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************************ 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นางสาวสุธีรา หงษ์มณี ผู้จัดการส่วนงานเลขานุการมาตรฐานวิชาชีพ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) ผู้ท าหน้าที่พิธีกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีสมาชิกลงชื่อเข้าร่วมการ
ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2561 จ านวน 282 คน ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ 280 คน และสมาชิกสมทบ 2 คน 
ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ที่ก าหนดว่า “เมื่อมีสมาชิก
สามัญเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 200 คน เป็นองค์ประชุม” จึงขอเริ่มการประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี 
ประจ าปี 2561 โดยเรียนเชิญนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี และคณะกรรมการ 
สภาวิชาชีพบัญชีขึ้นประจ าที่นั่งบนเวท ีพร้อมกล่าวแนะน ากรรมการสภาวิชาชีพบัญชีบนเวที ดังนี้ 

1. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
2. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ อุปนายกคนที่หนึ่ง และประธานคณะกรรมการ

วิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี 
3. นายวรวิทย์ เจนธนากุล อุปนายกคนที่สอง และประธานคณะกรรมการ 

วิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร 
4. นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี อุปนายกคนที่สาม และประธานคณะกรรมการ

วิชาชีพบัญชีด้านการท าบัญชี 
5. ศ.สมฤกษ์ กฤษณามระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี 
6. รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี 
7. นายเจษฎา อนุจารี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 
8. นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการวางระบบบัญชี 
9. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการบัญชีภาษีอากร 
10. รศ.กอบแก้ว รัตนอุบล กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 
11. รศ. ดร.สมชาย สุภัทรกุล กรรมการและประธานคณะกรรมการก าหนด 

มาตรฐานการบัญชี 
12. นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน ์ กรรมการและประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
13. นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ กรรมการและเลขาธิการ 
14. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการและนายทะเบียน 



ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 2561 วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561  หน้าที่ 2 

15. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการและเหรัญญิก 
16. นางดารินทร์ หยกไพศาล กรรมการและประชาสัมพันธ์ 
17. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการและพัฒนาวิชาชีพบัญชี 

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในฐานะประธานที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับ
สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี และกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ประจ าปี 2561 และมอบให้ 
นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ กรรมการและเลขาธิการ แจ้งเกี่ยวกับเอกสารประกอบการประชุม ระเบียบวาระ
การประชุม และวิธีปฏิบัติในการประชุมให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. เอกสารประกอบการประชุมครั้งนี้ได้เผยแพร่ให้สมาชิกทราบทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี 
เป็นการล่วงหน้าเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 รวมถึงได้ส่งหนังสือเชิญประชุมลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ให้แก่
สมาชิกทุกท่านแล้ว ซึ่งหนังสือดังกล่าวได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมกับข้อมูลประกอบและความเห็นของ
กรรมการในแต่ละวาระ โดยวาระการประชุมมีดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ประจ าปี 2560 

วาระท่ี 3 รายงานผลการด าเนินงานเพื่อทราบ 

วาระท่ี 4 พิจารณารับรองงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

วาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
ประจ าปี 2561 

วาระท่ี 6 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบ ารุงสมาชิก
และค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... 

วาระท่ี 7 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 

วาระท่ี 8 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. .... 

วาระท่ี 9 เรื่องอ่ืน ๆ (หากมี) 

2. วิธีปฏิบัติในการประชุม 

2.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุม 

2.2 การออกเสียงเพ่ือลงมติ ใช้วิธีการยกมือ โดยให้สมาชิกสามัญที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออก
เสียงยกมือให้ฝ่ายเลขานุการนับจ านวนสมาชิกที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และจ านวนที่เหลือจะถือว่าเห็นด้วย 

2.3 ในการเสนอความเห็นหรือค าถาม ขอให้สมาชิกเสนอความเห็นหรือค าถามที่มีความกระชับ
และตรงประเด็น เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประธานได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชียึดมั่นนโยบายที่ได้ให้ไว้กับสมาชิก และปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว 

ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ประจ าปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 
3 มิถุนายน 2560 

กรรมการและเลขาธิการ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี 
ประจ าปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุม 
หน้าที่ 3 - 19 โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่สมาชิก เพ่ือพิจารณาเป็นการ
ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ซึ่งไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงาน 
การประชุมดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ประจ าปี 
2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ประจ าปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 
มิถุนายน 2560 ตามท่ีเสนอ 

วาระที่ 3 รับทราบผลการด าเนินงาน 

ประธานรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีและคณะอนุกรรมการ 
วิชาชีพบัญชีแต่ละด้านในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งการ
บริหารงานของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีชุดนี้ ได้มุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพบัญชี และให้ความส าคัญกับผู้ที่มี 
ส่วนได้เสีย (stakeholder) ทุกกลุ่ม โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้ก าหนดพันธกิจและยุทธศาสตร์ที่ตอบโจทย์ทั้งระดับ
บุคคล ระดับองค์กร และระดับประเทศ รวมทั้งด าเนินการส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถ
พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนและรองรับกับการเติบโตของธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน โดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีได้ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2560 – 2563 
ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอันท าให้เกิดคุณค่าแก่สมาชิก 
ผู้ประกอบวิชาชีพ และสังคม 

พันธกิจ  

1. สร้างและพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับ
สากล 

2. พัฒนาและส่งเสริม ความรู้ทางการบัญชีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ 

3. เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ ด้านวิชาชีพบัญชีเพ่ือให้ค าปรึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ใช้
งบการเงิน 
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4. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในการร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ 
และระดับสากล  

5. ส่งเสริมและก ากับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีที่มี
ระบบการจัดการที่ทันสมัย และให้บริการอย่างมืออาชีพ 

สภาวิชาชีพบัญชีให้ความส าคัญกับการพัฒนาวิชาชีพบัญชีให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง โดยการ
ด าเนินการต่อยอดสิ่งที่ดแีละเติมเต็มสิ่งที่ขาดในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การต่อยอดสิ่งท่ีดี 

1.1 ด้านมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานวิชาชีพอ่ืน ๆ  
สภาวิชาชีพบัญชี ได้มีการติดตามและปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพบัญชี ให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล รวมถึงการติดตามและศึกษาผลกระทบมาตรฐานวิชาชีพบัญชีที่อาจมีผลกระทบในการปฏิบัติ 
และหาทางแก้ไขให้เหมาะสมกับบริบทธุรกิจประเทศไทย 

1.2 ด้านสอบบัญชี 
สภาวิชาชีพบัญชีมีการพัฒนาคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอย่างต่อเนื่องผ่านการอบรม

สัมมนาต่าง ๆ และจัดการอบรมจรรยาบรรณให้ผู้สอบบัญชีรายใหม่ให้เป็นที่ยอมรับ รวมถึงพัฒนากระบวนการ
เกี่ยวกับหนังสือยืนยันยอดข้อมูลธนาคารร่วมกับผู้แทนธนาคาร เพ่ือลดภาระงานของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้  
ได้ปรับปรุงพัฒนาการสื่อสาร “เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ (KAMs) ของผู้สอบบัญชีกับผู้ที่เก่ียวข้อง 

1.3 ด้านการท าบัญชีและด้านภาษี 
สภาวิชาชีพบัญชีมีการพัฒนาความรู้ทางบัญชี กฎหมาย และภาษีอากรให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

อย่างต่อเนื่อง เช่น จัดการอบรมโครงการนักบัญชีภาษีอากร และผลักดันให้มีการลดข้อแตกต่างระหว่างบัญชี  
กับภาษี โดยประสานความร่วมมือกับกรมสรรพากร นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดโครงการส่งเสริมเกษตรกร
ให้รู้จักการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบ 

1.4 ด้านการศึกษา 
สภาวิชาชีพบัญชีมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ให้กับนิสิตนักศึกษาสาขาการบัญชีทั่วประเทศ 

ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การร่วมเป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรการบัญชีให้กับสถาบันการศึกษา การจัดการ
แข่งขันตอบค าถามทางบัญชีระดับประเทศ และแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ นอกจากนี้  
สภาวิชาชีพบัญชีได้ด าเนินโครงการอบรม TFRS ฉบับใหม่ส าหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ (Train the 
Trainer) อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้สอนสาขาการบัญชีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ 

1.5 ด้านการพัฒนาความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  
สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอบรมสัมมนาต่าง ๆ ให้ทันสมัย เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้สอดคล้องกับธุรกิจในยุค Thailand 4.0 เช่น 
- โครงการพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุนและ SME  
- โครงการวุฒิบัตร CFO และโครงการ Orientation Course ส าหรับ CFO และสมุห์บัญชี 

โดยได้รับความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) 
- โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ โดยการศึกษาด้วยตนเอง Self-Study และ 

Learn & Test CPD 
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- โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงิน (DIP-TFR) และโครงการประกาศนียบัตร
ด้านการตรวจสอบภายใน (IACP) และ 

- โครงการวุฒิบัตรนักบัญชีภาษีอากร เป็นต้น 

2. การเติมเต็มสิ่งท่ีขาด 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ก าหนดนโยบายต่าง ๆ เพ่ือการเติมเต็มสิ่งที่ขาดให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ดังนี้ 
2.1 การลดค่าบ ารุงสมาชิก ซึ่งจะมีพิจารณาหลักการและเหตุผลในการประชุมครั้งนี้ (วาระที่ 6) 
2.2 การสนับสนุน SMEs ให้มีการใช้ระบบบัญชีที่ดี โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง 

อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร และภาคเอกชน เพ่ือจัดท าโครงการพัฒนาระบบบัญชีชุดเดียว 
ซ่ึงระบบดังกล่าวจะท าให้ผู้ประกอบการสามารถบันทึกรายการธุรกรรมปกติ และระบบจะด าเนินการบันทึกบัญชี 
จัดท างบการเงิน พร้อมน าส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรได้โดยอัตโนมัติ โดยคาด
ว่าจะเห็นผลภายในปี 2561 นี้  

2.3 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการสมาชิก โดยร่วมมือกับกรมการปกครอง ในการใช้
ข้อมูลทะเบียนราษฎร การเพ่ิมช่องทางการช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผ่านร้านสะดวกซื้อ ปรับปรุงและพัฒนา
เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีและช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ให้เข้าถึงสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  การ
เพ่ิมศูนย์ทดสอบเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในต่างจังหวัด  การจัดตั้งศูนย์ทดสอบเพ่ือรับ
ใบรับรองความรู้ความสามารถด้านการบัญชีสาขาต่าง ๆ เช่น ด้านบัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี และการ
เพ่ิมช่องทางการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี 

นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ให้ความส าคัญกับวิชาชีพบัญชีมากขึ้น ท าให้ 
สภาวิชาชีพบัญชีได้เข้าไปมีบทบาทร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือผลักดันและส่งเสริมการพัฒนา
ประเทศผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ส านักงาน ก.ล.ต. จัดโครงการ Orientation Course ส าหรับ CFO ของบริษัท IPOs และ 
CFO ของบริษัทจดทะเบียน 

2. ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการ CG Code ใหม่ “บริษัท 
จดทะเบียนไทยก้าวไกลไปกับ Thailand 4.0” และ “Essential Roles of Those Charged with Governance  
on New Auditor Reports” 

3. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนา “การควบคุมภายในยุค Thailand 4.0” 
4. ส านักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดสัมมนา “เรียนรู้เพื่อพัฒนา KAM” 
5. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร เพ่ือพัฒนาระบบบัญชีชุดเดียว 
6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา “พัฒนานักบัญชีอาเซียนสู่ตลาดการค้าชายแดน” และ 

“รับฟังความคิดเห็นกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและวิชาชีพบัญชี” 
7. กรมการปกครอง ลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU “การใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติ

ราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธี ONLINE” 
8. ส านักงาน ป.ป.ช. และหอการค้าร่วมระหว่างประเทศจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น “การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต”  
9. สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทย จัดการประชุมเพ่ือพิจารณา

กระบวนการเกี่ยวกับหนังสือยืนยันยอดข้อมูลธนาคาร 
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10. สมาคมธนาคารไทย ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดโครงการสัมมนา 
“เพ่ือให้ความรู้และการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะช่วยยกระดับความรู้และ 
เพ่ิมขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs” ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD)  
ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติการภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against 
Corruption: CAC) และจัดสัมมนา “กระดาษท าการเพ่ือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร” 

11. สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพ้ืนกรุงเทพฯ (ISACA Bangkok Chapter) 
ท าบันทึกความร่วมมือ MOU “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบภายในและด้านการตรวจสอบและ
ควบคุมระบบสารสนเทศ” และจัดการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน “Cyber Security ส าหรับผู้ตรวจสอบ
และนักบัญชีในยุค 4.0” 

ประธานกล่าวสรุปว่า ผลจากการด าเนินการที่ครอบคลุมและต่อเนื่อง ท าให้วิชาชีพบัญชีมีรากฐาน 
ที่แข็งแกร่ง รวมทั้งเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งจะสร้างการยอมรับในภาคธุรกิจและน าไปสู่ โอกาส
ทางการแข่งขันที่สูงขึ้น ซ่ึงจะเห็นว่าปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีมีสมาชิกรวมมากกว่า 80,000 คน เป็นสมาชิกจาก 
12 สาขา ทั่วประเทศมากกว่า 16,000 คน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่ 4 พิจารณารับรองงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการและเหรัญญิก เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน 
งบการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งรายงานงบการเงินดังกล่าวได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชี นางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขทะเบียน 6838 สังกัด
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เรียบร้อยแล้ว โดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และรายงานเกี่ยวกับ 
ความเสี่ยงในเรื่องการรับรู้รายได้เป็นวรรคเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAM)  

สภาวิชาชีพบัญชีได้เผยแพร่งบการเงินดังกล่าวผ่านเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 
2561 ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมหน้าที่ 21 - 62 โดยเกณฑ์การ
จัดท างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย (PAEs) และสรุปสาระส าคัญ
รายงานทางการเงินในภาพรวมให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. งบแสดงฐานะการเงิน 

1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน 186.6 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จ านวน 48.4 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 35 โดยมีสาเหตุหลัก ได้แก ่

(1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนจ านวน 84.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 134 
เนื่องจากมีหุ้นกู้ที่ครบก าหนด และอยู่ระหว่างการพิจารณาแหล่งลงทุน โดยในเบื้องต้นจะลงทุนในหุ้นกู้บริษัท 
ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 2 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามกรอบการบริหารการลงทุนของสภาวิชาชีพ
บัญชี นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจ าสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเล็กน้อย จึงไม่ได้ด าเนินการ  
น าฝากเป็นเงินฝากประจ า ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารเงินฝากดังกล่าว 
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(2) เงินลงทุนชั่วคราวลดลงจ านวน 35.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 เนื่องจากหุ้นกู้
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ครบก าหนด และไม่มีการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาแหล่ง
ลงทุน 

1.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 440.4 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2559 จ านวน 1.6 ล้านบาท 
โดยสาเหตุหลักเกิดจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดเพ่ิมขึ้นจ านวน 19.3 ล้านบาท ซึ่งเป็น
รายการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจ านวน 
16.5 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากค่าเสื่อมราคาประจ าปี 

1.3 หนี้สินรวม จ านวน 246.1 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จ านวน 14.2 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 6 ประกอบด้วย 

(1) หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มข้ึนจากปี 2559 จ านวน 5.0 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักเกิดจาก
รายได้รับล่วงหน้า (ไม่เกิน 1 ปี) เพิ่มขึ้นจ านวน 6.8 ล้านบาท 

(2) หนี้สินไม่หมุนเวียน เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จ านวน 9.2 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักเกิด
จากรายได้รับล่วงหน้า (เกิน 1 ปี) เพ่ิมขึ้นจ านวน 17.1 ล้านบาท หักเงินอุดหนุนรอการรับรู้ลดลงจ านวน  
8.7 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นเงินอุดหนุนรอการรับรู้จากงบสนับสนุนเพ่ือการจัดหาและปรับปรุงอาคารที่ท าการใหม่
จ านวน 71.8 ล้านบาท โดยได้ทยอยรับรู้เป็นรายได้ในปี 2560 จ านวน 7.0 ล้านบาท และเงินอุดหนุนเพ่ือการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 36.6 ล้านบาท โดยได้ทยอยรับรู้เป็นรายได้จ านวน 2.7 ล้านบาท 

2. งบรายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจ านวน 35.1 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 จ านวน 2.6 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 8 ซึ่งเกิดจากรายได้เพ่ิมขึ้นจ านวน 9.4 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นจ านวน 6.8 ล้านบาท โดยสาเหตุ
หลักเกิดจากเงินเดือนและสวัสดิการเพิ่มขึ้นจ านวน 4.4 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2561 มีเจ้าหน้าที่เพ่ิมขึ้น 2 คน 
และมีการปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 5 นอกจากนี้ ไม่มีการปันส่วนเงินเดือนของแผนก IT เพ่ือหักจากเงินอุดหนุน
เพ่ือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประมาณ 2.3 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2554 สภาวิชาชีพบัญชีมี 
คดีความกับบริษัทผู้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงหยุดการใช้เงินอุดหนุนฯ ดังกล่าว เนื่องจากผู้บริหาร
เกรงว่าอาจขัดกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าว 

สมาชิกในที่ประชุมมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ดังนี้ 

1. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ สมาชิกสามัญกล่าวชื่นชมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีที่ท าให้ 
สภาวิชาชีพบัญชีมีรายได้เพ่ิมขึ้น และได้สอบถามเกี่ยวกับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก เนื่องจากผู้สอบบัญชี
ได้รายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงในเรื่องการรับรู้รายได้เป็นวรรคเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ (KAM) รวมทั้งการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเพ่ือจัดหาและปรับปรุงอาคารที่ท าการแห่งใหม่ และเงินอุดหนุนค่าพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 21 แต่การเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวเป็นการสรุปจ านวนที่ได้รับ เบิกจ่าย และคงเหลือ จึงขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์หรือ
เงื่อนไขของเงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอกเพ่ิมเติม และสภาวิชาชีพบัญชีได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือ
เงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่อย่างไร  
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การชี้แจง 

กรรมการและเหรัญญิกกล่าวว่า จากรายงานของผู้สอบบัญชีได้รายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงในเรื่องการ
รับรู้รายได้เป็นวรรคเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ (KAM) เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีมีรายได้หลายประเภท จึง
จัดเป็นความเสี่ยงในการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีได้รายงานการสอบบัญชีในเรื่อง KAM ของปี 2560 
เช่นเดียวกันกับรายงานการสอบบัญชี ปี 2559 ส่วนเรื่องเงินอุดหนุนจากภาครัฐ สภาวิชาชีพบัญชีได้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั้งสองส่วนตามข้อตกลงกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

2. นางศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ สมาชิกสามัญกล่าวชื่นชมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีที่ได้บริหารงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งงบการเงินได้สะท้อนผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในหลายด้าน และได้สอบถามรายละเอียด
ของค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้สอบบัญชี รวมทั้งความคืบหน้าในเรื่องการบริหารจัดการอาคารท ี่ท าการเดิมสามเสน
และท่ีดินเปล่าใกล้แยกซังฮ้ี 

การชี้แจง 

กรรมการและเหรัญญิกกล่าวว่า ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและก ากับดูแลผู้สอบบัญชีจ านวน 3.7 ล้านบาท 
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่ส าคัญ ได้แก่ เงินเดือนของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการก ากับดูแลคุณภาพ
งานของผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชี (TSQC) ประมาณ 2.8 ล้านบาท ค่าใช้จายเกี่ยวกับการให้บริการ
ผู้สอบบัญชีประมาณ 200,000 บาท ค่าตอบแทนวิทยากรในโครงการอบรมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ 
29,000 บาท และค่าใช้จ่ายปันส่วน (ค่าเสื่อมราคา) ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี 620,000 บาท โดยค่าใช้จ่าย 
ในการพัฒนาฯ ปี 2560 มีจ านวนลดลงจากปี 2559 ประมาณ 500,000 บาท เนื่องจากในปี 2560 มีเจ้าหน้าที่ 
TSQC ลาออก และยังไม่มีการว่าจ้างเพ่ิมเติม 

นายประเสริฐ หวังรัตน์ปราณี กล่าวว่า สภาวิชาชีพบัญชี (ในสมัยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตแห่งประเทศไทย) ได้เช่าที่ดินเปล่าจากส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ส านักงานทรัพย์สินฯ) 
ในปี 2536 และปลูกสร้างอาคาร 3 ชั้น มูลค่าประมาณ 9.3 ล้านบาท โดยได้มอบอาคารให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
ส านักงานทรัพย์สินฯ เมื่อการก่อสร้างอาคารดังกล่าวแล้วเสร็จ ซึ่งปัจจุบันมูลค่าสิทธิการเช่าได้ตัดจ าหน่ายหมดแล้ว 
และสภาวิชาชีพบัญชีได้ต่อสัญญาเช่าถึงเดือนกันยายน 2561 ส่วนที่ดินเปล่าบริเวณแยกซังฮ้ีได้รับสิทธิการเช่า 
เมื่อปี 2545 มูลค่า 10 ล้านบาท และปัจจุบันมูลค่าสิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 2.7 ล้านบาท ซึ่งต่อสัญญาเช่า 
เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 โดยส านักงานทรัพย์สินฯ จะต่อสัญญาเช่าใหม่เป็นการเช่าแบบชั่วคราวรายเดือนตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงว่า จะกระทบ
พ้ืนที่ดังกล่าวหรือไม ่ 

นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการติดตามเร่งรัดเรื่องการบริหารจัดการอาคารและที่ดินดังกล่าว
ตลอดมา และขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มหาวิทยาลัยฯ)ได้แจ้งความประสงค์ขอใช้ประโยชน์
อาคารและที่ดิน โดยมหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการลงทุนและพัฒนาอาคาร และสภาวิชาชีพบัญชีจะได้รับ
ผลประโยชน์จากการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ร่วมกัน 

3. นายวิจารณ์ จงภักดี สมาชิกสามัญได้สอบถามเกี่ยวกับนโยบายการจัดให้มีสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่
สภาวิชาชีพบัญชีว่า สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการจ่ายเงินโบนัสให้แก่เจ้าหน้าที่หรือไม่ นอกจากนี้ ได้สอบถามว่า 
เหตุใดในงบการเงินดังกล่าวไมมี่รายการภาษีเงินได้ประจ าปี 
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การชี้แจง 

กรรมการและเหรัญญิก กล่าวว่า สภาวิชาชีพบัญชีได้ให้ความส าคัญกับบุคลากร เพราะเป็นกลไก
หลักในการให้บริการแก่สมาชิก และได้จัดสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่ตามสมควร โดยมีการปรับขึ้นเงินเดือนและ
จ่ายเงินโบนัสให้แก่เจ้าหน้าที่เป็นประจ าทุกปี ซึ่งจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคนตาม
มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ใช้โดยทั่วไป ทั้งนี้ อัตราการปรับจะไม่ต่ ากว่าอัตราตลาด ส่วนประเด็น
การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของสภาวิชาชีพบัญชี เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 จึง ได้รับการยกเว้นการเสียภาษีเงินได้ประจ าปี 
ส่วนภาษีอ่ืน ๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีโรงเรือน สภาวิชาชีพบัญชีไม่ได้รับการยกเว้นแต่อย่างใด 

4. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ สมาชิกสามัญกล่าวชื่นชมสภาวิชาชีพบัญชีว่า การเปิดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6.1.1 เรื่อง นโยบายการบัญชีที่ส าคัญของรายได้จากเงินอุดหนุนจากภาครัฐ
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ในประโยคสุดท้าย “... และทยอยรับรู้ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและ
สมเหตุสมผลตลอดการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์” เป็นการใช้ภาษาที่ดี และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลเงินอุดหนุนดังกล่าวว่า สภาวิชาชีพบัญชีได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็น 2 ส่วน คือ ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน ข้อ 6.1.1 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 21 เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลและหน่วยงานอ่ืนรอการรับรู้ ซึ่งการเปิดเผยในลักษณะดังกล่าวอาจท าให้ผู้ใช้งบการเงินเกิดความเข้าใจ 
ที่คลาดเคลื่อนได้ นอกจากนี้ ได้สอบถามเรื่องผลการด าเนินงานของส านักงานสาขาในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินข้อ 4 ว่า เหตุใดจึงไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานของส านักงานสาขาพิษณุโลกและระยอง และ
เสนอให้มีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วนมากข้ึน 

การชี้แจง 

กรรมการและเหรัญญิก กล่าวว่า สภาวิชาชีพบัญชีได้ใช้เกณฑ์การจัดท ารายงานทางการเงินตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย (PAEs) และได้รับค าแนะน าจากคณะกรรมการก าหนดมาตรฐาน 
การบัญชี จึงขอขอบคุณคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีไว้ในโอกาสนี้ ส่วนเรื่องการเปิดเผยข้อมูล 
เงินอุดหนุน สภาวิชาชีพบัญชีขอรับไปพิจารณาด าเนินการต่อไป นอกจากนี้ ในประเด็นส านักงานสาขาพิษณุโลก
และระยองนั้น คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งส านักงานสาขาพิษณุโลกและระยอง 
ในปี 2560 โดยทั้งสองสาขาเริ่มด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในปี 2561 ดังนั้น ในงบการเงินปี 2560 จึงไม่ปรากฏผลการ
ด าเนินงาน 

ที่ประชุมได้พิจารณางบการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และไม่มี
ความเห็นหรือข้อสังเกตเพ่ิมเติม ดังนั้น กรรมการและเลขาธิการจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองงบการเงินดังกล่าว  

มติ ที่ประชุมรับรองงบการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2560 ตามท่ีเสนอ 
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วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2561 

กรรมการและเลขาธิการ เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
การสอบบัญชี ประจ าปี 2561 ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมหนา้ที่ 63 

ศาสตราจารย์สมฤกษ์ กฤษณามระ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ เสนอที่ประชุม
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2561 ดังนี้ 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที ่เป็น  
ผู ้ตรวจสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี และเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้ที่ประชุมคณะกรรมการ 
สภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาแต่งตั้ง โดยมีค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 235,000 บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพัน-
บาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอื่นตามท่ีเกิดข้ึนจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และ
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2561 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2561 ดังนี้ 

1. แต่งตั้งนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 หรือนางสาวสุลลิต 
อาดสวา่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7517 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 

2. ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 235,000 บาท (รวมค่าบริการ
ในออกงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษเป็นเงินจ านวน 10,000 บาท) และค่าใช้จ่ายอ่ืนตามที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี ประจ าปี 2561 และค่าตอบแทนการ
สอบบัญชีแล้ว และไม่มีความเห็นหรือข้อสังเกตเพ่ิมเติม ดังนั้น กรรมการและเลขาธิการจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
รับรองผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีดังกล่าว 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้ 

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชี ประจ าปี 2561 คือ  
- นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 หรือ 
- นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7517  

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 

2. ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 235,000 บาท (สองแสนสามหมื่น-
ห้าพันบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอ่ืนตามที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

วาระที่ 6 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบ ารุงสมาชิกและ
ค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... 

กรรมการและเลขาธิการ เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  
ว่าด้วยค่าบ ารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมหน้าที่ 
63 - 67 
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นายเจษฎา อนุจารี ในฐานะกรรมการผู้ทรงวุฒิด้านกฎหมาย เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบ ารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. .. ..  ว่า ตามที่
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมีนโยบายในการส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิก จึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
จัดท าร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีปรับปรุงแก้ไขอัตราค่าบ ารุงสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ โดยสรุป
สาระส าคัญของการแก้ไข ดังนี้ 

1) ลดค่าบ ารุงสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญจากปีละ 500 บาท เหลือปีละ 300 บาท 

2) ค่าบ ารุงสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญปีละ 300 บาท เริ่มใช้บังคับส าหรับค่าบ ารุงสมาชิก
ประจ าปี 2562 เป็นต้นไป เมื่อข้อบังคับใหม่มีผลใช้บังคับ 

3) กรณีสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญที่ช าระค่าบ ารุงสมาชิกก่อนปี 2562 ให้เป็นไปตามอัตราเดิม 
คือ 500 บาทต่อปี 

4) กรณีสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญที่ช าระค่าบ ารุงสมาชิกปี 2562 เป็นต้นไป ไว้ล่วงหน้า
ตามอัตราเดิม ให้ขยายระยะเวลาอายุสมาชิกออกไปตามสัดส่วนของอัตราค่าบ ารุงสมาชิกประจ าปีใหม่ 

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเห็นชอบร่างข้อบังคับดังกล่าว โดยให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2561 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ทั้งนี ้รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบ ารุง
สมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... และร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบ ารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม 
พ.ศ. .... มีดังต่อไปนี้ 

1. หลักการ เพ่ือก าหนดอัตราค่าบ ารุงสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญให้เกิดความเหมาะสม 

2. เหตุผล โดยที่ข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชีมีการก าหนดอัตราค่าบ ารุงสมาชิกไว้แล้ว แต่เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิก จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงอัตราค่าบ ารุงสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญให้
เหมาะสม  

3. เปรียบเทียบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบ ารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. ... .  
ฉบับเดิมและฉบับแก้ไขใหม่ ดังนี้ 

ข้อบังคับฉบับเดิม ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดค่าบ ารุงสมาชิกและ

ค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ (๑๑) มาตรา ๘ 

(๑) มาตรา ๑๖ (๔) มาตรา ๑๗ (๔) และมาตรา ๓๐ 
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา 
จักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย สภาวิชาชีพบัญชีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบ
วิชาชีพบัญชีจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดค่าบ ารุงสมาชิกและ
ค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ (๑๑) มาตรา ๘ 
(๑) มาตรา ๑๖ (๔) มาตรา ๑๗ (๔) และมาตรา ๓๐ 
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ งมาตรา ๒๙ 
ประกอบมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา              
จักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย สภาวิชาชีพบัญชีโดยความ              
เห็นชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบ
วิชาชีพบัญชีจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
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ข้อบังคับฉบับเดิม ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ 
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพ

บัญชี ว่าด้วยค่าบ ารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. 
๒๕๕๖” 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพ    
บัญชี ว่าด้วยค่าบ ารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. 
๒๕๕๖ ....” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 
๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 
๒๕๕๗ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๓) 
เรื่อง ค่าบ ารุงสมาชิก พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๓) 
เรื่อง ค่าบ ารุงสมาชิก พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่าด้วยค่าบ ารุง
สมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี ้
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสามัญ สมาชิก

วิสามัญ หรือสมาชิกสมทบ แล้วแต่กรณี 
“ผู้สอบบัญชี” หมายความว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
“ผู้ขึ้นทะเบียน” หมายความว่า ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็น 

ผู้ท าบัญชีไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี 
“ค่าบ ารุงสมาชิก” หมายความว่า ค่าสมาชิกภาพ           

ที่สมาชิกต้องช าระให้สภาวิชาชีพบัญชี 
“ค่าธรรมเนียม” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ของผู้สอบบัญชีหรือค่าขึ้นทะเบียนของผู้ขึ้นทะเบียน 
ที่ต้องช าระให้สภาวิชาชีพบัญชี 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี ้
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสามัญ สมาชิก

วิสามัญ หรือสมาชิกสมทบ แล้วแต่กรณี 
“ผู้สอบบัญชี” หมายความว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
“ผู้ขึ้นทะเบียน” หมายความว่า ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็น             

ผู้ท าบัญชีไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี 
“ค่าบ ารุงสมาชิก” หมายความว่า ค่าสมาชิกภาพ                      

ที่สมาชิกต้องช าระให้สภาวิชาชีพบัญชี 
“ค่าธรรมเนียม” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ของผู้สอบบัญชีหรือค่าขึ้นทะเบียนของผู้ขึ้นทะเบียน 
ที่ต้องช าระให้สภาวิชาชีพบัญชี 

ข้อ ๕ ค่าบ ารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียมให้ด าเนินการ
ตามข้อบังคับนี้  

ข้อ ๕ ค่าบ ารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียมให้ด าเนินการ
ตามข้อบังคับนี้ 

หมวด ๑ 
ค่าบ ารุงสมาชิก 

ข้อ ๖ ให้ก าหนดค่าบ ารุงสมาชิก เป็นดังนี้  
(ก) สมาชิกสามัญ  ปีละ ๕๐๐ บาท 
(ข) สมาชิกวิสามัญ ปีละ ๕๐๐ บาท 
(ค) สมาชิกสมทบ  ปีละ ๓๐๐ บาท 

หมวด ๑ 
ค่าบ ารุงสมาชิก 

ข้อ ๖ ให้ก าหนดค่าบ ารุงสมาชิก เป็นดังนี้  
(ก) สมาชิกสามัญ  ปีละ ๕๐๐ ๓๐๐ บาท 
(ข) สมาชิกวิสามัญ  ปีละ ๕๐๐ ๓๐๐ บาท 
(ค) สมาชิกสมทบ  ปีละ  ๓๐๐ บาท 

หมวด ๒ 
ค่าธรรมเนียม 

ข้อ ๗ ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมเป็นดังนี้  
(ก) ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี ปีละ ๒,๐๐๐ บาท 
(ข) ผู้ขึ้นทะเบียนซึ่งส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา

ตรีหรือเทียบเท่าข้ึนไป ปีละ ๕๐๐ บาท 
(ค) ผู้ขึ้นทะเบียนซึ่งส าเร็จการศึกษาในระดับต่ ากว่า

ปริญญาตรี ปีละ ๓๐๐ บาท 

หมวด ๒ 
ค่าธรรมเนียม 

ข้อ ๗ ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมเป็นดังนี้  
(ก) ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี ปีละ ๒,๐๐๐ บาท 
(ข) ผู้ขึ้นทะเบียนซึ่งส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

หรือเทียบเท่าข้ึนไป ปีละ ๕๐๐ บาท 
(ค) ผู้ขึ้นทะเบียนซึ่งส าเร็จการศึกษาในระดับต่ ากว่า

ปริญญาตรี ปีละ ๓๐๐ บาท 
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ข้อบังคับฉบับเดิม ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ 
 บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๘  ค่าบ ารุงสมาชิกประจ าปีของสมาชิกสามัญและ
สมาชิกวิสามัญก่อนปี ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
สภ า วิ ช า ชี พบัญ ชี  ว่ า ด้ ว ยค่ า บ า รุ ง ส ม าชิ ก แล ะ
ค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ข้อ ๙  ค่าบ ารุงสมาชิกประจ าปีของสมาชิกสามัญและ
สมาชิกวิสามัญที่ช าระไว้ล่วงหน้า ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มี
ผลใช้บังคับ ให้ขยายระยะเวลาอายุสมาชิกออกไปตาม
สัดส่วนของค่าบ ารุงสมาชิกประจ าปี 

 

(ร่าง) ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  
ว่าด้วยค่าบ ารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... 

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดค่าบ ารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งข้ึน  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ (๑๑) มาตรา ๘ (๑) มาตรา ๑๖ (๔)  มาตรา ๑๗ (๔) และมาตรา ๓๐ 
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบัญชีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับดูแล
การประกอบวิชาชีพบัญชีจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบ ารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบ ารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๖  

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี ้

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ หรือสมาชิกสมทบ แล้วแต่กรณี 

“ผู้สอบบัญชี” หมายความว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

“ผู้ขึ้นทะเบียน” หมายความว่า ผู้ที่ข้ึนทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชีไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี 

“ค่าบ ารุงสมาชิก” หมายความว่า ค่าสมาชิกภาพที่สมาชิกต้องช าระให้สภาวิชาชีพบัญชี 

“ค่าธรรมเนียม” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของผู้สอบบัญชีหรือค่าขึ้นทะเบียนของ 
ผู้ขึ้นทะเบียนที่ต้องช าระให้สภาวิชาชีพบัญชี 

ข้อ ๕ ค่าบ ารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียมให้ด าเนินการตามข้อบังคับนี้ 
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หมวด ๑ 
ค่าบ ารุงสมาชิก 

_____________________ 
 

ข้อ ๖ ให้ก าหนดค่าบ ารุงสมาชิก เป็นดังนี้  
(ก) สมาชิกสามัญ      ปีละ ๓๐๐ บาท 
(ข) สมาชิกวิสามัญ  ปีละ ๓๐๐ บาท 
(ค) สมาชิกสมทบ  ปีละ ๓๐๐ บาท 

 

หมวด ๒ 
ค่าธรรมเนียม 

____________________ 
 

ข้อ ๗ ให้ก าหนดค่าธรรมเนียม เป็นดังนี้  
(ก)  ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี  ปีละ ๒,๐๐๐ บาท 
(ข)  ผู้ขึ้นทะเบียนซึ่งส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป  ปีละ ๕๐๐ บาท 
(ค)  ผู้ขึ้นทะเบียนซึ่งส าเร็จการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  ปีละ ๓๐๐ บาท 

บทเฉพาะกาล 
____________________ 

 
ข้อ ๘ ค่าบ ารุงสมาชิกประจ าปีของสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญก่อนปี ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบ ารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ข้อ ๙ ค่าบ ารุงสมาชิกประจ าปีของสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญที่ช าระไว้ล่วงหน้าก่อนวันที่
ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ขยายระยะเวลาอายุสมาชิกออกไปตามสัดส่วนของค่าบ ารุงสมาชิกประจ าปี 
  

ประกาศ  ณ  วันที่  ................................. พ.ศ. ....    

 
(......................................) 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
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สมาชิกสามัญมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ดังนี้ 

นายวิจารณ์ จงภักดี สมาชิกสามัญ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีที่ด าเนินการตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ในการเลือกตั้ง 

นายสุวิทัศน์ ลิมป์สุทธิรัชต์ สมาชิกสามัญ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีที่ด าเนินการ
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ในการเลือกตั้ง และได้แสดงความห่วงใยสภาวิชาชีพบัญชี เนื่องจากนโยบายดังกล่าว
เป็นผลให้รายได้ของสภาวิชาชีพบัญชีลดลง และอาจกระทบต่อการบริหารงานของสภาวิชาชีพบัญชีในอนาคต 
โดยเสนอให้สภาวิชาชีพบัญชีพิจารณามาตรการอ่ืนในการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก เช่น การส่งเสริมให้ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพและสร้างความน่าเชื่อถือ อันจะส่งผลให้ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ ได้กล่าวว่าในปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า และกรมสรรพากรการได้ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความมั่นคง มีความ
น่าเชื่อถือและศักดิ์ศรี จึงเสนอให้สภาวิชาชีพบัญชีผลักดันให้วิชาชีพบัญชีมีศักดิ์ศรีเช่นเดียวกับวิชาชีพบัญชีอ่ืน 
และสามารถใช้ต าแหน่งทางวิชาชีพบัญชีประกันผู้ต้องหาในคดีความต่าง ๆ 

การชี้แจง 

ประธาน กล่าวว่า การลดค่าบ ารุงสมาชิกดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิก
และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้สภาวิชาชีพบัญชีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาแนวทางการจัดหารายได้ทดแทน เพ่ือให้สนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องท าการศึกษา วิเคราะห์ 
และจัดท าแผนการเพ่ิมรายได้แล้ว และในเบื้องต้นสภาวิชาชีพบัญชีมีแผนงานจัดหลักสูตรให้แก่กลุ่มผู้เข้าอบรม 
ที่มีศักยภาพในการช าระค่าอบรมที่สูงเพ่ิมขึ้น รวมทั้งการท าความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญชี เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานแก่สภาวิชาชีพบัญชีเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม 
สภาวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงความส าคัญด้านการพัฒนางานบริการต่าง ๆ ให้ครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อ
สมาชิกสูงสุด นอกจากนี้ คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีชุดปัจจุบันได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ
ของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมั่นคง โดยไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหาร 

นายอ าพล ทรงจรินทร์ สมาชิกสามัญ ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเพ่ิมรายได้ค่าสมาชิก
ของสภาวิชาชีพบัญชีว่า อาจพิจารณาเพ่ิมประเภทสมาชิกเช่นเดียวกับสภาวิศวกร นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงปัญหา
ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อผู้สอบบัญชีในปัจจุบัน ได้แก่ จ านวนงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตลงนามแสดง
ความเห็นลดลง จากเดิมไม่เกินปีละ 300 งบ เป็น 200 งบ ค่าสอบบัญชีของส านักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก
ค่อนข้างต่ า ซึ่งอาจท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และการตัดราคาค่าสอบบัญชี รวมถึงการปรับ
เพ่ิมจ านวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) จากเดิม 18 ชั่วโมง เป็น 40 ชั่วโมง (แบบ
เป็นทางการ 20 ชั่วโมง และไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมง) จึงขอให้สภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาทบทวนจ านวน 
งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เหมาะสมกับจ านวนผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เพ่ือป้องกัน
การตัดราคาค่าสอบบัญชี หรือการเรียกค่านายหน้าการสอบบัญชี 
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การชี้แจง 

ประธาน กล่าวว่า สภาวิชาชีพบัญชีขอรับไปพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม โดย 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ให้ความส าคัญเรื่องการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน และหาก 
มีความคืบหน้าประการใดจะประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบต่อไป 

ที่ประชุมได้พิจารณา และไม่มีความเห็นหรือข้อสังเกตเพ่ิมเติม ดังนั้น กรรมการและเลขาธิการ 
จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองงบการเงินดังกล่าว 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบ ารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. ....  
ตามท่ีเสนอ 

วาระที่ 7 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 

กรรมการและเลขาธิการ เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ใน
เอกสารประกอบการประชุมหน้าที่ 68 - 71 

นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี เสนอที่ประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ สอบบัญชี 
รับอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ดังนี้ 

คณะอนุกรรมการบริหารสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมายให้คณะอนุกรรมการจัดท าร่างข้อบังคับ  
สภาวิชาชีพบัญชีปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้อ 10 (4) และ (5) โดยสรุป
สาระส าคัญของการแก้ไข ดังนี้ 

1) ตามข้อ 10 (4) มีดังนี ้

ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเนื่องจากได้กระท าการอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ 
แห่งวิชาชีพบัญชี โดยตัดค าว่า “อย่างร้ายแรง” ออก และเพ่ิมค าว่า “บัญชี” เพ่ือให้สอดคล้องตามความเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชีที่ต้องมีตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ซึ่งถือเป็นเรื่องสาระส าคัญ 
ในการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

2) ตามข้อ 10 (5) มีดังนี ้

ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบอาชีพจากหน่วยงานราชการหรือสถาบันวิชาชีพ  
ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชี โดยพิจารณาขณะที่บุคคลดังกล่าวยื่นค าขอรับใบอนุญาตว่าปัจจุบันเป็นผู้ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตหรือไม่เท่านั้น หากไม่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตย่อมมีผลท าให้บุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามและ
ขอรับใบอนุญาตได้ และตัดข้อความว่า “และการกระท านั้นเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีในสาระส าคัญด้วย” ออก เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวไม่ถูกตัดสิทธิในการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตตลอดชีวิตอีกต่อไป 

  



ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 2561 วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561  หน้าที่ 17 

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเห็นชอบร่างข้อบังคับดังกล่าว โดยให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ  
ประจ าปี 2561 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ทั้งนี้ รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบ ารุง
สมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... และร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... มีดังต่อไปนี้ 

1.  หลักการ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ส่วนที่เกี่ยวกับความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชีอย่างร้ายแรง และการถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการ
ประกอบอาชีพจากหน่วยงานราชการหรือสถาบันวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ให้เกิดความเป็นธรรมมาก
ยิ่งขึ้น 

2. เหตุผล โดยที่ข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชีได้ก าหนดลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเกี่ยวกับเรื่องความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชีอย่างร้ายแรงที่ยังไม่สอดคล้อง
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งอาจเกิดกรณีการตีความเป็นอย่างอ่ืนไปได้ รวมถึงเพ่ือก าหนด
ความชัดเจนเกี่ยวกับกรณีการถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบอาชีพจากหน่วยงานราชการหรือสถาบัน
วิชาชีพที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชีที่ไม่ควรถูกตัดสิทธิตลอดไป จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับนี้ 

3. เปรียบเทียบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ฉบับเดิมและฉบับแก้ไขใหม่ ดังนี้ 

 

ข้อบังคับฉบับเดิม ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ 
โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และ 

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ (๕) (๑๑) มาตรา 

๓๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม มาตรา ๓๘ วรรคสอง มาตรา 
๓๙ (๒) (๕) มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็นพระราชบัญญัติ 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย สภาวิชาชีพบัญชีจึงออกข้อบังคับไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ (๕) (๑๑) 
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม มาตรา ๓๘ 
วรรคสอง มาตรา ๓๙ (๒) (๕) มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธ รรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สภาวิชาชีพบัญชี
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๖” 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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ข้อบังคับฉบับเดิม ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ 

 

 
 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (๔) และ (๕) ของวรรคสอง
ของข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

(๔) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต เนื่องจากได้
กระท าการอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง
วิชาชีพอย่างร้ายแรง 

“(๔) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต เนื่องจากได้
กระท าการอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง
วิชาชีพบัญชีอย่างร้ายแรง 

(๕) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบ
อาชีพจากหน่วยงานราชการหรือสถาบันวิชาชีพ 
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีและการกระท านั้นเป็นการ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ในสาระส าคัญด้วย 

(๕) ไม่ เคยเป็นผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการ
ประกอบอาชีพจากหน่วยงานราชการหรือสถาบัน
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีและการกระท านั้น
เป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีในสาระส าคัญด้วย” 

 
(ร่าง) ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
_________________ 

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ (๕) (๑๑) มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม มาตรา ๓๘ วรรคสอง 
มาตรา ๓๙ (๒) (๕) มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบัญชี 
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (๔) และ (๕) ของวรรคสอง ของข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

“(๔) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเนื่องจากได้กระท าการอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง
วิชาชีพบัญชี  

(๕) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบอาชีพจากหน่วยงานราชการหรือสถาบันวิชาชีพ 
ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชี” 

ประกาศ  ณ  วันที่  .................................... พ.ศ. ….  
 

(.........................................) 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี  
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ที่ประชุมได้พิจารณาและไม่มีความเห็นหรือข้อสังเกตเพ่ิมเติม ดังนั้น กรรมการและเลขาธิการ 
จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองงบการเงินดังกล่าว 

มติ ที่ประชุมข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรั บอนุญาต 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ 

วาระที่ 8 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของ 
ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. .... 

กรรมการและเลขาธิการ เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ใน
เอกสารประกอบการประชุมหน้าที่ 72 - 96 

นางปราณี ภาษีผล ประธานคณะอนุกรรมการก าหนดจรรยาบรรณ ได้กล่าวสรุปสาระส าคัญของ
การร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ....  ว่า เนื่องจาก
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 มีส่วนที่  
ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการน าไปใช้ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านต่าง ๆ และโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐาน
จรรยาบรรณระหว่างประเทศ (IESBA) ได้แบ่งการบังคับใช้เป็นส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการ
สาธารณะและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ รวมทั้งก าหนดแนวคิดในทางปฏิบัติ เพ่ือลดอุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ จึงจ าเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) 
ดังกล่าว เพ่ือให้จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยมีความเป็นสากลและสามารถน าไปปฏิบัติได้ เช่น 
การก าหนดหลักการพ้ืนฐาน กรอบแนวคิดในการน าหลักการพ้ืนฐานไปใช้ปฏิบัติ ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ที่ให้บริการสาธารณะและส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในหน่วยงานธุรกิจรวมทั้งให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
กับสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเห็นชอบร่างข้อบังคับดังกล่าว โดย 
ให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2561 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายละเอียดบันทึกหลักการ
และเหตุผลประกอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ....  
และสรุปสาระส าคัญของร่างข้อบังคับดังกล่าวดังต่อไปนี้ 

1. หลักการ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

2. เหตุผล โดยที่ข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชีมีการก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ไว้แล้ว เพ่ือให้ถูกต้องตามจริยธรรมแหงวิชาชีพบัญชี รวมทั้งให้สอดคล้องกับประมวลจรรยาบรรณของสหพันธ์
นักบัญชีระหว่างประเทศ แต่ยังมีส่วนที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการน าไปใช้ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ที่ให้บริการสาธารณะและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ รวมทั้งแนวคิดในการปฏิบัติเพ่ือลดอุปสรรค
ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามหลักการพ้ืนฐานของจริยธรรมแห่งวิชาชีพตามที่คณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณ
ระหว่างประเทศ (IESBA) ก าหนด ดังนั้น เพ่ือให้จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยมีความเป็นสากล
และสามารถน าไปปฏิบัติได้ จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เหมาะสม  
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3. เปรียบเทียบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. .... 
ดังนี้ 

ข้อบังคับฉบับเดิม ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ 
โดยที่ เ ป็นการสมควรก าหนดจรรยาบรรณของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรื อผู้ ซึ่ งขึ้ นทะเบียนไว้ กับ 
สภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการควบคุมความ
ประพฤติและการด าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หรือ
ผู้ซึ่ งขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีให้ถูกต้องตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดจรรยาบรรณของ                
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับ 
สภาวิชาชีพบัญชีเพ่ือใช้ เป็นแนวทางในการควบคุม 
ความประพฤติและการด าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี หรือผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีให้
ถูกต้องไปเป็นตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ (๔) (๙) และ (๑๑) 
มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติ 
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สภาวิชาชีพบัญชี
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ (๔) (๙) และ 
(๑๑) มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แห่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา  ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สภาวิชาชีพบัญชี
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
(ฉบับที่ ๑๙) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
(ฉบับที่ ๑๙) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ….” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามเดือน 
นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสาม
เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 
๑๙) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี ้
“ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า ผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีด้านการท าบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการ
บัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษี
อากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี และบริการ
เกี่ยวกับการบัญชีด้านอ่ืนตามที่กฎกระทรวงก าหนดให้เป็น
วิชาชีพบัญชี รวมทั้งผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี 
และให้หมายรวมถึงหัวหน้าคณะบุคคลหรือหัวหน้า
ส านักงานหรือผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล ตาม

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี ้
“ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า ผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีด้านการท าบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้าน
การบัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการ
บัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการ
บัญชี  และบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านอ่ืนตาม 
ที่กฎกระทรวงก าหนดให้เป็นวิชาชีพบัญชี และให้
หมายความรวมทั้งถึงผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพ
บัญชี และให้หมายรวมถึงหัวหน้าคณะบุคคลหรือ



ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 2561 วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561  หน้าที่ 21 

ข้อบังคับฉบับเดิม ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ 
มาตรา ๑๑ ด้วย หัวหน้าส านักงานหรือผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติ

บุคคล ตามมาตรา ๑๑ ด้วย 

“ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า  
ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนเพ่ือเป็นผู้ท าบัญชีตามมาตรา ๑๑ มาตรา 
๔๔ หรือที่จะมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙ 

“ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี” หมายความ
ว่า ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนเพ่ือเป็นผู้ท าบัญชีตามมาตรา ๑๑ 
มาตรา ๔๔ หรือที่จะมีการตราพระราชกฤษฎีกาตาม
มาตรา ๙ 

 “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะ” 
หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส านักงาน 
ที่ให้บริการทางวิชาชีพ  

 “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในหน่ วยงานธุรกิจ” 
หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ได้รับการ
ว่าจ้างในกิจการหรือกลุ่มของกิจการในด้านต่าง ๆ เช่น 
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการ การศึกษา 
ภาครัฐ องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร หน่วยงานก ากับดูแล
หรือองค์กรวิชาชีพ หรือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มี
ข้อตกลงผูกพันกับกิจการดังกล่าว 

 “ส านักงาน” หมายความว่า  
(๑) ผู้ที่ปฏิบัติงานคนเดียว คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน

หรือบริษัทของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  
(๒)  กิจการที่ควบคุมฝ่ายต่าง ๆ ตามข้อ (๑) ผ่าน

การเป็นเจ้าของ การจัดการ หรือ วิธีการรูปแบบอ่ืน  
(๓) กิจการที่ถูกควบคุม โดยฝ่ายต่าง ๆ ตามข้อ (๑) 

ผ่านการเป็นเจ้าของ การจัดการ หรือ วิธีการรูปแบบอ่ืน 
“ผู้รับบริการ” หมายความว่า ผู้รับบริการ ตามมาตรา 

๔๗ (๓) ได้แก่ 
(๑)  ผู้ว่าจ้างผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และ/หรือ 
(๒) ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และบุคคลอ่ืน

ที่ใช้ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้วยความสุจริตและ
จ าเป็น 

“ผู้รับบริการ” หมายความว่า ผู้รับบริการ ตาม 
มาตรา ๔๗ (๓) ได้แก่ 

(๑) ผู้ว่าจ้างผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และ/หรือ 
(๒) ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และบุคคล            

อ่ืนที่ใช้ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้วยความ
สุจริตและจ าเป็น 

“ผู้ ที่ ผู้ ป ร ะก อบ วิ ช า ชี พบัญ ชี ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ ” 
หมายความว่า ผู้ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่ให้ 
อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคล ตาม
มาตรา ๔๗ (๔) 

“ผู้ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่ ให้” 
หมายความว่า ผู้ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่
ให้ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติ
บุคคลตามมาตรา ๔๗ (๔) 

 “ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล” หมายความว่า บุคคล หรือ
กลุ่มบุคคล หรือองค์กร หรือกลุ่มองค์กร ซึ่งมีความ
รับผิดชอบต่อ 
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ข้อบังคับฉบับเดิม ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ 
ก) การก ากับดูแลทิศทางเชิงกลยุทธ์ของกิจการ  
ข) ภาระผูกพันที่เกี่ยวกับการรับผิดชอบของกิจการ 
ค) การก ากับดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน 
ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล อาจรวมถึงบุคคลในระดับ

บริหาร ตัวอย่ าง เช่น สมาชิกระดับบริหารของ
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ เจ้าของกิจการที่เป็นผู้จัดการ 

“ความโปร่งใส” หมายความว่า ภาพลักษณ์ที่แสดงให้
เห็นถึงการปฏิบัติ งานตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ และ
มาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนดไว้ และไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือ
บิดเบือนความจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งสามารถติดตาม
ตรวจสอบได้ 

“ความโปร่งใส” หมายความว่า ภาพลักษณ์ที่แสดง
ให้เห็นถึง การปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ และ
มาตรฐานวิชาชีพ ที่ก าหนดไว้ และไม่ปกปิดข้อเท็จจริง            
หรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งสามารถ
ติดตามตรวจสอบได้ 

“ความเป็นอิสระ” หมายความว่า การปฏิบัติหน้าที่โดย
ปราศจากอิทธิพลของบุคคลอ่ืนที่ท าให้เกิดความสงสัยใน
ความเป็นกลางหรือความเที่ยงธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี ความเป็นอิสระนี้จะต้องเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือให้
ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นที่เชื่อถือได้ 

“ความเป็นอิสระ” หมายความว่า การปฏิบัติหน้าที่          
โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอ่ืนที่ท าให้เกิดความ              
สงสัยในความเป็นกลางหรือความเที่ยงธรรมของ                   
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ความเป็นอิสระนี้จะต้องเป็น 
ที่ประจักษ์ เพ่ือให้ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
เป็นที่เชื่อถือได้ 

“ความเที่ยงธรรม” หมายความว่า การใช้ดุลยพินิจเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพโดยปราศจากความล าเอียง อคติ ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอิทธิพลของบุคคลอ่ืน 

“ความเที่ยงธรรม” หมายความว่า การใช้ดุลยพินิจ           
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพโดยปราศจากความล าเอียง อคติ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอิทธิพลของบุคคลอ่ืน 

“กรอบวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า หลักการมาตรฐาน 
และแนวปฏิบัติของวิชาชีพบัญชี 

“กรอบวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า หลักการ
มาตรฐาน และแนวปฏิบัติของวิชาชีพบัญชี 

“ความซื่อสัตย์สุจริต” หมายความว่า การประพฤติ
อย่างตรงไปตรงมา จริงใจ ซื่อตรงต่อวิชาชีพไม่คดโกง  
ไม่หลอกลวง ปฏิบัติงานบนหลักฐานที่เป็นจริงและเชื่อถือได้ 
ไม่อ้างหรือยินยอมให้บุคคลอื่นอ้างว่าได้ปฏิบัติงาน ถ้าไม่ได้
ปฏิบัติงานจริง 

“ความซื่อสัตย์สุจริต” หมายความว่า การประพฤติ   
อย่างตรงไปตรงมา จริงใจ ซื่อตรงต่อวิชาชีพไม่คดโกง 
ไม่หลอกลวง ปฏิบัติงานบนหลักฐานที่เป็นจริงและ                
เชื่อถือได้ ไม่อ้างหรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนอ้างว่าได้
ปฏิบัติงาน ถ้าไม่ได้ปฏิบัติงานจริง 

“ความรู้ความสามารถ” หมายความว่า การใช้ความรู้
ความสามารถ ความช านาญในการปฏิบัติวิชาชีพบัญชีด้วย
ความเอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถ ความเพียรพยายาม 
และความระมัดระวังรอบคอบเพ่ือที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมั่นใจได้ว่ามี
ผลงานทางวิชาชีพที่อยู่บนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์ มาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน และวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 

“ความรู้ความสามารถ” หมายความว่า การใช้
ความรู้ความสามารถ ความช านาญในการปฏิบัติ
วิชาชีพบัญชีด้วยความเอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถ 
ความเพียรพยายาม และความระมัดระวังรอบคอบ
เพ่ือที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และมั่นใจได้ว่ามีผลงานทางวิชาชีพที่อยู่
บนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
และวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
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ข้อบังคับฉบับเดิม ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ 
“การรักษาความลับ” หมายความว่า การไม่น าข้อมูลใด ๆ 

ที่โดยปกติองค์กรไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผย 
หรือใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอ่ืน เว้นแต่ในกรณี
ที่ เป็นการเปิดเผยตามสิทธิหรือหน้าที่ ที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายหรือในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

“การรักษาความลับ” หมายความว่า การไม่น า
ข้อมูล ใด  ๆ ที่ โดยปกติองค์กร ไม่ ได้ เปิ ด เผยต่อ
สาธารณชนไปเปิดเผย หรือใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน
หรือบุคคลอ่ืน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการเปิดเผยตาม
สิทธิหรือหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือในฐานะ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

“ความ เสื่ อม เสี ย เกีย รติ ศั กดิ์ แห่ ง วิ ช าชีพบัญชี ”
หมายความว่า  

(๑) การกระท าการใด ๆ ที่ เป็นเหตุให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีต้องได้รับโทษการประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
ตามมาตรา ๔๙ โดยมีลักษณะการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

“ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี ”
หมายความว่า  

(๑) การกระท าการใด ๆ ที่เป็นเหตุให้ผู้ประกอบ
วิ ช า ชี พบัญ ชี ต้ อ ง ไ ด้ รั บ โ ทษ ก า ร ป ระพฤ ติ ผิ ด
จรรยาบรรณ ตามมาตรา ๔๙ โดยมีลักษณะการกระท า
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(ก) ลงลายมือชื่อแสดงความเห็นในการสอบบัญชีโดย
มิได้ปฏิบัติงานตรวจสอบใด ๆ หรือควบคุมการสอบบัญชี
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

(ข) มีพฤติกรรมรับจ้างลงลายมือชื่อ หรือยอมให้ใช้ชื่อ 
ทั้งท่ีไม่ได้มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีหรือ
มาตรฐานการบัญชี 

(ค) แสดงความเห็นต่องบการเงินที่น าส่งหน่วยราชการ
หลายแห่ง โดยงบการเงินแต่ละชุดแสดงข้อมูลต่างกันโดย
ไม่มีเหตุผลสมควร 

(ง) แ จ้ ง ข้ อ ค ว า ม ห รื อ จั ด ท า ร ว ม ถึ ง ก า ร ใ ช้
พยานหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่ว่าเป็นพยาน หลักฐาน
อันเป็นเท็จไม่ว่ าจะจัดท าโดยบุคคลใดก็ตามในการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี 

(จ) แนะน าให้ผู้รับบริการเสียภาษีอากรไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยทุจริตหรือมีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากร 

(ฉ) มีพฤติกรรมอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการสภา
วิชาชีพบัญชี ก าหนดว่าเป็นพฤติกรรมอันน ามาซึ่งความ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี 

(๒) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพบัญชี 
จากหน่วยงานราชการหรือสถาบันวิชาชีพอ่ืนที่ควบคุมและ
หรือก ากับดูแลเนื่องจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในสาระส าคัญ 

(ก) ลงลายมือชื่อแสดงความเห็นในการสอบบัญชี
โดยมิได้ปฏิบัติงานตรวจสอบใด ๆ หรือควบคุมการสอบ
บัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

(ข) มีพฤติกรรมรับจ้างลงลายมือชื่อ หรือยอมให้
ใช้ชื่อ ทั้งที่ไม่ได้มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีหรือมาตรฐานการบัญชี 

(ค) แสดงความเห็นต่องบการเงินที่น าส่งหน่วย
ราชการหลายแห่ง โดยงบการเงินแต่ละชุดแสดงข้อมูล
ต่างกันโดยไม่มีเหตุผลสมควร 

(ง) แจ้ ง ข้ อ ค ว ามหรื อ จั ดท า ร ว มถึ ง กา ร ใ ช้
พยานหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่ว่าเป็นพยาน 
หลักฐานอันเป็นเท็จไม่ว่าจะจัดท าโดยบุคคลใดก็ตาม
ในการประกอบวิชาชีพบัญชี 

(จ) แนะน าให้ผู้รับบริการเสียภาษีอากรไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยทุจริตหรือมีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี
อากร 

(ฉ) มีพฤติกรรมอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการสภา
วิชาชีพบัญชี ก าหนดว่าเป็นพฤติกรรมอันน ามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี 

(๒)  เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ
บัญชี จากหน่วยงานราชการหรือสถาบันวิชาชีพอ่ืที่
ควบคุมและหรือก ากับดูแลเนื่องจากการประพฤติผิด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในสาระส าคัญ  
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ข้อบังคับฉบับเดิม ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ 
 หมวด ๑ 

บททั่วไป 
 ข้อ ๕ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ

ประโยชน์สาธารณะ 
ภายใต้ข้อบังคับของวรรคหนึ่ง หากมีกฎหมายใด ๆ 

ที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของข้อบังคับนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชียังต้องปฏิบัติ
ตามข้ออ่ืน ๆ ของข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๔ ภายใต้บังคับในหมวดที่ ๒ ถึงหมวดที่ ๗ ของ
ข้อบังคับนี้ ที่ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติ 
หรืองดเว้นการปฏิบัติใด ๆ ให้หมายความรวมถึงการกระท า
ของบุคคลอื่น ผู้ซึ่ง 

(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรับรู้ หรือ 
 

(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชียินยอมให้อ้างชื่อ  
ในการปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติใด ๆ ซึ่งจะท าให้

เกิดการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับฉบับนี้ เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือบุคคล
อ่ืนโดยมิชอบด้วย 

ข้อ ๔ ๖ ภายใต้ข้อบังคับในหมวดที่ ๒ ถึงหมวดที่ ๗ 
ของข้อบังคับนี้ ที่ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ต้องปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติใด ๆ ให้หมายรวมถึง 
การกระท าของบุคคลอื่น ผู้ซึ่ง 

(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรับรู้ถึงการกระท านั้น 
หรือ 

(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชียินยอมให้อ้างอิงชื่อตน  
ในการปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติใด ๆ ซึ่งจะท า

ให้ เกิดการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับฉบับนี้ 
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือ     
บุคคลอื่นโดยมิชอบด้วย 

ข้อ ๕ ให้นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นผู้รักษาการให้
เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๕ ให้นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นผู้รักษาการ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๖  จรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชี
นอกจากที่ ก าหนดไว้ ในข้อบั งคับนี้  ให้ เป็น ไปตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗  

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๖ ๗ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
นอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗  

เ พ่ือให้กระบวนการบังคับใช้จรรยาบรรณด าเนิน
โดยสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม นายกสภาวิชาชีพบัญชี โดย
การอนุมัติของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมีอ านาจ
ออกข้อก าหนดใด ๆ เกี่ยวกับการดังกล่าว 

ข้อก าหนดนั้น ต้องอยู่ภายในกรอบของพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา จึงใช้บังคับได้ 

เพ่ือให้กระบวนการบังคับใช้จรรยาบรรณด าเนิน
โดยสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
โดยอนุมัติของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมีอ านาจ
ออกข้อก าหนดใด ๆ เกี่ยวกับการดังกล่าว 

ข้ อ ก า ห น ด นั้ น  ต้ อ ง อ ยู่ ภ า ย ใ น ก ร อ บ ข อ ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ และเมื่อได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงใช้บังคับได้ 
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ข้อบังคับฉบับเดิม ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ 
ข้อ ๗  ในกรณีที่มีปัญหาการตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามข้อบังคับนี้  ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี เป็น 
ผู้วินิจฉัย และถือว่าค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสภา
วิชาชีพบัญชีเป็นที่สุด 

ข้อ ๗ ๘ ในกรณีที่มีปัญหาการตีความเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพ
บัญชี เ ป็ น ผู้ วิ นิ จ ฉั ย  แล ะถื อ ว่ า ค า วิ นิ จ ฉั ย ขอ ง
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเป็นที่สุด 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง                
ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีสามารถจัดท าคู่มือ
ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตาม
แนวทางหลักการพ้ืนฐานประมวลจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่าง
ประเทศ (IESBA) เพ่ือเปิดเผยได้ด้วย 

หมวด ๒ 
ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และ

ความซ่ือสัตย์สุจริต 

หมวด ๒ 
ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และ

ความซ่ือสัตย์สุจริตหลักการพื้นฐานของ
จรรยาบรรณ 

ข้อ ๘ ความโปร่งใส 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

 

ข้อ ๘ ๙ ความโปร่งใส 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานด้วยความ

โปร่งใส 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติตามหลักการ

พ้ืนฐานของจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้  
(ก) ความซื่อสัตย์สุจริต 
ประพฤติ ตนอย่ า งตร ง ไปตร งมา  จ ริ ง ใ จ ใน

ความสัมพนัธ์ทั้งมวล ทั้งทางวิชาชีพและทางธุรกิจ 
(ข) ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ 
ไม่ยอมให้อคติ หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรืออิทธิพลอันเกินควรของบุคคลอ่ืนมาลบล้างการใช้
ดุลยพินิจทางวิชาชีพ หรือทางธุรกิจ 

ส าหรั บผู้ ป ร ะกอบวิ ช าชี พบัญชี ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร
สาธารณะ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการงานให้ความเชื่อมั่น ต้อง
มีความเป็นอิสระจากลูกค้างานให้ความเชื่อมั่นนั้น  
อันประกอบด้วย ความเป็นอิสระทางด้านจิตใจ และ
ความเป็นอิสระในเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น 
เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะ
สามารถแสดงข้อสรุป และแสดงให้ผู้อ่ืนเห็นว่า ตนได้
ข้อสรุปโดยปราศจากความล าเอียง ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรืออิทธิพลอันเกินควรของบุคคลอื่น 
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ข้อบังคับฉบับเดิม ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ 
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ

ต้องค านึงถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตาม
หลักการพื้นฐานนี้ด้วย 

(ค)  ความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการ
รักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

รักษาไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ และความช านาญ
ทางวิชาชีพในระดับที่รับรองได้ว่าลูกค้า หรือผู้ว่าจ้าง 
ได้รับบริการทางวิชาชีพที่ถึงพร้อมด้วยวิวัฒนาการ
ล่าสุดในวิธีการหรือเทคนิคการปฏิบัติงาน หรือตาม
กฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

(ง)  การรักษาความลับ 
ให้ความส าคัญกับความลับของข้อมูลที่ได้มาจาก

ความสัมพันธ์ทางวิชาชีพ และทางธุรกิจ ดังนั้น จึงไม่พึง
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับ
ก า ร อ นุ มั ติ จ า ก ผู้ มี อ า น า จ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
เฉพาะเจาะจง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามสิทธิทาง
กฎหมายหรือสิทธิทางวิชาชีพหรือเป็นหน้าที่ที่ต้อง
เปิดเผย หรือไม่น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพ่ือประโยชน์
ส่วนตนหรือเพ่ือบุคคลที่สาม 

(จ) พฤติกรรมทางวิชาชีพ 
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ

หลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ ที่อาจท าให้เกิดความเสื่อม
เสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี 

 กรณีที่จะถือเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
อันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
บัญชีมีดังต่อไปนี้  

(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพบัญชีตามข้อบังคับนี้ และเป็นการกระท าโดย 
จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  

(๒) เคยถูกลงโทษโดยค าสั่งถึงที่สุด เนื่องจาก
ประพฤติผิดจรรยาบรรณ ตามมาตรา ๔๙ แห่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่ยัง
ประพฤติผิดซ้ า หรือไม่หลาบจ า หรือไม่มีความเกรงกลัว 
ต่อการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี 
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ข้อบังคับฉบับเดิม ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ 
 (๓) กระท าความผิดในการประกอบวิชาชีพบัญชี

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๙ โดย 
ค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

(๔) กรณีอ่ืนที่คณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นว่า
เป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามาซึ่งความ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี 

รับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ได้แก่ ผู้ว่าจ้างผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี หรือบุคคลอ่ืนที่ใช้ผลงานของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีด้วยความสุจริตและจ าเป็น 

รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคล นิติบุคคล 
หรือส านักงานในหน่วยงานของผู้ประกอบวิชาชีพเอง 

 (ฉ) ความโปร่งใส 
แสดงภาพลักษณ์ให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตาม

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ และมาตรฐาน
วิชาชีพที่ก าหนดไว้  และไม่ปกปิดข้อเท็จจริง หรือ
บิดเบือนความจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งสามารถ
ติดตามตรวจสอบได้ 

 หมวด ๓ 
การน าหลักการพื้นฐานไปปฏิบัติ 

ข้อ ๙ ความเป็นอิสระ   
(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจและ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี 
(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่ปฏิบัติงานที่ตนขาด

ความเป็นอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี 

ข้อ  ๙ ๑๐ ความเป็นอิสระ กรอบแนวคิด 
(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจและ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี 
(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่ปฏิบัติงานที่ตน

ขาดความเป็นอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี 
เหตุการณ์แวดล้อมต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ปฏิบัติงานอยู่ อาจท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติตาม
หลักการพื้นฐาน ข้อบังคับนี้จึงได้ก าหนดกรอบแนวคิด
ให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้  ระบุ  ประเมิน และ
จัดการอุปสรรค เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
หลักการพื้นฐาน ดังนี้ 

(ก)  ระบุ อุปสรรคต่อการปฏิบัติตามหลักการ
พ้ืนฐาน 

(ข)  ประเมินนัยส าคัญของอุปสรรคที่ระบุไว้  
(ค)  ใช้มาตรการป้องกันที่จ าเป็น เพ่ือขจัดหรือลด  

อุปสรรคนั้น ๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพในการน า
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ข้อบังคับฉบับเดิม ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ 
กรอบแนวคิดนี้ไปใช้ อันขึ้นอยู่กับลักษณะของการ
ให้บริการ ซึ่งแยกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่
ให้บริการสาธารณะ และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีใน
หน่วยงานธุรกิจ 

เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีระบุอุปสรรคในการ
ปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน จากการประเมินอุปสรรคนั้น 
และตัดสินใจว่าอุปสรรคนั้นไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องตัดสินใจว่ามีมาตรการ
ป้องกันที่เหมาะสม และสามารถน ามาใช้เพ่ือขจัดหรือ
ลดอุปสรรคดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 
ในการตัดสินใจผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจ
ทางวิชาชีพ และค านึงว่าหากบุคคลที่สาม ซึ่งมีความ 
รอบรู้และได้ใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชน อาจสรุปโดย
ให้น้ าหนักกับข้อเท็จจริ ง เฉพาะ และเหตุการณ์
แวดล้อมทั้งหมดที่มีให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีใน
ขณะนั้นว่า อุปสรรคนั้นสามารถขจัดหรือลดให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ เมื่อน ามาตรการป้องกันมาใช้ โดย
การปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานไม่ถูกรอมชอม 

ข้อ ๑๐ ความเที่ยงธรรม 
(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานด้วยความ

ยุติธรรม ซื่อตรงต่อวิชาชีพ และต้องไม่มีส่วนได้เสียในงาน 
ที่ตนประกอบวิชาชีพ นอกจากค่าตอบแทนที่ได้รับจากการ
ประกอบวิชาชีพนั้น 

(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจบนหลักฐาน
ที่เชื่อถือได้โดยปราศจากความมีอคติและความล าเอียง 

(๓) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจอย่าง 
เที่ยงธรรมโดยหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ใด ๆ 
ที่อาจท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่สามารถปฏิบัติงานได้
โดยโปร่งใส อิสระ และซื่อสัตย์สุจริต 

ข้อ ๑๐ ๑๑ ความเที่ยงธรรมอุปสรรค 
(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานด้วย           

ความยุติธรรม ซื่อตรงต่อวิชาชีพ และต้องไม่มีส่วนได้        
เสียในงานที่ตนประกอบวิชาชีพ นอกจากค่าตอบแทน
ที่ได้รับจากการประกอบวิชาชีพนั้น 

(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจบน
หลักฐานที่เชื่อถือได้โดยปราศจากความมีอคติและ
ความล าเอียง 

(๓) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจอย่าง
เที่ยงธรรมโดยหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์หรือ สถานการณ์
ใด ๆ ที่อาจท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้โดยโปร่งใส อิสระ และซื่อสัตย์สุจริต 

 อุปสรรคอาจเกิดจากความสัมพันธ์และเหตุการณ์
แวดล้อมอันหลากหลาย อุปสรรคเหล่านั้น อาจท าให้
เกิดการรอมชอม หรือเข้าใจไปได้ว่ามีการรอมชอมของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการปฏิบัติตามหลักการ
พ้ืนฐาน ซึ่งท าให้เกิดอุปสรรคประเภทใดประเภทหนึ่ง
หรือหลายประเภท และอุปสรรคนั้นอาจกระทบต่อ
หลักการพื้นฐานได้มากกว่าหนึ่งหลักการ ดังต่อไปนี้ 
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ข้อบังคับฉบับเดิม ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ 

(ก) อุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตน  
คืออุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ทางการเงินหรือ

ผลประโยชน์อ่ืน ที่มีอิทธิพลอย่างไม่เหมาะสมต่อการ
ใช้ดุลยพินิจ หรือพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ 

(ข) อุปสรรคที่เกิดจากการสอบทานผลงานตนเอง 
คืออุปสรรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่สามารถ

ประเมินได้อย่างเหมาะสม เกี่ยวกับผลของการใช้ดุลยพินิจ
ที่ผ่านมาของตน หรือกิจกรรมหรือการให้บริการที่ตน
ได้กระท า หรือโดยบุคคลอ่ืนในส านักงานหรือองค์กร 
ผู้ว่าจ้างเดียวกัน ซึ่งเป็นผู้ที่ เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานหรือการให้บริการในปัจจุบัน 

(ค) อุปสรรคที่เกิดจากการเป็นผู้ให้การสนับสนุน  
คืออุปสรรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เป็นผู้ ให้ 

การสนับสนุนสถานภาพของลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างรายใด
รายหนึ่ ง  จน ไม่ส ามารถอยู่ ในฐานะที่ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้ด้วยความเที่ยงธรรม 

(ง) อุปสรรคที่เกิดจากความคุ้นเคย  
คืออุปสรรคที่เกิดจากความสัมพันธ์อันยาวนาน 

หรือใกล้ชิดกับลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง จนท าให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีเกิดความเห็นอกเห็นใจจนเกินไปใน
ผลประโยชน์ หรือง่ายต่อการยอมรับในผลงานของ
บุคคลดังกล่าว 

(จ) อุปสรรคที่เกิดจากการถูกข่มขู่  
คืออุปสรรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีถูกยับยั้งจาก

การปฏิบัติงานอย่างเที่ยงธรรมเนื่องจากแรงกดดัน ซึ่ง
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือซึ่งเข้าใจไปได้เช่นนั้น รวมถึง
การใช้ความพยายามที่จะใช้อิทธิพลอันเกินควรต่อ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประเมินอุปสรรคใด ๆ 
ในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน เมื่อผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีได้รู้ หรือมีเหตุผลอย่างเพียงพอที่คาดว่า
ควรรู้ถึงเหตุการณ์แวดล้อม หรือความสัมพันธ์ใด ๆ  
ที่อาจรอมชอมในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน 
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ข้อบังคับฉบับเดิม ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ 
ข้อ ๑๑  ความซื่อสัตย์สุจริต 
(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานอย่างตรงไป 

ตรงมา จริงใจ ซื่อตรงต่อวิชาชีพ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง  
(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานตรงตาม

หลักฐานที่เป็นจริง 
(๓) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่อ้างหรือยินยอมให้

บุคคลอ่ืนอ้างว่าได้ปฏิบัติงานโดยที่ไม่ได้มีการปฏิบัติงานจริง 

ข้อ ๑๑ ๑๒ ความซื่อสัตย์สุจริต  การประเมิน
นัยส าคัญของอุปสรรค 

(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานอย่าง
ตรงไปตรงมา จริงใจ ซื่อตรงต่อวิชาชีพ ไม่คดโกง  
ไม่หลอกลวง  

(๒)  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานตรงตาม
หลักฐานที่เป็นจริง 

(๓) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่อ้างหรือยินยอมให้
บุคคลอ่ืนอ้างว่าได้ปฏิบัติงานโดยที่ไม่ได้มีการปฏิบัติงาน
จริง 

(ก)  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะ  
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะต้องใช้

ดุลยพินิจในการตัดสินใจใช้วิธีที่ดีที่สุด เพ่ือจัดการกับ
อุปสรรคที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยใช้
มาตรการป้องกันเพ่ือขจัดหรือลดอุปสรรคให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ หรือยุติ หรือปฏิเสธการให้บริการ 
ที่เกี่ยวข้องในการใช้ดุลยพินิจดังกล่าว ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะต้องพิจารณาว่า 
บุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรู้และได้ใช้วิจารณญาณ
เยี่ยงวิญญูชน อาจสรุปโดยได้ให้น้ าหนักกับข้อเท็จจริง
เฉพาะและเหตุการณ์แวดล้อมทั้ งหมดที่มี ให้กับ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในขณะนั้นว่า อุปสรรคดังกล่าว
จะถูกขจัดหรือลดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 
เมื่อน ามาตรการป้องกันมาใช้ โดยไม่ท าให้การปฏิบัติ
ตามหลักการพ้ืนฐานถูกรอมชอม การพิจารณาเช่นนี้
อาจถูกกระทบด้วยเรื่องต่าง ๆ เช่น นัยส าคัญของ
อุปสรรค ลักษณะของงานที่ให้บริการ และโครงสร้าง
ของส านักงาน เป็นต้น 

 (ข) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ  
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจมีความ

รับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมเป้าหมายที่ชอบธรรมของ
องค์กรผู้ว่าจ้าง ซึ่งจรรยาบรรณนี้มิได้ขัดขวางการ
ปฏิบัติหน้ าที่ ความรับผิดชอบดั งกล่ าวให้บรรลุ
เป้าหมาย แต่กล่าวถึงกรณีที่การปฏิบัติตามหลักการ
พ้ืนฐานอาจมีการรอมชอม 
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ข้อบังคับฉบับเดิม ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจต้อง

ประเมินนัยส าคัญของอุปสรรคและต้องใช้ดุลยพินิจใน
การตัดสินใจจัดการอย่างดีที่สุดกับอุปสรรคที่อยู่ใน
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยใช้มาตรการป้องกัน
เพ่ือขจัดหรือลดอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
หรือต้องลาออกจากหน่วยงานธุรกิจ หากได้มีการ
รอมชอมและได้ใช้มาตรการป้องกันอย่างดีที่สุดแล้ว 
แต่ไม่สามารถลดอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

หมวด ๓ 
ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

หมวด ๓ 
ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงาน 
ข้อ ๑๒ ความรู้ ความสามารถ  
(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ความรู้ตามมาตรฐาน

วิชาชีพ วิธีปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความช านาญและ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพด้วยความมีสติ เอาใจใส่อย่างเต็ม
ความสามารถ และระมัดระวังรอบคอบ 

(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประกอบวิชาชีพ โดย 
มีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้ 

(๓) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประกอบวิชาชีพ ด้วย
ความมุง่มั่นและขยันหมั่นเพียร 

(๔) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องศึกษาหาความรู้และ
ความช านาญทางวิชาชีพเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนา
ความรู้ความสามารถให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

ข้อ ๑๒ ๑๓ ความรู้ ความสามารถ  
(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ความรู้ตาม

มาตรฐานวิชาชีพ วิธีปฏิบัติ กฎหมายที่เก่ียวข้อง ความ
ช านาญและประสบการณ์ทางวิชาชีพด้วยความมีสติ 
เอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถ และระมัดระวัง
รอบคอบ 

(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประกอบวิชาชีพ  
โดยมีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้ 

(๓) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประกอบวิชาชีพ 
ด้วยความมุ่งม่ันและขยันหมั่นเพียร 

(๔) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องศึกษาหาความรู้
และความช านาญทางวิชาชีพเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

ถ้าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีพบว่ามีการฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ 
ในข้อบังคับนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประเมิน
นัยส าคัญของการฝ่ าฝืน  และผลกระทบที่มี ต่ อ
ความสามารถในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน โดย
ต้องกระท าการใด ๆ เท่าที่จะท าได้ทันที เพ่ือให้ได้ผล
เป็นที่พอใจ และตัดสินใจว่าจะต้องรายงานการฝ่าฝืนนี้
ไปยังผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบจาก
การฝ่าฝืน องค์กรที่เป็นสมาชิก หน่วยงานก ากับดูแล 
ที่เก่ียวข้อง หรือผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล หรือไม่ 

ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเผชิญเหตุการณ์
แวดล้อมที่ไม่ปกติในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ อาจ
ส่งผลให้มีผลลัพธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือผลลัพธ์ที่อาจไม่
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
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ข้อบังคับฉบับเดิม ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ 
ควรปรึกษากับองค์กรที่เป็นสมาชิก หรือหน่วยงาน
ก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๓  มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
 

(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประกอบวิชาชีพให้
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการที่
เกี่ยวข้อง 

(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบ และด้วยความช านาญตามมาตรฐาน
วิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๓ ๑๔ มาตรฐานในการปฏิบัติงานมาตรการ
ป้องกัน 

(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประกอบวิชาชีพให้
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทาง 
วิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 

(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานด้วย
ความระมัดระวังรอบคอบ และด้วยความช านาญตาม
มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 

มาตรการป้องกัน คือ การกระท าหรือมาตรการอ่ืนใด
ที่อาจขจัดหรือลดอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ได้ดังนี้ 

(ก) มาตรการป้องกันที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ 
กฎหมาย หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  

(ข) มาตรการป้องกันที่จัดให้มีขึ้นในสภาพแวดล้อม
การปฏิบัติงาน 

ข้อ ๑๔  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่น าข้อมูลที่เป็น
ความลับขององค์กร ที่ตนได้มาจากการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
และความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ รวมทั้งความลับขององค์กร
ที่ตนสังกัด ไปเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้
รับทราบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์กร เว้นแต่ในกรณีที่
เป็นการเปิดเผยตามสิทธิหรือหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
หรือในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ข้อ  ๑๔ ๑๕ ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์  
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่น าข้อมูลที่เป็นความลับ
ขององค์กรที่ตนได้มาจากการปฏิบัติงานวิชาชีพ และ
ความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ รวมทั้งความลับขององค์กร
ที่ตนสังกัดไปเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้
รับทราบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์กร เว้นแต่ใน
กรณีที่เป็นการเปิดเผยตามสิทธิหรือหน้าที่ที่ก าหนดไว้
ในกฎหมาย หรือในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจเผชิญกับความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ในขณะที่ด าเนินกิจกรรมทางวิชาชีพ  
ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวท าให้เกิดอุปสรรคต่อหลักการ
พ้ืนฐานว่าด้วยความเที่ยงธรรม และหลักการพื้นฐานอ่ืน 
อุปสรรคดังกล่าวอาจเกิดข้ึนได้เม่ือ 

(ก) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด าเนินกิจกรรมทาง
วิชาชีพที่มี เรื่ องเกี่ยวข้องกับบุคคลสองฝ่ายหรือ
มากกว่า โดยผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน
ในเรื่องดังกล่าว 

(ข) ผลประโยชน์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีใน
เรื่องใด และผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
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ข้อบังคับฉบับเดิม ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ 
ทางวิชาชีพที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด าเนินกิจกรรมให้
ในเรื่องนั้นมีความขัดแย้งกัน 

 ข้อ ๑๕ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่น าข้อมูลที่เป็น
ความลับขององค์กรที่ตนได้มาจากการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
และความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ รวมทั้งความลับขององค์กร
ที่ตนสังกัด ไปใช้ เ พ่ือประโยชน์ของตนหรือบุคคลอ่ืน 
โดยมิชอบ 

ข้อ ๑๕ ๑๖ ข้อยุติ เกี่ยวกับความขัดแย้งทาง
จรรยาบรรณ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่น าข้อมูลที่
เป็นความลับขององค์กรที่ตนได้มาจากการปฏิบัติงาน
วิชาชีพ และความสัมพันธ์ ในทางธุ รกิจ  รวมทั้ ง
ความลับขององค์กรที่ตนสังกัด ไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจจ าเป็นต้องได้ข้อยุติ  
เมื่อมีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน 
ของจรรยาบรรณ โดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อง
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก าหนดทางเลือก
ปฏิบัติที่ เหมาะสม และให้น้ าหนักผลกระทบของ
ทางเลือกแต่ละทาง หากข้อขัดแย้งยังไม่ได้ข้อยุติ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจต้องด าเนินการตามล าดับ 
ดังนี้ 

(ก) ขอค าปรึกษาจากบุคคลอ่ืนที่เหมาะสมภายใน
ส านักงาน หรือองค์กรผู้ว่าจ้าง เพ่ือให้ได้รับความ
ช่วยเหลือในการหาข้อยุติดังกล่าว 

(ข) ขอค าปรึกษาจากผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลของ
องค์กร เช่น คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เมื่อเรื่องนั้นเป็นข้อขัดแย้งกับองค์กร หรือ
ภายในองค์กร 

(ค) หากไม่สามารถได้ข้อยุติเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ที่มีนัยส าคัญ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณา 
ขอค าปรึกษาทางวิชาชีพจากองค์กรทางวิชาชีพ 
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ปรึกษากฎหมาย โดยไม่ละเมิด
หลักการพื้นฐานว่าด้วยการรักษาความลับ 

หากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ด าเนินการทุกทาง 
ที่เป็นไปได้จนหมดแล้วยังไม่ได้ข้อยุติเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งทางจรรยาบรรณ ถ้าเป็นไปได้ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีควรปฏิเสธท่ีจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งนั้น โดยต้องตัดสินใจว่าในเหตุการณ์แวดล้อม
เช่นนั้นจะเป็นการเหมาะสมหรือไม่ที่จะถอนตัวจาก
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน หรือจากงานที่ได้รับมอบหมายเป็น
การเฉพาะ หรือลาออกจากงานที่ได้รับมอบหมายนั้น
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ข้อบังคับฉบับเดิม ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ 
โดยสิ้นเชิง หรือลาออกจากส านักงาน หรือจากองค์กร
ผู้ว่าจ้าง 

หมวด ๕ 
ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ 

หมวด ๕ 
ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ 

ข้อ ๑๖ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องมีความรับผิดชอบ
ตามกรอบวิชาชีพบัญชีต่อผู้รับบริการ 

ข้อ ๑๖ ๑๗ การติดต่อสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ก ากับ
ดูแล ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องมีความรับผิดชอบ
ตามกรอบวิชาชีพบัญชีต่อผู้รับบริการ 

เมื่ อติ ดต่อสื่ อสารกับผู้ มีหน้ าที่ ก ากับดูแลตาม
ข้อบังคับนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือส านักงานต้อง
ตัดสินใจว่าจะติดต่อสื่อสารกับผู้ใดในโครงสร้างการ
ก ากับดูแลขององค์กรจึงเหมาะสม โดยค านึงถึง
ลักษณะและความส าคัญของเหตุการณ์แวดล้อมเฉพาะ
ของเรื่องนั้นและเรื่องท่ีต้องท าการสื่อสาร 

ข้อ ๑๗  ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานตามกรอบ
วิชาชีพบัญชี เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือและมีประโยชน์ต่อ
ผู้รับบริการ 

ข้อ ๑๗ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานตาม
กรอบวิชาชีพบัญชี เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือและ 
มีประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 

หมวด ๖ 
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือ 
นิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่ให้ 

หมวด ๖ 
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือ
นิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่ให้ 

ข้อ ๑๘ ผู้ ป ร ะกอบวิ ช าชี พบัญชี ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
จริยธรรมทางธุรกิจขององค์กรที่ตนสังกัด 

ข้อ ๑๘ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติตาม
จริยธรรมทางธุรกิจขององค์กรที่ตนสังกัด 

ข้อ ๑๙ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต อุทิศตน ทุ่มเท ดูแลทรัพย์สินของ
องค์กรที่ตนสังกัด 

ข้อ ๑๙ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติหน้าที่  
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อุทิศตน ทุ่มเท ดูแลทรัพย์สิน
ขององค์กรที่ตนสังกัด 

ข้อ ๒๐ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ เวลา และ
ทรัพย์สินขององค์กรที่ตนสังกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่
น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลที่สาม ทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

ข้อ ๒๐ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้เวลา และ
ทรัพย์สินขององค์กรที่ตนสังกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด           
ไม่น าไปใช้เ พ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลที่สาม                   
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ข้อ ๒๑ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ 
กับองค์กร สถาบัน ธุรกิจภายนอก หรือความสัมพันธ์ทาง
เครือญาติ เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระท าที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ข้อ ๒๑  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  ต้อง เปิด เผย
ความสัมพันธ์กับองค์กร สถาบัน ธุรกิจภายนอก หรือ
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระท า 
ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ข้อ ๒๒ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องไม่กระท าการใด ๆ  
ที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการด าเนินการขององค์กรที่
ตนสังกัด 

ข้อ ๒๒ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องไม่กระท าการใด ๆ 
ที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการด าเนินการของ
องค์กรที่ตนสังกัด 
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ข้อบังคับฉบับเดิม ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ 
ข้อ ๒๓ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้วิจารณญาณ

อย่างรอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบัติงาน ทั้ งนี้  เ พ่ือ
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรที่ตนสังกัด รวมถึงนายจ้าง (ผู้ถือหุ้น 
ผู้เป็นหุ้นส่วน เจ้าของ) ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ข้อ ๒๓ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้วิจารณญาณ
อย่างรอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้  เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรที่ตนสังกัด รวมถึงนายจ้าง 
 (ผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน เจ้าของ) ของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี 

หมวด ๗ 

ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ 
และจรรยาบรรณทั่วไป 

หมวด ๗ 

ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ 
และจรรยาบรรณทั่วไป 

ข้อ ๒๔ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่แย่งงานวิชาชีพ
บัญชีจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านเดียวกันรายอื่น 

ข้อ ๒๔ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่แย่งงาน
วิชาชีพบัญชีจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านเดียวกัน
รายอ่ืน 

ข้อ ๒๕  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่ปฏิบัติงานทาง
วิชาชีพบัญชีเกินกว่าที่รับมอบหมายจากผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีรายอื่น 

ข้อ ๒๕ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่ปฏิบัติงาน
ทางวิชาชีพบัญชีเกินกว่าที่รับมอบหมายจากผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีรายอื่น 

ข้อ ๒๖ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
งานของตนเกินความเป็นจริง ไม่โอ้อวด หรือเปรียบเทียบ
ตนหรือองค์กรที่ตนสังกัดอยู่กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้าน
เดียวกันรายอ่ืน หรือองค์กรที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้าน
เดียวกันรายอื่นสังกัดอยู่ 

ข้อ ๒๖ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับงานของตนเกินความเป็นจริง ไม่โอ้อวด หรือ
เปรียบเทียบตนหรือองค์กรที่ตนสังกัดอยู่กับผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีด้านเดียวกันรายอ่ืน หรือองค์กรที่ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านเดียวกันรายอื่นสังกัดอยู่ 

ข้อ ๒๗ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่ให้หรือรับว่าจะ
ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด ๆ เพ่ือเป็นการจูงใจให้บุคคล
อ่ืนแนะน าหรือจัดหางานวิชาชีพบัญชีมาให้ตน 

ข้อ ๒๗ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่ให้หรือรับว่า
จะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด ๆ เพ่ือเป็นการจูงใจให้
บุคคลอื่นแนะน าหรือจัดหางานวิชาชีพบัญชีมาให้ตน 

ข้อ ๒๘ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่เรียกหรือรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์จากบุคคลใดเมื่อบุคคลนั้นได้ 
รับงานจากการแนะน าหรือการจัดหางานของตนในฐานะ 
ที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขององค์กรนั้น 

ข้อ ๒๘ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่เรียกหรือรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์จากบุคคลใดเมื่อบุคคลนั้น
ได้รับงานจากการแนะน าหรือการจัดหางานของตนใน
ฐานะที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขององค์กรนั้น 

ข้อ ๒๙ ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ บั ญ ชี ต้ อ ง ไ ม่ ก า ห น ด
ค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนในการให้บริการวิชาชีพ
บัญชี โดยมิได้ค านึงถึงลักษณะ ความเสี่ยง ความซับซ้อน
และปริมาณของงานที่ตนให้บริการหรือมีส่วนร่วมในการ
ให้บริการวิชาชีพบัญชี 

ข้อ ๒๙ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่ก าหนด
ค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนในการให้บริการวิชาชีพ
บัญชี โดยมิได้ค านึงถึงลักษณะ ความเสี่ยง ความ
ซับซ้อนและปริมาณของงานที่ตนให้บริการหรือมีส่วน
ร่วมในการให้บริการวิชาชีพบัญชี 
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ข้อบังคับฉบับเดิม ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ 
ข้อ ๓๐ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประพฤติปฏิบัติตน

ในทางที่ถูกที่ควร ส านึกในหน้าที่  และไม่ปฏิบัติตนใน
ลักษณะที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
บัญชี 

ข้อ ๓๐ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประพฤติ
ปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร ส านึกในหน้าที่ และไม่ปฏิบัติ
ตนในลักษณะที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง
วิชาชีพบัญชี 

 บทเฉพาะกาล 
 ข้อ ๑๘ ให้บรรดาคดีจรรยาบรรณซึ่งอยู่ในระหว่าง

การสอบสวน หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการจรรยาบรรณ หรือคณะกรรมการก ากับ
ดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และคดียังไม่ถึงที่สุด 
ยังคงใช้ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๙) เรื่อง 
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
บังคับส าหรับคดีดังกล่าวต่อไป เว้นแต่บทบัญญัติตาม
ข้อบังคับนี้เป็นคุณแก่ผู้ถูกกล่าวหาให้ใช้ข้อบังคับนี้
บังคับ 

 ข้อ ๑๙ ให้ข้อก าหนดสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์การรายงานและการ พิจารณาก าร
ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่ง
ออกตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๙) เรื่อง 
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มีผลใช้บังคับต่อไป จนกว่าจะมีข้อบังคับ ข้อก าหนด 
ระเบียบ ประกาศ ในเรื่องเดียวกันออกใช้บังคับ 

 

(ร่าง) ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. .... 

********************* 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับ  
สภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือใช้ในการควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หรือ 
ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ (๔) (๙) และ (๑๑) มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ 
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบัญชีจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. ….”  

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
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ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๙) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 

“ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านการท าบัญชี ด้านการสอบบัญชี 
ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 
และบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านอ่ืนตามที่กฎกระทรวงก าหนดให้เป็นวิชาชีพบัญชี และให้หมายความรวมถึง 
ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีด้วย 

“ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะ” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส านักงาน 
ที่ให้บริการทางวิชาชีพ  

“ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ได้รับ 
การว่าจ้างในกิจการหรือกลุ่มของกิจการในด้านต่าง ๆ เช่น พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการ การศึกษา 
ภาครัฐ องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร หน่วยงานก ากับดูแล หรือองค์กรวิชาชีพ หรือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มี
ข้อตกลงผูกพันกับกิจการดังกล่าว 

“ส านักงาน” หมายความว่า  

(๑) ผู้ที่ปฏิบัติงานคนเดียว คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  
(๒) กิจการที่ควบคุมฝ่ายต่าง ๆ ตาม (๑) ผ่านการเป็นเจ้าของ การจัดการ หรือวิธีการรูปแบบอ่ืน  
(๓) กิจการที่ถูกควบคุม โดยฝ่ายต่าง ๆ ตาม (๑) ผ่านการเป็นเจ้าของ การจัดการ หรือวิธีการ

รูปแบบอื่น 
“ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล” หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือองค์กรหรือกลุ่มองค์กร ซึ่งมีความ

รับผิดชอบต่อ 
ก) การก ากับดูแลทิศทางเชิงกลยุทธ์ของกิจการ  
ข) ภาระผูกพันที่เกี่ยวกับการรับผิดชอบของกิจการ  
ค) การก ากับดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน  

ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล อาจรวมถึง บุคคลในระดับบริหาร ตัวอย่างเช่น สมาชิกระดับบริหารของ
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการภาคเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือเจ้าของกิจการที่เป็นผู้จัดการ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

_________________ 

ข้อ ๕ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สาธารณะ  

ภายใต้ข้อบังคับของวรรคหนึ่ง หากมีกฎหมายใด ๆ ที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของข้อบังคับนี ้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชียังต้องปฏิบัติตามข้ออ่ืน ๆ ของข้อบังคับนี ้

ข้อ ๖ ภายใต้ข้อบังคับนี้ที่ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติใด ๆ 
ให้หมายรวมถึงการกระท าของบุคคลอ่ืน ผู้ซึ่ง 

(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรับรู้ถึงการกระท านั้น หรือ 
(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชียินยอมให้อ้างอิงชื่อตน 
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ข้อ ๗  จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี นอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗  

เพ่ือให้กระบวนการบังคับใช้จรรยาบรรณด าเนินไปโดยสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม คณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชีมีอ านาจออกข้อก าหนดใด ๆ เกี่ยวกับการดังกล่าว 

ข้อก าหนดนั้นต้องอยู่ภายในกรอบของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.  ๒๕๔๗ และเมื่อได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจึงใช้บังคับได้ 

ข้อ ๘ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเป็น 
ผู้วินิจฉัยโดยใช้แนวทางตามคู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  และถือว่าค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเป็นที่สุด 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีสามารถจัดท า
คู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามแนวทางหลักการพ้ืนฐานประมวลจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่างประเทศ (IESBA) เพ่ือเปิดเผยได้ด้วย 

หมวด ๒ 
หลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณ 

--------------------------- 
ข้อ ๙ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานของจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้  
(ก) ความซื่อสัตย์สุจริต 
ประพฤติตนอย่างตรงไปตรงมา จริงใจในความสัมพันธ์ทั้งมวล ทั้งทางวิชาชีพและทางธุรกิจ 
(ข) ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ 
ไม่ยอมให้อคติ หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออิทธิพลอันเกินควรของบุคคลอื่น มาลบล้าง

การใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพ หรือทางธุรกิจ 
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะซึ่งเป็นผู้ให้บริการงานให้ความเชื่อมั่น  ต้องมี

ความเป็นอิสระจากลูกค้างานให้ความเชื่อมั่นนั้น อันประกอบด้วย ความเป็นอิสระทางด้านจิตใจ และความเป็น
อิสระในเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะสามารถแสดงข้อสรุป 
และแสดงให้ผู้อ่ืนเห็นว่าตนได้ข้อสรุปโดยปราศจากความล าเอียง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออิทธิพล 
อันเกินควรของบุคคลอื่น 

ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ ต้องค านึงถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตาม
หลักการพื้นฐานนี้ด้วย 

(ค) ความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน  
รักษาไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ และความช านาญทางวิชาชีพในระดับที่รับรองได้ว่าลูกค้า หรือ

ผู้ว่าจ้างได้รับบริการทางวิชาชีพที่ถึงพร้อมด้วยวิวัฒนาการล่าสุดในวิธีการ หรือเทคนิคการปฏิบัติงาน หรือตาม
กฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

(ง) การรักษาความลับ 
ให้ความส าคัญกับความลับของข้อมูลที่ได้มาจากความสัมพันธ์ทางวิชาชีพ และทางธุรกิจ ดังนั้น จึงไม่พึง

เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอย่างถูกต้องและเฉพาะเจาะจง 
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เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามสิทธิทางกฎหมาย หรือสิทธิทางวิชาชีพ หรือเป็นหน้าที่ที่ต้องเปิดเผย หรือไม่น าข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือบุคคลที่สาม 

(จ) พฤติกรรมทางวิชาชีพ 

ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และหลีกเลี่ยงการกระท าใด  ๆ ที่อาจท าให้เกิด 
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี 

กรณีที่จะถือเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
บัญชี มีดังต่อไปนี้ 

(๑)  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชีตามข้อบังคับนี้ และเป็นการกระท าโดย
จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  

(๒)  เคยถูกลงโทษโดยค าสั่งถึงที่สุดเนื่องจากประพฤติผิดจรรยาบรรณตามมาตรา ๔๙ แห่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่ยังประพฤติผิดซ้ า หรือไม่หลาบจ า หรือไม่มีความเกรงกลัวต่อการ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี 

(๓) กระท าความผิดในการประกอบวิชาชีพบัญชีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๙ โดย 
ค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

(๔) กรณีอ่ืนที่คณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นว่าเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันจะน ามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี 

รับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ได้แก่ ผู้ว่าจ้างผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลอ่ืนที่ใช้ผลงานของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้วยความสุจริตและจ าเป็น  

รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคล นิติบุคคล หรือส านักงานในหน่วยงานของผู้ประกอบ
วิชาชีพเอง 

(ฉ) ความโปร่งใส 

แสดงภาพลักษณ์ให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ และมาตรฐาน
วิชาชีพที่ก าหนดไว้ และไม่ปกปิดข้อเท็จจริง หรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระส าคัญ  ซึ่งสามารถติดตาม
ตรวจสอบได ้

หมวด ๓ 
การน าหลักการพื้นฐานไปปฏิบัติ 

___________________ 

ข้อ ๑๐ กรอบแนวคิด 

เหตุการณ์แวดล้อมต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติงานอยู่อาจท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติ
ตามหลักการพ้ืนฐาน ข้อบังคับนี้จึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ ระบุ ประเมิน และ
จัดการอุปสรรค เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการพื้นฐาน ดังนี้ 

(ก) ระบุอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน 
(ข) ประเมินนัยส าคัญของอุปสรรคท่ีระบุไว้  
(ค) ใช้มาตรการป้องกันที่จ าเป็นเพ่ือขจัด หรือลดอุปสรรคนั้น ๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
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ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพในการน ากรอบแนวคิดนี้ไปใช้ อันขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของการให้บริการ ซึ่งแยกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ในหน่วยงานธุรกิจ 

เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีระบุอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานจากการประเมินอุปสรรคนั้น 
และตัดสินใจว่าอุปสรรคนั้นไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องตัดสินใจว่ามีมาตรการป้องกัน
ที่เหมาะสม และสามารถน ามาใช้เพ่ือขจัดหรือลดอุปสรรคดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ ในการ
ตัดสินใจผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพ และค านึงว่าหากบุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรู้และ  
ได้ใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชน อาจสรุปโดยให้น้ าหนักกับข้อเท็จจริงเฉพาะและเหตุการณ์แวดล้อมทั้งหมดที่มี
ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในขณะนั้นว่า อุปสรรคนั้นสามารถขจัดหรือลดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อน า
มาตรการป้องกันมาใช้ โดยการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานไม่ถูกรอมชอม  

ข้อ ๑๑ อุปสรรค  

อุปสรรคอาจเกิดจากความสัมพันธ์และเหตุการณ์แวดล้อมอันหลากหลาย อุปสรรคเหล่านั้นอาจท าให้
เกิดการรอมชอม หรือเข้าใจไปได้ว่ามีการรอมชอมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน 
ซึ่งท าให้เกิดอุปสรรคประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท และอุปสรรคนั้นอาจกระทบต่อหลักการพ้ืนฐาน
ได้มากกว่าหนึ่งหลักการ ดังต่อไปนี้ 

(ก)  อุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตน  

คืออุปสรรคท่ีเกิดจากผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่ืน ที่มีอิทธิพลอย่างไม่เหมาะสมต่อ 
การใช้ดุลยพินิจ หรือพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ 

(ข) อุปสรรคที่เกิดจากการสอบทานผลงานตนเอง 

คืออุปสรรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่สามารถประเมินได้อย่างเหมาะสมเกี่ ยวกับผลของการใช้
ดุลยพินิจที่ผ่านมาของตน หรือกิจกรรมหรือการให้บริการที่ตนได้กระท า หรือโดยบุคคลอ่ืนในส านักงานหรือ
องค์กรผู้ว่าจ้างเดียวกัน ซึ่งเป็นผู้ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเชื่อถือในการใช้ดุลยพินิจ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานหรือการให้บริการในปัจจุบัน 

(ค) อุปสรรคที่เกิดจากการเป็นผู้ให้การสนับสนุน  

คืออุปสรรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นผู้ให้การสนับสนุนสถานภาพของลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างรายใด
รายหนึ่ง จนไม่สามารถอยู่ในฐานะท่ีสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความเที่ยงธรรม 

(ง) อุปสรรคที่เกิดจากความคุ้นเคย  

คืออุปสรรคที่เกิดจากความสัมพันธ์อันยาวนาน หรือใกล้ชิดกับลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง จนท าให้ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเกิดความเห็นอกเห็นใจจนเกินไปในผลประโยชน์หรือง่ายต่อการยอมรับในผลงานของ
บุคคลดังกล่าว 

(จ)  อุปสรรคที่เกิดจากการถูกข่มขู่  

คืออุปสรรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีถูกยับยั้งจากการปฏิบัติงานอย่างเที่ยงธรรม เนื่องจากแรงกดดัน 
ซึ่งไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือซึ่งเข้าใจไปได้เช่นนั้น รวมถึงการใช้ความพยายามที่จะใช้อิทธิพลอันเกินควรต่อ  
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
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ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประเมินอุปสรรคใด ๆ ในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน เมื่อผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีได้รู้ หรือมีเหตุผลอย่างเพียงพอที่คาดว่าควรรู้ถึงเหตุการณ์แวดล้อมหรือความสัมพันธ์ใด ๆ ที่อาจ
รอมชอมในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน 

ข้อ ๑๒ การประเมินนัยส าคัญของอุปสรรค 
(ก) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจใช้วิธีที่ดีที่สุด  เพ่ือ

จัดการกับอุปสรรคที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยใช้มาตรการป้องกันเพ่ือขจัดหรือลดอุปสรรคให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ หรือยุติ หรือปฏิเสธการให้บริการที่เก่ียวข้อง  

ในการใช้ดุลยพินิจดังกล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะต้องพิจารณาว่า บุคคล  
ที่สามซึ่งมีความรอบรู้และได้ใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชน อาจสรุปโดยได้ให้น้ าหนักกับข้อเท็จจริงเฉพาะและ
เหตุการณ์แวดล้อมทั้งหมดที่มีให้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในขณะนั้นว่า อุปสรรคดังกล่าวจะถูกขจัด หรือลดให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ เมื่อน ามาตรการป้องกันมาใช้ โดยไม่ท าให้การปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน  
ถูกรอมชอม การพิจารณาเช่นนี้อาจถูกกระทบด้วยเรื่องต่าง ๆ เช่น นัยส าคัญของอุปสรรค ลักษณะของงาน  
ที่ให้บริการ และโครงสร้างของส านักงาน เป็นต้น 

(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ  

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ มีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมเป้าหมายที่ชอบธรรมของ
องค์กรผู้ว่าจ้าง ซึ่งจรรยาบรรณนี้มิได้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมาย แต่
กล่าวถึงกรณีที่การปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานอาจมีการรอมชอม 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจต้องประเมินนัยส าคัญของอุปสรรคและต้องใช้ดุลยพินิจ  
ในการตัดสินใจจัดการอย่างดีที่สุดกับอุปสรรคที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยใช้มาตรการป้องกัน  
เพ่ือขจัดหรือลดอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องลาออกจากหน่วยงานธุรกิจ หากได้มีการรอมชอม
และได้ใช้มาตรการป้องกันอย่างดีที่สุดแล้ว แต่ไม่สามารถลดอุปสรรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ข้อ ๑๓ ถ้าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีพบว่ามีการฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ในข้อบังคับนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ต้องประเมินนัยส าคัญของการฝ่าฝืน และผลกระทบที่มีต่อความสามารถในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน  
โดยต้องกระท าการใด ๆ เท่าที่จะท าได้ทันที เพ่ือให้ได้ผลเป็นที่พอใจ และตัดสินใจว่าจะต้องรายงานการฝ่าฝืนนี้
ไปยังผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการฝ่าฝืน องค์กรที่เป็นสมาชิก หน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 
หรือผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล หรือไม่ 

ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเผชิญเหตุการณ์แวดล้อมที่ไม่ปกติในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  
อาจส่งผลให้มีผลลัพธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือผลลัพธ์ที่อาจไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควร
ปรึกษากับองค์กรที่เป็นสมาชิก หรือหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง  

ข้อ ๑๔ มาตรการป้องกัน  

มาตรการป้องกัน คือ การกระท าหรือมาตรการอ่ืนใดที่อาจขจัด หรือลดอุปสรรค ให้อยู่ในระดับ  
ที่ยอมรับได้โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ได้ดังนี้ 

(ก) มาตรการป้องกันที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ กฎหมาย หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
(ข) มาตรการป้องกันที่จัดให้มีขึ้นในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน 
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ข้อ ๑๕ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจเผชิญกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ในขณะที่ด าเนินกิจกรรม 
ทางวิชาชีพ ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวท าให้เกิดอุปสรรคต่อหลักการพ้ืนฐานว่าด้วยความเที่ยงธรรม และหลักการ
พ้ืนฐานอื่น อุปสรรคดังกล่าวอาจเกิดข้ึนได้เม่ือ 

(ก) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด าเนินกิจกรรมทางวิชาชีพที่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับบุคคลสองฝ่ายหรือ
มากกว่า โดยผู้ที่เก่ียวข้องนั้นมีผลประโยชน์ขัดแย้งกันในเรื่องดังกล่าว  

(ข) ผลประโยชน์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเรื่องใด และผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมทางวิชาชีพ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด าเนินกิจกรรมให้ในเรื่องนั้น มีความขัดแย้งกัน 

ข้อ ๑๖ ข้อยุติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางจรรยาบรรณ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจจ าเป็นต้องได้ข้อยุติ เมื่อมีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน
ของจรรยาบรรณ โดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก าหนดทางเลือกปฏิบัติที่เหมาะสม 
และให้น้ าหนักผลกระทบของทางเลือกแต่ละทาง หากข้อขัดแย้งยังไม่ได้ข้อยุติ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจต้อง
ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 

(ก) ขอค าปรึกษาจากบุคคลอื่นที่เหมาะสมภายในส านักงาน หรือองค์กรผู้ว่าจ้าง เพ่ือให้ได้รับความ
ช่วยเหลือในการหาข้อยุติดังกล่าว 

(ข) ขอค าปรึกษาจากผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลขององค์กร เช่น คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เมื่อเรื่องนั้นเป็นข้อขัดแย้งกับองค์กร หรือภายในองค์กร 

(ค) หากไม่สามารถได้ข้อยุติเกี่ยวกับความขัดแย้งท่ีมีนัยส าคัญ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณา
ขอค าปรึกษาทางวิชาชีพจากองค์กรทางวิชาชีพที่เก่ียวข้อง หรือที่ปรึกษากฎหมาย โดยไม่ละเมิดหลักการพ้ืนฐาน
ว่าด้วยการรักษาความลับ 

หากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ด าเนินการทุกทางท่ีเป็นไปได้จนหมดแล้วยังไม่ได้ข้อยุติเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งทางจรรยาบรรณ ถ้าเป็นไปได้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรปฏิเสธที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งนั้น โดยต้องตัดสินใจว่าในเหตุการณ์แวดล้อมเช่นนั้นจะเป็นการเหมาะสมหรือไม่ที่จะถอนตัวจาก 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน หรือจากงานที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะ หรือลาออกจากงานที่ได้รับมอบหมายนั้น  
โดยสิ้นเชิง หรือลาออกจากส านักงาน หรือจากองค์กรผู้ว่าจ้าง 

ข้อ ๑๗ การติดต่อสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล 

เมื่อติดต่อสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลตามข้อบังคับนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือส านักงานต้อง
ตัดสินใจว่าจะติดต่อสื่อสารกับผู้ใดในโครงสร้างการก ากับดูแลขององค์กรจึงเหมาะสม โดยค านึงถึงลักษณะและ
ความส าคัญของเหตุการณ์แวดล้อมเฉพาะของเรื่องนั้น และเรื่องที่ต้องท าการสื่อสาร 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๑๘ ให้บรรดาคดีจรรยาบรรณซึ่งอยู่ในระหว่างการสอบสวน หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ หรือคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และคดียังไม่ถึงที่สุด 
ยังคงใช้ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๙) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
บังคับส าหรับคดีดังกล่าวต่อไป  เว้นแต่บทบัญญัติตามข้อบังคับนี้เป็นคุณแก่ผู้ถูกกล่าวหาให้ใช้ข้อบังคับนี้บังคับ 
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ข้อ ๑๙ ให้ข้อก าหนดสภาวิชาชีพบัญชี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการ
ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งออกตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๙) เรื่อง 
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลใช้บังคับต่อไป จนกว่าจะมีข้อบังคับ ข้อก าหนด 
ระเบียบ ประกาศ ในเรื่องเดียวกันออกใช้บังคับ 

        ประกาศ ณ วันที่ ...............................................พ.ศ.  .... 

 

(นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล) 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี 

หมายเหตุ : วิชาชีพบัญชีแตกต่างจากวิชาชีพอ่ืน ด้วยการที่วิชาชีพบัญชียอมรับการมีความรับผิดชอบที่จะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจึงไม่เป็นไปเพ่ือ
ตอบสนองความประสงค์ของลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีข้อห้ามในทางกฎหมายหรือ
ข้อบังคับในการปฏิบัติตามส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อบังคับนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติตามส่วนอ่ืน ๆ 
ทั้งหมดของข้อบังคับ 

สมาชิกสามัญมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ดังนี้ 

1. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ สมาชิกสามัญ ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. .... (ร่างข้อบังคับฯ) ได้มีการบัญญัติค าศัพท์ใหม่ 
หลายค า โดยมีความหมายแตกต่างจากที่ใช้โดยทั่วไป ซึ่งอาจท าให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน เช่น ค าว่า 
“ส านักงาน” หรือ “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะ” หรือ “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงาน
ธุรกิจ” เป็นต้น จึงขอให้สภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาทบทวนค าศัพท์ให้มีความชัดเจนมากข้ึน  

นอกจากนี้ ได้สอบถามเกี่ยวกับขอบเขตของร่างข้อบังคับฯ ว่า ครอบคลุมผู้สอบบัญชีภาครัฐและ 
นักบัญชีภาครัฐหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายไทยอนุญาตให้ผู้สอบบัญชีของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบรัฐวิสาหกิจทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีดังกล่าวอาจไม่ใช่ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 จึงเสนอให้สภาวิชาชีพบัญชีระบุเรื่องดังกล่าวไว้ในคู่มือ
จรรยาบรรณให้ชัดเจน 

การชี้แจง  

นางปราณี ภาษีผล กล่าวว่า เห็นด้วยกับสมาชิกเรื่องการบัญญัติค าศัพท์ใหม่ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม 
สภาวิชาชีพบัญชีได้พิจารณาค าศัพท์อย่างรอบคอบ และเห็นว่าค าศัพท์ดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว โดย
พิจารณาจากผู้รับบริการเป็นส าคัญ นอกจากนี้ ความหมายของค าว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงาน
ธุรกิจ” (Professional Accountants in Business) ครอบคลุมถึงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ได้รับการว่าจ้างใน
กิจการหรือกลุ่มของกิจการในด้านต่าง ๆ ทั้งพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการ การศึกษา ภาครัฐ องค์กร 
ที่ไม่แสวงหาก าไร หน่วยงานก ากับดูแล หรือองค์กรวิชาชีพ หรือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มี ข้อตกลงผูกพัน 
กับกิจการดังกล่าว ดังนั้น ร่างข้อบังคับฯ จึงครอบคลุมผู้สอบบัญชีและนักบัญชีภาครัฐ โดยครอบคลุมผู้ที่ใช้
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วิชาชีพบัญชีในการปฏิบัติงานทั้งหมด เช่น การใช้ความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีในการสวนสวน อย่างไรก็ตาม  
หากสมาชิกมีค าศัพทใ์ดทีเ่ห็นว่าเหมาะสมมากกว่าขอให้แจ้งสภาวิชาชีพบัญชีทราบ 

นายสุวิทัศน์ ลิมป์สุทธิรัชต์ สมาชิกสามัญ ได้แสดงความคิดเห็นว่า ตามข้อ 3 (4) ของร่างข้อบังคับฯ 
การที่สภาวิชาชีพบัญชีได้ตัดค าว่า “อย่างร้ายแรง” ออก มีผลกระทบต่อผู้สอบบัญชีมากขึ้น เพราะการกระท า
การอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชีที่ไม่ร้ายแรงก็จะมีผลต่อคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี
ด้วย ซึ่งอาจท าให้ผู้สอบบัญชีฟ้องร้องสภาวิชาชีพบัญชีเพ่ิมมากขึ้น และร่างข้อบังคับดังกล่าวยังขาดความชัดเจนว่า 
เป็นกฎหมายแม่หรือกฎหมายลูก จึงเสนอให้ผู้ทรงวุฒิด้านกฎหมายพิจารณาทบทวนร่างข้อบังคับฯ อีกครั้งหนึ่ง 
และเสนอให้ถอนร่างข้อบังคับดังกล่าวออกไปก่อน 

นางศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ สมาชิกสามัญ ได้แสดงความคิดเห็นว่า ตามร่างข้อบังคับฉบับนี้ในหมวด 1 
ข้อ 6 ก าหนดว่า “ภายใต้ข้อบังคับนี้ที่ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติใด ๆ ให้
หมายรวมถึงการกระท าของบุคคลอื่น ผู้ซึ่ง (1) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรับรู้ถึงการกระท านั้น หรือ (2) ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชียินยอมให้อ้างอิงชื่อตน” นั้น เป็นค าที่มีความหมายกว้างมาก จึงขอเสนอให้พิจารณาปรับแก้ไข
ถ้อยค าดังกล่าว 

นายชุติเทพ หิรัญรักษ์ สมาชิกสามัญ ได้แสดงความคิดเห็นว่า ค าศัพท์ของข้อบังคับฉบับเดิมมีการ
อธิบายความหมายของค านิยามที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง
วิชาชีพ รวมทั้งค าว่า “ผู้รับบริการ” จึงเสนอให้ระบุค าศัพท์ดังกล่าวไว้ตามเดิม 

นายทรงวุฒิ หวังคุ้มธรรม สมาชิกสามัญ เสนอให้แก้ไขข้อความในตารางเปรียบเทียบฯ ข้อความ
เกริ่นน าของข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่บรรทัดสุดท้ายจากข้อความเดิม “... ให้ไปเป็น...” เป็น “...ให้เป็นไป...” และ
ได้สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาจัดท าร่างข้อบังคับฉบับนี้ว่า สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการน าข้อมูลเรื่องคดี
จรรยาบรรณในอดีตมาใช้ประกอบการพิจารณาหรือไม่ นอกจากนี้ เนื่องจากข้อบังคับฉบับดังกล่าวมีความส าคัญ
ต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกท่านอย่างมาก และมีเนื้อหาค่อนข้างมาก แต่สมาชิกมีระยะเวลาในการศึกษา 
ที่กระชั้นชิด จึงขอเสนอให้เลื่อนการพิจารณาวาระนี้ออกไปก่อน เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ  

นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ สมาชิกสามัญ ได้เสนอขอแก้ไขข้อความในร่างข้อบังคับฯ หมวด 1  
บททั่วไป ข้อ 8 บรรทัดแรกของวรรคที่สองจากข้อความเดิม “... ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีสามารถ
จัดท า” เป็น “... ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีจัดท า” เพ่ือให้มีความกระชับมากขึ้น และเนื่องจากคู่มือ
ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้จัดท าขึ้นตามหลักการพ้ืนฐานของประมวลจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่างประเทศ (IESBA) เท่านั้น ซึ่งเป็นการจ ากัดขอบเขตการ
พิจารณาหรือไม ่โดยเสนอให้มีการขยายขอบเขตการพิจารณาให้ครอบคลุมประมวลจรรยาบรรณที่สอดคล้องกับ
บริบทของประเทศไทยเพ่ิมเติม นอกจากนี้ ควรพิจารณาเรื่องรูปแบบการใช้ถ้อยค าหรือค าต่าง ๆ ในร่างข้อบังคับ
ฉบับนี้ให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งฉบับ อาทิ ค าว่า “เช่น” หรือ “ตัวอย่างเช่น” และการใช้เลขหรืออักษรก ากับ
หัวข้อบางหัวข้อใช้ค าว่า ก), (ก), ๑) และ (๑) รวมทั้งการปิดท้ายประโยคของค าว่า “เช่น” ด้วยค าว่า “เป็นต้น”  

นายพจน์ อัศวสันติชัย สมาชิกสามัญ ได้แสดงความคิดเห็นว่า เนื่องจากตามร่างข้อบังคับฯ หมวดที่ 2 
ข้อที่ 9 (ง) การรักษาความลับ และมาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับที่ 250 เรื่องการพิจารณาข้อกฎหมายและ
ข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงินที่ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องรายงานให้ผู้ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลทราบในกรณี
พบว่ากิจการมีการกระท าผิดกฎหมาย นั้น มีผลกระทบต่อผู้สอบบัญชีอย่างมาก จึงขอให้สภาวิชาชีพบัญชี
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พิจารณาแนวทางการคุ้มครองผู้สอบบัญชีจากความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว โดยขอให้สภาวิชาชีพบัญชีระบุในร่าง
ข้อบังคับฯ ว่า ผู้สอบบัญชีทีไ่ด้ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพแล้วให้ถือว่าไม่ละเมิดเรื่องการรักษาความลับ 

นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ สมาชิกสามัญ กล่าวว่า ตามร่างข้อบังคับฯ ข้อที่ 9 (ง) ไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมร่างข้อบังคับฉบับที่ 19 

การชี้แจง 

นายเจษฎา อนุจารี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายกล่าวว่า ตามหลักการของร่างข้อบังคับฯ 
ข้อที่ 9 (ง) เรื่องการรักษาความลับนั้น มีการให้ข้อยกเว้นแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไว้แล้ว ดังข้อความที่ระบุว่า 
“... เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามสิทธิทางกฎหมาย หรือสิทธิทางวิชาชีพ หรือเป็นหน้าที่ที่ต้องเปิดเผยหรือไม่น า
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลที่สาม” ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องเปิดเผยตามกฎหมาย 
หมายความว่า หากมีกฎหมายใดให้เปิดเผย ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจ าเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมายนั้น หรือสิทธิ
ทางวิชาชีพ หมายความว่า การเปิดเผยตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชี หรือเป็นหน้าที่ที่ต้องเปิดเผยตามมาตรฐาน 
ทั้งนี้ หากระบขุ้อความตามท่ีสมาชิกเสนออาจท าให้เกิดปัญหาเรื่องการตีความในภายหลัง จึงขอให้สมาชิกไม่ต้อง
กังวลในประเด็นดังกล่าว 

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา สมาชิกสามัญ กล่าวว่า เจตนารมณ์ของการปรับปรุงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. .... เพ่ือเป็นการจรรโลงเกียรติยศของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีมุ่งเน้นการส่งเสริมคนดีให้ท างานได้และป้องปราบคนไม่ดี โดยมีกระบวนการที่ได้
ด าเนินการมาแล้วหลายขั้นตอน กล่าวคือ ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการหลายคณะ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสมาชิกทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
อย่างไรก็ตาม สภาวิชาชีพบัญชีต้องด าเนินการประชาสัมพันธ์มากขึ้น เพ่ือให้สมาชิกรับทราบข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

นายวิจารณ์ จงภักดี สมาชิกสามัญ เสนอให้ที่ประชุมมีการลงมตใินวาระนี ้

การชี้แจง 

นางปราณี ภาษีผล กล่าวว่า สภาวิชาชีพบัญชีได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์รายละเอียดของร่าง
ข้อบังคับฯ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง โดยได้จัดการประชุมเพ่ือ 
รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนกลาง 2 ครั้ง และในภูมิภาค 5 ครั้ง และจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ร่างข้อบังคับฯ บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี พร้อมส่งเอกสารประกอบการ
ประชุมให้แก่สมาชิกล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร และสภาวิชาชีพบัญชีมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท า
ข้อบังคับดังกล่าว เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท าความเข้าใจได้อย่างชัดเจนมากขึ้น โดยการบัญญัติค าศัพท์
ใหม่ให้มีความชัดเจนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หลักการของร่างข้อบังคับดังกล่าวไม่แตกต่างกันจากข้อบังคับเดิม 
(ฉบับที่ 19) แตมี่ความชัดเจนในการน าไปปฏิบัติมากขึ้น 

นอกจากนี้ IFAC ได้ประกาศใช้มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีสากล ฉบับปี 2016 แล้ว แต่ 
สภาวิชาชีพบัญชีไม่สามารถด าเนินการได้ทันเวลา เนื่องจากต้องใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 2 - 3 ปี และ 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ทุ่มเทการจัดท าร่างข้อบังคับฉบับนี้อย่างรอบคอบที่สุด โดยขณะนี้ได้รับทราบว่า IFAC ได้
ประกาศใช้มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ฉบับปี  2018 แล้ว สภาวิชาชีพบัญชึจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ในการประกาศใช้ข้อบังคับดังกล่าว เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของไทยมีมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
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เป็นสากล และเป็นที่เชื่อถือของบุคคลและหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีผลต่อการประเมินความ
น่าเชื่อถือภาคการเงินของประเทศไทย ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีจ าเป็นต้องปรับปรุงจรรยาบรรณวิชาชีพให้มีความ
ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์อย่างสม่ าเสมอเช่นเดียวกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี  

ส่วนเรื่องรูปแบบการใช้ถ้อยค าและค าต่าง ๆ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน สภาวิชาชีพบัญชีขอรับไป
ด าเนินการต่อไป และเรื่องมาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับที่ 250 ประเด็นการรักษาความลับ นั้น ผู้สอบบัญชีควร
ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน ซึ่งจะท าให้ผู้สอบบัญชีเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น เพราะมีการอธิบายรายละเอียดการเสนอ
รายงานต่อผู้ท าหน้าที่ก ากับดูแลตามล าดับชั้น  

ดังนั้น เพ่ือให้จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของไทยสอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีสากลและ
มาตรฐานการสอบบัญชี รวมทั้งมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น จึงขอให้ที่ประชุมรับรองร่างข้อบังคับนี้  
โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอแก้ไขถ้อยค าที่ไม่กระทบกับหลักการอีกครั้ง และก าหนดระยะเวลาในการแจ้ง
ความคิดเห็นให้สภาวิชาชีพบัญชีทราบภายใน 1 เดือน เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

นายเจษฎา อนุจารี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย กล่าวว่า ร่างข้อบังคับฉบับนี้ตนได้มี 
ส่วนร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะแล้ว และได้แนะน าแนวทางการพิจารณาวาระนี้ว่า สามารถกระท าได้หลายวิธี 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม โดยสภาวิชาชีพบัญชีอาจรับข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปด าเนินการ
ปรับปรุง เพื่อน าเสนอท่ีประชุมพิจารณาใหม่ในโอกาสต่อไป หรือที่ประชุมมีมตใินการประชุมครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม 
สภาวิชาชีพบัญชีจ าเป็นต้องปรับปรุงจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับ
กฎหมายไทย ซึ่งเป็นเรื่องท่ียากต่อการด าเนินการ  

นางอนุจิต  แก้วร่ วมวงศ์  สมาชิกสามัญ ได้แสดงความคิดเห็นว่ า  ร่ างข้อบั งคับฉบับนี้ 
คณะอนุกรรมการก าหนดจรรยาบรรณได้ประชาสัมพันธ์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลา
พอสมควร ดังนั้น เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของสมาชิกต้องพิจารณาร่างข้อบังคับดังกล่าวอีกครั้ง จึงเสนอให้ 
ที่ประชุมพิจารณาเพ่ือลงมติรับหลักการของร่างข้อบังคับฯ และสภาวิชาชีพบัญชีน าข้อคิดเห็นที่ไม่กระทบต่อ
หลักการไปด าเนินการแก้ไขต่อไป 

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. .... และไม่มีความเห็นหรือข้อสังเกตเพ่ิมเติม ดังนั้น กรรมการและเลขาธิการจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ   
ซึ่งสมาชิกได้มีมติเห็นชอบ 295 คน ไม่เห็นด้วย 64 คน และงดออกเสียง 34 คน จึงสรุปว่า ที่ประชุมเห็นชอบ  
ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. .... ด้วยเสียงข้างมาก โดย
สภาวิชาชีพบัญชีขอรับไปด าเนินการแก้ไขถ้อยค าให้ถูกต้องก่อนน าเสนอคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบ
วิชาชีพบัญชีพิจารณาต่อไป 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. .... ด้วยเสียงข้างมาก โดยให้มีการพิจารณาแก้ไขถ้อยค าที่ไม่ขัดแย้งในหลักการกับร่าง
ข้อบังคับดังกล่าว 
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วาระที่ 9 เร่ืองอื่น ๆ 

ไม่มีวาระเรื่องอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม มีการตอบข้อซักถามของสมาชิกสามัญ ดังนี้ 

1. นายธานี วัฒนเสถียร สมาชิกสามัญ เสนอให้สภาวิชาชีพบัญชีช่วยผลักดันให้ภาครัฐพิจารณา
ปรับเพิ่มค่าลดหย่อนในการประกอบวิชาชีพบัญชีของผู้สอบบัญชีอิสระ จากเดิมไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินรายได้ 
เป็นร้อยละ 60 ของเงินรายได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับภาระงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน และเสนอให้
สภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาแนวทางการลดภาระค่าใช้จ่ายการอบรม/สัมมนาของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ในต่างจังหวัด อาท ิการบนัทึกเทปการสัมมนาแต่ละครั้งและเผยแพร่บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือเปิดโอกาส
ให้สมาชิกในต่างจังหวัดได้ศึกษาและปฏิบัติตามได้ถูกต้องต่อไป 

การชี้แจง 

ประธานกล่าวว่า จะน าเรียนหารือกับอธิบดีกรมสรรพากรเพ่ือพิจารณาเรื่องดังกล่าว ส่วนเรื่องการ
เผยแพร่เทปการอบรม/สัมมนานั้น ปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีได้มีด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลการอบรม/สัมมนา 
บนเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว อย่างไรก็ตาม สภาวิชาชีพบัญชีจะพัฒนาวิธีการเผยแพร่ให้เป็นไปอย่าง
กว้างขวางและครอบคลุมหลักสูตรต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งนี้ ในอนาคตสภาวิชาชีพบัญชีมีแผนพัฒนาระบบการอบรม
ผ่านระบบออนไลน์ e-learning  

2. นายวิจารณ์ จงภักดี สมาชิกสามัญ ได้สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับข่าวของกระทรวงแรงงาน
เรื่องการปลดล็อกอาชีพสงวนส าหรับคนไทยให้คนต่างด้าวท าได้ 

3. นายสุวิทัศน์ ลิมป์สุทธิรัชต์ สมาชิกสามัญ ได้สอบถามเกี่ยวกับนโยบายของสภาวิชาชีพบัญชี 
ในการช่วยเหลือหรืออนุเคราะห์ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในกรณีที่มีข่าวของกระทรวงแรงงานเรื่องการปลดล็อค
อาชีพสงวนส าหรับคนไทยให้คนต่างด้าวท าได้ ซึ่งขณะนี้ฝ่ายบริหารของประเทศได้มีการตกลงกับต่างประเทศ 
ในการให้คนต่างด้าวท าได้ รวมทั้งกรณีมีคนต่างด้าวลับลอบท างานด้านบัญชี  

นอกจากนี้ เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีมีเนื้อหาค่อนข้างยาก ท าให้นักบัญชีประสบปัญหาในการ
ท าความเข้าใจและการน าไปใช้ปฏิบัติจริง สภาวิชาชีพบัญชีจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 

การชี้แจง 

นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 สภาวิชาชีพบัญชีได้เข้าร่วม
การประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุม เพ่ือพิจารณาการก าหนดงานตามมาตรา 7 แห่ง 
พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 โดยสภาวิชาชีพบัญชีค านึงถึงโอกาส 
ในการประกอบวิชาชีพบัญชีของคนไทยและความมั่นคงของประเทศชาติเป็นส าคัญ และยึดมั่นในเจตนารมณ์
ตลอดมาว่า อาชีพบัญชีต้องเป็นอาชีพสงวนส าหรับคนไทย และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงปัญหาการลักลอบ
ท างานบัญชีของคนต่างด้าว โดยท างานไม่ตรงกับใบอนุญาตท างานต่างด้าว (work permit) ซึ่งที่ประชุมขอความ
ร่วมมือจากสภาวิชาชีพบัญชีในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับกรมการจัดหางานต่อไป  

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 สภาวิชาชีพบัญชีได้เชิญกรมการจัดหางานเข้าร่วมประชุม
หารือเกี่ยวกับการก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ ห้ามคนต่างด้าวท าร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย สภาวิชาชีพบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย และสมาคมส านักงานบัญชีไทย เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขถ้อยค าเรื่องงานเกี่ยวกับ
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บัญชีตาม (8) ของบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าว พ.ศ. 2 522  
ให้ครอบคลุมงานบัญชีทั้งหมด ซึ่งสรุปผลการประชุมร่วมกันกับหน่วยงานทั้งหมดมีมติเห็นชอบให้เสนอปรับปรุง
เป็น “ควบคุม ตรวจสอบ ปฏิบัติงานหรือให้บริการทางบัญชี ยกเว้นการตรวจสอบภายในเป็นครั้งคราว งานตาม
ข้อตกลงหรือพันธกรณีที่ประเทศไทยมีความผูกพัน โดยที่สภาวิชาชีพบัญชีเป็นผู้ให้การรับรองคุณสมบัติ” และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ออกแถลงการณ์จะยึดข้อความตามท่ีได้เสนอ 

4. นายพจน์ อัศวสันติชัย สมาชิกสามัญ ขอทราบก าหนดเวลาที่ชัดเจนของการประกาศใช้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) เนื่องจากมีผลกระทบต่อผู้ใช้งบการเงิน นักลงทุน และ
ผู้ปฏิบัติงาน 

5. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ สมาชิกสามัญ กล่าวชื่นชมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีที่ได้ทุ่มเท
ความรู้ความสามารถในการบริหารสภาวิชาชีพบัญชีโดยไม่มีค่าตอบแทนนอกจากค่าเบี้ยประชุม และได้แสดง
ความคิดเห็นหลายประการ ได้แก่ 

5.1 นโยบายของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีตามที่ได้ใช้ในการเลือกตั้ง แบ่งเป็น 3 ระยะ 
คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว นั้น ขอให้สภาวิชาชีพบัญชีจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ Road map ของการ
ด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวให้สมาชิกได้รับทราบและติดตามความคืบหน้าว่า การด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จตามนโยบายหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ เพ่ือเป็นบรรทัดฐานให้กับคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีชุดต่อ ๆ ไป 

5.2 การแสดงบทบาทของสภาวิชาชีพบัญชีในการท าหน้าที่ตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ในการประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นเวทีที่สภาวิชาชีพบัญชี
สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงบุก กล่าวคือ สามารถหารือในประเด็นปัญหาที่ต้องใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ 
ในการแกไ้ขปัญหา โดยขอให้สภาวิชาชีพบัญชีเสนอให้มีการก าหนดเป็นแนวทางท่ีชัดเจน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่และสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมากขึ้น 

5.3 ปรับปรุงวิธีการสื่อสาร เนื่องจากปัจจุบันการสื่อสารระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีและสมาชิก
เป็นลักษณะการสื่อสารทางเดียว (one way) คือ จากสภาวิชาชีพบัญชีไปยังสมาชิกเท่านั้น จึงขอให้ปรับปรุง
วิธีการสื่อสารเป็นแบบการโต้ตอบได้อย่างทันท่วงที (two way) โดยมีหน่วยงานที่ท าหน้าทีต่อบได้ทันที  

5.4 การท าหน้าที่เป็นคลังข้อมูลทางวิชาการด้านบัญชี เนื่องจากสถาบันการศึกษามีการผลิต
บัณฑิตในหลายระดับ ท าให้มีข้อมูลทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพบัญชีที่หลากหลาย เช่น วิทยานิพนธ์ 
ผลงานวิจัย และดุษฎีนิพนธ์ เป็นต้น และปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีกับสถาบันการศึกษามีความร่วมมือในหลายด้าน 
อาทิ การมีส่วนร่วมพิจารณาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชาการบัญชี (มคอ.1) ที่ก าหนดให้สถาบันการศึกษาต้องแต่งตั้งผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีเป็นกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร จ านวน 1 คน ซึ่งนับว่าสภาวิชาชีพบัญชีและสถาบันการศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดี จึงเสนอให้ 
สภาวิชาชีพบัญชีหารือกับสถาบันการศึกษาให้สภาวิชาชีพบัญชีเป็นแหล่งเก็บไฟล์ข้อมูลเหล่านั้น และให้สมาชิก
สามารถเปิดลิงก์ข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพบัญชีสูงสุด  

5.5 การเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี เนื่องจากสภาวิชาชีพ
บัญชีมีสมาชิกทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมประมาณ 80,000 ราย ซึ่งสมาชิกเหล่านั้นควรได้รับการดูแลจาก
สภาวิชาชีพบัญชีอย่างเท่าเทียมกัน จึงขอให้สภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งนายก
สภาวิชาชีพบัญชีและกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีของสมาชิกเป็นไปอย่างสะดวกและทั่วถึง โดยไม่จ าเป็นต้อง
เดินทางมากรุงเทพมหานคร 
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การชี้แจง 

ประธานกล่าวว่า สภาวิชาชีพบัญชีอยู่ระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับการสื่อสารที่สะดวก
รวดเร็ว และในอนาคตมีแผนจะจัดตั้งคลินิกบัญชี โดยคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบค าถาม
ให้กับสมาชิก อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินการตามแผนงานดังกล่าวมีระยะเวลาพอสมควร ส่วนเรื่องความชัดเจน
ในการประกาศใช้ TFRS 9 นั้น ปัจจุบันยังไม่มีข้อยุติ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะอนุกรรมการ
ที่คณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) ได้แต่งตั้งเพ่ือท าการศึกษาผลกระทบและความ
ชัดเจนในการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีอยู่ระหว่างการท าคู่มือการปฏิบัติตาม 
TFRS 9 และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติตาม TFRS 9 ซึ่ง กกบ. จะมีการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวในวันที่  17 กรกฎาคม 2561 หากมีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านเว็บไซต์ 
สภาวิชาชีพบัญชี ส่วนเรื่องแผนงานของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีนั้น คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้จัดท า
แผนงานค่อนข้างชัดเจน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท ารายละเอียด Road map ของแต่ละโครงการ ทั้งนี้  
หากด าเนินการเรียบร้อยแล้วจะเผยแพร่ในเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีต่อไป 

ประธานกล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ 

(ระหว่างการด าเนินการประชุมมีสมาชิกได้เข้าร่วมการประชุมเพ่ิมขึ้น ก่อนปิดการประชุมมีสมาชิก
สามัญจ านวน 393 คน และสมาชิกสมทบ 5 คน) 

 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
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