
	 ตามที่คณะกรรมการจรรยาบรรณได้เคยน�าเสนอตัวอย่างเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันเป็นเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีท่ีถกูกล่าวหาต้องได้รบัโทษ ให้ท่านสมาชกิสภาวชิาชพีบญัชไีด้รบัทราบมาแล้วนัน้	ใน	Newsletter	ฉบับนีจ้ะขอน�าตัวอย่างข้อบกพร่อง 

ท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีถกูร้องเรยีน/ถกูกล่าวหา	กรณกีารประพฤตผิดิจรรยาบรรณ	ทัง้เรือ่งพฤตกิรรมหรอืจรรยาบรรณ	และ/หรอืการปฏิบตัิ
งานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี	อันน�าไปสู่การพิจารณาวินิจฉัย
และตัดสินโทษ	เพื่อให้ท่านสมาชิกที่ประกอบวิชาชีพบัญชีรับทราบและเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดต่าง	ๆ	ที่อาจ 
เกิดขึ้น		ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ประเด็นค�ำกล่ำวหำ 

 1. ไม่ส่งมอบเอกสารบัญชี: ผู้ถูกกล่าวหา	(ผู้รับท�าบัญชี)	
ไม่ส่งคนืเอกสารบญัช	ีเมือ่ผูก้ล่าวหา	(นติบิคุคลผูม้หีน้าทีจั่ดท�าบญัช)ี	
ประสงค์จะว่าจ้างผูท้�าบญัชรีายใหม่	เป็นเหตใุห้ไม่สามารถด�าเนนิการ
จัดท�าบัญชีและปิดงบการเงินได้

 2. เรียกเก็บภาษีประจ�าเดือนเกินจริง: ผู้ถูกกล่าวหา 
เรียกเก็บค่าภาษีประจ�าเดือน	ภ.พ.30	ภ.ง.ด.3	และ	ภ.ง.ด.53	จาก 
ผู้กล่าวหา	เกินกว่าจ�านวนที่น�าส่งกรมสรรพากรจริง

จรรยำบรรณ 

ของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชี

 3. จดัท�าเอกสารไม่ตรงตามความเป็นจรงิ: ผูถู้กกล่าวหา
จัดท�าเอกสารไม่ตรงตามความเป็นจริง/ปลอมแปลงเอกสาร	เพื่อน�า
มาแสดงเป็นหลักฐานการใช้จ่ายของผู้กล่าวหา

Tax

ด้ำนผู้ท�ำบัญชี

ผู้กล่ำวหำ (นิติบุคคลผู้มีหน้ำที่จัดท�ำบัญชี) กล่ำวหำ 

ผู้ท�ำบัญชี ในประเด็นเกี่ยวกับกำรไม่ส่งมอบเอกสำรบัญชี 

กำรเรียกเก็บค่ำภำษีประจ�ำเดือนเกินจริง และกำรจัดท�ำ

เอกสำรไม่ตรงตำมควำมเป็นจริง

ตัวอย่ำง 

ที่ 1



ข้อเท็จจริงแห่งกำรประพฤติผิด

จรรยำบรรณ

 1. ประเด็นการส่งมอบเอกสารบัญชี: ผู้ถูกกล่าวหาได ้
จดัเกบ็เอกสารบญัชท่ีีบ้านของตนเอง	และยงัไม่มกีารส่งมอบคนืให้กบั 
ผู้กล่าวหา	โดยเข้าใจว่า	ยังไม่มีการบอกเลิกจ้าง

 กรณีจึงพิจารณาได้ว่า การจัดเก็บเอกสารทางบัญชีที่
บ้านของผู้ท�าบัญชี	 ไม่เป็นไปตามมาตรา	13	แห่งพระราชบัญญัติ
การบญัช	ีพ.ศ.	2543	ซึง่ผูม้หีน้าทีจ่ดัท�าบญัชต้ีองเกบ็รกัษาบญัชแีละ
เอกสารทีต้่องใช้ประกอบการลงบญัชี	ณ	สถานทีท่�าการ	หรอืสถานที่ 
ที่ใช้เป็นที่ท�าการผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจ�า	หรือสถานที ่
ที่ใช้เป็นที่ท�างานเป็นประจ�า	 เว้นแต่ผู ้มีหน้าที่จัดท�าบัญชี	จะได้
รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชี	หรือสารวัตรบัญชีให้เก็บรักษา
บัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้	ณ	สถานท่ีอื่นได้ 
ซึง่ประเดน็ดงักล่าวนติบิคุคลซึง่มหีน้าทีจ่ดัท�าบญัชจีะต้องด�าเนนิการ		
ในส่วนของผู้ท�าบัญชีต้องส่งคืนเอกสารเมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จให้ 
แก่นิติบุคคลผู ้มีหน้าที่จัดท�าบัญชีอย่างครบถ้วนและควรจัดท�า
ทะเบียนคุมเกี่ยวกับการรับ-คืนเอกสาร	ไว้ด้วย

 2. ประเด็นการเรยีกเกบ็ภาษีประจ�าเดือนเกนิจรงิ : ผลการ
ค�านวณตัวเลขจ�านวนภาษีท่ีต้องน�าส่งกรมสรรพากรในแต่ละเดือน
เปรียบเทียบกับจ�านวนเงินท่ีผู้ถูกกล่าวหาเรียกเก็บจากผู้กล่าวหา	
พบว่ามกีารเรียกเกบ็เงนิสงูกว่าค่าใช้จ่ายจรงิทีเ่กดิขึน้ในแต่ละเดอืน

ประเด็นค�ำกล่ำวหำ 

	 ผู้กล่าวหา	(นิติบุคคลผู้มีหน้าที่จัดท�าบัญชี)	ได้ร้องเรียนว่า 
ผู้ถูกกล่าวหา	(ผู้ท�าบัญชี)	ปฏิบัติงานบกพร่องในหลายกรณี	แต่ค�า
กล่าวหากรณพีฤติกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการประพฤตผิดิจรรยาบรรณ	
คือ	การที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ส่งคืนเอกสารทางบัญชีและทางการเงิน
ให้แก่ผู้กล่าวหาทั้งที่มีการจ่ายช�าระเงินในการว่าจ้างแล้ว	ท�าให ้
ผู้ท�าบัญชีรายใหม่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้	ผู้กล่าวหาจึงได้เข้าแจ้ง
ความกับพนักงานสอบสวนเพื่อด�าเนินการขอเอกสารทางบัญช ี
ทั้งหมดกลับคืน	

ข้อเท็จจริงแห่งกำรประพฤติผิด

จรรยำบรรณ

	 ผู้ถูกกล่าวหายอมรับว่าไม่ได้ส่งคืนเอกสารบางส่วนจริง	
เนื่องจากยังไม่ได้รับค่าจ้างและเงินที่ตนออกไปให้ล่วงหน้า	 จาก 
ผู้กล่าวหา	 (ผู้ว่าจ้าง)	อย่างครบถ้วน	แต่ภายหลังจากที่ผู้กล่าวหา
ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวน	จึงได้คืนเอกสารทั้งหมดให้กับ 
ผู้กล่าวหาแล้ว

 กรณีจึงพิจารณาได้ว่า การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกินจริง	
เป็นพฤตกิรรมทีไ่ม่เป็นไปตามข้อบงัคบัสภาวิชาชพีบญัช	ี(ฉบบัที	่19)	
เรือ่ง	จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชี	พ.ศ.	2553	ผูป้ระกอบ
วชิาชพีบญัชต้ีองประพฤตปิฏบิตัตินในทางทีถู่กทีค่วร	ส�านกึในหน้าท่ี
และไม่ปฏิบัติตนในลักษณะที่ท�าให้เกิดความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ ์
แห่งวิชาชีพบัญชี

 3. ประเด็นการจัดท�าเอกสารไม่ตรงตามความเป็นจริง:  

ผู้ถูกกล่าวหาได้ด�าเนินการจัดหาบิลภาษีซื้อโดยไม่มีการซื้อ-ขายที่
เกิดขึ้นจริงจากบริษัทท่ีตนเป็นที่ปรึกษาทางด้านภาษี	และคิดค่า
บรกิารจากผูก้ล่าวหา	โดยผูถ้กูกล่าวหาจะได้รบัค่าตอบแทนเป็นอัตรา 
ร้อยละของมูลค่าบิลภาษีซื้อที่ก�าหนดส่วนที่ เหลือจ่ายให้กับ 
บรษัิททีข่ายบลิ	

 กรณีจึงพิจารณาได้ว่า การจัดท�าเอกสารขอคืนภาษี
ซ้ือและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของนิติบุคคล	 ไม่เป็นไปตามความ 
เป็นจรงิ	ถอืเป็นการกระท�าทีท่�าให้รฐัเกดิความเสยีหาย	เป็นพฤตกิรรม 
ทีไ่ม่เป็นไปตามข้อบงัคับสภาวชิาชีพบญัชี	(ฉบบัที	่19)		เรือ่ง	จรรยาบรรณ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.2553	 กล่าวคือ	 เแนะน�าให  ้
ผู้รับบริการเสียภาษีอากรไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	 โดยทุจริตหรือ
เจตนาหลกีเหลีย่งภาษอีากร	และแจ้งข้อความหรอืจดัท�า	รวมถงึการ
ใช้พยานหลักฐานอันเป็นเท็จ	หรือรู้อยู่ว่าเป็นพยานหลักฐานอันเป็น
เท็จไม่ว่าจะจัดท�าโดยบุคคลใดก็ตามในการประกอบวิชาชีพบัญชี

 กรณีจึงพิจารณาได้ว่า  ผู้ถูกกล่าวหาใช้เอกสารทางการ
บัญชีเป็นเครื่องต่อรองการเรียกให้ช�าระเงินที่คงค้าง	 ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	 (ฉบับท่ี	19)	
เรื่อง	จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2553	กล่าวคือ	
ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชต้ีองมคีวามรบัผดิชอบตามกรอบวชิาชพีบญัชี
ต่อผู้รับบริการ	 เม่ือผู้ท�าบัญชีได้ให้บริการทางบัญชีต่อผู้รับบริการ
เสร็จแล้วต้องส่งคืนเอกสารการบันทึกบัญชี	และข้อมูลการบันทึก
บัญชีคืนแก่ผู้รับบริการโดยเร็ว				 

ผมขอ 

ร้องเรียน  

ครับ
นิติบุคคลผู้มีหน้ำที่จัดท�ำบัญชี ร้องเรียนผู้ท�ำบัญชี  

ในประเด็นเกี่ยวกับกำรไม่ส่งคืนเอกสำรทำงบัญชีและ

ปฏิบัติงำนบกพร่อง

ตัวอย่ำง 

ที่ 2



ประเด็นค�ำกล่ำวหำ 

 1 .ก ารรับง านแล ะค ่ าสอบบัญชี :  ผู ้ ถู กกล ่ าวหา	 
(ผู ้สอบบัญชี)	 รับงานผ่านส�านักงานรับท�าบัญชี	 ท่ีผู ้ถูกกล่าวหา 
เป็นผู้วางระบบบัญชี	ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการ
ท�าบัญชีให้ตั้งแต่แรก	โดยไม่ได้ท�าการตรวจสอบเอง	แต่ได้ใช้หัวหน้า
ส�านักงานบัญชีนั้นเป็นผู้ช่วยตรวจสอบบัญชีแทน	และผู้ถูกกล่าวหา 
ได้รับค่าสอบบัญชีจากส�านักงานรับท�าบัญชีเป็นจ�านวนเงินรวม
ส�าหรับลกูค้าหลายราย	โดยไม่ทราบค่าสอบบญัชขีองลกูค้าแต่ละราย

 2 .ก ารปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบแล ะรั บรอง บัญชี : 

เมือ่ส�านกังานรับท�าบญัชจีดัท�างบการเงนิเสรจ็	จะแจ้งให้ผูถ้กูกล่าวหา
เดินทางมายังจังหวัดที่ส�านักงานรับท�าบัญชีต้ังอยู ่	 เพื่อตรวจ
สอบระบบัญชี	 วิเคราะห์งบการเงิน	 รวมทั้งหมายเหตุประกอบ 
งบการเงนิ	ผ่านหน้าจอคอมพวิเตอร์โดยไม่มกีารไปตรวจเยีย่มสถาน
ประกอบการ

 3. การจัดท�าและส่งมอบแผนการตรวจสอบบัญชีและ

แนวทางการตรวจสอบบัญชี: 
	 	 	 	 -	กรณีห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก	พบว่า	จากส�าเนาแผน 
การตรวจสอบบัญชีและแนวทางการตรวจสอบบัญชีท่ีได้ส่งมอบ 
ให้แก่หน่วยงานผู้กล่าวหาน้ัน	ผู้ถูกกล่าวหาได้ใช้อ้างอิงในการตรวจ
สอบห้างหุ้นส่วนขนาดเล็กเหมือนกันหมด	ไม่มีการจัดท�าในรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับแต่ละนิติบุคคล	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	กรณีห้างหุ้นส่วนขนาดใหญ่และบริษัทจ�ากัด	พบว่า	 
แผนการตรวจสอบบัญชีและแนวทางการตรวจสอบบัญชีเหมือนกับ
ห้างหุน้ส่วนขนาดเลก็	จนแตกต่างกันในส่วนของขอบเขตการปฏบิตังิาน
ทีก่ว้างกว่า	ขึน้อยูก่บัขนาดและ	ความซบัซ้อนของธรุกจิ	แต่ผูถู้กกล่าวหา 
ไม่ได้ส่งมอบแผนการสอบบัญชีโดยรวมและแนวการสอบบัญชี 
ห้างหุ้นส่วนขนาดใหญ่และบริษัทจ�ากัดเพื่อประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติมแต่อย่างใด

ด้ำนผู้สอบบัญชี

หน่วยงำนรัฐ แจ้งผลกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชทีี่พิจำรณำ

ได้ว่ำ อำจปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมข้อ 13 ของข้อบังคับสภำวิชำชีพบัญชี 

(ฉบับที่ 19) เรื่อง จรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2553

ตัวอย่ำง 

ที่ 1

ข้อเท็จจริงแห่งกำรประพฤติผิด

จรรยำบรรณ

 1.ประเด็นการรับงานและค่าสอบบัญชีจากส�านักงาน 

รบัท�าบัญชีเป็นเงินรวมส�าหรบัลกูค้าหลายราย: ผู้ถกูกล่าวหารบังาน
ผ่านส�านกังานรบัท�าบญัชจีรงิ	แต่ไม่ปรากฎหลักฐานว่าได้ใช้หัวหน้า
ส�านักงานรับท�าบัญชีเป็นผู้ช่วยตรวจสอบบัญชี	 โดยพบว่า	ผู้ช่วย 
ผู้สอบบัญชีที่ปรากฎในกระดาษท�าการเป็นบุตรของผู้ถูกกล่าวหา	
ซึ่งวุฒิการศึกษาเป็นปริญญาในสาขาอื่น	 (ไม่ใช่บัญชี)	และจะช่วย
งานด้านการพิมพ์เอกสาร	จากการตรวจสอบงบการเงินของลูกค้า
แต่ละราย	พบว่ามีรายการแสดงถึงค่าสอบบัญชีปรากฏอยู่	 และค่า
สอบบญัชีดังกล่าวกม็ปีรากฎในระบบข้อมลูของหน่วยงานผูก้ล่าวหา

 กรณีจึงพิจารณาได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาทราบข้อมูลค่า 
สอบบญัชขีองลกูค้าแต่ละราย	และสามารถตรวจสอบข้อมลูในระบบ
ของผู้ถูกกล่าวหาได้	ประกอบกับไม่ปรากฎหลักฐานว่าได้ใช้หัวหน้า
ส�านักงานรับท�าบัญชีเป็นผู้ช่วยตรวจสอบ		

 
 2.ประเด็นการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี:  

ในการปฏิบตังิานตรวจสอบบญัชีกระท�าผ่านหน้าจอคอมพวิเตอร์และ
ไม่ได้ไปตรวจสอบที่สถานประกอบการของลูกค้า	

 กรณจีงึพจิารณาได้ว่า 	ผูถ้กูกล่าวหาปฏิบตังิานไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีควรเข้าไปตรวจเย่ียม
กิจการเพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริงของสินทรัพย์บางรายการท่ีมีสาระ
ส�าคัญที่ปรากฎอยู่ในงบการเงิน	 เช่น	การตรวจสอบเงินสด	และ 
การสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ	เป็นต้น
    

มีผู้สอบบัญชี

ท�ำผิดข้อบังคับ

ฉบับที่19



 3.ประเด็นการจดัท�าและส่งมอบแผนการตรวจสอบบญัชี

และแนวทางการตรวจสอบบัญชี:

	 -	 กรณีห้างหุ ้นส่วนขนาดเล็ก	 -	 ไม่มีการจัดท�าแผน 
การตรวจสอบในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับแต่ละนิติบุคคลซ่ึงประกอบ
ธุรกิจที่แตกต่างกัน
	 	-	กรณีห้างหุ้นส่วนขนาดใหญ่และบริษัทจ�ากัด	–	เหมือน
กับกรณีห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก	แตกต่างกันที่ขอบเขตการปฏิบัติงาน
กว้างกว่า	ขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ	นอกจากนี้
กระดาษท�าการที่ผู้ถูกกล่าวหาจัดส่งให้คณะอนุกรรมการสอบสวน	
มีรายละเอียดแตกต่างจากเอกสารท่ีจัดส่งให้หน่วยงานผู้กล่าวหา		

ซึ่งผู้ถูกกล่าวหายอมรับว่าจัดท�าขึ้นภายหลัง	และจากการตรวจ
สอบกระดาษท�าการดังกล่าวพบว่าบางรายการเป็นสาระส�าคัญ 
ในงบการเงินแต่ไม่ปรากฏแผนการตรวจสอบบัญชีในเรื่องดังกล่าว	
เป็นต้น		

      กรณจีงึพจิารณาได้ว่า ผูถ้กูกล่าวหาปฏิบตังิานไม่เป็น
ไปตามข้อบงัคบัสภาวชิาชพีบญัชี	(ฉบบัที	่19)	เรือ่ง	จรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2553	ข้อ	13		มาตรฐานในการปฏิบัติ
งาน	 	และมาตรฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับการวางแผนการตรวจ
สอบ	และวิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยง 
ที่ได้ประเมินไว้	ตลอดจนหลักฐานการสอบบัญชี	

ประเด็นค�ำกล่ำวหำ 

	 ผู ้สอบบัญชีถูกกล่าวหาว่า	 ได้แสดงความเห็นในหน้า
รายงานการสอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข	 ท้ังท่ีกิจการดังกล่าวถูกฟ้อง
เรยีกหนีค่้าภาษีอากร	ซึง่กจิการไม่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงิน

ผู้สอบบัญชีถูกกล่ำวหำในประเด็นเกี่ยวกับกำรแสดงควำมเห็นในหน้ำรำยงำน

ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตต่องบกำรเงินของนิติบุคคลแห่งหนึ่ง แบบไม่มี

เงื่อนไข ทั้งที่นิติบุคคลดังกล่ำวถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดีและไม่ได้เปิดเผยไว ้

ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ตัวอย่ำง 

ที่ 2

ข้อเท็จจริงแห่งกำรประพฤติผิด 

จรรยำบรรณ

	 1.ผูถู้กกล่าวหา	(ผูส้อบบัญชี)	ไม่ได้ลงลายมอืช่ือเป็นผูส้อบ
ทานในกระดาษท�าการตรวจสอบและไม่มีการก�าหนดระยะเวลา	
และขอบเขตการตรวจสอบที่เหมาะสมและครบถ้วน

	 2.การจัดท�ากระดาษท�าการเพ่ือตรวจสอบหนี้สินท่ีอาจ 
เกิดขึ้นของนิติบุคคล	 ใช้วิธีการสอบถามผู ้บริหารโดยผ่านผู้ที่ 
รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว	และส่งหนังสือไปสอบถามกับส�านักงาน
ทนายความซึ่งได้รับการยืนยันว่าคดีท่ีฟ้องร้องน้ัน	ทางอัยการของ
ส�านักงานสอบสวนคดีพิเศษมีค�าสั่งไม่ฟ้องแล้ว	ดังนั้นคดีแพ่ง	(ภาษี
อากร)	ผลน่าจะเป็นไปในท�านองเดียวกัน

	 3.ในการตดัสนิใจและเช่ือว่ารายการดังกล่าวไม่ต้องบนัทกึ
และไม่ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ันผู้สอบบัญช ี
เห็นว่าเหมาะสมแล้ว	 ใช้วิธีการสอบถามจากผู้ที่รับผิดชอบทาง
คดี	 โดยประเมินจากหนังสือของทนายความว่า	คดีแพ่งมีโอกาส 
ชนะสูงมาก	

   
 กรณีจึงพิจารณาได้ว่า ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานบกพร่อง
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ก�าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้อง
ใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในข้อสงสัยเกี่ยวกับความ 
น่าเช่ือถือของค�าตอบกับค�าขอยืนยัน	 โดยผู้สอบบัญชีต้องหาหลัก
ฐานการสอบบัญชีอื่นเพิ่มเติมเพื่อคลายข้อสงสัย	และมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจได้ถึงผลกระทบ
ของรายการและเหตุการณ์ที่มีสาระส�าคัญต่อข้อมูลที่น�าเสนอใน 
งบการเงิน	การปฏบิตังิานจงึไม่เป็นไปตามข้อบงัคบัสภาวชิาชพีบญัชี	
(ฉบบัที	่19)	เรือ่ง	จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช	ีพ.ศ.	2553		
ข้อ	13	มาตรฐานในการปฏิบัติงาน		

 ในนามของคณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะ

อนุกรรมการสอบสวน ต้องขอขอบคุณสภาวิชาชีพบัญชีท่ีได้ 

แบ่งพืน้ทีข่อง Newsletter ฉบับน้ี ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ 

ได้มีโอกาสเผยแพร่และท�าความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกและท่าน 

ผู้อ่านทุกท่าน มา ณ โอกาสน้ี

โดย.. คณะกรรมการจรรยาบรรณ
สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์

AUDIT


