกพันในส่วนที่เกี่ยวอ้อ กบัการปฏบิตัหิน้าที่ความรับผดิชอบออ กจิการ ซึ่ รวมถึ 

การก ากบัดูแลกระบวนการจัดท าราย านทา การเ ิน 



๑๔๒ 

 

 


