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คานา
คณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณนานาชาติ สาหรั บ นัก บั ญชี (IESBA) อาศัยอ านาจออ
คณะกรรมการ ได้ พัฒนาและออกคู่มือประมวลจรรยาบรรณสาหรับนักบัญชี เพื่อใช้ สาหรับผู้ประกอบวิชาชี พ
บัญชีท่วั โลก
อ ค์กรที่เป็ นสมาชิกออ IFAC หรือสานัก านบัญชีจะต้ อ ไม่ประยุกต์ใช้ มาตรฐานจรรยาบรรณใน
ลักษณะที่มีความเอ้ ม วดน้ อยกว่าที่ได้ กาหนดไว้ ในประมวลนี้ อย่า ไรก็ดี ถ้ าอ ค์กรสมาชิก หรือสานัก านบัญชี
ใดมีอ้อห้ ามตามกฎหมาย หรืออ้ อบั คับในการปฏิบัติตามส่วนใดส่วนหนึ่ ออ ประมวลจรรยาบรรณนี้ อ ค์กร
สมาชิก หรือสานัก านบัญชียั จะต้ อ ปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณในส่วนอื่น ๆ
เนื่อ จากออบเอตอานาจออ ศาลและกฎหมายที่ควบคุ ม ไปถึ ในบา กรณีอาจมีอ้อบัญญัติและ
แนวทา ซึ่ ต่า จากที่กาหนดในประมวลจรรยาบรรณนี้ ดั นั้น ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีภายใต้ ออบเอตอานาจออ
ศาลและกฎหมายดั กล่ าวจะต้ อ พึ ตระหนัก ถึ อ้ อ แตกต่ า ดั กล่ าว และให้ ถือ ปฏิบั ติ ต ามอ้ อ บั ญญัติ หรื อ
ประมวล และแนวทา ที่มีความเอ้ ม วดมากกว่า เว้ นแต่จะมีอ้อห้ ามตามกฎหมายหรืออ้ อบั คับว่าด้ วยเรื่อ นั้น
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คู่มือประมวลจรรยาบรรณ
สาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
โดย The International Ethics Standards Board for Accountants
สารบัญ
หน้ า
คานา
ส่วน ก. การประยุกต์ใช้ทวั ่ ไปสาหรับประมวลจรรยาบรรณของ IESBA
หมวด ๑๐๐ คานาและหลักการพื้นฐาน
หมวด ๑๑๐ ความซื่อสัตย์สจุ ริต
หมวด ๑๒๐ ความเที่ย ธรรม
หมวด ๑๓๐ ความรู้ความสามารถทา วิชาชีพและความระมัดระวั รอบคอบ
หมวด ๑๔๐ การรักษาความลับ
หมวด ๑๕๐ พฤติกรรมทา วิชาชีพ
ส่วน ข. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทางวิชาชีพ
หมวด ๒๐๐ คานา
หมวด ๒๑๐ การแต่ ตั้ ผู้ให้ บริหารทา วิชาชีพ
หมวด ๒๒๐ ความอัดแย้ ทา ผลประโยชน์
หมวด ๒๓๐ การให้ ความเห็นที่สอ ในทา วิชาชีพ
หมวด ๒๔๐ ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนลักษณะอื่นๆ
หมวด ๒๕๐ การนาการตลาดมาใช้ ในการให้ บริการทา วิชาชีพ
หมวด ๒๖๐ ออ อวัญและออ กานัล
หมวด ๒๗๐ การดูแลรักษาทรัพย์สนิ ออ ลูกค้ า
หมวด ๒๘๐ ความเที่ย ธรรมในการให้ บริการทุกประเภท
หมวด ๒๙๐ ความเป็ นอิสระสาหรับ านที่เกี่ยวอ้ อ กับการสอบบัญชีและการสอบทาน
หมวด ๒๙๑ ความเป็ นอิสระสาหรับ านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการให้ ความเชื่อมั่น
การตีความ ๒๐๐๕-๐๑
ส่วน ค. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ
หมวด ๓๐๐ บทนา
หมวด ๓๑๐ ความอัดแย้ ที่อาจเกิดอึ้น
หมวด ๓๒๐ การจัดทาราย านอ้ อมูลสารสนเทศ
หมวด ๓๓๐ การปฏิบัติ านด้ วยความรู้และความชานาญ
หมวด ๓๔๐ ส่วนได้ เสียทา การเ ิน
หมวด ๓๕๐ การชักจู ด้ วยผลประโยชน์
คาจากัดความ
วันที่ใช้ บั คับ
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ส่วน ก. การประยุกต์ใช้ทวั ่ ไปสาหรับประมวลจรรยาบรรณของคณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณ
นานาชาติสาหรับนักบัญชี (IESBA)
หมวด
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คานาและหลักการพื้นฐาน
ความซื่อสัตย์สจุ ริต
ความเที่ย ธรรม
ความรู้ความสามารถทา วิชาชีพ และความระมัดระวั รอบคอบ
การรักษาความลับ
พฤติกรรมทา วิชาชีพ
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หมวด ๑๐๐
คานา และหลักการพื้ นฐาน
๑๐๐.๑ สิ่ ที่เป็ นจุดเด่นออ วิชาชีพบัญชี คือ การเป็ นที่ยอมรับในเรื่อ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติท่เี กี่ยวอ้ อ
กับประโยชน์ออ สาธารณะ ดั นั้น ความรับผิดชอบออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจึ ไม่สามารถที่จะแยก
ออกได้ ว่าเป็ นไปเพื่อสนอ ความประส ค์ออ ลูกค้ าหรือนายจ้ า เพีย คนใดคนหนึ่ ในการปฏิบัติเพื่อ
ประโยชน์ออ สาธารณะ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้ อ ติดตามและปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณนี้
ในกรณีท่ผี ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีมีอ้อห้ ามในทา กฎหมายหรืออ้ อบั คับในการปฏิบัติให้ เป็ นไปตามส่วน
ใดส่วนหนึ่ ออ ประมวลจรรยาบรรณนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความจาเป็ นต้ อ ปฏิบัติตามในส่วน
อื่น ๆ ออ ประมวลจรรยาบรรณนี้
๑๐๐.๒ ในประมวลจรรยาบรรณนี้มีเนื้อหาแบ่ ออกเป็ น ๓ ส่วน
ส่วน ก. กาหนดหลักการพื้นฐานออ
จรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และให้ กรอบแนวคิดเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะ
ได้ นาไปประยุกต์ใช้ ดั นี้ คือ
ก. ระบุปัญหาและอุปสรรคที่ทาให้ การปฏิบัติออ ผู้ประกอบวิชาชีพ บัญชีไม่ เป็ นไปตาม
หลักการพื้นฐานออ จรรยาบรรณว่าเกี่ยวอ้ อ กับเรื่อ ใด
อ. ประเมินความมีสาระสาคัญออ ปัญหาและอุปสรรคที่ได้ ระบุในอ้ อ ก
ค. ประยุกต์ใช้ มาตรการป้ อ กันในกรณีท่จี าเป็ นเพื่ออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้
๑๐๐.๓ เนื้อหาออ ส่วน อ. และ ส่วน ค. ออ ประมวลจรรยาบรรณนี้จะอธิบายถึ การนากรอบแนวคิดไป
ประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์ต่า ๆ โดยอธิบายตัวอย่ า ออ มาตรการป้ อ กันซึ่ อาจถือว่ าเหมาะสมต่ อ
สถานการณ์ เพื่อให้ การปฏิบัติออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็ นไปตามหลักการพื้นฐานออ จรรยาบรรณ
นอกจากนี้ ยั ได้ อธิบายถึ สถานการณ์ในกรณีท่ไี ม่สามารถจัดหามาตรการป้ อ กันเพื่อแก้ ไอปั ญหาและ
อุปสรรค ซึ่ ในสภาพแวดล้ อมและความสัมพันธ์ท่ที าให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคในกรณีดั กล่ าวผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีควรหลีกเลี่ย สาหรับเนื้อหาออ ส่วน อ. ออ ประมวลจรรยาบรรณนี้ สามารถ
ประยุกต์ใช้ กบั ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพในสถานการณ์ต่า ๆ อย่า ไรก็ดี เนื้อหา
ออ ส่วน ค. อาจมีความเกี่ยวอ้ อ กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพในบา สถานการณ์
ได้ ด้วย
๑๐๐.๔ การใช้ คาว่าต้ อ (shall) ในประมวลจรรยาบรรณนี้ถือว่าเป็ นการบั คับสาหรับผู้ป ระกอบวิชาชีพบัญชี
หรือสานัก านที่ต้อ ปฏิบัติตามสาหรับประมวลใดก็ตามที่มีการใช้ คาดั กล่าว เว้ นแต่จะมีอ้อยกเว้ นใน
ประมวลจรรยาบรรณนี้
หลักการพื้ นฐานของจรรยาบรรณ (Fundamental Principles)
๑๐๐.๕ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ ปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ด้ ต่อไปนี้
ก. ความซื่อสัตย์สจุ ริต (Integrity)
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ ปฏิบัติ านอย่า ตร ไปตร มาและซื่อตร ต่อความสัมพันธ์ใด ๆ
ทั้ ในทา วิชาชีพและทา ธุรกิจ
๖

อ. ความเที่ย ธรรม (Objectivity)
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้ อ ใช้ ดุลยพินิจทา วิชาชีพหรือทา ธุรกิจโดยปราศจากความมี
อคติ ความอัดแย้ ในผลประโยชน์ หรืออิทธิพลอย่า ไม่เหมาะสมจากบุคคลอื่น
ค. ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวั รอบคอบ (Professional Competence and Due
Care)

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้ อ ดาร ไว้ ซ่ึ ความรู้ทา วิชาชีพและมีทกั ษะในระดับที่สามารถให้
ความมั่นใจแก่ลูกค้ าหรือนายจ้ า ว่าจะได้ รับบริการทา วิชาชีพตามวิธีปฏิบัติท่ไี ด้ พัฒนาการ
ในปัจจุบัน ตามกฎหมายและวิชาการ ด้ วยความอยันหมั่นเพียร และเป็ นไปตามมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวอ้ อ
. การรักษาความลับ (Confidentiality)
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้ อ รักษาความลับออ อ้ อมูลที่ได้ มาอันเป็ นผลจากความสัมพันธ์
ทา วิชาชีพและทา ธุรกิจ และจะต้ อ ไม่ เปิ ดเผยอ้ อมูลใด ๆ ดั กล่าวต่ อบุคคลที่สามโดย
ไม่ ได้ รับ อนุ ญาตอย่ า เหมาะสมและเจาะจ จากผู้ มีอ านาจ เว้ น แต่ เ ป็ นการเปิ ดเผยที่ผ้ ู
ประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี มี สิท ธิต ามกฎหมาย หรื อ สิท ธิ ท า วิ ช าชี พ หรื อ เป็ นหน้ า ที่ท่ีต้ อ
เปิ ดเผย หรือไม่นาอ้ อมูลที่ได้ มาไปใช้ เพื่อประโยชน์ออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หรือบุคคล
ที่สาม
จ. พฤติกรรมทา วิชาชีพ (Professional Behavior)
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้ อ ปฏิบัติตามกฎหมายและอ้ อบั คับที่เกี่ยวอ้ อ และละเว้ นการ
กระทาที่ทาให้ เสื่อมเสียความน่าเชื่อถือต่อวิชาชีพ
หลักการพื้นฐานออ จรรยาบรรณแต่ละหัวอ้ อจะได้ กล่าวถึ ในรายละเอียด ในหมวด ๑๑๐ - ๑๕๐
แนวทางการใช้กรอบแนวคิด (Conceptual Framework Approach)
๑๐๐.๖ ในการปฏิบัติ านออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีภายใต้ สถานการณ์ต่า ๆ อาจจะมีปัญหาและอุปสรรคที่
ทาให้ การปฏิบั ติไ ม่ เป็ นไปตามหลั กการพื้ นฐานออ จรรยาบรรณ ซึ่ เป็ นไปไม่ ไ ด้ ท่ีจะกล่ าวถึ ทุ ก
สถานการณ์ ท่ีท าให้ เกิ ด ปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ อ การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การพื้ นฐานและการปฏิ บั ติ ท่ี
เหมาะสม ทั้ นี้ เนื่อ จากลักษณะออ านให้ บริการและ านที่ได้ รับมอบหมายมีความแตกต่า กัน เป็ น
ผลให้ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดอึ้นตลอดจนมาตรการป้ อ กันที่เกี่ยวอ้ อ มีความแตกต่า กันด้ วย ด้ วย
เหตุน้ ี คู่มือประมวลจรรยาบรรณนี้สามารถใช้ เป็ นกรอบแนวคิดซึ่ ผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีจะได้ นาไปใช้
เพื่อระบุ ประเมิน และชี้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานออ จรรยาบรรณ แนว
ทา การใช้ กรอบแนวคิดนี้ช่วยให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ เป็ นไปตามประมวลจรรยาบรรณใน
คู่มือเล่มนี้ และบรรลุความรับผิดชอบในการปฏิบัติเพื่อประโยชน์สาธารณะ แนวทา ตามวิธีท่กี ล่าวนี้
รอ รั บ สถานการณ์ต่ า ๆ ที่มีค วามแตกต่ า กันที่ท าให้ เกิดปั ญหาและอุ ป สรรคในการปฏิบั ติต าม
หลักการพื้นฐานออ จรรยาบรรณ และช่ วยป้ อ กันผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการสรุปที่ไม่ถูกต้ อ ว่ า
เรื่อ ใดที่ไม่ได้ กาหนดเป็ นอ้ อห้ ามในประมวลจรรยาบรรณเท่านั้น ให้ ถือว่าสามารถปฏิบัติในเรื่อ นั้นได้

๗

๑๐๐.๗ เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีระบุถึ ปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน และจากการ
ประเมิน พบว่าปั ญหาและอุปสรรคไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ พิจารณาว่ า
มาตรการป้ อ กันที่เหมาะสมมีอยู่หรือไม่ และมาตรการป้ อ กันนั้น สามารถนามาประยุกต์ใช้ เพื่ออจัด
หรื อ ลดปั ญ หาและอุ ปสรรคให้ อยู่ ในระดับที่ยอมรั บได้ ห รื อ ไม่ ในการพิ จารณาดั กล่ าวผู้ ป ระกอบ
วิชาชีพบัญชีจาเป็ นต้ อ ใช้ ดุลยพินิจเยี่ย ผู้ประกอบวิชาชีพ โดยพิจารณาถึ บุคคลที่สามที่มีเหตุผลและ
ได้ รับรู้อ้อมู ลว่ าเมื่อบุ คคลที่สามนั้นไตร่ ตรอ ถึ อ้ อมูลความเป็ นจริ ที่ผ้ ู ประกอบวิชาชี พ บัญชี ได้ รับ
ภายใต้ สถานการณ์ท่เี ป็ นอยู่จะได้ อ้อสรุปว่ามาตรการป้ อ กันที่ผ้ ูผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีนามาประยุกต์ใช้
สามารถอจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือไม่โดยไม่อัดต่อหลักการพื้นฐาน
ออ จรรยาบรรณแต่อย่า ใด
๑๐๐.๘ ผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี จะต้ อ ประเมินถึ ปั ญหาและอุปสรรคใดๆ ที่อาจเกิดอึ้นในการปฏิบัติตาม
หลักการพื้นฐานจรรยาบรรณ เมื่อได้ ทราบถึ หรือมีเหตุบ่ ชี้ว่าทราบถึ สถานการณ์หรือความสัมพันธ์
ใด ๆ ที่อาจทาให้ มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานออ จรรยาบรรณ
๑๐๐.๙ ในการประเมินถึ ระดับความมีนัยสาคัญออ ปัญหาและอุปสรรค จาเป็ นต้ อ พิจารณาถึ ปั จจัยทั้ ในเชิ
ปริมาณและเชิ คุณภาพ อย่ า ไรก็ดี เมื่อได้ นากรอบแนวคิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณมาประยุกต์ใช้ แล้ ว
พบว่ าปั ญหาและอุปสรรคยั มี นัยสาคั ญในระดับสู มาก หรื อมาตรการป้ อ กัน ที่มี อยู่ ไ ม่ เหมาะสม
หรื อไม่ สามารถนามาประยุ กต์ใช้ เป็ นผลทาให้ ไม่ สามารถอจัดหรื อลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ในกรณีดั กล่ าวนี้ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีควรปฏิเสธ หรือยุติการให้ บริการวิชาชีพ
หรือในกรณีท่จี าเป็ นออลาออกจาก านที่ให้ บริการ (ในกรณีท่เี ป็ นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการ
ทา วิชาชีพ) หรือลาออกจากอ ค์กรผู้ว่าจ้ า (ในกรณีท่เี ป็ นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วย านธุรกิจ)
๑๐๐.๑๐ ในบา กรณีอาจมีความเป็ นไปได้ ท่ีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชี มีการปฏิบัติท่ถี ือว่ าฝ่ าฝื นหลักการพื้นฐานออ
จรรยาบรรณโดยไม่เจตนา เมื่อมีเหตุการณ์เช่ นนั้นเกิดอึ้น การพิจารณาว่าผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ มีการ
ปฏิบัติอัดต่อหลักการพื้นฐานออ จรรยาบรรณหรือไม่ จะต้ อ พิจารณาจากลักษณะและความมีนัยสาคัญออ
เรื่อ ดั กล่าว และอาจถือว่าไม่อัดต่อหลักการพื้นฐานออ จรรยาบรรณได้ ถ้ ามีหลักฐานว่าผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีผ้ ูน้นั เมื่อพบว่ามีการฝ่ าฝื นเกิดอึ้นแล้ วได้ รีบดาเนินการแก้ ไอทันที และได้ มีการนามาตรการป้ อ กันที่
จาเป็ นมาประยุกต์ใช้ ในเหตุการณ์ดั กล่าว
๑๐๐.๑๑ ส าหรั บ หลั ก การพื้ นฐานออ จรรยาบรรณที่ มี อ ยู่ ท้ั หมดนั้ น ภายใต้ สถานการณ์ ท่ี ไ ม่ ป กติ
การน าประมวลที่เจาะจ ในบา ประเด็นไปประยุ กต์ ใช้ โดยผู้ ป ระกอบวิช าชี พ บัญชี อาจมี ผลท าให้ มี
ผลกระทบที่ไม่ สมเหตุผลต่ อผลลัพธ์ท่พี ึ ประส ค์ หรือผลประโยชน์ต่อสาธารณะได้ เมื่อมีเหตุการณ์
ดั กล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรออคาปรึกษาจากสภาวิชาชีพบัญชีหรืออ ค์กรอื่นที่กากับดูแล หรือ
มีความเกี่ยวอ้ อ
ปั ญหาและอุปสรรค และมาตรการป้องกัน (Threats and Safeguard)
๑๐๐.๑๒ ปัญหาและอุปสรรคอาจเกิดจากความสัมพันธ์และสถานการณ์ประเภทต่า ๆ เมื่อมีความสัมพันธ์และ
สถานการณ์ท่กี ่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรค ปั ญหาและอุปสรรคดั กล่าวจะทาให้ หรือก่อให้ เกิดความ
เอ้ าใจแก่บุคคลอื่นว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีการฝ่ าฝื นหลักการพื้นฐานออ จรรยาบรรณ สถานการณ์
และความสัมพันธ์ท่เิ กิดอึ้นอาจทาให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคมากกว่าหนึ่ ประเภท และเป็ นผลทาให้
๘

การปฏิบั ติไม่ เป็ นไปตามหลักการพื้ นฐานออ จรรยาบรรณมากกว่ าหนึ่ หลักการด้ วย ปั ญหาและ
อุปสรรคสามารถจาแนกเป็ นประเภทต่า ๆ ได้ ดั นี้
ก. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตน (Self interest threat)
คือ ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ทา ด้ านการเ ินหรือผลประโยชน์อ่ นื ที่มีอิทธิพล
ในทา ที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้ ดุลยพินิจทา วิชาชีพหรือพฤติกรรมไปในทา ที่ไม่เหมาะสม
ข. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการสอบทานผล านตนเอ (Self ‟ reviews threat)

คือ ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการประเมินผล านอย่า ไม่เหมาะสมในผลออ านในอดีตที่
เกิดจากการใช้ ดุลยพินิจทา วิชาชีพหรือปฏิบัติ านให้ บริการโดยตนเอ หรือบุคคลอื่นที่อยู่ใน
ส านั ก านหรื อ อ ค์ ก รเดี ย วกั น โดยผลจากการประเมิ น ดั กล่ า ว ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี
จาเป็ นต้ อ อาศัยในการใช้ ดุลยพินิจ เพื่อเป็ นส่วนหนึ่ ออ านให้ บริการในปัจจุบัน
ค. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการเป็ นผู้ให้ การสนับสนุน (Advocacy threats)

คือ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการที่ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีสนับสนุนลูกค้ าหรือนายจ้ า รายใด
รายหนึ่ จนไม่สามารถอยู่ในฐานะที่สามารถปฏิบัติ านด้ วยความเที่ย ธรรม
ง. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากความคุ้นเคยสนิทสนม (Familiarity threat)

คือ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากความสัมพันธ์ท่ยี าวนานหรือใกล้ ชิดจนทาให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพ
บัญชีเกิดความเห็นอกเห็นใจในผลประโยชน์หรือ ่ายต่อการยอมรับในผล านออ บุคคลที่ตนมี
ความใกล้ ชิดสนิทสนม
จ. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการถูกอ่มอู่คุกคาม (Intimidation threat)

คือ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีถูกกีดอวา ในการปฏิบัติ านอย่า เที่ย
ธรรม เนื่อ จากความกดดันไม่ว่าจะเกิดอึ้นจริ หรือเป็ นที่เอ้ าใจด้ วยตนเอ รวมถึ การใช้ ความ
พยายามต่า ๆ ที่เกินควร เพื่อให้ มีอทิ ธิพลต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ส่วน ก. และส่วน อ. ออ ตัวอย่า ประมวลจรรยาบรรณนี้เป็ นการอธิบายถึ ปั ญหาและอุปสรรคแต่ละ
ประเภทที่เกิดอึ้นต่ อผู้ ประกอบวิชาชี พบัญชี ท่ใี ห้ บริ การทา วิชาชี พ หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ใน
หน่วย านธุรกิจตามลาดับ สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพนั้นอาจนาเนื้อหาออ
ส่วน ค. ไปใช้ ได้ กบั บา สถานการณ์ออ ตนเอ ได้ ด้วย
๑๐๐.๑๓ มาตรการป้ อ กัน คื อการปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใดที่อาจสามารถอจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มาตรการดั กล่าวสามารถบ่า ออกได้ เป็ น ๒ ประเภท
๑. มาตรการป้ อ กันที่เกิดจากอ ค์กรวิชาชีพ กฎหมายและอ้ อบั คับที่เกี่ยวอ้ อ
๒. มาตรการป้ อ กันที่ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชี จัดให้ มีอ้ ึนในสภาพแวดล้ อมการปฏิบัติ าน
๑๐๐.๑๔ มาตรการป้ อ กันที่เกิดจากอ ค์กรวิชาชีพ กฎหมายและอ้ อบั คับที่เกี่ยวอ้ อ ประกอบด้ วยตัวอย่ า
ดั ต่อไปนี้
 ประมวลเกี่ยวกับการศึกษา การฝึ กฝนและประสบการณ์ในการเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
 ประมวลเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้อย่า ต่อเนื่อ ทา วิชาชีพสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
๙

 ระเบียบ อ้ อบั คับเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
 มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวอ้ อ
 ระเบียบ อ้ อบั คับที่เกี่ยวกับวิธกี ารควบคุมดูแลเพื่อรักษาวินัยออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
 การสอบทานราย านและเอกสารอ้ อมูลอื่นที่จัดทาโดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยหน่วย าน
ที่ เป็ นบุคคลที่สามและมีอานาจตามกฎหมาย
๑๐๐.๑๕ ส่วน ก. และ ส่วน อ. ออ คู่ มือประมวลจรรยาบรรณนี้จะอธิบายมาตรการป้ อ กันที่จัดให้ มีอ้ ึนใน
สภาพแวดล้ อมการปฏิบัติ านสาหรับผู้ ประกอบวิชาชี พบัญชีท่ีให้ บริการทา วิชาชีพ และผู้ ประกอบ
วิชาชีพบัญชีในหน่วย านธุรกิจตามลาดับ
๑๐๐.๑๖ มาตรการป้ อ กันบา ลักษณะจะช่ วยเพิ่มโอกาสในการระบุและอัดอวา ปั ญหาและอุปสรรคที่ทาให้ เกิด
พฤติ ก รรมที่อั ดต่ อ จรรยาบรรณได้ มาตรการป้ อ กัน ดั กล่ าวซึ่ อาจเกิด จากอ ค์ก รวิ ช าชี พ บั ญชี
กฎหมาย ระเบียบ อ้ อบั คับ และอ ค์กรผู้ว่าจ้ า ประกอบด้ วย
 การมีระบบการรับเรื่อ ร้ อ เรียนที่มีการประชาสัมพันธ์อย่า ทั่วถึ และมีประสิทธิภาพซึ่ จัด
อึ้นโดยอ ค์กรผู้ว่าจ้ า อ ค์กรวิชาชีพ หรือหน่ วย านทา กฎหมาย เพื่อให้ เพื่อนร่ วม าน
นายจ้ า และบุ ค คลทั่ว ไปให้ ความสนใจต่ อ พฤติ ก รรมที่ไ ม่ เ ป็ นไปตามวิ ช าชี พ หรื อ ไร้
จรรยาบรรณ

 การกาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนในเรื่อ การราย านเกี่ยวกับการละเมิดประมวล
จรรยาบรรณ
ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับจรรยาบรรณและการหาข้อยุติ (Ethical Conflict Resolution)
๑๐๐.๑๗ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจจาเป็ นต้ อ หาอ้ อยุติเมื่อมีอ้ออัดแย้ ในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานออ
จรรยาบรรณ
๑๐๐.๑๘ เมื่ อ มี ก ารริ เ ริ่ ม หาอ้ อ ยุ ติ เ กี่ ย วกั บ อ้ อ อั ด แย้ ไม่ ว่ า จะเป็ นแบบทา การหรื อ ไม่ เ ป็ นทา การก็ต าม
กระบวนการในการหาอ้ อยุติ จะต้ อ พิจารณาถึ ปั จจัยต่า ๆ ที่เกี่ยวอ้ อ ต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเป็ นปั จจัยอ้ อ
ใดอ้ อหนึ่ หรือพิจารณามากกว่าหนึ่ ปัจจัยร่วมกัน
ก. อ้ อเท็จจริ ที่เกี่ยวอ้ อ ทั้ หมด
อ. ประเด็นปัญหาทา ด้ านจรรยาบรรณที่เกี่ยวอ้ อ
ค. หลักการพื้นฐานที่เกี่ยวอ้ อ กับประเด็นปัญหาทา จรรยาบรรณดั กล่าว
. แนวทา ปฏิบัติท่กี าหนดอึ้นภายในอ ค์กรออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
จ. ทา เลือกปฏิบัติอ่นื ๆ ในกรณีท่จี าเป็ น
หลั จากที่พิจารณาถึ ปั จจัยต่ า ๆ ที่เกี่ยวอ้ อ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้ อ ตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติท่เี หมาะสม โดยให้ นา้ หนักถึ ผลลัพธ์ท่จี ะเกิดตามมาจากการปฏิบัติในแต่ละทา เลือกที่เป็ นไปได้ ถ้ ายั มี
ประเด็น ที่ยั ไม่ สามารถหาอ้ อ ยุ ติ ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ บัญชี อาจประส ค์ท่ีจะออค าปรึ กษาจากบุ ค คลที่มีค วาม
เหมาะสมได้ ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลในสานัก านเดียวกัน หรือในอ ค์กรผู้ว่าจ้ า ก็ตาม เพื่อให้ ได้ ความช่ วยเหลือใน
การหาอ้ อยุติดั กล่าว
๑๐

๑๐๐.๑๙ ในกรณีออ เรื่ อ ที่มีปัญหานั้น เป็ นอ้ ออัดแย้ กับอ ค์กรหรืออ้ ออัดแย้ ภายในอ ค์กร ผู้ ประกอบ
วิชาชีพบัญชีควรตัดสินใจว่าสมควรหรือไม่ท่จี ะออคาปรึกษาจากบุคคลที่ทาหน้ าที่ดูแลเกี่ยวกับธรรมาภิ
บาลออ อ ค์กร เช่น คณะกรรมการอ ค์กร หรือกรรมการตรวจสอบออ อ ค์กร เป็ นต้ น
๑๐๐.๒๐ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรจัดทาเอกสาร
เพื่ อเป็ นหลัก ฐานประกอบเกี่ยวกับประเด็นที่เป็ นปั ญหา โดยให้ มี เนื้อหาเกี่ยวกับ รายละเอียดการ
สนทนา และการตัดสินใจที่เกี่ยวอ้ อ กับประเด็นดั กล่าว
๑๐๐.๒๑ ในกรณีท่ไี ม่สามารถหาอ้ อยุติเกี่ยวกับอ้ ออัดแย้ ที่มีนัยสาคัญ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณาออ
ค าปรึ ก ษาทา วิ ช าชี พ จากอ ค์ ก รวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วอ้ อ หรื อ ที่ ป รึ ก ษาทา กฎหมายในการออรั บ
อ้ อเสนอแนะทา ด้ านจรรยาบรรณดั กล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถออรับคาปรึกษาหารือโดย
ไม่ถือว่ าฝ่ าฝื นหลักการพื้นฐานเรื่อ การรักษาความลับ ถ้ าการปรึก ษาหารือดั กล่ าวกับอ ค์กรวิชาชีพ
กระทาในลักษณะที่ไม่ เปิ ดเผยชื่อ หรือในกรณีท่ปี รึกษาหารือกับที่ปรึกษากฎหมายได้ กระทาภายใต้
สิทธิการคุ้มครอ ตามกฎหมาย สาหรับในกรณีท่ผี ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณาออรับคาปรึกษา
ทา กฎหมายอาจมีท่มี าแตกต่า กันไป ตัวอย่า เช่น เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีพบเห็นการทุจริต การ
ราย านในเรื่อ ดั กล่าวอาจทาให้ เกิดการฝ่ าฝื นความรับผิดชอบออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเรื่อ การ
รักษาความลับ ในกรณีเช่ นนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณาออรับคาปรึกษาทา กฎหมายเพื่อ
ตัดสินใจว่ามีประมวลที่จะต้ อ ราย านเรื่อ ดั กล่าวหรือไม่
๑๐๐.๒๒ ถ้ าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ ดาเนินการทุกแนวทา ที่เกี่ยวอ้ อ ที่เป็ นไปได้ แล้ ว และยั ไม่สามารถแก้ ไอ
ปั ญหาอ้ ออัดแย้ ได้ ผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีถ้าเป็ นไปได้ ควรปฏิเสธที่จะเกี่ยวอ้ อ กับสิ่ ที่ก่อให้ เกิด
ปั ญหาความอัดแย้ ต่ อไปโดยตัดสินใจว่ าสมควรที่จะถอนตัวจากกลุ่มผู้ ปฏิบัติ าน หรือ านที่ได้ รับ
มอบหมาย หรือลาออกจาก านที่ได้ รับมอบหมายให้ บริการ สานัก าน หรืออ ค์กรผู้ว่าจ้ า

๑๑

หมวด ๑๑๐
ความซื่อสัตย์สุจริต
๑๑๐.๑ หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริ ตได้ กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ความรับผิดชอบออ ผู้ประกอบ
วิช าชี พ บั ญชี ทุ ก คนที่จ ะต้ อ มีค วามตร ไปตร มา และซื่ อ ตร ในความสัม พั นธ์ใ ด ๆ ไม่ ว่าจะเป็ น
ความสัมพันธ์ทา วิชาชีพ และทา ธุรกิจ ความซื่อสัตย์สุจริต ยั รวมถึ การติดต่ อคบค้ าระหว่ า กันที่
เป็ นไปด้ วยความยุติธรรมและจริ ใจ
๑๑๐.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้ อ ไม่เกี่ยวอ้ อ หรือเป็ นที่ทราบได้ ว่าเกี่ยวอ้ อ กับราย าน แบบแสด รายการ
ภาษี การสื่อสาร หรืออ้ อมูลอื่น โดยที่ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีเชื่อว่าอ้ อมูลเหล่านั้น
ก. เป็ นอ้ อมูลที่ผิดจากความจริ อย่า เป็ นสาระสาคัญ หรือ ก่อให้ เกิดความเอ้ าใจผิด
อ. เป็ นราย านหรืออ้ อมูลที่จัดทาอึ้นโดยไม่ไตร่ตรอ อย่า รอบคอบ
ค. ได้ ละเว้ นหรือปิ ดบั อ้ อมูลที่จาเป็ นต้ อ มีอยู่ในราย าน ซึ่ การละเว้ นหรือปิ ดบั นี้ก่อให้ เกิด
ความเอ้ าใจผิด
เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีร้ วู ่า ตนเกี่ยวอ้ อ กับอ้ อมูลเหล่านั้น ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ ดาเนินการ
เพื่อ
ยุติการเกี่ยวอ้ อ นั้น
๑๑๐.๓ ผู ป้ ระกอบวิ ชาชี พบัญชี อาจพ้นจากการถู กกล่ าวหา ตามที่ก ล่าวในวรรคข้างต้นได้ ถ้าผู ป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชีได้จดั ทารายงานตามความเป็ นจริงที่เกี่ยวข้องกับข้อมู ลดังกล่าว

๑๒

หมวด ๑๒๐
ความเที่ยงธรรม
๑๒๐.๑ หลักการพื้นฐานเรื่อ ความเที่ย ธรรมกาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ความรับผิดชอบออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ทุกคนที่จะต้ อ ใช้ ดุลยพินิจในทา วิชาชีพและทา ธุรกิจโดยปราศจากความลาเอีย ความอัดแย้ ใน
ผลประโยชน์ และอิทธิพลที่ไม่เหมาะสมออ บุคคลอื่น
๑๒๐.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี อาจประสบกับเหตุการณ์ท่จี ะทาให้ อาดความเที่ย ธรรม การที่จะแจกแจ ทุก
เหตุการณ์ดั กล่าวให้ ชัดเจนย่อมเป็ นไปไม่ได้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้ อ ไม่ให้ บริการวิชาชีพ หาก
พบว่ามีเหตุการณ์หรือความสัมพันธ์ท่กี ่อให้ เกิดความลาเอีย หรือมีอิทธิพลอย่า มีสาระสาคัญต่อการ
ตัดสินใจทา วิชาชีพบัญชีในกรณีดั กล่าว

๑๓

หมวด ๑๓๐
ความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ
๑๓๐.๑ หลักการพื้นฐานเรื่อ ความรู้ความสามารถทา วิชาชีพและความระมัดระวั รอบคอบ กาหนดให้ เป็ น
หน้ าที่ความรับผิดชอบออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคนในเรื่อ ดั ต่อไปนี้
๑. มีความรู้และทักษะทา วิชาชีพให้ อยู่ในระดับที่สามารถให้ ความมั่นใจแก่ผ้ ู รับบริการ
หรื อ ผู้ ว่าจ้ า ว่ าจะได้ รับบริ การทา วิชาชี พบัญชี ตามความรู้ความสามารถที่ต้อ การ
ตามที่กาหนดโดยวิชาชีพบัญชี
๒. ปฏิบัติ านด้ วยความมุ่ มั่น อยันหมั่นเพียร และระมัดระวั รอบคอบ ตามวิธีปฏิบัติ
และมาตรฐานแห่ วิชาชีพในการให้ บริการทา วิชาชีพบัญชี
๑๓๐.๒ การบริการทา วิชาชีพบัญชีโ ดยใช้ ความรู้ความสามารถต้ อ ใช้ ดุลยพินิจที่ดีในการประยุกต์ใช้ ความรู้
และทักษะในการให้ บริการ ความรู้ความสามารถทา วิชาชีพบัญชี แยกเป็ น ๒ ส่วนได้ ดั นี้
๑. การบรรลุถึ ระดับ ความรู้ความสามารถ ตามที่กาหนดโดยอ ค์กรวิชาชีพบัญชี
๒. การรักษาระดับ ความรู้ความสามารถ ตามที่กาหนดโดยอ ค์กรวิชาชีพบัญชี
๑๓๐.๓ การรักษา ความรู้ความสามารถทา วิชาชีพจาเป็ นต้ อ มี การรั บรู้และมีความเอ้ าใจในวิธีปฏิบัติ การ
พัฒนาออ วิชาชีพบัญชี และการพัฒนาทา ธุรกิจที่เกี่ยวอ้ อ อย่า ต่อเนื่อ การพัฒนาทา วิชาชีพบัญชี
อย่า ต่อเนื่อ ทาให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชี ต้ อ พัฒนาและรักษาความรู้ความสามารถในการให้ บริการ
ที่ตร ตามต้ อ การในสภาพแวดล้ อมออ วิชาชีพ
๑๓๐.๔ การปฏิบัติ านด้ วยความอยันหมั่นเพียร หมายถึ การปฏิบัติ านที่ได้ รับมอบหมายอย่ า ระมัดระวั
รอบคอบ ครบถ้ วน และทันต่อเวลา
๑๓๐.๕ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้ อ ดาเนินการตามอั้นตอนที่สมเหตุผลเพื่อให้ ความมั่นใจว่า ผู้ช่วยผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีท่อี ยู่ภายใต้ การกากับดูแลออ ตน ได้ รับการฝึ กอบรมและการกากับดูแลที่เพีย พอ
๑๓๐.๖ ในโอกาสที่เหมาะสม ผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี ต้ อ เปิ ดเผยอ้ อจากัดในการปฏิบัติ านให้ บริ การทา
วิชาชีพบัญชีให้ ลูกค้ า นายจ้ า หรือ บุคคลอื่นที่เป็ นผู้รับบริการทา วิชาชีพเพื่อรับทราบ

๑๔

หมวด ๑๔๐
การรักษาความลับ
๑๔๐.๑ หลักการพื้นฐานเรื่อ การรักษาความลับ ได้ กาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีว่า
ต้ อ ไม่ดาเนินการในเรื่อ ต่อไปนี้
ก. เปิ ดเผยอ้ อมูลใดๆที่เป็ นความลับออ ลูกค้ า นอกสานัก าน หรือนอกอ ค์กรที่ว่าจ้ า โดยเป็ น
อ้ อมู ลที่ตนได้ มาจากความสัมพันธ์ทา วิชาชีพบัญชี หรือทา ธุรกิจ โดยไม่ ได้ รับการอนุ มัติ
อย่ า เหมาะสม หรื อ จากผู้ มีอานาจให้ การอนุ มัติได้ เว้ นแต่ เป็ นการเปิ ดเผยที่ผ้ ู ประกอบ
วิชาชี พบัญชี มีสิทธิตามกฎหมาย หรื อสิทธิ ทา วิชาชี พบัญชี หรื อ เป็ นหน้ าที่ท่ตี ้ อ เปิ ดเผย
และ
อ. ใช้ อ้ อ มู ล ที่เป็ นความลับ ซึ่ ได้ ม าจากความสัม พั นธ์ท า วิช าชี พ บั ญชี หรื อ ทา ธุร กิจ เพื่ อ
ประโยชน์ส่วนตน หรือ บุคคลอื่น
๑๔๐.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้ อ รักษาความลับโดยระวั ไม่ ให้ พลั้ เผลอ ในทุกสภาวะแวดล้ อมทา สั คม
โดยเฉพาะอย่ า ยิ่ ต่ อบุ ค คลที่เป็ นผู้ ร่วม านทา ธุ ร กิจ ที่ใ กล้ ชิ ด หรื อ ต่ อ ผู้ ใกล้ ชิด หรื อ สมาชิ ก ใน
ครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ ชิด
๑๔๐.๓ ผู้ ประกอบวิ ชาชี พบั ญ ชี ต้ อ รั กษาความลั บออ อ้ อมู ลที่ได้ รั บจากการเปิ ดเผยโดยผู้ ท่ี มี โอกาสเป็ น
ผู้รับบริการ หรือผู้ว่าจ้ า
๑๔๐.๔ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้ อ รักษาความลับออ อ้ อมูลภายในสานัก าน หรืออ ค์กรออ ผู้ว่าจ้ า
๑๔๐.๕ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้ อ ดาเนินการให้ ม่ันใจว่ า ผู้ช่วยที่อยู่ภายใต้ การควบคุมดูแล รวมทั้ บุคคลที่
ตนได้ ออคาแนะนาและช่วยเหลือทา วิชาชีพได้ มีการปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับ
๑๔๐.๖ การปฏิบั ติตามหลักการรั กษาความลับ ยั ค ต้ อ ถือ ปฏิบัติแ ม้ ว่าความสัมพั นธ์ระหว่ า ผู้ ประกอบ
วิชาชีพบัญชี และลูกค้ า หรือ ผู้ว่าจ้ า ได้ ส้ นิ สุดล แล้ วก็ตาม เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ เปลี่ยนการ
จ้ า านหรือได้ รับลูกค้ ารายใหม่ แม้ ว่าจะสามารถนาประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ ได้ แต่ต้อ ไม่ใช้ หรือ
เปิ ดเผยอ้ อมูลที่เป็ นความลับซึ่ ได้ จากความสัมพันธ์ทา วิชาชีพบัญชี หรือ ทา ธุรกิจนั้น
๑๔๐.๗ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี อาจต้ อ เปิ ดเผยอ้ อมูลที่เป็ นความลับ หรือ ถือว่ าการเปิ ดเผยอ้ อมูลดั กล่ าว
เป็ นการเหมาะสมในกรณีดั ต่อไปนี้
ก. การเปิ ดเผยเป็ นสิ่ ที่กฎหมายอนุญาต และได้ รับการอนุมัติจากลูกค้ า หรือ ผู้ว่าจ้ า
อ. การเปิ ดเผยเป็ นสิ่ ที่กฎหมายกาหนดให้ กระทาได้ ตัวอย่า เช่น
(๑) การผลิตเอกสาร หรือ การจัดหาหลักฐานในการดาเนินการทา กฎหมาย หรือ
(๒) การเปิ ดเผยต่ อหน่ วยราชการที่เหมาะสม เพื่ อความกระจ่ า เกี่ยวกับการละเมิด
กฎหมาย และ
ค. เป็ นหน้ าที่ หรือ สิทธิทา วิชาชีพ ที่กฎหมายไม่มีอ้อห้ ามในกรณีต่อไปนี้
๑๕

(๑) เพื่อให้ เป็ นไปตามกระบวนการสอบทานคุณภาพ ออ สมาชิกอ ค์กร หรือ สถาบัน
ทา วิชาชีพ
(๒) เพื่ อสนอ ตอบการสอบถาม หรื อ การไต่ สวนโดยอ ค์ กรในฐานะเป็ นสมาชิ ก
อ ค์กรนั้น หรือ โดยหน่วยกากับดูแล
(๓) เพื่อปกป้ อ ผลประโยชน์ออ วิชาชีพ หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพในกระบวนการทา
กฎหมาย หรือ
(๔) เพื่อเป็ นการปฏิบัติตาม มาตรฐานวิชาการ และ ประมวลจรรยาบรรณ
๑๔๐.๘ สาหรับปัจจัยสาคัญเพื่อการพิจารณาตัดสินใจในการเปิ ดเผยอ้ อมูลที่เป็ นความลับ ประกอบด้ วย

 ถึ แม้ ว่าลูกค้ า หรือ ผู้ ว่าจ้ า ยินยอมให้ เปิ ดเผยอ้ อมูลแล้ วก็ตาม ผู้ประกอบวิชาชีพ
บั ญ ชี ต้ อ ค านึ ว่ า ผลประโยชน์ อ อ ทุ ก ฝ่ ายซึ่ รวมทั้ บุ ค คลที่ ส ามที่อ าจได้ รั บ
ผลกระทบ มีผลเสียหายหรือไม่
 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้ อ พิจารณาว่า มีอ้อมูลที่เกี่ยวอ้ อ อย่า ครบถ้ วน และสามารถ
แสด หลักฐานพิ สูจน์ ได้ หรือไม่ ในกรณีท่อี ยู่ในสถานการณ์ซ่ึ ไม่ สามารถมีหลักฐานที่
เป็ นจริ สนับสนุ น หรือ อ้ อมู ลไม่ สมบูรณ์ หรื อ อ้ อสรุปที่ไม่ สามารถแสด หลักฐาน
สนับสนุนได้ ควรใช้ ดุลยพินิจทา วิชาชีพในการตัดสินใจว่า จะใช้ การเปิ ดเผย ประเภทใด
จึ จะเหมาะสม
 การสื่อสารที่คาดหวั ควรเป็ นประเภทใด และควรสื่อสารถึ ใคร
 บุคคลผู้รับอ้ อมูลการสื่อสารเป็ นบุคคลที่เหมาะสมหรือไม่

๑๖

หมวด ๑๕๐
พฤติกรรมทางวิชาชีพ
๑๕๐.๑ หลักการพื้นฐานเรื่อ พฤติกรรมทา วิชาชีพ ได้ กาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบออ ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีทุกคนจะต้ อ ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบอ้ อบั คับที่เกี่ยวอ้ อ และละเว้ นการกระทาที่ผ้ ู
ประกอบวิชาชีพบัญชี รู้ หรือควรจะรู้ว่าจะทาให้ เกิดการเสื่อมเสียความน่าเชื่อถือต่อวิชาชีพ การกระทา
ที่ควรละเว้ นนี้รวมถึ การกระทาใด ๆ ที่บุคคลที่สามผู้ซ่ึ เป็ นบุคคลที่มีเหตุมีผลใช้ ดุลยพินิจ โดยให้
นา้ หนักความจริ ทุก ๆ เรื่อ ภายใต้ สถานการณ์ต่า ๆ ที่ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถหาอ้ อมูลได้
ในเวลานั้น น่าจะสรุปว่ามีผลกระทบในทา ลบต่อชื่อเสีย ออ วิชาชีพบัญชี
๑๕๐.๒ ในประเด็นที่เกี่ยวอ้ อ กับการนาการตลาดมาใช้ เพื่ อส่ เสริ มตนเอ และ านวิชาชีพออ ผู้ ประกอบ
วิชาชีพ
บัญชี ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้ อ คานึ ว่าการดาเนินการดั กล่ าวต้ อ ไม่ทาให้ วิชาชีพบัญชีเสื่อมเสีย
ชื่อเสีย และจะต้ อ เป็ นไปด้ วยความซื่อสัตย์ และยึดถือความเป็ นจริ โดยไม่กระทาการ ดั ต่อไปนี้
๑. การโอ้ อวดเกินความเป็ นจริ สาหรั บบริการทา วิชาชีพบัญชี ท่ีตนได้ ปฏิบัติ รวมถึ
คุณสมบัติออ ตนเอ หรือ ประสบการณ์ท่ตี นมี หรือ
๒. การอ้ า อิ โดยใช้ ถ้อยคาดูหมิ่น หรือ แสด การเปรียบเทียบ านออ ตนเหนือผู้อ่นื

๑๗

ส่วน ข. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการทางวิชาชีพ (Professional Accountants in Public Practice)
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด

๒๐๐
๒๑๐
๒๒๐
๒๓๐
๒๔๐
๒๕๐
๒๖๐
๒๗๐
๒๘๐
๒๙๐

คานา (Introduction)
การแต่ ตั้ ผู้ให้ บริการวิชาชีพบัญชี (Professional Appointment)
ความอัดแย้ ทา ผลประโยชน์ (Conflicts of Interest)
การให้ ความเห็นที่สอ ทา วิชาชีพ (Second Opinions)
ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนอื่น (Fees and Other Types of Remuneration)
การนาการตลาดมาใช้ ในการให้ บริการวิชาชีพ (Marketing Professional Services)
ออ อวัญและออ กานัล (Gifts and Hospitality)
การดูแลรักษาทรัพย์สนิ ออ ลูกค้ า (Custody of Client Assets)
ความเที่ย ธรรมในการให้ บริการทุกประเภท (Objectivity ‟ All Services)
ความเป็ นอิสระ สาหรับ านที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและการสอบทาน (Independent ‟ Audit
and Review Engagements)
หมวด ๒๙๑ ความเป็ นอิสระสาหรับ านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการให้ ความเชื่อมั่น (Independent ‟ Other
Assurance Engagements)
การตีความ ๒๐๐๕ ‟ ๐๑

๑๘

หมวด ๒๐๐
คานา
๒๐๐.๑ เนื้อหาในหมวด ๒๐๐ นี้ เป็ นการอธิบายถึ การนากรอบแนวคิดที่ได้ กล่าวไว้ ใน ส่วน ก.มาประยุกต์ใช้
ในบา สถานการณ์ ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ท่ี ใ ห้ บริ ก ารทา วิ ช าชี พ ซึ่ ไม่ ค รอบคลุ ม ทุ ก
สถานการณ์และความสัมพั นธ์ท่ีก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติให้ เป็ นไปตามหลักการ
พื้นฐานซึ่ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพ ต้ อ เผชิญในการให้ บริการทา วิชาชีพ ดั นั้น
ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ท่ีใ ห้ บริ ก ารทา วิ ชาชี พ จึ ควรที่จ ะต้ อ เตรี ยมตนให้ พ ร้ อมที่จ ะรั บ มื อ กับ
สถานการณ์และความสัมพันธ์ต่า ๆ ที่จะเกิดอึ้น
๒๐๐.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพ จะต้ อ ไม่ไปเกี่ยวอ้ อ กับธุรกิจ อาชีพ หรือกิจกรรมที่
ทราบได้ ว่าทาให้ เกิดผลเสียต่อ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเที่ย ธรรม และเกียรติศักดิ์แห่ วิชาชีพซึ่
เป็ นผลทาให้ การปฏิบัติหน้ าที่ออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพไม่เป็ นไปตามหลักการ
พื้นฐานออ จรรยาบรรณวิชาชีพ
ปั ญหาและอุปสรรคและมาตรการป้องกัน
๒๐๐.๓ ในการปฏิบัติให้ เป็ นไปตามหลักการพื้นฐานออ จรรยาบรรณ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา
วิชาชี พ อาจพบปั ญหาและอุ ปสรรคที่เ กิดจากสถานการณ์และความสัม พั นธ์ต่า ๆ ลักษณะและ
นัยสาคัญออ ปัญหาและอุปสรรคอาจแตกต่า กันไปอึ้นอยู่กับกรณีต่า ๆ เช่ น ปั ญหาและอุปสรรคที่
เกิดอึ้นมีความสัมพันธ์กบั เ ่ อื นไอการให้ บริการสาหรับลูกค้ าที่ให้ บริการสอบบัญชีหรือไม่ หรือลูกค้ าที่
ให้ บริการสอบบัญชีเป็ นกิจการที่มีส่วนได้ เสียสาธารณะหรือไม่ หรือ านที่ให้ บริการแก่ลูกค้ าจัดเป็ น
านบริการที่ให้ ความเชื่อมั่นหรือไม่ได้ ให้ ความเชื่อมั่น เป็ นต้ น
ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดอึ้นสามารถจาแนกเป็ นประเภทใดประเภทหนึ่ หรือมากกว่ าหนึ่ ประเภท
ดั ต่อไปนี้
ก. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตน
อ. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการสอบทานผล านตนเอ
ค. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการเป็ นผู้ให้ การสนับสนุน
. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากความคุ้นเคยสนิทสนม

จ. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการถูกอ่มอู่คุกคาม
ปัญหาและอุปสรรคอ้ า ต้ นได้ มีการอธิบายถึ ในส่วน ก. ออ คู่มือประมวลจรรยาบรรณนี้แล้ ว
๒๐๐.๔ ตัวอย่า ออ สถานการณ์ท่ที าให้ เกิดปัญหาและอุปสรรค ซึ่ เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตน ประกอบด้ วย

 การมี สมาชิ ก ในกลุ่ ม ผู้ ปฏิ บั ติ านที่ใ ห้ ค วามเชื่ อ มั่ นมี ผ ลประโยชน์ โดยตร ในทา
การเ ินในกิจการออ ลูกค้ าที่ให้ บริการความเชื่อมั่น
 สานัก านออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพ มีรายได้ ค่าบริการส่วน
ใหญ่อ้ นึ อยู่กบั รายได้ ค่าบริการทั้ หมดจากลูกค้ ารายใดรายหนึ่
๑๙

 การมีสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านที่ให้ ความเชื่อมั่นมีความสัมพันธ์ทา ธุรกิจที่ใกล้ ชิด





อย่า มีนัยสาคัญกับลูกค้ ารายใดรายหนึ่ ที่ให้ บริการความเชื่อมั่น
สานัก านออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพ มีความวิตกกั วลที่จะ
สูญเสียลูกค้ าที่สาคัญรายใดรายหนึ่
การมีสมาชิ กในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านด้ านการสอบบัญชีอยู่ ระหว่ า การเจรจากับลูกค้ าที่
ให้ บริการสอบบัญชีเพื่อเป็ นลูกจ้ า ออ ลูกค้ าดั กล่าว
สานัก านออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพ กาหนดค่ าธรรมเนียม
สาหรับ านให้ บริการความเชื่อมั่นโดยถือเอาผลลัพธ์หรือผลออ รายการที่เกิดอึ้นเป็ น
เกณฑ์
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพ ค้ นพบอ้ อผิดพลาดที่มีนัยสาคัญจาก
การประเมิ น ผล านบริ ก ารวิ ช าชี พ ในอดี ต ที่ป ฏิบั ติ โ ดยสมาชิ ก ที่อ ยู่ ร่ วมสานั ก าน
เดียวกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

๒๐๐.๕ ตั วอย่ า ออ สถานการณ์ ท่ีท าให้ เกิดปั ญหาและอุ ปสรรคซึ่ เกิ ดจากการสอบทานผล านออ ตนเอ
ประกอบด้ วย
 สานัก านออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพ ออกราย านการให้ ความ
เชื่อมั่นในประสิทธิผลการดาเนิน านเกี่ยวกับระบบทา การเ ิน ภายหลั จากที่ได้ จัด
วา ระบบทา การเ ินและลูกค้ าได้ นาระบบที่วา ไว้ ไปใช้ ปฏิบัติ
 สานัก านออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพ เป็ นผู้จัดเตรียมอ้ อมูลซึ่
อ้ อมูลดั กล่าวใช้ ในการจัดทาบันทึกและราย านที่เกี่ยวกับเนื้อหาออ การให้ บริการความ
เชื่อมั่น
 การมีสมาชิกออ กลุ่ม ผู้ปฏิบัติ านที่ให้ บริ การความเชื่อมั่นมีตาแหน่ หรือเพิ่ ได้ รับ
ตาแหน่ เป็ นกรรมการหรือเจ้ าหน้ าที่ออ กิจการออ ลูกค้ า
 การมีสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านที่ให้ บริการความเชื่อมั่นได้ รับว่าจ้ า หรือเพิ่ ได้ รับ
ว่าจ้ า จากลูกค้ าในตาแหน่ ที่มีอานาจในการตัดสินใจอย่า เป็ นสาระสาคัญในเนื้อหา
ออ านที่เกี่ยวอ้ อ กับการให้ บริการวิชาชีพ
 สานัก านออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพ ให้ บริการอื่นแก่ลูกค้ าซึ่
บริการดั กล่าวมีผลกระทบโดยตร ต่อเนื้อหาออ านให้ บริการความเชื่อมั่น
๒๐๐.๖ ตั ว อย่ า ออ สถานการณ์ ท่ี ก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญหาและอุ ปสรรคซึ่ เกิ ด จากการเป็ นผู้ ให้ การสนั บ สนุ น
ประกอบด้ วย
 สานัก านออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพ ให้ การสนับสนุนหุ้นออ
ลูกค้ า านสอบบัญชี
 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีป ฏิบัติ านในลักษณะที่เป็ นผู้ สนับสนุ นในฐานะตัวแทนออ
ลูกค้ า านสอบบัญชี ในการดาเนินคดีหรืออ้ อพิพาทกับบุคคลที่สาม
๒๐

๒๐๐.๗ ตัวอย่า ออ สถานการณ์ท่กี ่อให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคซึ่ เกิดจากกับความคุ้นเคยสนิทสนม
 สมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านมีสมาชิกในครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ ชิดที่
ดาร ตาแหน่ เป็ นกรรมการหรือเจ้ าหน้ าที่ออ ลูกค้ า
 สมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านมีสมาชิกในครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ ชิดที่
เป็ นลูกจ้ า ซึ่ อยู่ในตาแหน่ ที่มีอทิ ธิพลอย่า มีนัยสาคัญต่อเนื้อหาออ านให้ บริการ
 การมีกรรมการ หรื อเจ้ าหน้ าที่ หรื อลูก จ้ า ออ กิจ การที่รั บบริ การวิช าชี พ ซึ่ อยู่ ใ น
ตาแหน่ ที่มีอิทธิพลอย่ า มีนัยสาระสาคัญเกี่ยวกับเนื้อหาออ านบริการวิชาชีพ เพิ่
ได้ รับแต่ ตั้ ให้ เป็ นหุ้นส่วนออ สานัก านบัญชี
 การรับออ อวัญหรือรับการปฏิบัติท่เี กินสมควรจากลูกค้ า ยกเว้ น มูลค่าออ สิ่ ที่ได้ รับ
มีมูลค่าต่าและไม่มีผลต่อเนื่อ
 การมี เจ้ าหน้ าที่อ าวุ โสออ ผู้ ประกอบวิ ชาชี พ บัญชี ท่ีมีค วามสัมพั นธ์อันยาวนานกับ
ลูกค้ าที่ให้ บริการความเชื่อมั่น
๒๐๐.๘ ตัวอย่า ออ สถานการณ์ท่กี ่อให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคซึ่ เกิดจากการถูกอ่มอู่คุกคาม ประกอบด้ วย
 สานัก านบัญชีถูกอ่มอู่จากลูกค้ าที่ให้ บริการวิชาชีพในการยกเลิก านบริการวิชาชีพ
 ลูกค้ า านสอบบัญชีบ่ ชี้ให้ เห็นว่าจะไม่ใช้ บริการที่ไม่เกี่ยวอ้ อ กับ านให้ บริการความ
เชื่อมั่นจากสานัก านบัญชีตามที่เคยตกล ไว้ ถ้ าสานัก านบัญชียั มีความเห็นที่อัดแย้
กับลูกค้ าเกี่ยวกับการปฏิบัติทา บัญชีออ ลูกค้ าในรายการใดรายการหนึ่
 สานัก านบัญชีถูกอ่มอู่เกี่ยวกับคดีฟ้อ ร้ อ ทา กฎหมายจากลูกค้ า
 สานัก านบัญชีถูกกดดันจากลูกค้ าให้ ลดออบเอตการปฏิบัติ านอย่ า ไม่ เหมาะสม
เพื่อลดค่าบริการทา วิชาชีพ
 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความรู้สกึ กดดันในการให้ ความเห็นที่สอดคล้ อ กับดุลพินิจ
กั บ เจ้ า หน้ า ที่อ อ ลู ก ค้ า เนื่ อ จากเจ้ า หน้ า ที่อ อ ลู ก ค้ า มี ค วามรู้ ความช านาญ ที่
เหนือกว่าตนในเรื่อ ที่กาลั พิจารณา
 ผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี ได้ รับแจ้ จากหุ้ นส่วนออ สานัก านบัญชี เกี่ยวกับการเลื่อน
ตาแหน่ ว่าจะไม่ได้ รับตามที่เคยตกล เว้ นแต่ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีเห็นชอบด้ วยกับ
การปฏิบัติด้านบัญชีท่ไี ม่เหมาะสมออ ลูกค้ า านสอบบัญชี
๒๐๐.๙ มาตรการป้ อ กั น ที่อ าจอจั ด หรื อ ลดปั ญหาและอุ ป สรรคให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่สามารถยอมรั บ ได้ แบ่
ออกเป็ น ๒ ประเภท ดั นี้
ก. มาตรการป้ อ กันที่เกิดจากอ ค์กรวิชาชีพ กฎหมายและอ้ อบั คับที่เกี่ยวอ้ อ
อ. มาตรการป้ อ กันที่จัดให้ มีอ้ ึนในสภาพแวดล้ อมการปฏิบัติ านออ ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี
ตัวอย่า ออ มาตรการป้ อ กันที่เกิดจากอ ค์กรวิชาชีพกฎหมายและอ้ อบั คับที่เกี่ยวอ้ อ ได้ อธิบายในย่อ
หน้ า ๑๐๐.๑๔ ออ ส่วน ก. ออ คู่มือประมวลจรรยาบรรณนื้แล้ ว
๒๑

๒๐๐.๑๐ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพ ควรใช้ ดุลยพินิจในการตัดสินใจว่ าจะปฏิบัติให้ ดีท่สี ุด
อย่ า ไรเกี่ ยวกั บ ปั ญหาและอุ ป สรรคซึ่ มี ผ ลกระทบในระดั บ ที่ไ ม่ สามารถยอมรั บ ได้ ไม่ ว่ าจะใช้
มาตรการป้ อ กันเพื่ออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือยุติ หรือปฏิเสธ
การให้ บริการที่เกี่ยวอ้ อ ในการใช้ ดุลยพินิจอ้ า ต้ น ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพ
ควรพิจารณาถึ บุคคลที่สามที่มีเหตุผลและได้ รับรู้อ้อมูลว่าเมื่อบุคคลที่สามนั้นไตร่ ตรอ ถึ อ้ อมูลความ
เป็ นจริ ที่ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีได้ รับภายใต้ สถานการณ์ท่เี ป็ นอยู่ในเวลานั้นจะได้ อ้อสรุปว่ามาตรการ
ป้ อ กันที่นามาประยุกต์ใช้ จะสามารถอจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือไม่
โดยไม่ อัดต่ อการปฏิบัติให้ เป็ นไปตามหลักการพื้นฐาน อย่ า ไรก็ดี สิ่ ทึ่ถือว่ ามีผลกระทบต่ อการ
พิ จ ารณาออ ผู้ ประกอบวิช าชี พ บั ญชี ประกอบด้ ว ยตั วอย่ า เช่ น ความมี นัยส าคั ญออ ปั ญหาและ
อุปสรรค ลักษณะออ านที่ให้ บริการและโคร สร้ า ออ สานัก านบัญชีออ ผู้ประกอบวิชาชีพ เป็ นต้ น
๒๐๐.๑๑ มาตรการป้ อ กันที่จัดให้ มีอ้ ึนในสภาพแวดล้ อมการปฏิบัติ านมีความแตกต่ า กันไปตามสถานการณ์
โดยมาตรการป้ อ กันดั กล่ าวประกอบด้ วย มาตรการป้ อ กัน ที่จัดให้ มีอ้ ึนเพื่ อใช้ สาหรั บสานัก าน
โดยรวมและที่จัดให้ มีอ้ นึ เพื่อใช้ สาหรับแต่ละ าน
๒๐๐.๑๒ ตัวอย่ า ออ มาตรการป้ อ กันที่จัดให้ มีอ้ ึนในสภาพแวดล้ อมการปฏิบัติ านเพื่ อไว้ สาหรั บสานัก าน
โดยรวม ประกอบด้ วย
 การมีผ้ ูนาออ สานัก านบัญชีท่เี น้ นความสาคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ สอดคล้ อ กับ
หลักการพื้นฐานออ จรรยาบรรณทา วิชาชีพ
 การมีผ้ ูนาออ สานัก านบัญชี ท่มี ีความคาดหวั ที่จะให้ สมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ าน
ให้ บริการความเชื่อมั่นจะปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ
 การมีนโยบายและวิธีปฏิบัติท่มี ีบั คับใช้ และควบคุมดูแลในเรื่อ การควบคุมคุณภาพ
ออ านที่ให้ บริการทา วิชาชีพ
 การมีนโยบายที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่เกี่ยวอ้ อ กับการปฏิบัติในเรื่อ ต่า ๆ เช่ น การ
ระบุ ปัญหาและอุ ปสรรคในการปฏิบั ติต ามหลัก การพื้ นฐานออ จรรยาบรรณ การ
ประเมินระดับระดับความมีนัยสาคัญ และการประยุกต์ใช้ มาตรการป้ อ กันเพื่ออจัด
หรื อลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ การปฏิบัติในกรณีท่ปี ั ญหา
และอุปสรรคดั กล่ าวพิ จารณาแล้ วเห็นว่ าอยู่ ในระดับที่มีนัยสาคัญ และไม่ สามารถ
ประยุกต์ใช้ มาตรการป้ อ กันที่เหมาะสม การยุติและปฏิเสธการให้ บริการที่เกี่ยวอ้ อ
 การมี นโยบายและวิธีปฏิบั ติภ ายในส านัก านบั ญชี ท่ีป ระส ค์ ใ ห้ มี ก ารปฏิบั ติ ต าม
หลักการพื้นฐานออ จรรยาบรรณ
 การมี นโยบายและวิ ธีปฏิบั ติ ท่ีช่ วยให้ สามารถระบุ ผ ลประโยชน์ แ ละความสัม พั น ธ์
ระหว่า สานัก านบัญชี สมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีและลูกค้ า
 การมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการกากับดูแล และในกรณีท่จี าเป็ นรวมถึ การบริหาร
จัดการเกี่ยวกับกรณีท่มี ีการพึ่ รายได้ จากลูกค้ ารายใดรายหนึ่ เป็ นพิเศษ
๒๒

 การใช้ ห้ ุนส่วนและกลุ่มผู้ปฏิบัติ านอื่นออ สานัก านเดียวกันที่มีสายการราย านแยก







จากกันในการให้ บริการที่ไม่ เกี่ยวอ้ อ กับ านให้ บริการความเชื่อมั่น สาหรับลูกค้ าที่
ให้ บริการความเชื่อมั่น
การมี นโยบายและวิ ธีป ฏิบั ติ ท่ีห้ ามบุ คคลอื่นที่ไ ม่ ใ ช่ สมาชิ กออ กลุ่ม ผู้ ป ฏิบัติ านที่
ให้ บริการแก่ลูกค้ า ชักจู โน้ มน้ าวสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านเกี่ยวกับผลลัพธ์ออ าน
ที่ให้ บริการ
การปฏิบัติท่รี วดเร็วทันเวลาในการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติรวมถึ
การเปลี่ยนแปล ที่เกิดอึ้น ไปยั หุ้นส่วนและเจ้ าหน้ าที่ท่ปี ฏิบัติ านวิชาชีพทั้ หมดออ
สานัก านบัญชีตลอดจนการอบรมฝึ กฝนเกี่ยวกับนโยบายและวิธปี ฏิบัติดั กล่าว
การมอบหมายให้ สมาชิกออ ผู้บริหารในระดับอาวุโสออ สานัก านบัญชีรับผิดชอบใน
การควบคุมดูแลการดาเนิน านออ สานัก านให้ เป็ นไปตามระบบการควบคุมคุณภาพ
อย่า เพีย พอ
การให้ คาปรึกษาแก่ห้ ุนส่วน เจ้ าหน้ าที่ออ สานัก านบัญชีท่ใี ห้ บริการความเชื่อมั่นแก่
ลูกค้ าหรือหน่วย านที่เกี่ยวอ้ อ อื่น ๆ ที่มีประมวลจรรยาบรรณในเรื่อ ความเป็ นอิสระ
การมีมาตรการทา ด้ านวินัยเพื่อส่ เสริมให้ มีการปฏิบัติท่สี อดคล้ อ กับนโยบายและวิธี
ปฏิบัติท่กี าหนดไว้
การจั ด พิ ม พ์ น โยบายและวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ส่ เสริ ม และให้ อ านาจบุ ค ลากรในการ
ติดต่อสื่อสารกับบุคลากรระดับอาวุโสออ สานัก านบัญชีในประเด็นที่เกี่ยวอ้ อ กับการ
ปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานออ จรรยาบรรณออ บุคลากรต่า ๆ ดั กล่าว

๒๐๐.๑๓ ตัวอย่ า ออ มาตรการป้ อ กันที่จัดให้ มีอ้ ึนในสภาพแวดล้ อมการปฏิบัติ านเพื่อใช้ สาหรับแต่ ละ าน
ประกอบด้ วย

 การก าหนดให้ มี ผ้ ู ประกอบวิ ช าชี พ บั ญชี ร ายอื่นในสานั ก านที่ไ ม่ เ กี่ยวอ้ อ กับ าน
บริการที่ไม่ ได้ ให้ ความเชื่อมั่น ทาหน้ าที่ในการสอบทาน านบริการที่ไม่ ได้ ให้ บริการ
ความเชื่อมั่น หรือทาหน้ าที่ให้ คาปรึกษาการปฏิบัติ านตามความจาเป็ น
 การกาหนดให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ไี ม่ใช่ สมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านที่ให้ บริการ
ความเชื่อมั่นสอบทานการปฏิบัติด้านการให้ ความเชื่อมั่น หรือทาหน้ าที่ให้ คาปรึกษา
ตามความจาเป็ น
 การออค าปรึ ก ษาด้ า นจรรยาบรรณจากบุค คลที่ส ามที่ม ีค วามเป็ น อิส ระ เช่ น
คณะกรรมการภายนอกอ ค์กรที่มีความเป็ น อิสระ อ ค์ก รวิชาชีพ หรือผู้ ป ระกอบ
วิชาชีพบัญชีรายอื่น
 การหารือประเด็นที่เกี่ยวอ้ อ กับเรื่อ จรรยาบรรณกับบุคคลที่ทาหน้ าที่ดูแลเรื่อ ธรร
มาภิบาลออ ลูกค้ าที่ตนให้ บริการวิชาชีพ

๒๓

 การเปิ ดเผยอ้ อ มู ลเกี่ยวกับ ลัก ษณะ านที่ตนให้ บ ริ ก ารวิ ชาชี พ และออบเอตการคิ ด
ค่ าบริการวิชาชี พต่ อบุ คคลที่ทาหน้ าที่ควบคุ มดู แลเรื่ อ ธรรมาภิบาลออ ลูกค้ าที่รับ
บริการวิชาชีพ
 การมอบหมาย านออ านบริการวิชาชีพบา ส่วนให้ สานัก านบัญชีอ่ ืนเป็ นผู้ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติซา้ กับ านที่ตนเอ ได้ ปฏิบัติ
 การผลัด เปลี่ ยนหมุ นเวี ยนเจ้ าหน้ าที่อ าวุ โสออ กลุ่ มผู้ ปฏิบั ติ านผู้ ให้ บริ ก ารความ
เชื่อมั่น
๒๐๐.๑๔ อึ้ นอยู่ กั บ ลั ก ษณะออ านที่ใ ห้ บริ ก าร ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ท่ีใ ห้ บริ ก ารทา วิ ช าชี พ อาจจะน า
มาตรการป้ อ กันที่ลูกค้ าได้ จัดวา อึ้นในอ ค์กรออ ลูกค้ าเอ มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ได้ แต่ไม่ควรอาศัย
มาตรการป้ อ กันที่ลูกค้ าจัดให้ มีอ้ ึนเพีย ลาพั ในการลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้
๒๐๐.๑๕ ตั ว อย่ า ออ มาตรการป้ อ กั น ที่ เ กิ ด จากลู ก ค้ า เป็ นผู้ จั ด วา ระบบและวิ ธี ก ารเพื่ อ ใช้ ในอ ค์ ก ร
ประกอบด้ วย
 การจัดให้ บุคคลอื่นนอกเหนือจากฝ่ ายบริหารออ ลูกค้ าเป็ นผู้ให้ ความเห็นชอบหรือ
อนุมัติการว่าจ้ า สานัก านบัญชีให้ บริการทา วิชาชีพ
 การตัดสินใจทา ด้ านบริ หารออ ลูกค้ า กระทาโดยลูกจ้ า ที่มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และอาวุโสที่เหมาะสม
 การจัดวา วิธปี ฏิบัติภายในอ ค์กรออ ลูกค้ าที่ม่ันใจได้ ในการพิจารณาทา เลือกอย่า
เที่ย ธรรมเกี่ยวกับการว่าจ้ า านบริการที่ไม่ได้ ให้ ความเชื่อมั่น
 การจัดวา โคร สร้ า ออ ระบบธรรมาภิ บาลออ ลูกค้ าที่สามารถควบคุ ม ดู แล และ
ติดต่อ านบริการจากสานัก านบัญชี

๒๔

หมวด ๒๑๐
การแต่งตั้งผูใ้ ห้บริการวิชาชีพ
การตอบรับลูกค้า
๒๑๐.๑ ก่อนการตอบรับในการติดต่อหรือมีความสัมพันธ์กบั ลูกค้ ารายใหม่ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการ
ทา วิชาชีพควรตัดสินใจว่ าการตอบรับดั กล่ าวทาให้ มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการ
พื้นฐานออ จรรยาบรรณหรือไม่ ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดอึ้นนั้นมักจะมีผลกระทบหลักการพื้นฐาน
ในเรื่อ ความซื่อสัตย์สจุ ริตหรือพฤติกรรมออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ตัวอย่า เช่น ในประเด็นที่อาจมี
การตั้ คาถามในเรื่อ ความเกี่ยวอ้ อ ระหว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกับลูกค้ า (เช่ น ประเด็นการเป็ น
เจ้ าออ กิจการ การบริหารและกิจกรรมต่า ๆ ออ ลูกค้ า เป็ นต้ น)
๒๑๐.๒ ในประเด็นปั ญหาที่เกี่ยวกับลูกค้ าต่ อไปนี้ถ้าได้ รับทราบถือว่ าอาจทาให้ มีปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานออ จรรยาบรรณได้ ตัวอย่า เช่ น ลูกค้ าที่มีส่วนเกี่ยวอ้ อ ในกิจกรรมที่ผิด
กฎหมาย (เช่น การฟอกเ ิน) มีความไม่ซ่ อื สัตย์สจุ ริต หรือมีอ้อส สัยเกี่ยวกับการปฏิบัติท่ไี ม่ถูกต้ อ ใน
เรื่อ การราย านทา การเ ิน เป็ นต้ น
๒๑๐.๓ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพควรประเมินความมีนัยสาคัญออ ปัญหาและอุปสรรคและ
ประยุกต์ใช้ มาตรการป้ อ กันในกรณีท่จี าเป็ นเพื่ออจัดหรือลดให้ อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
ตัวอย่า ออ มาตรการป้ อ กัน รวมถึ
 จั ด หาอ้ อ มู ล ความรู้ ความเอ้ า ใจเกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า ผู้ เ ป็ นเจ้ า ออ ผู้ จั ด การ และบุ ค คลที่
รับผิดชอบในเรื่อ ธรรมาภิบาลและกิจกรรมทา ธุรกิจออ ลูกค้ า
 ดาเนินการให้ เกิดความมั่นใจว่ า ลูกค้ ามีภาระหน้ าที่ท่จี ะต้ อ ปรับปรุ ในเรื่อ การปฏิบัติ
เกี่ยวกับธรรมาภิบาลและการควบคุมภายใน
๒๑๐.๔ ในกรณีท่พี บว่าไม่ สามารถลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ี
ให้ บริการทา วิชาชีพควรปฏิเสธที่จะมีความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าดั กล่าว
๒๑๐.๕ ในการตอบรับให้ บริการแก่ลูกค้ าที่ให้ บริการอย่า ต่ อเนื่อ ให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา
วิชาชีพควรมีการสอบทานอย่า สม่าเสมอในเรื่อ การตัดสินใจรับให้ บริการดั กล่าว
การรับให้บริการงานวิชาชีพ
๒๑๐.๖ หลักการพื้นฐานออ จรรยาบรรณในเรื่อ ความรู้ความสามารถทา วิชาชีพและความระมัดระวั รอบคอบ
กาหนดให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพมีภาระหน้ าที่ท่จี ะต้ อ ให้ บริการเฉพาะ านที่
ตนเอ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติ าน ดั นั้นก่อนจะตอบรับให้ บริการอย่ า ใดอย่า หนึ่ ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพจะต้ อ ตัดสินใจว่ าการตอบรับให้ บริการดั กล่ าวทาให้ มี
ปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานออ จรรยาบรรณหรือไม่ ตัวอย่า เช่ น พนัก าน
ในกลุ่มผู้ ปฏิบัติ านไม่ มีหรื อไม่ สามารถสรรหาความรู้ความสามารถที่จาเป็ นและเหมาะสม ในการ
ปฏิบัติ านที่ให้ บริการ ในกรณีน้ ีถือว่ าทาให้ มีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่ มี
๒๕

ผลกระทบต่ อหลักการพื้นฐานออ จรรยาบรรณในเรื่อ การใช้ ความรู้ความสามารถทา วิชาชี พ และ
ความระมัดระวั รอบคอบ
๒๑๐.๗ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ปี ฏิบัติ านเกี่ยวอ้ อ กับสาธารณะควรประเมินความมีนัยสาคัญออ ปั ญหาและ
อุปสรรค และประยุกต์ใช้ มาตรการป้ อ กันในกรณีท่จี าเป็ น เพื่ออจัดหรือลดให้ อยู่ในระดับที่สามารถ
ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้ อ กัน เช่น
 การด าเนิ นการให้ มี ค วามเอ้ าใจอย่ า เหมาะสมเกี่ ยวกับ ลั ก ษณะธุ ร กิ จ ออ ลู ก ค้ า ความ
ซับซ้ อนในการด าเนิน าน ความต้ อ การเฉพาะเรื่ อ ใดเรื่ อ หนึ่ ออ านให้ บริ การและ
วัตถุประส ค์ ลักษณะและออบเอต านที่ต้อ ปฏิบัติเพื่อให้ บริการ
 การด าเนิ นการให้ มี ค วามรู้ เกี่ยวกั บ อุ ต สาหกรรมและประเด็นออ เนื้ อหาหลั ก ออ าน
ให้ บริการ
 การดาเนินการให้ มีประสบการณ์ในเรื่อ กฎหมายและประมวลในเรื่อ การราย านที่มีความ
เกี่ยวอ้ อ
 การมอบหมายพนัก านที่มีค วามรู้ค วามสามารถที่จ าเป็ นต่ อการปฏิบัติ านในจานวนที่
เพีย พอ
 อาศัยผู้เชี่ยวชาญในกรณีท่มี ีความจาเป็ น
 การกาหนดกรอบเวลาที่มีความเป็ นไปได้ ในการปฏิบัติ านที่ให้ บริการ
 การดาเนินการให้ สอดคล้ อ กับนโยบายการควบคุ มคุ ณภาพและแนวปฏิบัติท่ีออกแบบ
เพื่อให้ เกิดหลักประกันที่สมเหตุสมผลว่า การรับ านให้ บริการในเรื่อ นั้นได้ กระทาต่อเมื่อ
สามารถที่จะปฏิบัติ านด้ วยความรู้ความสามารถเท่านั้น
๒๑๐.๘ เมื่อ ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ บัญ ชี ท่ีให้ บ ริ ก ารทา วิช าชี พมีค วามประส ค์ จะอาศั ยค าแนะน าหรื อ านออ
ผู้ เชี่ ยวชาญ จะต้ อ มีก ารตั ดสินใจว่ าการใช้ วิธีก ารดั กล่ าวมีหลั กประกันเกี่ยวกับผล านที่นามาใช้
หรือไม่ ปั จจัยที่จาเป็ นต้ อ นามาพิจารณาเรื่อ นี้ประกอบด้ วย ชื่อเสีย ความชานาญ ทรัพยากรที่มีอยู่
มาตรฐานทา วิชาชีพและจรรยาบรรณที่ต้อ ประยุกต์ใช้ โดยอ้ อมูลที่เกี่ยวอ้ อ กับปัจจัยดั กล่าวสามารถ
หาได้ จาก การติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญดั กล่าวที่เคยมีมาก่อน หรือการออคาปรึกษาจากบุคคลอื่น
การเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งผูใ้ ห้บริการวิชาชีพ
๒๑๐.๙ เมื่อได้ รับการร้ อ ออให้ เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพแทนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ี
ให้ บริการทา วิชาชีพรายอื่น หรือในระหว่า พิจารณาเสนอตนเพื่อให้ บริการทา วิชาชีพแก่ ลูกค้ า ซึ่ ใน
ปั จ จุ บั นมี ผ้ ู ป ระกอบวิ ชาชี พ บัญชี ท่ีให้ บริ การทา วิช าชี พรายอื่น เป็ นผู้ ให้ บริ การอยู่ แ ล้ ว ผู้ ประกอบ
วิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพจะต้ อ ตัดสินใจว่ามีเหตุผลทา วิชาชีพหรือเหตุผลอื่นใดที่ทาให้ ไม่
ควรตอบรับการให้ บริการวิชาชีพ เช่ น มีสถานการณ์ท่ที าให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตาม
หลั ก การพื้ นฐานออ จรรยาบรรณที่ไ ม่ ส ามารถอจั ด หรื อ ลดให้ อยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ โ ดยการ
ประยุ กต์ใช้ มาตรการป้ อ กันหรื อไม่ ตัวอย่ า เช่ น ปั ญหาและอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่ อการใช้
ความรู้ความสามารถทา วิชาชีพและความระมัดระวั รอบคอบอาจเกิ ดอึ้นในกรณีท่ผี ้ ูประกอบวิชาชีพ
บัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพมีการตอบรับ านก่อนรับรู้ความเป็ นจริ ที่มีอยู่ท้ั หมด
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๒๑๐.๑๐ ในการประเมินความมีนัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวอ้ อ กับการเปลี่ยนแปล ผู้ ประกอบ
วิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพ จาเป็ นต้ อ พิจารณาถึ ลักษณะ านบริการนั้น ในกรณีดั กล่าวนี้ทา
ให้ อาจจาเป็ นต้ อ มีการติดต่อโดยตร กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพในปั จจุ บันออ
ลูก ค้ า เพื่ อ ให้ ไ ด้ อ้อ มู ลที่เป็ นจริ และสถานการณ์ท่ีเ กี่ยวอ้ อ กับการเสนอให้ มีก ารเปลี่ยนแปล ผู้
ประกอบวิชาชี พบัญชีท่ีให้ บริ การทา วิชาชี พ เพื่ อตัดสินใจว่ าการตอบรั บให้ บริการดั กล่ าวมีความ
เหมาะสมหรือไม่ ตัวอย่า สถานการณ์ท่อี าจทาให้ มีผลกระทบต่อการตัดสินตอบรับ านออ ผู้ประกอบ
วิชาชี พบัญชี ท่ใี ห้ บริการทา วิชาชี พ เช่ น เหตุผลที่แสด เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปล อาจไม่ ได้ สะท้ อน
ความเป็ นจริ ทั้ หมดและมีความไม่ สอดคล้ อ กับอ้ อมู ลจากผู้ ประกอบวิชาชี พบัญชี ในปั จจุ บันออ
ลูกค้ า เป็ นต้ น
๒๑๐.๑๑ การใช้ มาตรการป้ อ กันในกรณีท่จี าเป็ น เพื่ออจัดและลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ประกอบด้ วยตัวอย่า ดั ต่อไปนี้
 ในการตอบคาร้ อ ออให้ เสนอตนเพื่อรับให้ บริการ ควรที่จะระบุในอ้ อเสนอก่อนการตอบรับ
านว่า จะออติดต่อกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันออ ลูกค้ า เพื่อสอบถามว่ามีเหตุผล
ทา วิชาชีพหรือเหตุผลอื่นใดหรือไม่ท่ที าให้ ไม่ควรตอบรับการให้ บริการ
 สอบถามผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นปั จ จุ บั น ออ ลู ก ค้ า เกี่ ย วกั บ อ้ อ มู ล ความจริ และ
สถานการณ์ใด ๆ ซึ่ ตามความเห็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปั จจุ บันออ ลูกค้ า ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีท่กี าลั เสนอตนเพื่อพิจารณารับ าน พึ จะต้ อ ตระหนักก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะ
ตอบรับ านหรือไม่
 จัดหาอ้ อมูลที่จาเป็ นจากแหล่ อื่น ๆ
ในกรณีท่ไี ม่ สามารถลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จากการประยุ กต์ใช้ มาตรการ
ป้ อ กันผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพควรปฏิเสธที่จะให้ บริการดั กล่าว เว้ นแต่ในกรณี
ที่ได้ รับอ้ อมูลความเป็ นจริ ที่จาเป็ น จากวิธกี ารอื่น ๆ จนเป็ นที่พอใจ
๒๑๐.๑๒ ในกรณีท่ผี ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพได้ รับการร้ อ ออจากลูกค้ าให้ ปฏิบัติ านในส่วน
ที่เ ป็ นการเสริ ม หรื อ เพิ่ ม เติ ม จาก านที่ผ้ ู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี อ อ ลู ก ค้ า ดั กล่ า วให้ บริ ก าร ใน
สถานการณ์ดั กล่าวนี้อาจทาให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อหลักการพื้นฐานในเรื่อ การใช้
ความรู้ความสามารถและความระมัดระวั รอบคอบได้ ตัวอย่า เช่ น ในกรณีท่มี ีการรับให้ บริการโดย
อาดอ้ อ มู ล ที่ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญชี ท่ีใ ห้ บ ริ ก ารทา วิ ช าชี พ ควรประเมิ น ความมี
นัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคและประยุกต์ใช้ มาตรการป้ อ กันในกรณีท่จี าเป็ นเพื่ออจัดหรือลดให้
อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้ อ กัน เช่ น การแจ้ ให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชี
ในปั จจุ บันออ ลูกค้ าได้ ทราบถึ านที่ตนได้ รับเสนอ ซึ่ การปฏิบัติดั กล่าวจะทาให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพ
บัญชีในปั จจุ บันออ ลูกค้ าดั กล่ าวมีโอกาสให้ อ้อมูลที่เกี่ยวอ้ อ ซึ่ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจาเป็ นต้ อ
ทราบเพื่อให้ การปฏิบัติ านที่ได้ รับให้ เสนอเป็ นไปอย่า เหมาะสม
๒๑๐.๑๓ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันออ ลูกค้ ามีความรับผิดชอบที่จะต้ อ รักษาความลับออ ลูกค้ า อย่า ไร
ก็ดีการพิ จารณาว่ าจะได้ รับอนุ ญาตหรือจาเป็ นต้ อ ให้ อ้อมู ลเกี่ยวกับกิจการออ ลูกค้ าแก่ผ้ ู ประกอบ
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วิชาชีพบัญชีท่ไี ด้ รับเสนอให้ เป็ นผู้บริการทา วิชาชีพหรือไม่ อึ้นอยู่กับลักษณะออ านให้ บริการและ
อ้ อพิจารณาอื่นดั นี้
ก. ได้ รับอนุญาตจากลูกค้ าในเรื่อ ดั กล่าวหรือไม่
อ. มีกฎหมายหรือประมวลจรรยาบรรณที่เกี่ยวอ้ อ กับการติดต่ อและเปิ ดเผยให้ ทาได้ ซึ่
อาจมีความแตกต่า กันไปตามออบเอตอานาจออ ศาลและกฎหมาย
สาหรั บสถานการณ์ใดบ้ า ที่ผ้ ู ป ระกอบวิชาชี พ บัญชี จาเป็ นหรื ออาจจ าเป็ นต้ อ เปิ ดเผยอ้ อ มู ลที่เป็ น
ความลับหรื อการเปิ ดเผยจะถือว่ าเหมาะสมหรื อไม่ ได้ อธิบายไว้ ใ นหมวด ๑๔๐ ออ ส่วน ก. ออ
ประมวลจรรยาบรรณนี้แล้ ว
๒๑๐.๑๔ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพมีความจาเป็ นต้ อ ได้ รับอนุญาตจากลูกค้ า ซึ่ นิยมทาเป็ น
ลายลักษณ์อักษร ก่อนการติดต่อกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปั จจุ บันออ ลูกค้ า เมื่อได้ รับอนุญาตจาก
ลูกค้ าแล้ ว ผู้ประกอบวิชาชี พบัญชีในปั จจุ บันออ ลูกค้ าจะต้ อ ปฏิบัติตามกฎหมายและอ้ อบั คับอื่นที่
เกี่ยวอ้ อ กับการร้ อ อออ้ อมูล ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปั จจุ บันออ ลูกค้ าจะต้ อ ให้ อ้อมูลด้ วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต ไม่คลุมเครือ อย่า ไรก็ดีในกรณีท่ผี ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ไี ด้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริการ
วิชาชี พไม่ สามารถติ ดต่ อกับ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญชี ท่ีใ ห้ บ ริ ก ารทา วิ ช าชี พ ในปั จจุ บั นออ ลูกค้ า ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ไี ด้ รับเสนอให้ เป็ นผู้บริการวิชาชีพจะต้ อ ดาเนินตามอั้นตอนอย่า มีเหตุผล เพื่อ
ทาให้ ตนได้ รับอ้ อมูลเกี่ยวกับปั ญหาและอุปสรรคที่มีความเป็ นไปได้ ด้วยวิธีการอื่นๆ เช่ น การสอบถาม
จากบุคคลที่สาม หรือทาการสืบสวนอ้ อมูลภูมิหลั ออ ผู้บริหารระดับสู ออ กิจการ หรือสอบถามจาก
บุคคลที่ทาหน้ าที่ในเรื่อ ธรรมาภิบาลออ ลูกค้ า เป็ นต้ น
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หมวด ๒๒๐
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
๒๒๐.๑ ผู้ ประกอบวิช าชี พบัญชี ท่ีให้ บริ การทา วิ ชาชี พ ควรดาเนินตามอั้น ตอนอย่ า มีเ หตุผลในการระบุ ถึ
สถานการณ์ท่ที าให้ เกิดความอัดแย้ ทา ผลประโยชน์ เนื่อ จากสถานการณ์ดั กล่ าวทาให้ เกิดปั ญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานออ จรรยาบรรณในประเด็นต่า ๆ ได้ เช่น ปั ญหาและ
อุปสรรคที่มีผลกระทบต่ อหลักการพื้นฐานในเรื่อ ความเที่ย ธรรมเกิดอึ้นในกรณีท่ผี ้ ูประกอบวิชาชีพ
บัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพมีการแอ่ อันโดยตร กับลูกค้ าออ ตนเอ หรือมีการทากิจการร่ วมค้ าหรือ
กระทาการที่มีลักษณะคล้ ายคลึ กับกิจการร่วมค้ ากับบุคคลที่เป็ นคู่แอ่ รายสาคัญออ ลูกค้ า ปั ญหาและ
อุปสรรคที่มีผลกระทบต่อหลักการพื้นฐานในเรื่อ ความเที่ย ธรรมและการรักษาความลับอาจเกิดอึ้น
เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพให้ บริการแก่ลูกค้ าโดยลูกค้ าแต่ละรายมีผลประโยชน์
ที่อัดแย้ กัน หรือลูกค้ าที่ให้ บริการนั้นต่า มีความอัดแย้ ซึ่ กันและกันในเรื่อ หรือรายการอย่า ใดอย่า
หนึ่ ที่เป็ นปัญหา
๒๒๐.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพต้ อ ประเมินความมีนัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคที่
เกิดจากความอัดแย้ ทา ผลประโยชน์ และประยุกต์ใช้ มาตรการป้ อ กันในกรณีท่จี าเป็ น เพื่ออจัดหรือ
ลดปั ญหาและอุป สรรคให้ อ ยู่ ใ นระดั บที่ยอมรั บ ได้ ผู้ ป ระกอบวิช าชี พบั ญชี ท่ีใ ห้ บริ การทา วิช าชี พ
จะต้ อ ประเมินถึ ความมีนัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ในทา ธุรกิจหรื อ
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าและบุคคลที่สาม ก่อนตอบรับการให้ บริการวิชาชีพ หรือค ไว้ ซ่ึ ความสัมพันธ์ท่ี
ต่อเนื่อ กับลูกค้ า หรือมีความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าเฉพาะ านใด านหนึ่
๒๒๐.๓ ในการประยุกต์ใช้ มาตรการป้ อ กันเมื่อมีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากความอัดแย้ ทา ผลประโยชน์
จาเป็ นต้ อ พิจารณาถึ สถานการณ์ท่ที าให้ เกิดความอัดแย้ ทา ผลประโยชน์ มาตรการป้ อ กันดั กล่าว
ประกอบด้ วย
ก. การแจ้ ให้ ลูกค้ าทราบถึ ผลประโยชน์ในทา ธุรกิจหรือกิจกรรมต่ า ๆ ออ สานัก านบัญชีท่ี
อาจทาให้ เกิดความอัดแย้ ทา ผลประโยชน์กับลูกค้ า และออความยินยอมจากลูกค้ าในการ
ดาเนินธุรกิจและกิจกรรมดั กล่าว
อ. การแจ้ ให้ บุคคลทุกฝ่ ายที่เกี่ยวอ้ อ ที่ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีให้ บริการทา วิชาชี พพึ ทราบ
เกี่ยวกับการให้ บริการทา วิชาชีพแก่ลูกค้ าจานวนสอ รายหรือมากกว่าสอ รายอึ้นไปเฉพาะที่
เกี่ยวอ้ อ กับเนื้อหาออ าน ซึ่ มีผลประโยชน์ท่มี ีความอัดแย้ กัน รวมถึ การออความยินยอม
จากลูกค้ าในการให้ บริการดั กล่าว
ค. การแจ้ ให้ ลู ก ค้ า ออ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ท่ีใ ห้ บริ ก ารทา วิ ช าชี พ ได้ ท ราบว่ า ตนไม่ ไ ด้
ให้ บริการต่ อลูกค้ ารายใดรายหนึ่ เป็ นกรณีพิเศษในบริการวิชาชีพที่ตนเอ เสนอ (เช่ น การ
ให้ บริการโดยเน้ นในบา กลุ่มออ ตลาดสินค้ าหรือบริการมากเป็ นพิเศษในเรื่อ ใดเรื่อ หนึ่ )
รวมถึ การออความยินยอมจากลูกค้ าในการให้ บริการดั กล่าว
๒๒๐.๔ มาตรการป้ อ กันนอกจากที่กล่าวมาแล้ ว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพควรตัดสินใจว่า
จาเป็ นต้ อ ประยุกต์ใช้ มาตรการป้ อ กันอื่น อย่า ใดอย่า หนึ่ หรือมากกว่า ดั ต่อไปนี้
ก. การแยกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านที่ให้ บริการลูกค้ าแต่ละรายออกจากกัน
๒๙

อ. การกาหนดวิธปี ฏิบัติเพื่อป้ อ กันการเอ้ าถึ อ้ อมูล (ตัวอย่า เช่น การแยกสถานที่ทา านออ กลุ่ม
ผู้ปฏิบัติ าน การปฏิบัติในการรักษาความลับและการเก็บแฟ้ มอ้ อมูลออ ลูกค้ า)
ค. การจัดทาแนวปฏิบัติท่ชี ัดเจนสาหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติ านในประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยออ
อ้ อมูล
และการรักษาความลับ
. การให้ พนัก านและผู้เป็ นหุ้นส่วนออ สานัก านบัญชีล นามทาสัญญาในเรื่อ การรักษาความลับ
จ. การสอบทานการประยุ ก ต์ ใ ช้ ม าตรการป้ อ กัน อย่ า สม่ า เสมอ โดยบุ ค ลากรที่มี อ าวุ โ สใน
สานัก านที่
ไม่มีส่วนร่วมกับการให้ บริการลูกค้ าที่เกี่ยวอ้ อ
๒๒๐.๕ เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากความอัดแย้ ทา ผลประโยชน์ ซึ่ มีผลกระทบต่อหลักการพื้นฐานใน
เรื่อ ความเที่ย ธรรม การรักษาความลับหรือพฤติกรรมทา วิชาชีพ โดยปั ญหาและอุปสรรคดั กล่าวไม่
สามารถอจัดหรือลดให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แม้ ว่าจะได้ ประยุกต์ใช้ มาตรการป้ อ กันแล้ วก็ตาม ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพไม่ควรรับ านให้ บริการ หรือควรถอนตัวจาก านให้ บริการ
านใด านหนึ่ นั้นหรือรวมถึ านอื่น ๆ ที่เกี่ยวอ้ อ
๒๒๐.๖ ในกรณีท่ผี ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพได้ ออความยินยอมจากลูกค้ าในการทาหน้ าที่
แทนบุคคลอื่น (ซึ่ อาจเป็ นลูกค้ าอยู่แล้ วหรือยั ไม่ ได้ เป็ นลูกค้ า) ซึ่ เนื้อหาออ านอาจมีผลต่อความ
อัดแย้ ทา ผลประโยชน์และได้ รับการปฏิเสธในการให้ ความยินยอมจากลูกค้ า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ที่ให้ บริการทา วิชาชีพควรยุติการปฏิบัติหน้ าที่ให้ ลูกค้ าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ในเรื่อ ที่ก่อให้ เกิดความอัดแย้
ทา ผลประโยชน์น้นั

๓๐

หมวด ๒๓๐
การให้ความเห็นที่สองในทางวิชาชีพ
๒๓๐.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพอาจอยู่ในสถานการณ์ท่ไี ด้ รับการร้ อ ออจากบริษัทหรือ
กิจการหรือตัวแทนออ บริษัทหรือกิจการซึ่ ไม่ได้ เป็ นลูกค้ าออ ตนในอณะนั้น ให้ แสด ความเห็นที่สอ
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ ด้านการบัญชี การสอบบัญชี การราย านหรือมาตรฐานหรือหลักการอื่นภายใต้
สถานการณ์หรือรายการอย่า ใดอย่า หนึ่ การให้ ความเห็นที่สอ ดั กล่าวทาให้ เกิดปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานออ จรรยาบรรณในเรื่อ การใช้ ความรู้ความสามารถทา วิชาชีพและ
ความระมัดระวั รอบคอบ ในกรณีท่กี ารให้ ความเห็นที่สอ ไม่ได้ กระทาบนพื้นฐานความจริ ชุดเดียวกับ
ที่ผ้ ู ประกอบวิชาชี พบัญชี ในปั จจุ บันออ ลูกค้ ามีอยู่ในอณะนั้น หรื อในกรณีท่ีการให้ ความเห็นที่สอ
อาศัยพื้นฐานออ อ้ อเท็จจริ ที่ไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดอึ้นและความมีนัยสาคัญ
จากการให้ ความเห็นที่สอ อึ้นอยู่กบั สถานการณ์ในอณะที่ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพ
ได้ รับการร้ อ ออและอ้ อมูลความจริ ที่มีอยู่ท้ั หมด รวมถึ อ้ อสมมุติฐานที่เกี่ยวอ้ อ กับการใช้ ดุลยพินิจ
ทา วิชาชีพออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพ
๒๓๐.๒ เมื่ อ ได้ รั บ การร้ อ ออให้ แ สด ความเห็น ที่สอ ผู้ ป ระกอบวิ ชาชี พ บั ญชี ท่ีให้ บ ริ ก ารทา วิ ช าชี พ ควร
ประเมินความมีนัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดอึ้น และถ้ าจาเป็ นควรประยุกต์ใช้ มาตรการ
ป้ อ กันในการอจัดหรือลดความสาระสาคั ญให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้ อ กัน
รวมถึ การอออนุญาตจากลูกค้ าในการติดต่อผู้ให้ บริการวิชาชีพบัญชีในปั จจุ บันออ ลูกค้ า การอธิบาย
ถึ อ้ อจากัดในการติดต่อกับลูกค้ าที่มีผลต่อการให้ ความเห็น และการให้ สาเนาความเห็นออ ตนไปยั ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันออ ลูกค้ า
๒๓๐.๓ ในกรณีท่บี ริษัทหรือกิจการที่ร้อ ออการแสด ความเห็นที่สอ ไม่ อนุ ญาตให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ี
ให้ บ ริ ก ารทา วิ ช าชี พ ติ ด ต่ อ กับ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารวิ ช าชี พ ในปั จ จุ บั น ออ ลู ก ค้ า ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญชี ท่ี
ให้ บ ริ ก ารทา วิช าชี พ ต้ อ พิ จ ารณาถึ สถานการณ์ต่ า ๆ ทั้ หมดที่อ ยู่ ว่ามี ความสมควรที่จ ะแสด
ความเห็นที่สอ ตามที่ได้ รับร้ อ การร้ อ ออหรือไม่

๓๑

หมวด ๒๔๐
ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนอื่น
๒๔๐.๑ ในการเจรจาเพื่ อ ให้ บริ ก ารสอบบั ญชี ผู้ ประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ท่ี ใ ห้ บริ ก ารทา วิ ช าชี พ อาจเสนอ
ค่ าธรรมเนียมตามที่ตนพิ จารณาว่ ามีความเหมาะสม อย่ า ไรก็ดีการเสนอค่ าธรรมเนียมออ ผู้ ประกอบ
วิชาชีพบัญชี ท่ใี ห้ บริ การทา วิชาชีพที่ต่ ากว่ าค่ าธรรมเนียมออ ผู้ ประกอบวิชาชี พบัญชีท่ีให้ บริการทา
วิชาชีพรายอื่นนั้นไม่ ถือว่ าอัดต่ อจรรยาบรรณออ วิชาชีพ แต่ ในกรณีดั กล่ าวนี้อาจก่อให้ เกิดปั ญหาและ
อุ ปสรรคในการปฏิ บั ติ ตามหลักการพื้ นฐานออ จรรยาบรรณได้ ตั วอย่ า เช่ น อาจท าให้ มี ปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่ มีผลต่อหลักการพื้นฐานในเรื่อ การใช้ ความรู้ความสามารถทา
วิชาชีพบัญชีและความระมัดระวั รอบคอบได้ โดยเฉพาะในกรณีท่คี ่าธรรมเนียมที่เสนอไปนั้นมีจานวนที่ต่า
มากจนยากที่จะปฏิบัติทา วิชาชีพให้ เป็ นไปตามเทคนิคและมาตรฐานทา วิชาชีพที่ต้อ นามาประยุกต์ใช้ จาก
จานวนค่าธรรมเนียมที่ได้ เสนอนั้น
๒๔๐.๒ การเกิดปั ญหาและอุปสรรคแลความมีนัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคอึ้นอยู่ กับปั จจัยต่ า ๆ เช่ น
ระดับออ ค่าธรรมเนียมที่ได้ เสนอ และการให้ บริการที่เกี่ยวอ้ อ กับค่าธรรมเนียมที่ได้ เสนอ ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพต้ อ ประเมินถึ ความมีนัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคต่า ๆ ที่
อาจเกิดอึ้น และประยุกต์ใช้ มาตรการป้ อ กันในกรณีพิจารณาเห็นว่ามีความจาเป็ น เพื่อจะได้ อจัดหรือ
ลดปั ญหาและอุ ปสรรคให้ อยู่ ใ นระดั บ ที่ยอมรั บ ได้ ต่ อ ไปนี้ เป็ นตั วอย่ า ออ มาตรการป้ อ กัน ซึ่
ประกอบด้ วย
 การให้ ลูกค้ าได้ ตระหนักถึ เ ่ อื นไอออ านบริการ โดยเฉพาะอย่า ยิ่ หลักเกณฑ์ท่ใี ช้ ในการ
เสนอค่าธรรมเนียม และบริการที่ครอบคลุมจากค่าธรรมเนียมที่ได้ เสนอ
 การมอบหมายให้ บุ ค ลากรออ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ท่ี ใ ห้ บริ ก ารทา วิ ช าชี พ ที่ มี
คุณสมบัติเพีย พอและมีเวลาในการปฏิบัติ านอย่า เหมาะสม
๒๔๐.๓ การเสนอค่าธรรมเนียมวิชาชีพในลักษณะที่ค่าธรรมเนียมดั กล่าวอึ้นอยู่กับเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ สาหรับ าน
บริการที่ไม่ได้ ให้ ความเชื่อมั่น ในปัจจุบันได้ มีการนามาใช้ อย่า แพร่ หลาย อย่า ไรก็ดี วิธีการดั กล่าวในบา
สถานการณ์อาจก่ อให้ เกิดปั ญหาและอุ ปสรรคในการปฏิ บั ติ ตามหลักการพื้ นฐานออ จรรยาบรรณได้
เนื่อ จากทาให้ มีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตน ที่มีผลกระทบต่อหลักการพื้นฐานใน
เรื่อ ความเที่ย ธรรม โดยที่มาและความมีนัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคดั กล่าวอึ้นอยู่กับปั จจัยต่า ๆ
ประกอบด้ วย
 ลักษณะออ านให้ บริการ
 ช่ว ออ ค่าธรรมเนียมที่มีความเป็ นไปได้
 หลักเกณฑ์ท่ใี ช้ ในการพิจารณาค่าธรรมเนียม
 การสอบทานในผลลัพธ์หรือผลออ รายการโดยบุคคลที่สามที่มีความเป็ นอิสระมีหรือไม่
๒๔๐.๔ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพควรประเมินความมีนัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคต่า
ๆ ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนอื่นในการให้ บริการวิชาชีพและในกรณีท่จี าเป็ นประยุกต์ใช้
๓๒

มาตรการป้ อ กันในการอจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคดั กล่ าว ให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า
ออ มาตรการป้ อ กันรวมถึ วิธกี ารดั นี้
 การจัดทาอ้ อตกล ที่เป็ นลายลักษณ์อักษรกับลูกค้ าเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ท่ีใช้ ในการคิ ด
ค่าตอบแทนในการให้ บริการ เป็ นการล่ว หน้ า
 การเปิ ดเผยให้ ผ้ ูท่ใี ช้ ผล านออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพเกี่ยวกับ
านที่ได้ ปฏิบัติและหลักเกณฑ์ท่ใี ช้ ในการคิดค่าตอบแทนการให้ บริการ
 การกาหนดนโยบายและวิธปี ฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ านให้ บริการ
 การจัดให้ มีการสอบทานการปฏิบัติ านออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพ
โดยบุคคลที่สามที่มีความเป็ นอิสระ
๒๔๐.๕ ในบา สถานการณ์ผ้ ูประกอบวิชาชีพ บัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพอาจได้ รับค่าตอบแทนจากการอ้ า อิ
หรือค่านายหน้ าที่เกี่ยวอ้ อ จากลูกค้ า เช่น ในกรณีท่ผี ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพไม่ได้
ให้ บริการบา ประเภทและจากการให้ คาแนะนาต่อลูกค้ าปั จจุ บันออ ตน เกี่ยวกับการให้ บริการเฉพาะ
เรื่อ โดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญรายอื่น ทาให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพ
บัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพได้ ค่าธรรมเนียมเนื่อ จากการให้ คาแนะนาดั กล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ที่ให้ บริการทา วิชาชีพอาจได้ รับค่านายหน้ าจากบุคคลที่สาม (ตัวอย่า เช่ น ผู้อายอุปกรณ์ซอฟต์แวร์)
ที่มีผลสืบเนื่อ จากอายสินค้ าหรือบริการให้ แก่ลูกค้ าออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพ
การรั บ ค่ า ตอบแทนจากการอ้ า อิ หรื อ ค่ านายหน้ าดั กล่ าวท าให้ มี ปั ญหาและอุ ป สรรคที่เ กิด จาก
ผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่ มีผลกระทบต่อหลักการพื้นฐานในเรื่อ ความเที่ย ธรรม ความรู้ความสามารถ
ทา วิชาชีพและความระมัดระวั รอบคอบได้
๒๔๐.๖ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพอาจมีการจ่ ายค่าตอบแทนจากการอ้ า อิ แก่ผ้ ูประกอบ
วิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพรายอื่น ที่ทาให้ มีลูกค้ ามาใช้ บริการออ ตนในอณะที่ลูกค้ าดั กล่าว
ยั ค เป็ นลูกค้ าออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพรายอื่นต่ อไปแต่ มีความต้ อ การใช้
บริการที่ต้อ อาศัยความเชี่ ยวชาญพิ เศษซึ่ ผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีให้ บริการทา วิชาชีพรายอื่นนั้น
ไม่ ไ ด้ ใ ห้ บ ริ ก าร การจ่ ายค่ าตอบแทนจากการได้ รั บค าอ้ า อิ ท าให้ มี ปัญหาและอุ ป สรรคที่เ กิด จาก
ผลประโยชน์ส่วนตนซึ่ มีผลกระทบต่อหลักการพื้นฐานในเรื่อ ความเที่ย ธรรม ความรู้ความสามารถ
ทา วิชาชีพและความระมัดระวั รอบคอบได้
๒๔๐.๗ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพต้ อ ประเมินความมีนัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคที่
เกิดจากการรับและจ่ายค่า ตอบแทนจากการอ้ า อิ การประยุกต์ใช้ มาตรการป้ อ กันในกรณีท่จี าเป็ น
เพื่ออจัดและลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มาตรการป้ อ กันรวมถึ วิธตี ่อไปนี้
 การเปิ ดเผยให้ ลูกค้ าทราบถึ การจ่ายค่ าตอบแทนใดๆ ที่ให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีราย
อื่นจากการให้ คาอ้ า อิ เกี่ยวกับ านที่ตนได้ รับ
 การเปิ ดเผยให้ ลูกค้ าทราบถึ การรับค่าตอบแทนจากการให้ คาอ้ า อิ ลูกค้ าต่อผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพรายอื่น
๓๓

 การจัดทาอ้ อตกล เป็ นการล่ว หน้ ากับลูกค้ าเกี่ยวกับการรับค่านายหน้ าที่เกี่ยวอ้ อ กับการ
อายสินค้ าหรือบริการโดยบุคคลที่สามให้ แก่ลูกค้ าดั กล่าว
๒๔๐.๘ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพอาจมีการซื้อสานัก านบัญชีท้ั หมดหรือเพีย บา ส่วน
โดยมีอ้อตกล การชาระเ ินให้ แต่ละบุคคลที่เคยเป็ นเจ้ าออ สานัก านหรือทายาทหรือกอ มรดก ออ
บุ ค คลดั กล่ าว การช าระเ ิ น ดั กล่ าวไม่ ถื อ ว่ า เป็ นการจ่ า ยค่ านายหน้ า หรื อ ค่ า แนะนาอ้ า อิ ตาม
ความหมายในย่อหน้ า ๒๔๐.๕ ‟ ๒๔๐.๗

๓๔

หมวด ๒๕๐
การนาการตลาดมาใช้ในการให้บริการวิชาชีพ
๒๕๐.๑ ปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานออ จรรยาบรรณอาจเกิดอึ้นได้ เมื่อผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพเสนอให้ บริการวิชาชีพบัญชีแก่ลูกค้ ารายใหม่ ด้วยการโฆษณา หรือ
วิธีการอื่นทา การตลาด ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดอึ้นเกิดจากการมีผลประโยชน์ส่วนตนและทาให้ มี
ผลกระทบต่อหลักการพื้นฐานในเรื่อ พฤติกรรมทา วิชาชีพ ซึ่ มักจะเกิดอึ้นเมื่อมีการนาการตลาดมา
ใช้ เกี่ยวกับ การให้ บ ริ ก ารและ ผลสาเร็จ ออ านบริ การออ ผู้ ป ระกอบวิชาชี พ บัญชี ท่ีให้ บริ การทา
วิช าชี พ ในลัก ษณะที่ท าให้ ผ้ ู ป ระกอบวิช าชี พบั ญชี ท่ีใ ห้ บริ ก ารทา วิ ช าชี พ ไม่ สามารถปฏิบั ติ ตนตาม
หลักการพื้นฐานในเรื่อ พฤติกรรมทา วิชาชีพได้ อย่า เหมาะสม
๒๕๐.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพไม่ควรทาให้ วิชาชีพบัญชีเสื่อมเสียชื่อเสีย อันเป็ นผลมา
จากการนาการตลาดมาใช้ ในการให้ บริการวิชาชีพ โดยจะต้ อ มีความซื่อสัตย์ จริ ใจ และไม่ปฏิบัติใน
สิ่ ต่อไปนี้
ก) การแอบอ้ า ให้ อ้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ตนเสนอ คุณสมบัติออ ตน และประสบการณ์ออ ตน
ที่เกินความเป็ นจริ
อ) การอ้ า อิ หรือเปรียบเทียบ านบริการออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพราย
อื่นในลักษณะดูหมิ่นเหยียดหยามหรือไม่มีหลักฐานสนับสนุน
ในกรณีท่มี ีอ้อส สัยว่าการนาเสนอด้ วยการโฆษณา และวิธที า การตลาดออ ตนมีความเหมาะสม
หรือไม่ ผู้ประกอบวิชาชีพที่ให้ บริการทา วิชาชีพสอบบัญชีควรพิจารณาออคาปรึกษาในเรื่อ ดั กล่าวจากอ ค์กรวิชาชีพ
ที่ตนเอ เกี่ยวอ้ อ

๓๕

หมวด ๒๖๐
ของขวัญและของกานัล
๒๖๐.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพหรือผู้ท่เี ป็ นสมาชิกในครอบครัว หรือสมาชิกครอบครัวที่
ใกล้ ชิดออ ตนอาจได้ รับออ อวัญหรือสิ่ ตอบแทนจากลูกค้ าออ ตน การรับสิ่ ออ ดั กล่ าวอาจทาให้
เกิดปั ญหาและอุปสรรคต่ อการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานออ จรรยาบรรณได้ ตัวอย่ า เช่ น ทาให้ มี
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดผลประโยชน์ส่วนตนและที่เกิดจากความสนิทสนมคุ้นเคย ซึ่ มีผลกระทบต่อ
หลักการพื้นฐานในเรื่อ ความเที่ย ธรรม หรือทาให้ มีปัญหาและอุปสรรคเกิดจากการถูกอ่มอู่คุกคาม
และทาให้ เกิดผลกระทบต่ อหลักการพื้นฐานในเรื่ อ ความเที่ย ธรรมเมื่อมีความเป็ นไปได้ ท่ีการรั บ
ออ อวัญดั กล่าวจะถูกเปิ ดเผยต่อสาธารณะ
๒๖๐.๒ ที่มาและความมีนัยสาคัญออ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานจรรยาบรรณอึ้นอยู่
กับลักษณะ มูลค่า และความตั้ ใจในการให้ ออ อวัญและออ กานัล ในกรณีท่อี อ อวัญและออ กานัลที่
มอบให้ น้นั สาหรับบุคคลที่สามที่มีเหตุผลและเป็ นผู้ท่รี ับรู้อ้อมูล พิจารณาแล้ วเห็นว่าเป็ นเรื่อ เล็กน้ อย
และไม่มีผลสืบเนื่อ ก็ถือได้ ว่าการรับออ อวัญและออ กานัลนั้นเป็ นเรื่อ ปกติทา ธุรกิจ ปราศจากการ
โน้ มน้ าวการตัดสินใจหรือเพื่อรับรู้อ้อมูลบา ประการจากผู้ให้ เมื่อเป็ นเช่ นนี้สามารถสรุปได้ ว่าปั ญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานออ จรรยาบรรณอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒๖๐.๓ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพควรประเมินความมีนัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานออ จรรยาบรรณ และประยุกต์ใช้ มาตรการป้ อ กันในกรณีท่จี าเป็ นเพื่อ
อจัดและลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในกรณีท่พี บว่ าไม่สามารถอจัดหรือปั ญหา
และอุปสรรคดั กล่ าวให้ อยู่ ในระดับที่ยอมรั บได้ จากการประยุ ก ต์ใช้ มาตรการป้ อ กัน ผู้ ประกอบ
วิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพไม่ควรรับออ อวัญและออ กานัลดั กล่าว

๓๖

หมวด ๒๗๐
การดู แลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า
๒๗๐.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพไม่ควรทาหน้ าที่เป็ นผู้ดูแลรักษาเ ินและทรัพย์สนิ อื่นออ
ลูกค้ า ยกเว้ นในกรณีท่มี ีกฎหมายอนุญาตให้ กระทาได้ แต่กจ็ ะต้ อ ปฏิบัติให้ สอดคล้ อ และเป็ นไปตาม
หน้ าที่เพิ่มเติมอื่นตามที่กฎหมายกาหนด
๒๗๐.๒ การถือครอ ทรัพย์สนิ ออ ลูกค้ าทาให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา
วิชาชีพในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานจรรยาบรรณได้ ตัวอย่ า เช่ น ทาให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรค
จากผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่ ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อหลักการพื้นฐานในเรื่อ พฤติกรรมทา วิชาชีพและ
ความเที่ย ธรรม เป็ นต้ น ดั นั้น เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพทาหน้ าที่เป็ นผู้ดูแล
รักษาทรัพย์สนิ อื่นออ ลูกค้ า ควรปฏิบัติดั นี้
ก. แยกทรัพย์สนิ ที่ตนดูแลรักษาออกจากทรัพย์สนิ ออ ตนเอ หรือออ สานัก านบัญชี
อ. การนาทรัพย์สนิ ที่ดูแลรักษาไปใช้ ให้ กระทาได้ ตามวัตถุประส ค์ท่กี าหนดไว้ เท่านั้น
ค. ตลอดเวลาที่ทาหน้ าที่จะต้ อ รับผิดชอบต่ อทรัพย์สนิ รายได้ เ ินปั นผลและกาไรที่เกิดจาก
ทรัพย์สนิ ตลอดจนบุคคลที่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ นั้น
. ปฏิบัติตามกฎหมายและอ้ อบั คับที่เกี่ยวอ้ อ กับการถือครอ และความรับผิดชอบในทรัพย์สนิ
นั้น
๒๗๐.๓ ในกรณีท่มี ีส่วนออ านให้ บริ การออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพได้ รวมถึ เรื่อ ที่
เกี่ยวอ้ อ กับการถือครอ ทรั พย์สินออ ลูกค้ า ผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชี ท่ีให้ บริ การทา วิชาชี พจะต้ อ
สอบถามให้ เหมาะสมเกี่ยวกับแหล่ ที่มาออ ทรัพย์สินและพิจารณาถึ ภาระผูกพันทา กฎหมาย และ
อ้ อบั คับต่ า ๆ ถ้ าทรั พย์สินนั้น ได้ มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่ น การฟอกเ ิน ก็จะทาให้ เกิด
ปั ญหาอุ ปสรรคต่ อการปฏิบัติ ตามหลักการพื้ นฐานจรรยาบรรณได้ ในกรณีดั กล่ าวนี้ผู้ ประกอบ
วิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพอาจพิจารณาออคาปรึกษาทา กฎหมาย

๓๗

หมวด ๒๘๐
ความเที่ยงธรรมสาหรับบริการทุกประเภท
๒๘๐.๑ ผู้ประกอบวิชาชี พบัญชีท่ีให้ บริ การทา วิชาชี พควรตัดสินใจในระหว่ า การให้ บริ การทา วิชาชี พว่ ามี
ปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานออ จรรยาบรรณทา วิชาชีพในเรื่อ ความเที่ย
ธรรม อันเป็ นผลมาจากการมีผลประโยชน์หรื อมีความสัม พั นธ์กับลูกค้ า กรรมการ เจ้ าหน้ าที่หรื อ
ลูก จ้ า ออ ลูก ค้ าหรื อไม่ ตัวอย่ า เช่ น ความสนิทสนมคุ้ นเคยซึ่ เป็ นผลมาจากการเป็ นสมาชิ ก ใน
ครอบครั วหรื อ ความสัม พั นธ์ท่ีใกล้ ชิ ดในทา ส่ว นตัวหรื อทา ธุรกิจ ทาให้ มีผลกระทบต่ อหลักการ
พื้นฐานในเรื่อ ความเที่ย ธรรมได้
๒๘๐.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพที่ให้ บริการความเชื่อมั่น ควรมีความเป็ นอิสระจากลูกค้ าที่
ให้ บริ การความเชื่ อมั่น ซึ่ รวมถึ ความเป็ นอิสระทา ด้ านจิตใจและในเชิ ประจักษ์ เพื่ อผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพจะสามารถให้ อ้อสรุป และแสด ให้ ผ้ ูอ่ ืนเห็นว่าตนให้ อ้อสรุปต่า ๆ
โดยปราศจากความลาเอีย ความอัดแย้ ทา ผลประโยชน์ หรือภายใต้ อิทธิพลออ บุคคลอื่น สาหรับ
แนวทา ปฏิบัติในเรื่อ ความเป็ นอิสระเมื่อให้ บริการให้ ความเชื่อมั่นได้ อธิบายไว้ ในหมวด ๒๙๐ และ
๒๙๑ ออ ประมวลจรรยาบรรณนี้
๒๘๐.๓ การเกิดปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเรื่ อ ความเที่ย ธรรมในการให้ บริการ
วิชาชีพบัญชี อ้ ึนอยู่ กับสถานการณ์ออ านให้ บริ การและลักษณะออ านที่ผ้ ู ประกอบวิชาชี พบัญชี ท่ี
ให้ บริการทา วิชาชีพให้ บริการ
๒๘๐.๔ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพต้ อ ประเมินความมีนัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคและ
ประยุ กต์ใช้ มาตรการป้ อ กันในกรณีจาเป็ น เพื่ออจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคดั กล่ าวให้ อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้ อ กัน เช่น
 การถอนตัวจากกลุ่มผู้ปฏิบัติ านที่ให้ บริการ
 การให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับวิธกี ารที่เหมาะสม
 การยกเลิกความสัมพันธ์ด้านการเ ินและธุรกิจที่ทาให้ เกิดปัญหาและอุปสรรค
 การหารือประเด็นปัญหากับผู้บริหารในระดับที่สู กว่าตนในสานัก านบัญชีท่ตี นสั กัด
 การหารือประเด็นปัญหากับผู้มีหน้ าที่เกี่ยวอ้ อ กับเรื่อ ธรรมาภิบาลออ ลูกค้ า
ถ้ ามาตรการป้ อ กันอ้ า ต้ นไม่สามารถอจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพควรปฏิเสธและยุติการให้ บริการดั กล่าว

๓๘

หมวด ๒๙๐
ความเป็ นอิสระสาหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทานงบการเงิน
๒๙๐.๑ เนื้อหาในหมวดนี้กล่ าวถึ อ้ อกาหนดด้ านความเป็ นอิสระสาหรับ านสอบบัญชี และ านสอบทาน บ
การเ ิน ซึ่ เป็ น านให้ ความเชื่อมั่นที่ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพจะแสด อ้ อสรุปต่ อ
บการเ ิน านดั กล่ าวประกอบด้ วย านสอบบัญชี และ านสอบทาน บการเ ินเพื่ อราย านต่ อ บ
การเ ินที่สมบูรณ์ชุดหนึ่ และ บการเ ิน บใด บหนึ่ อ้ อกาหนดด้ านความเป็ นอิสระสาหรั บ านให้
ความเชื่อมั่นซึ่ ไม่ใช่ านสอบบัญชีหรือ านสอบทาน บการเ ินได้ กล่าวไว้ หมวด ๒๙๑
๒๙๐.๒ ในบา สถานการณ์ท่เี กี่ยวอ้ อ กับ านสอบบัญชีซ่ึ ราย านการสอบบัญชีมีอ้อจากัดในการนาไปใช้ และ
เผยแพร่ รวมถึ กรณีซ่ึ เป็ นไปตามเ ่ ือนไอที่กาหนด อ้ อกาหนดด้ านความเป็ นอิสระในหมวดนี้อาจ
เปลี่ยนแปล ไปตามที่กาหนดในย่ อหน้ าที่ ๒๙๐.๕๐๐ ถึ ๒๙๐.๕๑๔ การเปลี่ยนแปล ในอ้ อกาหนด
ดั กล่าวไม่ให้ นาไปใช้ ในกรณีออ การสอบบัญชีออ บการเ ินซึ่ เป็ นไปตามประมวลออ กฎหมายหรือ
อ้ อบั คับ
๒๙๐.๓ ในหมวดนี้ได้ ให้ ความหมายออ คาต่อไปนี้คือ
(ก) “การสอบบัญชี” “กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี” “ านสอบบัญชี” “ลูกค้ า านสอบบัญชี” และ
“ราย านการสอบบัญชี ” รวมถึ “ านสอบทาน” “กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบทาน” “ านสอบ
ทาน บการเ ิน” “ลูกค้ า านสอบทาน” และ “ราย านการสอบทาน” และ
(อ) “สานัก าน” รวมถึ “สานัก านเครืออ่าย” เว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่า อื่น
แนวทางของกรอบแนวคิดในเรื่องความเป็ นอิสระ
๒๙๐.๔ ในกรณีออ านสอบบัญชีซ่ึ เกี่ยวอ้ อ กับผลประโยชน์ออ สาธารณะ สมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบ
บั ญชี สานัก านและสานัก านเครื อ อ่ ายต้ อ ด าร ความเป็ นอิสระจากลูก ค้ า านสอบบั ญ ชี ภ ายใต้
ประมวลจรรยาบรรณนี้
๒๙๐.๕ วัตถุประส ค์ออ หมวดนี้คือ เพื่อเป็ นแนวทา สาหรับสานัก านและสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบ
บัญชีในการถือปฏิบัติตามแนวทา ออ กรอบแนวคิดตามที่จะอธิบายต่อไปเพื่อให้ บรรลุผลและค ไว้ ซ่ึ
ความเป็ นอิสระ
๒๙๐.๖ ความเป็ นอิสระ ประกอบด้ วย
(ก) ความเป็ นอิสระด้ านจิตใจ (Independence of mind)
ภาวะทา จิตใจซึ่ กล้ าที่จะแสด ความเห็น โดยไม่ตกอยู่ภายใต้ อทิ ธิพลใดๆ ซึ่ มีผลกระทบต่อ
การใช้ วิจารณญาณเยี่ย ผู้ประกอบวิชาชีพ ความเป็ นอิสระด้ านจิตใจนี้จะส่ ผลให้ บุคคลใดๆ
สามารถปฏิบัติ านได้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ความเที่ย ธรรมและสามารถใช้ ความส สัยเยี่ย
ผู้ประกอบวิชาชีพได้
(อ) ความเป็ นอิสระอันเป็ นที่ประจักษ์ (Independence of Appearance)
การหลีกเลี่ย อ้ อเท็จจริ และการตกอยู่ในสถานการณ์ต่า ๆ ที่มีนัยสาคัญซึ่ อาจทาให้ บุคคลที่
สามซึ่ ได้ ใ ช้ วิ จ ารณญาณเยี่ ย วิ ญญู ช นและได้ รั บ ทราบอ้ อ เท็จ จริ ต่ า ๆ และสถานการณ์
๓๙

ดั กล่ าวแล้ วอาจเชื่ อได้ ว่า สานัก านหรื อสมาชิ กออ กลุ่มผู้ ปฏิบัติ านสอบบัญชี อาดความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต ความเที่ย ธรรมหรืออาดการใช้ วิจารณญาณเยี่ย ผู้ประกอบวิชาชีพ
๒๙๐.๗ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ นาแนวทา ออ กรอบแนวคิดไปใช้ ในเรื่อ ต่อไปนี้
(ก) การระบุถึ ปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระ
(อ) การประเมินความมีนัยสาคัญออ ปัญหาและอุปสรรคที่ได้ ระบุไว้ และ
(ค) การใช้ ม าตรการป้ อ กันเมื่ อ จาเป็ นเพื่ อ อจัด หรื อลดปั ญหาและอุ ป สรรคให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่
ยอมรับได้
ในกรณีท่ีผ้ ู ป ระกอบวิ ช าชี พบั ญชี เ ห็นว่ าไม่ มี มาตรการป้ อ กัน ใดๆ ที่เ หมาะสมหรื อ ไม่ สามารถนา
มาตรการป้ อ กันที่มีอยู่มาใช้ เพื่ออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีต้อ อจัดสถานการณ์หรือความสัมพันธ์ท่กี ่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรค หรือลด หรือยุติ
านสอบบัญชีน้นั
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ ใช้ ดุลยพินิจเยี่ย ผู้ประกอบวิชาชีพในการถือปฏิบัติตามกรอบแนวคิดนี้
๒๙๐.๘ ในสถานการณ์ท่แี ตกต่ า กันหรือหลายๆ สถานการณ์รวมกันอาจมีความเกี่ยวอ้ อ ในการประเมินปั ญหา
และอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระ ดั นั้น จึ เป็ นไปไม่ได้ ท่จี ะกาหนดสถานการณ์ทุกสถานการณ์ท่กี ่อให้ เกิด
ปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระและการระบุถึ มาตรการที่เหมาะสม ดั นั้น ประมวลจรรยาบรรณนี้
จึ ได้ กาหนดกรอบแนวคิดซึ่ กาหนดให้ สานัก านและสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีต้อ ระบุและ
ประเมินปั ญหาและอุปสรรคต่ อความเป็ นอิสระดั กล่ าว แนวทา ออ กรอบแนวคิดจะช่ วยผู้ ประกอบ
วิชาชีพบัญชีในทา ปฏิบัติในการถือปฏิบัติตามอ้ อกาหนดออ จรรยาบรรณนี้ ซึ่ ทาให้ เหมาะสาหรับความ
หลากหลายในสถานการณ์ต่ า ๆ อั นก่ อให้ เกิดปั ญหาและอุ ปสรรคต่ อความเป็ นอิสระและป้ อ กันผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีจากการสรุปว่ า สถานการณ์ท่เี กิดอึ้นไม่กระทบต่ อความเป็ นอิสระหากไม่มีอ้อห้ ามที่
ชัดเจนเท่านั้น
๒๙๐.๙ ตั้ แต่ย่อหน้ าที่ ๒๙๐.๑๐๐ เป็ นต้ นไป จะอธิบายถึ วิธีการในการนาแนวทา ออ กรอบแนวคิดในเรื่อ
ความเป็ นอิสระไปถือปฏิบัติ ย่อหน้ าดั กล่าวไม่ได้ กล่าวถึ สถานการณ์ทุกสถานการณ์และความสัมพันธ์
ทุกความสัมพันธ์ท่กี ่อให้ เกิดหรืออาจก่อให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระได้
๒๙๐.๑๐ ในการตัดสินใจว่าจะรับ านสอบบัญชีหรือยั ค รับ านสอบบัญชีต่อไปหรือไม่ หรือในการตัดสินใจว่ า
จะให้ บุ ค คลใดเอ้ าร่ วมเป็ นสมาชิ ก ออ กลุ่ม ผู้ ปฏิบั ติ านสอบบั ญชี ห รื อ ไม่ สานัก านต้ อ ระบุ แ ละ
ประเมินปั ญหาและอุปสรรคต่ อความเป็ นอิสระ ถ้ าปั ญหาและอุปสรรคไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ
ในการตัดสินใจว่าจะรับ านสอบบัญชีหรือไม่ หรือจะให้ บุคคลใดเอ้ าร่ วมในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี
หรื อไม่ น้ัน สานัก านต้ อ พิจารณาว่ า มีมาตรการป้ อ กันใดหรือไม่ ท่ีจะช่ วยอจัดหรือลดปั ญหาและ
อุปสรรคให้ อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ หากเป็ นการตัดสินใจว่ าจะยั ค รับ านสอบบัญชีต่อไปหรือไม่
สานัก านต้ อ พิจารณาว่ า มาตรการป้ อ กันที่มีอยู่ ยั ค มีประสิทธิผลในการอจัดหรือลดปั ญหาและ
อุปสรรคให้ อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ หรื อไม่ หรื อจาเป็ นต้ อ ใช้ มาตรการป้ อ กันอื่นๆ หรือไม่ หรื อ
จาเป็ นต้ อ ยุติการรับ านสอบบัญชีหรือไม่ เมื่อใดก็ตามที่สานัก านได้ รับอ้ อมูลใหม่เกี่ยวกับปั ญหาและ
๔๐

อุปสรรคต่ อความเป็ นอิสระในระหว่ า การรับ าน สานัก านต้ อ ประเมินความมีนัยสาคัญออ ปั ญหาและ
อุปสรรคดั กล่าวตามที่กาหนดในแนวทา ออ กรอบแนวคิด
๒๙๐.๑๑ เนื้อหาในหมวดนี้ เกี่ยวอ้ อ กับความมีนัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคต่ อความเป็ นอิสระ ในการ
ประเมินความมีนัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคดั กล่ าวต้ อ พิ จารณาทั้ ปั จจัยเชิ คุณภาพและเชิ
ปริมาณประกอบกัน
๒๙๐.๑๒ เนื้อหาส่วนใหญ่ ในหมวดนี้ไม่ ได้ กาหนดความรับผิดชอบเฉพาะออ แต่ ละบุคคลในสานัก านสาหรับ
การดาเนินการที่เกี่ยวอ้ อ กับความเป็ นอิสระ เนื่อ จากความรับผิดชอบอาจแตกต่า กันอึ้นอยู่กับอนาด
โคร สร้ า และการจัดอ ค์กรออ สานัก าน มาตรฐานการควบคุมคุณภาพระหว่ า ประเทศกาหนดให้
ส านั ก านจั ด ท านโยบายและกระบวนการการท า านที่ อ อกแบบเพื่ อ ให้ เกิ ด ความเชื่ อ มั่ น อย่ า
สมเหตุสมผลว่า มีการค ไว้ ซ่ึ ความเป็ นอิสระตามที่กาหนดโดยอ้ อกาหนดออ จรรยาบรรณที่เกี่ยวอ้ อ
นอกจากนี้ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่า ประเทศได้ กาหนดให้ ห้ ุนส่วนผู้รับผิดชอบใน านให้ อ้อสรุป
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลในเรื่อ ความเป็ นอิสระที่ได้ นามาปฏิบัติในการรับ าน
เครือข่ายและสานักงานเครือข่าย
๒๙๐.๑๓ ในกรณีท่สี านัก านมีลักษณะเป็ นสานัก านเครืออ่าย สานัก านต้ อ เป็ นอิสระจากลูกค้ า านสอบบัญชีออ
สานัก านอื่นๆ ภายในเครื ออ่ ายด้ วย (เว้ นแต่ จะก าหนดเป็ นอย่ า อื่นไว้ ในประมวลจรรยาบรรณนี้ )
ประมวลจรรยาบรรณในเรื่อ ความเป็ นอิสระในหมวดนี้ท่ใี ช้ กับสานัก านเครืออ่าย ให้ นาไปใช้ กับกิจการ
ใดๆ เช่ น กิจการที่ให้ บริ การคาปรึกษาหรือให้ บริการวิชาชี พกฎหมาย ซึ่ เอ้ าเ ่ ือนไอตามคานิยามออ
สานัก านเครืออ่าย โดยไม่ต้อ คานึ ว่า กิจการดั กล่าวเอ้ าเ ่ อื นไอตามคานิยามออ สานัก านหรือไม่
๒๙๐.๑๔ เพื่อเป็ นการเพิ่มอีดความสามารถออ สานัก านในการให้ บริการทา วิชาชีพ สานัก านต่า ๆ มักจะจัด
โคร สร้ า ให้ ใหญ่อ้ ึนโดยร่ วมกับสานัก านและกิจการอื่นๆ การมีโคร สร้ า ที่ใหญ่อ้ ึนดั กล่าวเป็ นการ
สร้ า เครื ออ่ ายหรื อไม่ น้ันอึ้นอยู่กับอ้ อเท็จจริ และสถานการณ์ท่เี ฉพาะเจาะจ และไม่ ได้ อ้ ึนอยู่กับว่ า
สานัก านและกิจการต่ า ๆ นั้นเป็ นคนละนิติบุคคลหรื อเป็ นนิติบุคคลเดียวกันหรื อไม่ ตัวอย่ า เช่ น
โคร สร้ า อนาดใหญ่อาจมีวัตถุประส ค์เพีย เพื่ออานวยความสะดวกในการส่ ต่อ านให้ กัน ซึ่ ไม่เอ้ า
เ ่ ือนไอที่จาเป็ นในการตั้ อึ้นเป็ นเครื ออ่ าย ในอีกกรณีหนึ่ โคร สร้ า อนาดใหญ่ อาจมีวัตถุประส ค์
เพื่อให้ ความร่ วมมือระหว่ า กันและสานัก านมีการใช้ ช่ ือทา การค้ าร่ วมกัน การใช้ ระบบการควบคุม
คุณภาพร่วมกันหรือการใช้ ทรัพยากรทา วิชาชีพที่สาคัญร่วมกันซึ่ สิ่ เหล่านี้ถือว่าเป็ นเครืออ่าย
๒๙๐.๑๕ ในการพิจารณาว่ าโคร สร้ า อนาดใหญ่ ถือเป็ นเครืออ่ ายหรือไม่น้ัน ต้ อ พิจารณาโดยคานึ ถึ มุมมอ
ออ บุ ค คลที่ส ามซึ่ ได้ ใ ช้ วิ จ ารณญาณเยี่ ย วิ ญญู ช นและได้ รั บ ทราบอ้ อ เท็จ จริ และสถานการณ์ ท่ี
เฉพาะเจาะจ ทั้ หมด ซึ่ กิจการต่า ๆ เหล่านั้นมีความเกี่ยวอ้ อ กันในลักษณะออ การเป็ นเครืออ่ายที่
ปรากฎอยู่หรือไม่ การพิจารณาดั กล่าวต้ อ นาไปใช้ อย่า สม่าเสมอกับทั้ เครืออ่าย
๒๙๐.๑๖ ในกรณีท่โี คร สร้ า อนาดใหญ่ มีวัตถุประส ค์เพื่อให้ ความร่ วมมือระหว่ า กันและมีวัตถุประส ค์อย่า
ชัดเจนในการปันส่วนกาไรหรือต้ นทุนระหว่า กิจการต่า ๆ ที่อยู่ภายในโคร สร้ า เดียวกันจะถือว่าเป็ น
เครืออ่ าย อย่า ไรก็ตาม การปั นส่วนต้ นทุนที่ไม่ มีนัยสาคัญจะไม่ถือว่าก่อให้ เกิดเครืออ่าย นอกจากนี้
หากการปั นส่วนต้ นทุนจากัดเฉพาะต้ นทุนต่ า ๆ ที่เกี่ยวอ้ อ กับการพัฒนาวิธีการสอบบัญชี คู่มือการ
๔๑

สอบบั ญชี หรื อ หลัก สูต รฝึ กอบรม จะไม่ ถื อ ว่ าก่ อ ให้ เกิด เครื อ อ่ าย นอกจากนี้ การร่ วมมื อ ระหว่ า
สานัก านและกิจการที่ไม่ เกี่ยวอ้ อ กันในการให้ บ ริ การหรื อพั ฒนาผลิตภั ณฑ์จะไม่ ถื อว่ าก่ อให้ เกิด
เครืออ่ายด้ วย
๒๙๐.๑๗ ในกรณีท่โี คร สร้ า อนาดใหญ่มีวัตถุประส ค์เพื่อให้ ความร่ วมมือระหว่า กันและกิจการต่ า ๆ ภายใน
โคร สร้ า มีการใช้ ความเป็ นเจ้ าออ การควบคุมหรือการบริหาร านร่ วมกันจะถือว่าเป็ นเครืออ่าย กรณี
ดั กล่าวอาจดาเนินการโดยมีการทาสัญญาหรือรูปแบบอื่นใดก็ได้
๒๙๐.๑๘ ในกรณีท่โี คร สร้ า อนาดใหญ่มีวัตถุประส ค์เพื่อให้ ความร่ วมมือระหว่า กันและกิจการต่ า ๆ ภายใน
โคร สร้ า มีการใช้ นโยบายและกระบวนการออ การควบคุ มคุ ณภาพร่ วมกันจะถือ ว่ าเป็ นเครื ออ่ าย
สาหรับวัตถุประส ค์น้ ี นโยบายและกระบวนการออ การควบคุมคุณภาพร่วมกัน หมายถึ นโยบายและ
กระบวนการที่ถูกออกแบบ นาไปใช้ และติดตามผลทั่วทั้ โคร สร้ า อนาดใหญ่น้นั
๒๙๐.๑๙ ในกรณีท่โี คร สร้ า อนาดใหญ่มีวัตถุประส ค์เพื่อให้ ความร่ วมมือระหว่า กันและกิจการต่ า ๆ ภายใน
โคร สร้ า มีก ารใช้ กลยุ ทธ์ทา ธุรกิจ ร่ วมกันจะถือ ว่ าเป็ นเครื อ อ่ าย การใช้ กลยุ ทธ์ทา ธุร กิจ ร่ วมกัน
เกี่ยวอ้ อ กับการมีอ้อตกล โดยกิจการที่จะบรรลุวัตถุประส ค์เชิ กลยุทธ์เดียวกัน ทั้ นี้กิจการไม่ถือว่ า
เป็ นสานัก านเครืออ่ ายเพีย ด้ วยเหตุผลที่ว่าสานัก านร่ วมกับกิจการอื่นเสนอออ การให้ บริการทา
วิชาชีพ
๒๙๐.๒๐ ในกรณีท่โี คร สร้ า อนาดใหญ่มีวัตถุประส ค์เพื่อให้ ความร่ วมมือระหว่า กันและกิจการต่ า ๆ ภายใน
โคร สร้ า มีการใช้ ช่ ือทา การค้ าร่ วมกันจะถือว่าเป็ นเครืออ่าย การใช้ ช่ ือทา การค้ าร่ วมกัน หมายความ
รวมถึ การใช้ ตัวย่ อหรือชื่ อร่ วมกัน จะถือว่ าใช้ ช่ ื อทา การค้ าร่ วมกันกับกิจการอื่น เมื่อหุ้ นส่วนออ
สานัก านล ลายมือชื่อในราย านการสอบบัญชีโดยมีช่ ือทา การค้ าเป็ นส่วนหนึ่ ออ ชื่อสานัก านหรือ
ใช้ ควบคู่กบั ชื่อออ สานัก าน
๒๙๐.๒๑ แม้ ว่าสานัก านหนึ่ จะไม่อยู่ในเครืออ่ ายและไม่ได้ ใช้ ช่ ือทา การค้ าเป็ นส่วนหนึ่ ออ ชื่อสานัก าน แต่
อาจมีเหตุการณ์เป็ นที่ปรากฏว่าสานัก านอยู่ในเครืออ่าย หากสานัก านมีการอ้ า อิ ชื่อทา การค้ าไว้ ใน
อุปกรณ์เครื่ อ เอียนหรื อ เอกสารโฆษณา ประชาสัมพั นธ์ต่ า ๆ ว่ าตนเอ เป็ นสมาชิ ก ออ กลุ่ม ออ
สานัก าน ดั นั้น หากสานัก านไม่มีการชี้แจ ถึ การอ้ า ความเป็ นสมาชิกดั กล่าว อาจทาให้ ถูกมอ ได้
ว่าสานัก านเป็ นส่วนหนึ่ ออ เครืออ่าย
๒๙๐.๒๒ ถ้ าสานัก านหนึ่ มีการอายส่วนหนึ่ ออ การปฏิบัติ านออกไปซึ่ ในบา กรณีอาจมีการกาหนดในสัญญา
อาย โดยให้ ส่วน านดั กล่ าวจะยั ค ใช้ ช่ ือหรือส่วนใดส่วนหนึ่ ออ ชื่อออ สานัก านไปอีกระยะเวลา
หนึ่ ที่กาหนดไว้ แม้ ว่าส่วน านนั้นจะไม่ เกี่ยวอ้ อ กับสานัก านอีกต่ อไปแล้ ว ในสถานการณ์ดั กล่ าว
แม้ ว่าทั้ สอ กิจการจะปฏิบัติ านภายใต้ ช่ ือร่ วมกัน แต่อ้อเท็จจริ มีอยู่ว่าทั้ สอ กิจการไม่ได้ อยู่ภายใต้
โคร สร้ า อนาดใหญ่ ท่ีมี วั ต ถุ ป ระส ค์ เ พื่ อ ให้ ค วามร่ วมมื อ ระหว่ า กัน อี ก ต่ อ ไป ดั นั้ น จึ ไม่ เ ป็ น
สานัก านเครืออ่ายกัน กิจการทั้ สอ ดั กล่าวต้ อ พิจารณาว่าควรเปิ ดเผยอ้ อเท็จจริ ที่ว่ากิจการไม่เป็ น
สานัก านเครืออ่ายกันแล้ วอย่า ไรเพื่อให้ เป็ นที่ประจักษ์ต่อบุคคลภายนอก

๔๒

๒๙๐.๒๓ ในกรณีท่โี คร สร้ า อนาดใหญ่มีวัตถุประส ค์เพื่อให้ ความร่ วมมือระหว่า กันและกิจการต่ า ๆ ภายใน
โคร สร้ า มีการใช้ ท รัพยากรทา วิชาชีพที่สาคัญร่ วมกันจะถือว่ าเป็ นเครืออ่ าย ทรัพยากรทา วิชาชี พ
ดั กล่าวรวมถึ
 การใช้ ระบบในการปฏิบัติ านร่วมกันซึ่ ทาให้ สานัก านสามารถแลกเปลี่ยนอ้ อมูลระหว่า กันได้
เช่น อ้ อมูลออ ลูกค้ า อ้ อมูลค่าบริการและบันทึกเวลาทา าน
 หุ้นส่วนและพนัก าน
 ฝ่ าย านด้ านวิชาการซึ่ ให้ คาปรึกษาในประเด็นต่ า ๆ ด้ านวิชาการหรือลักษณะอุตสาหกรรม
เป็ นการเฉพาะ รายการหรือเหตุการณ์ต่า ๆ สาหรับ านให้ ความเชื่อมั่น
 วิธกี ารสอบบัญชีหรือคู่มือการสอบบัญชี และ
 หลักสูตรและสิ่ อานวยความสะดวกในการฝึ กอบรม
๒๙๐.๒๔ ในการพิจารณาว่าการใช้ ทรัพยากรทา วิ ชาชีพร่ วมกันมีนัยสาคัญและทาให้ สานัก านนั้นเป็ นสานัก าน
เครืออ่ายหรือไม่ ต้ อ พิจารณาจากอ้ อเท็จจริ และสถานการณ์ต่า ๆ ที่เกี่ยวอ้ อ ในกรณีท่ที รัพยากรที่
ใช้ ร่ วมกันถู ก จ ากัด เป็ นเพี ย การใช้ วิธีก ารสอบบั ญชี ห รื อ คู่ มื อ การสอบบั ญชี ร่ วมกัน โดยไม่ มี ก าร
แลกเปลี่ยนบุคลากรหรือลูกค้ าหรืออ้ อมูลทา การตลาด ยั อาจถือไม่ได้ ว่าการใช้ ทรัพยากรร่ วมกันนั้นมี
นัยสาคัญ การพิจารณาความมีนัยสาคัญออ การใช้ ทรัพยากรทา วิชาชีพร่ วมกันดั กล่ าวให้ นาไปถือ
ปฏิบัติกบั กรณีออ การฝึ กอบรมร่วมกันด้ วย อย่า ไรก็ตาม ในกรณีท่กี ารใช้ ทรัพยากรร่ วมกันเกี่ยวอ้ อ
กับการแลกเปลี่ยนบุคลากรหรืออ้ อมูล เช่น กรณีท่ใี ช้ พนัก านปฏิบัติ านที่จัดไว้ ร่วมกัน (shared pool)
หรือกรณีร่วมกันจัดตั้ ฝ่ าย านด้ านวิชาการอึ้นภายในโคร สร้ า อนาดใหญ่เพื่อให้ คาแนะนาด้ านวิชาการ
ซึ่ สานัก านต่ า ๆ ที่ร่วมกันจัดตั้ จะต้ อ ปฏิบัติตาม กรณีดั กล่ าวเป็ นกรณีท่บี ุ คคลที่สามซึ่ ได้ ใช้
วิจารณญาณเยี่ย วิญญูชนสรุปว่าการใช้ ทรัพยากรร่วมกันเช่นนั้นมีนัยสาคัญ
กิจการที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ
๒๙๐.๒๕ เนื้อหาในหมวด ๒๙๐ มีกาหนดเพิ่มเติมที่สะท้ อนถึ ออบเอตออ ผลประโยชน์ออ สาธารณะและเพื่อ
วัตถุประส ค์ออ หมวดนี้ คาว่ากิจการที่มีส่วนได้ เสียต่อสาธารณะ หมายถึ
(ก) กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท้ั หมด และ
(อ) กิจการใดๆ ซึ่
(๑) ถูกนิยามโดยกฎเกณฑ์หรืออ้ อกฎหมายให้ เป็ นกิจการที่มีส่วนได้ เสียต่อสาธารณะ หรือ
(๒) ถู ก ก าหนดโดยกฎเกณฑ์ห รื อ อ้ อ กฎหมายให้ มี ก ารสอบบั ญชี ซ่ึ ต้ อ ปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ
อ้ อกาหนดด้ านความเป็ นอิสระเช่นเดียวกับการถือปฏิบัติในการสอบบัญชีออ กิจการที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ กฎเกณฑ์ดั กล่ าวอาจถู กกาหนดอึ้นโดยหน่ วย านกากับ
ดูแลใดๆ ที่เกี่ยวอ้ อ ซึ่ รวมถึ หน่วย านกากับดูแล านสอบบัญชี
๒๙๐.๒๖ สานัก านและอ ค์กรที่สานัก านเป็ นสมาชิกอยู่ควรที่จะพิจารณาว่าจะปฏิบัติต่อกิจการใดหรือกิจการ
ประเภทใดเช่นเดียวกับกิจการที่มีส่วนได้ เสียต่อสาธารณะหรือไม่ หากกิจการนั้นมีผ้ ูมีส่วนได้ เสียจานวน
มากและหลากหลายกลุ่ม ปัจจัยต่า ๆ ที่ควรนามาพิจารณาให้ รวมถึ
๔๓

 ลักษณะออ ธุรกิจ เช่น การถือครอ ทรัพย์สนิ ในลักษณะออ การดูแลทรัพย์สนิ สาหรับผู้มีส่วนได้ เสีย
จานวนมาก ตัวอย่า อาจรวมถึ สถาบันการเ ิน เช่ น ธนาคาร และบริษัทประกัน และกอ ทุนบาเหน็จ
บานาญ
 อนาดออ กิจการ และ
 จานวนพนัก าน

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
๒๙๐.๒๗ ในกรณีออ ลู กค้ า านสอบบัญชี ซ่ึ เป็ นกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรั พย์ การกล่ าวถึ ลูกค้ า
านสอบบัญชีในหมวดนี้ให้ หมายความรวมถึ กิจการที่เกี่ยวอ้ อ กันออ ลูกค้ าด้ วย (เว้ นแต่จะกาหนด
เป็ นอย่ า อื่น) สาหรับกรณีออ ลูกค้ า านสอบบัญชีอ่ ืนๆ ทั้ หมด การกล่ าวถึ ลูกค้ า านสอบบัญชีใน
หมวดนี้ให้ หมายความรวมถึ กิจการที่เกี่ยวอ้ อ กันซึ่ ลูกค้ ามีอานาจควบคุมทา ตร หรือทา อ้ อม เมื่อ
กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีทราบหรือมีเหตุท่จี ะเชื่อได้ ว่าความสัมพันธ์หรือสถานการณ์หนึ่ ซึ่ เกี่ยวกับ
กิจการที่เกี่ยวอ้ อ กันอีกแห่ หนึ่ ออ ลูกค้ ามีความเกี่ยวอ้ อ กับการประเมินความเป็ นอิสระจากลูกค้ า
ออ สานัก านดั กล่าว กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีต้อ พิจารณากิจการที่เกี่ยวอ้ อ กันนั้นด้ วยในการระบุ
และประเมินปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระและหามาตรการป้ อ กันที่เหมาะสมมาใช้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดู แล
๒๙๐.๒๘ แม้ ว่าจะไม่ มีการกาหนดไว้ ในประมวลจรรยาบรรณ มาตรฐานการสอบบัญชีท่บี ั คับใช้ กฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ใดๆ แต่การสื่อสารกันอย่ า สม่ าเสมอระหว่ า สานัก านและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลออ
ลูกค้ า านสอบบัญชี เกี่ยวกับความสัมพั นธ์และประเด็นอื่นใดที่สานัก านเห็นว่ าอาจมีผลกระทบต่ อ
ความเป็ นอิสระถือเป็ นสิ่ ที่ควรปฏิบัติ การสื่อสารดั กล่าวจะช่ วยให้ ผ้ ูมีหน้ าที่ในการกากับดูแลกิจการ
สามารถที่จะ
(ก) พิจารณาการใช้ ดุลยพินิจออ สานัก านในการระบุและประเมินปั ญหาและอุปสรรคต่อความ
เป็ นอิสระ
(อ) พิจารณาความเหมาะสมออ มาตรการป้ อ กันที่นามาใช้ เพื่ออจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรค
ให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ
(ค) เลือกการดาเนินการที่เหมาะสม
แนวทา ดั กล่ าวจะเป็ นประโยชน์อ ย่ า มากในกรณีออ ปั ญหาและอุ ปสรรคที่เ กิดจากการถู กอ่ ม อู่
คุกคามและความคุ้นเคยสนิทสนม
เอกสารหลักฐาน
๒๙๐.๒๙ เอกสารหลักฐานถือเป็ นหลักฐานประกอบการใช้ ดุลยพินิจออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการให้ อ้อสรุป
เกี่ยวกับ การถื อ ปฏิบั ติ ต ามอ้ อ ก าหนดในเรื่ อ ความเป็ นอิสระ การอาดเอกสารอ้ า อิ ไม่ ใ ช่ ส่ิ ชี้ ว่ า
สานัก านได้ พิจารณาเรื่อ ใดเรื่อ หนึ่ แล้ วหรือไม่ หรือไม่ใช่ส่ิ ชี้ว่าสานัก านมีความเป็ นอิสระหรือไม่
๔๔

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ จัดทาเอกสารสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอ้ อกาหนดในเรื่อ ความเป็ นอิสระ
รวมทั้ สาระออ การหารือใดๆ ที่เกี่ยวอ้ อ ซึ่ จะช่วยสนับสนุนอ้ อสรุปดั กล่าว ดั นั้น
(ก) ในกรณีท่มี าตรการป้ อ กันมีความจาเป็ นเพื่อลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ผู้ ประกอบวิชาชี พบัญชี ต้อ จัดทาเอกสารเกี่ยวกับลักษณะออ ปั ญหาและอุปสรรคและ
มาตรการป้ อ กันที่มีอยู่หรือที่นามาใช้ เพื่อลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
และ
(อ) ในกรณีออ ปัญหาและอุปสรรคซึ่ จาเป็ นต้ อ ทาการวิเคราะห์อย่า มีนัยสาคัญเพื่อตัดสินใจว่า
จาเป็ นต้ อ มีมาตรการป้ อ กันหรื อ ไม่ แ ละผู้ ประกอบวิชาชี พบั ญชี สรุปว่ าไม่ มีค วามจาเป็ น
เนื่อ จากปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดอึ้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อยู่แล้ ว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ต้ อ จั ด ท าเอกสารเกี่ย วกั บ ลั ก ษณะออ ปั ญ หาและอุ ป สรรคและเหตุ ผ ลประกอบอ้ อ สรุ ป
ดั กล่าว
ช่วงระยะเวลาในการรับงาน
๒๙๐.๓๐ ความเป็ นอิสระจากลูกค้ า านสอบบัญชีเป็ นสิ่ จาเป็ นที่ต้อ มีท้ั ในระหว่า ช่ ว ระยะเวลาในการรับ าน
และครอบคลุ ม ถึ ช่ ว ระยะเวลาออ บการเ ิ น ช่ ว ระยะเวลาในการรั บ านจะเริ่ ม อึ้ นเมื่ อ กลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีเริ่มต้ นให้ บริการ านสอบบัญชีและสิ้นสุดเมื่อมีการออกราย านการสอบบัญชี ใน
กรณีท่กี ารรับ านมีลักษณะเกิดอึ้นใหม่เป็ นรอบๆ จะถือว่าสิ้นสุดระยะเวลาในการรับ านเมื่อมีการแจ้
จากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ออ คู่สญ
ั ญาถึ การสิ้นสุดความสัมพันธ์ทา วิชาชีพ หรือเมื่อมีการออกราย านการ
สอบบัญชีฉบับสุดท้ าย แล้ วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดอึ้นทีหลั
๒๙๐.๓๑ ในกรณีท่กี จิ การใดกิจการหนึ่ กลายเป็ นลูกค้ า านสอบบัญชีในระหว่า หรือหลั จากช่ ว ระยะเวลาออ
บการเ ินซึ่ สานัก านจะต้ อ แสด ความเห็น สานัก านต้ อ พิจารณาว่ามีผลกระทบต่อความเป็ นอิสระ
เกิดอึ้นจากสิ่ ต่อไปนี้หรือไม่
(ก) ความสัมพันธ์ทา การเ ินหรือทา ธุรกิจกับลูกค้ า านสอบบัญชีท่เี กิดอึ้นระหว่า หรือหลั จาก
ช่ว ระยะเวลาออ บการเ ินแต่ก่อนการตอบรับ านสอบบัญชี หรือ
(อ) การให้ บริการในอดีตที่ได้ ให้ บริการแก่ลูกค้ า านสอบบัญชี
๒๙๐.๓๒ หากสานัก านได้ เคยให้ บริ การที่ไม่ ใช่ านที่ให้ ค วามเชื่ อมั่ นแก่ ลูกค้ า านสอบบัญชี ในระหว่ า หรื อ
หลั จากช่ ว ระยะเวลาออ บการเ ิน แต่ ก่อ นวั นที่กลุ่ มผู้ ปฏิบัติ านตรวจสอบจะเริ่ ม ต้ นให้ บริ การ
านสอบบั ญ ชี แ ละการให้ บริ ก ารดั กล่ าวไม่ ส ามารถกระท าได้ ใ นระหว่ า ช่ ว ที่รั บ านสอบบั ญ ชี
สานัก านต้ อ ประเมินว่ามีผลกระทบใดๆ ต่อความเป็ นอิสระที่เกิดอึ้นจากการให้ บริการดั กล่าวหรือไม่
หากผลกระทบที่เกิดอึ้นไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การรับ านตรวจสอบจะเกิดอึ้นได้ เฉพาะในกรณีท่มี ี
การใช้ มาตรการป้ อ กันที่เหมาะสมเพื่ ออจัดหรื อลดผลกระทบที่เกิดอึ้นให้ อยู่ ในระดับที่ยอมรั บได้
เท่านั้น ตัวอย่า ออ มาตรการป้ อ กันดั กล่าวรวมถึ
 ไม่นาบุคลากรที่ได้ ให้ บริการใน านที่ไม่ใช่ านที่ให้ ความเชื่อมั่นดั กล่าว มาเป็ นสมาชิกออ
กลุ่มผู้ปฏิบัติ านตรวจสอบ
๔๕

 จัดให้ มีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีอ่นื เอ้ าสอบทาน านตรวจสอบและ านที่ไม่ใช่ านที่ให้ ความ
เชื่อมั่นตามความเหมาะสม หรือ
 มอบหมายให้ สานัก านอื่นเอ้ าประเมินผลออ านให้ บริการที่ไม่ ใช่ านที่ให้ ความเชื่อมั่น
หรือ ให้ ส านั ก านอื่น ปฏิ บั ติ านให้ บ ริ ก ารที่ไ ม่ ใ ช่ านที่ใ ห้ ความเชื่ อ มั่ น นั้ น อีก ครั้ หนึ่
ภายใต้
ออบเอตที่จาเป็ นเพื่ อให้ สานัก านอื่นนั้นเป็ นผู้ รับผิดชอบใน านให้ บริ การ
ดั กล่าว

การควบรวมกิจการและการซื้ อกิจการ
๒๙๐.๓๓ เมื่อกิจการหนึ่ กลายเป็ นกิจการที่เกี่ยวอ้ อ กับลูกค้ า านตรวจสอบ บการเ ินอันเป็ นผลมาจากการควบ
รวมกิจการหรือการซื้อกิจการ สานัก านต้ อ ระบุและประเมินส่วนได้ เสียและความสัมพันธ์ในอดีตและ
ปัจจุบันกับกิจการที่เกี่ยวอ้ อ นั้นที่จะกระทบความเป็ นอิสระและความสามารถในการรับ านตรวจสอบ
บการเ ินต่อไปภายหลั การควบรวมกิจการหรือการซื้อกิจการมีผลโดยพิจารณามาตรการป้ อ กันที่
สานัก านมีอยู่
๒๙๐.๓๔ สานัก านต้ อ ใช้ อ้นั ตอนที่จาเป็ นเพื่อยุติการมีส่วนได้ เสียหรือความสัมพันธ์ในปั จจุ บันต่า ๆ ที่ไม่ได้ รับ
อนุ ญาตตามประมวลจรรยาบรรณนี้ต้ั แต่ วันที่การควบรวมกิจการหรือการซื้อกิจการมีผล อย่ า ไรก็
ตามถ้ าส่วนได้ เสียหรือความสัมพันธ์ในปั จจุ บันไม่ สามารถยุติได้ อย่ า สมเหตุผลในวันที่การควบรวม
กิจการหรือการซื้อกิจการมีผล ตัวอย่ า เช่ น กิจการที่เกี่ยวอ้ อ ไม่ สามารถจัดให้ มีผ้ ูอ่ ืนให้ บริการอื่นที่
เป็ นบริการนอกเหนือจาก านตรวจสอบ บการเ ินแทนสานัก านในช่ ว เปลี่ยนแปล อย่า เป็ นอั้นตอน
ตั้ แต่วันที่ควบรวมกิจการหรือการซื้อกิจการมีผล สานัก านต้ อ ประเมินปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดจาก
ส่วนได้ เสียหรือความสัมพั นธ์น้ัน ความมีนัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคยิ่ มีมากอึ้นเท่าใด ความ
เที่ย ธรรมออ สานัก านยิ่ อาจถูกกระทบและจะไม่สามารถเป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีออ กิจการได้ ความมี
นัยสาคัญออ ปัญหาและอุปสรรคจะอึ้นกับปั จจัยต่า ๆ เช่น
 ลักษณะและความมีนัยสาคัญออ ส่วนได้ เสียหรือความสัมพันธ์
 ลักษณะและความมีนัยสาคัญออ ความสัมพันธ์ออ กิจการที่เกี่ยวอ้ อ (เช่ น เป็ นบริษัทย่อย
หรือ บริษัทใหญ่) และ
 ระยะเวลาจนกว่าส่วนได้ เสียหรือความสัมพันธ์จะสามารถยุติได้ อย่า สมเหตุผล
สานั ก านต้ อ ปรึ ก ษาหารื อ กั บ ผู้ มี ห น้ า ที่ใ นการก ากั บ ดู แ ลถึ เหตุ ผ ลที่ส่ ว นได้ เ สีย หรื อ
ความสัมพันธ์ไม่ สามารถยุติได้ อย่ า สมเหตุผลในวันที่การควบรวมกิจการหรือการซื้อกิจการมีผล
และการประเมินความมีนัยสาคัญออ ปัญหาและอุปสรรคนั้น
๒๙๐.๓๕ ถ้ าผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลร้ อ ออให้ สานัก านเป็ นผู้สอบบัญชีต่อไป สานัก านจะทาได้ ต่อเมื่อ
(ก) ส่วนได้ เสียหรือความสัมพันธ์จะยุติโดยเร็วอย่า สมเหตุผลภายในหกเดือนนับแต่วันที่การควบ
รวมกิจการหรือการซื้อกิจการมีผล

๔๖

(อ) บุคคลใดๆ ซึ่ มีส่วนได้ เสียหรื อความสัมพันธ์ รวมถึ บุคคลที่รับ านให้ บริการอื่นที่ไม่ ได้ รับ
อนุ ญาตตามประมวลจรรยาบรรณนี้จะต้ อ ไม่ เป็ นสมาชิ ก ในกลุ่ม ผู้ ปฏิบั ติ านตรวจสอบ บ
การเ ินหรือไม่ได้ รับผิดชอบต่อการสอบทานการควบคุมคุณภาพ และ
(ค) ใช้ มาตรการดาเนินการในช่ว ออ การเปลี่ยนแปล ตามจาเป็ นและปรึกษาหารือกับผู้มีหน้ าที่ใน
การกากับดูแล ตัวอย่า เช่น
 มีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีอ่นื สอบทาน านตรวจสอบหรือ านให้ บริการอื่น
 มีผ้ ูประกอบวิชาชี พบัญชีอ่ ืนซึ่ ไม่ ได้ เป็ นสมาชิ กออ สานัก านที่แสด ความเห็นต่ อ บ
การเ ิน เป็ นผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพ าน หรือ
 ให้ ส านั ก านอื่ น ประเมิ น ผลออ านให้ บริ ก ารอื่ น หรื อ ให้ ส านั ก านอื่ น ปฏิ บั ติ าน
ให้ บริ การอื่นอีกครั้ หนึ่ ตามออบเอตที่จาเป็ น เพื่ อให้ สามารถรั บผิดชอบต่ อบริ การ
ดั กล่าวได้
๒๙๐.๓๖ สานัก านอาจปฏิบัติ านตรวจสอบที่มีนัยสาคัญแล้ วเสร็จก่ อนวันที่การควบรวมกิจการหรื อการซื้อ
กิจการมีผลและอาจปฏิบัติ านตรวจสอบที่เหลือจนแล้ วเสร็จในเวลาอันสั้น ในสถานการณ์เช่ นนั้น ถ้ าผู้
มีหน้ าที่ในการกากับดูแลร้ อ ออให้ สานัก านปฏิบัติ านตรวจสอบให้ แล้ วเสร็จในอณะที่ส่วนได้ เสียหรือ
ความสัมพันธ์ท่รี ะบุตามย่อหน้ า ๒๙๐.๓๓ ยั ค มีอยู่ สานัก านจะทาได้ ต่อเมื่อ
(ก) ได้ ประเมินความมีนัยสาคัญออ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดอึ้นจากส่วนได้ เสียหรือความสัมพันธ์
และได้ ปรึกษาหารือถึ ผลการประเมินกับบุคคลที่มีหน้ าที่กากับดูแลกิจการออ ลูกค้ าแล้ ว
(อ) ปฏิบัติตามที่กาหนดในย่อหน้ า ๒๙๐.๓๕ (อ) ‟ (ค) และ
(ค) หยุดการปฏิบัติหน้ าที่ผ้ ูสอบบัญชีไม่ช้ากว่าวันที่ออกราย านการตรวจสอบ
๒๙๐.๓๗ ในการพิจารณาส่วนได้ เสียและความสัมพันธ์ในอดีตและปั จจุ บันตามย่อหน้ า ๒๙๐.๓๓ ถึ ๒๙๐.๓๖
ส านั ก านต้ อ พิ จ ารณาว่ า ส่ ว นได้ เ สีย และความสัม พั น ธ์ต่ า ๆ ก่ อ ให้ เกิด ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่มี
นั ย ส าคั ญ จนกระทบต่ อ ความเที่ย ธรรมแม้ ว่ า จะปฏิ บั ติ ต ามที่ก าหนดทั้ หมดแล้ ว หรื อ ไม่ ถ้ า มี
สานัก านต้ อ หยุดปฏิบัติ านตรวจสอบบัญชี
๒๙๐.๓๘ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ บันทึกอ้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียหรือความสัมพันธ์ตามย่ อหน้ า ๒๙๐.๓๔
และ ๒๙๐.๓๖ ที่จ ะไม่ ยุติ ใ นวั น ที่ก ารควบรวมกิจ การและการซื้อ กิจ การมี ผ ล พร้ อ มทั้ เหตุ ผ ล
มาตรการดาเนินการในช่ ว การเปลี่ยนแปล ผลการปรึกษาหารือกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลและ
หลักการออ การที่ส่วนได้ เสียและความสัมพันธ์ในอดีตและปั จจุ บันไม่ ก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรค
อย่า มีนัยสาคัญจนกระทบความเที่ย ธรรม
ข้อควรพิจารณาอื่น
๒๙๐.๓๙ อาจมีกรณีออ การฝ่ าฝื น อ้ อกาหนดในหมวดนี้เกิดอึ้นโดยไม่ เจตนา หากมีการฝ่ าฝื นที่เกิดอึ้นโดยไม่
เจตนา โดยปกติแล้ วจะไม่ถือว่าเป็ นประเด็นในเรื่อ ความเป็ นอิสระ หาก สานัก านจัดให้ มีนโยบายและ
กระบวนการออ การควบคุมคุณภาพที่เหมาะสมอย่า น้ อยให้ เทียบเท่ากับที่กาหนดโดยมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพระหว่า ประเทศ (International Standards On Quality Control ‟ ISQCs) เพื่อค ไว้
ซึ่ ความเป็ นอิสระ และทันทีท่มี ีการพบการฝ่ าฝื นจะต้ อ มีการแก้ ไออย่ า ทันท่ว ที และต้ อ มีการนา
๔๗

มาตรการป้ อ กันใดๆ ที่จาเป็ นมาใช้ เพื่ออจัดหรื อลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สานัก านต้ อ พิจารณาว่าจะหารือเรื่อ ดั กล่าวกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลหรือไม่
แนวทางในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับความเป็ นอิสระ
๒๙๐.๑๐๐ ย่อหน้ าที่ ๒๙๐.๑๐๒ ถึ ๒๙๐.๒๓๑ แสด ให้ เห็นถึ สถานการณ์และความสัมพันธ์บา ลักษณะที่มี
ปั ญ หาและอุ ป สรรคหรื อ อาจมี ปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ อ ความเป็ นอิ ส ระได้ โดยจะชี้ ให้ เห็ น ถึ
ผลกระทบที่อ าจเกิด อึ้ นและประเภทออ มาตรการป้ อ กัน ที่เ หมาะสมซึ่ สามารถอจั ด หรื อ ลด
ผลกระทบดั กล่ าวให้ อยู่ ในระดั บที่ยอมรั บได้ แ ละจะแสด ให้ เ ห็นถึ บา สถานการณ์ท่ีอาจไม่ มี
มาตรการป้ อ กันที่สามารถลดผลกระทบให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้ นี้อาจมิได้ แสด ให้ เห็นถึ
ทุ ก สถานการณ์แ ละความสัมพั นธ์ซ่ึ ท าให้ มี ผลกระทบหรื อ อาจมี ผลกระทบต่ อ ความเป็ นอิสระ
สานัก านและสมาชิ ก กลุ่ม ผู้ ปฏิบั ติ านสอบบั ญชี ต้ อ ประเมิ นลัก ษณะความเหมื อ นหรื อ ความ
แตกต่ า ออ สถานการณ์และความสัมพันธ์น้ันๆ และพิจารณาว่ ามาตรการป้ อ กันต่ า ๆ (ทั้ นี้
รวมถึ มาตรการป้ อ กันที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ ๒๐๐.๑๒ ถึ ๒๐๐.๑๕ )สามารถนามาใช้ ตามสมควร
ในการอจัด ผลกระทบต่ อ ความเป็ นอิสระหรื อลดผลกระทบดั กล่ าวให้ อ ยู่ ใ นระดับ ที่ยอมรั บได้
หรือไม่
๒๙๐.๑๐๑ ย่อหน้ าที่ ๒๙๐.๑๐๒ ถึ ๒๙๐.๑๒๖ อ้ า อิ ถึ ความเป็ นสาระสาคัญออ การมีส่วนได้ เสียทา การเ ิน
การกู้ ยื มและการให้ ก้ ู ยื มเ ิ นหรื อการค้าประกันและการรั บการค้าประกั นเ ิ นกู้ ยืมหรื อระดั บออ
ความสัมพั นธ์ทา ธุรกิจ ทั้ นี้ในการพิ จารณาว่ าการมีส่วนได้ เสียเป็ นสาระสาคัญสาหรั บแต่ ละบุ คคล
หรื อไม่ น้ั นจะต้ อ พิ จารณาโดยรวมทั้ เครื ออ่ ายออ แต่ ละบุ คคล คู่ สมรสและบุ คคลที่อยู่ ภายใต้ การ
อุปการะออ แต่ละบุคคลนั้นด้ วย
การมีส่วนได้เสียทางการเงิน
๒๙๐.๑๐๒ การมี ส่ ว นได้ เ สี ย ทา การเ ิ น ในลู ก ค้ า านสอบบั ญ ชี อ าจท าให้ เกิ ด ปั ญ หาและอุ ป สรรค เรื่ อ
ผลประโยชน์ส่วนตนอึ้นได้ ทั้ นี้การเกิดอึ้นและระดับออ ผลกระทบที่อาจเกิดอึ้นจะอึ้นอยู่กบั
(ก) บทบาทออ ผู้ท่มี ีส่วนได้ เสียทา การเ ิน
(อ) ส่วนได้ เสียทา การเ ินนั้นเป็ นแบบทา ตร หรือทา อ้ อม และ
(ค) ความเป็ นสาระสาคัญออ ส่วนได้ เสียทา การเ ิน
๒๙๐.๑๐๓ การมีส่วนได้ เสียทา การเ ินในลูกค้ า านสอบบัญชีอาจเป็ นการผ่านตัวแทน (เช่ น เครื่อ มือหรือสื่อ
ในการล ทุ น ทรั พ ย์สินหรื อ กอ ทุ น) การพิ จ ารณาว่ าส่วนได้ เสียทา การเ ิ นเป็ นทา ตร หรื อ
ทา อ้ อมอึ้นอยู่ กับ ผู้ ได้ รั บผลประโยชน์น้ันมีอ านาจควบคุ มเครื่ อ มือ หรื อ สื่อในการล ทุ นหรื อ
สามารถมีอทิ ธิพลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการล ทุนได้ หรือไม่ ถ้ ามีอานาจควบคุมเครื่อ มือหรือสื่อ
ในการล ทุนหรือสามารถมีอทิ ธิพลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการล ทุนจะถือว่าส่วนได้ เสียทา การเ ิน
เป็ นแบบทา ตร ในทา กลับกันถ้ าผู้ท่ไี ด้ รับผลประโยชน์ไม่ มีอานาจควบคุมเครื่อ มือหรือสื่อใน
การล ทุนหรือไม่สามารถมีอทิ ธิพลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการล ทุนจะถือว่าส่วนได้ เสียทา การเ ิน
นี้เป็ นแบบทา อ้ อม
๔๘

๒๙๐.๑๐๔ หากสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้ การอุปการะออ บุคคลในกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีน้นั หรือสานัก านมีส่วนได้ เสียทา การเ ินโดยทา ตร หรือมีส่วนได้ เสียทา การ
เ ินโดยทา อ้ อมอย่า เป็ นสาระสาคัญในลูกค้ า านสอบบัญชีแล้ ว ปัญหาและอุปสรรคเรื่อ ผลประโยชน์
ส่วนตนที่เกิดอึ้นอาจมีนัยสาคัญมากจนส่ ผลให้ ไม่มีมาตรการป้ อ กันที่สามารถอจัดหรือลดผลกระทบ
ดั กล่าวให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดั นั้นบุคคลดั ต่อไปนี้ไม่ให้ มีส่วนได้ เสียทา การเ ินโดยทา ตร
หรือ มีส่วนได้ เสียทา การเ ินโดยทา อ้ อมอย่า เป็ นสาระสาคัญในลูกค้ า านสอบบัญชี ซึ่ ได้ แก่สมาชิก
กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้ การอุปการะออ บุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติ าน
สอบบัญชีน้นั หรือสานัก าน
๒๙๐.๑๐๕ หากสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีมีบิดา มารดา บุตรและพี่น้อ ที่ไม่ได้ อยู่ภายใต้ การอุปการะซึ่
สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีน้ันทราบว่ ามีส่วนได้ เสียทา การเ ินโดยทา ตร หรือส่วนได้ เสีย
ทา การเ ิ นโดยทา อ้ อ มอย่ า เป็ นสาระสาคั ญในลูก ค้ า านสอบบั ญชี อาจท าให้ เกิด ปั ญหาและ
อุปสรรคเรื่ อ ผลประโยชน์ส่วนตนอึ้นได้ ซึ่ ระดับความมีนัยสาคัญออ ผลกระทบนั้นจะอึ้นอยู่ กับ
ปัจจัยต่า ๆ เช่น
 ลักษณะออ ความสัมพันธ์ระหว่ า สมาชิกกลุ่มผู้ ปฏิบัติ านสอบบัญชีกับบิดา มารดา
บุตรและพี่น้อ ที่ไม่ได้ อยู่ภายใต้ การอุปการะออ สมาชิกผู้น้นั และ
 ความเป็ นสาระสาคั ญออ ส่วนได้ เสียทา การเ ิ นกับ บิด า มารดา บุ ต รและพี่ น้อ ที่
ไม่ได้ อยู่ภายใต้ การอุปการะออ สมาชิกผู้น้นั
ทั้ นี้ ต้ อ มี ก ารประเมิ น ระดั บ ความมี นั ย ส าคั ญ ออ ปั ญ หาและอุ ป สรรคและพิ จ ารณาถึ
มาตรการป้ อ กันที่จะนามาใช้ เพื่ออจัดหรือลดผลกระทบดั กล่าวให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า
มาตรการป้ อ กันเหล่านั้นรวมถึ
 การให้ บิดา มารดา บุตรและพี่น้อ ที่ไม่ได้ อยู่ภายใต้ การอุปการะ จาหน่ ายส่วนได้ เสีย
ทา การเ ิ นทั้ หมดหรื อ บา ส่ว นในจานวนที่เ พี ย พอโดยเร็วที่สุด เท่ าที่ป ฏิบั ติไ ด้
เพื่อให้ ส่วนได้ เสียที่เหลือไม่เป็ นสาระสาคัญอีกต่อไป
 การมอบหมายให้ ผ้ ู ประกอบวิชาชี พบัญชี คนอื่นทาการสอบทาน านที่ทาโดยสมาชิ ก
กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีน้นั หรือ
 การโยกย้ ายสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีน้ น
ั ออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี
๒๙๐.๑๐๖ หากสมาชิ กกลุ่มผู้ ปฏิบัติ านสอบบัญชี คู่สมรสและบุ คคลที่อยู่ภายใต้ การอุปการะออ บุ คคลใน
กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีน้นั หรือสานัก านมีส่วนได้ เสียทา การเ ินโดยทา ตร หรือมีส่วนได้ เสีย
ทา การเ ินโดยทา อ้ อมอย่า เป็ นสาระสาคัญในกิจการซึ่ มีส่วนได้ เสียในการควบคุมลูกค้ า านสอบ
บัญชีน้ันและลูกค้ า านสอบบัญชีดั กล่ าวเป็ นสาระสาคัญต่ อกิจการนั้น อาจทาให้ เกิด ปั ญหาและ
อุปสรรคเรื่อ ผลประโยชน์ส่วนตนอึ้นอย่ า มีนัยสาคัญจนส่ ผลให้ ไม่มีมาตรการป้ อ กันที่สามารถ
ลดผลกระทบดั กล่าวให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดั นั้น บุคคลดั ต่อไปนี้ไม่ให้ มีส่วนได้ เสียทา การ
เ ิน ซึ่ ได้ แก่ สมาชิ กกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้ การอุปการะออ
บุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีน้นั และสานัก าน
๔๙

๒๙๐.๑๐๗ หากโคร การผลประโยชน์พนัก านหลั เกษียณออ สานัก านมีส่วนได้ เสียทา การเ ินโดยทา ตร
หรือมีส่วนได้ เสียทา การเ ินโดยทา อ้ อมอย่ า เป็ นสาระสาคัญในลูกค้ า านสอบบัญชี อาจทาให้
เกิด ผลกระทบเรื่ อ ผลประโยชน์ส่ วนตนอึ้น ทั้ นี้ ต้ อ มี ก ารประเมิ น ระดั บ ออ ผลกระทบและ
พิจารณาถึ มาตรการป้ อ กันที่จะนามาใช้ ตามสมควรเพื่ออจัดหรือลดผลกระทบดั กล่าวให้ อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
๒๙๐.๑๐๘ หากหุ้นส่วนอื่นใดในสานัก านซึ่ หุ้นส่วนผู้รับผิดชอบ านตรวจสอบบัญชีปฏิบัติ านอยู่ หรือคู่สมรส
และบุคคลที่อยู่ภายใต้ การอุปการะออ หุ้นส่วนดั กล่าว มีส่วนได้ เสียทา การเ ินโดยทา ตร หรือส่วน
ได้ เสียทา การเ ินโดยทา อ้ อมอย่ า เป็ นสาระสาคัญในลูกค้ า านสอบบัญชีน้ัน อาจทาให้ เกิดปั ญหา
และอุปสรรคเรื่อ ผลประโยชน์ส่วนตนอย่า เป็ นสาระสาคัญมากจนส่ ผลให้ ไม่มีมาตรการป้ อ กันใดที่
สามารถลดผลกระทบดั กล่าวให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดั นั้นทั้ หุ้นส่วนหรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่
ภายใต้ การอุปการะดั กล่าวจึ ไม่ต้อ มีส่วนได้ เสียทา การเ ินใดๆ ในลูกค้ า านสอบบัญชีน้นั
๒๙๐.๑๐๙ สานัก านสาอาที่ห้ ุนส่วนผู้รับผิดชอบ านสอบบัญชีปฏิบัติ านอยู่ไม่จาเป็ นต้ อ เป็ นสานัก านสาอา
เดียวกับที่ห้ ุนส่วนนั้นสั กัดอยู่ ดั นั้นหากหุ้นส่วนผู้รับผิดชอบ านสอบบัญชีสั กัดอยู่ในสานัก าน
สาอาต่า กับสมาชิกคนอื่นๆ ออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี ควรใช้ วิจารณญาณทา วิชาชีพในการ
พิจารณาว่าสานัก านสาอาใดควรเป็ นสานัก านที่ต้อ รับผิดชอบดาเนิน านสอบบัญชี
๒๙๐.๑๑๐ หากหุ้นส่วนอื่นและพนัก านระดับบริหารที่ให้ บริการ านที่มิใช่ านสอบบัญชี (ยกเว้ นมีส่วนเกี่ยวอ้ อ
กับ านนั้นเป็ นส่วนน้ อย) หรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้ การอุปการะออ บุคคลดั กล่าว มีส่วน
ได้ เสียทา การเ ินโดยทา ตร หรือโดยทา อ้ อมอย่า เป็ นสาระสาคัญในลูกค้ า านสอบบัญชี อาจทา
ให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคเรื่อ ผลประโยชน์ส่วนตนอย่า มีนัยสาคัญมาก จนส่ ผลให้ ไม่มีมาตรการ
ป้ อ กันใดที่สามารถลดผลกระทบดั กล่ าวให้ อยู่ในระดับที่ยอมรั บได้ ดั นั้นทั้ บุคคลหรือคู่สมรส
และบุคคลที่อยู่ ภายใต้ การอุปการะดั กล่ าวต้ อ ไม่ มีส่วนได้ เสียทา การเ ินใดๆ ในลูกค้ า านสอบ
บัญชีน้นั
๒๙๐.๑๑๑ จากย่ อหน้ าที่ ๒๙๐.๑๐๘ ถึ ๒๙๐.๑๑๐ การมีส่วนได้ เสียทา การเ ินในลูกค้ า านสอบบัญชียั
หมายรวมถึ คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้ การอุปการะออ บุคคลต่อไปนี้
(ก) หุ้นส่วนที่อยู่ในสานัก านสาอาเดียวกับหุ้ นส่วนผู้รับผิดชอบ านสอบบัญชีดาเนินการ
ตรวจสอบอยู่ หรือ
(อ) หุ้นส่วนหรือพนัก านระดับบริหารที่ให้ บริการ านที่มิใช่ านสอบบัญชี ซึ่ อาจพิจารณา
ได้ ว่ามิได้ อาดความเป็ นอิสระหากส่วนได้ เสียทา การเ ินนั้นได้ มาจากสิทธิท่ไี ด้ จากการ
จ้ า านออ คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้ การอุปการะดั กล่ าวนั้น (เช่ น บานาญหรือ
โคร การผลประโยชน์ในการถือหุ้น) และควรนามาตรการป้ อ กันมาใช้ ตามสมควรเพื่อ
อจัดหรือลดผลกระทบต่อความเป็ นอิสระดั กล่าวให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
อย่า ไรก็ตาม หากคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้ การอุปการะมีสทิ ธิหรือได้ รับสิทธิใน
การจาหน่ายส่วนได้ เสียทา การเ ินหรือสิทธิในการถือหุ้นหรือการใช้ สทิ ธิในทา เลือกต่า ๆ ดั นั้น
จึ ให้ มีการจาหน่ายส่วนได้ เสียทา การเ ินนั้นโดยเร็วที่สดุ เท่าที่ปฏิบัติได้
๕๐

๒๙๐.๑๑๒ ปั ญ หาและอุ ปสรรคเรื่ อ ผลประโยชน์ ส่ว นตนอาจเกิด อึ้ นได้ หากส านั ก านหรื อ สมาชิ ก กลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีหรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้ การอุปการะออ บุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติ าน
สอบบัญชีน้นั มีส่วนได้ เสียในกิจการและลูกค้ า านสอบบัญชีน้ันก็มีส่วนได้ เสียทา การเ ินในกิจการ
นั้นเช่ นกัน อย่ า ไรก็ต าม อาจพิ จ ารณาได้ ว่ามิได้ อาดความเป็ นอิสระหากส่วนได้ เสียนั้นไม่ เป็ น
สาระสาคัญและลูกค้ า านสอบบัญชีไม่สามารถมีอทิ ธิพลเหนือกิจการดั กล่าว ถ้ าส่วนได้ เสียทา การ
เ ินดั กล่ าวเป็ นสาระสาคัญต่ อฝ่ ายหนึ่ ฝ่ ายใดและลูกค้ า านสอบบัญชี สามารถมีอิทธิพลเหนือ
กิจการดั กล่ าวได้ อาจไม่ มีมาตรการป้ อ กันที่สามารถลดผลกระทบให้ อยู่ในระดับที่ยอมรั บได้
ดั นั้นสานัก าน จึ ไม่ให้ มีส่วนได้ เสียและบุคคลผู้ซ่ึ มีส่วนได้ เสียควรปฏิบัติอ้อหนึ่ อ้ อใดดั ต่อไปนี้
ก่อนมาเป็ นสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี
(ก) จาหน่ายส่วนได้ เสีย หรือ
(อ) จาหน่ายส่วนได้ เสียในจานวนที่เพีย พอเพื่อให้ ส่วนได้ เสียที่เหลือไม่เป็ นสาระสาคัญอีกต่อไป
๒๙๐.๑๑๓ ปั ญหาและอุปสรรคเรื่อ ผลประโยชน์ส่วนตน ความคุ้นเคยหรือความใกล้ ชิดสนิทสนมอาจเกิดอึ้นได้
หากสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีหรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้ การอุปการะออ บุคคล
ในกลุ่ มผู้ ปฏิ บั ติ านสอบบั ญชี หรื อส านั ก านมี ส่ วนได้ เสีย ทา การเ ิ นในกิ จการโดยที่กรรมการ
เจ้ าหน้ าที่หรื อเจ้ าออ ผู้ มีอานาจควบคุ มลูกค้ า านสอบบัญชี น้ันมีส่วนได้ เสียทา การเ ินในกิจการ
ดั กล่าวด้ วย ทั้ นี้การเกิดอึ้นและระดับออ ผลกระทบที่อาจเกิดอึ้นจะอึ้นอยู่กบั ปัจจัยต่า ๆ เช่น
 บทบาทความเป็ นวิชาชีพออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี
 ความเป็ นเจ้ าออ ในกิจการดั กล่าวเป็ นไปอย่า ใกล้ ชิดและกว้ า อวา หรือไม่
 ส่วนได้ เสียนั้นทาให้ ผ้ ูล ทุนสามารถควบคุมหรือมีอท
ิ ธิพลอย่า มีนัยสาคัญในกิจการได้ หรือไม่
และ
 ความเป็ นสาระสาคัญออ ส่วนได้ เสียทา การเ ิน
ทั้ นี้ต้อ มีการประเมินระดับความมีนัยสาคัญออ ผลกระทบและพิจารณาถึ มาตรการ
ป้ อ กัน ที่จ ะน ามาใช้ ต ามสมควรเพื่ อ อจั ด หรื อ ลดผลกระทบดั กล่ าวให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ยอมรั บ ได้
ตัวอย่า มาตรการการป้ อ กันเหล่านี้อาจรวมถึ



การโยกย้ ายสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีซ่ึ มีส่วนได้ เสียทา การเ ินออกจากกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี หรือ
การมอบหมายให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื่นทาการสอบทาน านที่ทาโดยสมาชิกกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีน้นั

๒๙๐.๑๑๔ หากส านั ก านหรื อ สมาชิ ก กลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ านสอบบั ญชี ห รื อ คู่ ส มรสและบุ ค คลที่อ ยู่ ภ ายใต้ ก าร
อุปการะออ บุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีมีส่วนได้ เสียทา การเ ินโดยทา ตร หรือมีส่วนได้
เสีย ทา การเ ิ น โดยทา อ้ อ มอย่ า เป็ นสาระส าคั ญ ในลู ก ค้ า านสอบบั ญ ชี ใ นฐานะเป็ นผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์กอ ทุนอาจทาให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคเรื่อ ผลประโยชน์ส่วนตนอึ้น ทั้ นี้ผลกระทบ
เรื่อ ผลประโยชน์ส่วนตนอาจเกิดอึ้นสาหรับ
(ก) หุ้ นส่ วนที่อ ยู่ ใ นสานั ก านสาอาเดี ยวกันกับหุ้ นส่ วนผู้ รั บ ผิ ด ชอบ านสอบบั ญ ชี ท่ ีด าเนิ นการ
ตรวจสอบอยู่
๕๑

(ข)

หุ้ นส่วนอื่นหรื อพนัก านระดับบริหารที่ให้ บริ การที่มิใช่ านสอบบัญชี ให้ กับลูกค้ า านสอบ
บัญชียกเว้ นผู้ซ่ึ มีความเกี่ยวอ้ อ กับ านเป็ นส่วนน้ อย หรือ
(ค) คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้ การอุปการะออ บุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีซ่ ึ มีส่วนได้
เสียทา การเ ินโดยตร หรื อมีส่วนได้ เสียทา การเ ินโดยทา อ้ อมอย่ า เป็ นสาระสาคัญใน
ลูกค้ า านสอบบัญชีในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กอ ทุน
ทั้ นี้ ไม่ควรมีส่วนได้ เสียถ้ าไม่ใช่กรณีดั ต่อไปนี้
(ก) ทั้ ผู้ดูแลผลประโยชน์กอ ทุนและคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้ การอุปการะออ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์กอ ทุนและสานัก านมิได้ เป็ นผู้ได้ รับผลประโยชน์จากกอ ทุนนั้น
(อ) ส่วนได้ เสียในลูกค้ า านสอบบัญชีซ่ึ ถือโดยกอ ทุนมิได้ เป็ นสาระสาคัญสาหรับกอ ทุน
(ค) กอ ทุนนั้นไม่สามารถมีอทิ ธิพลอย่า เป็ นสาระสาคัญเหนือลูกค้ า านสอบบัญชี และ
(ง) ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ก อ ทุ น คู่ ส มรสและบุ ค คลที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารอุ ป การะออ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ ก อ ทุ นหรื อสานัก านไม่ สามารถมีอิทธิพลอย่ า เป็ นสาระสาคัญต่ อการ
ตัดสินใจในการล ทุนที่เกี่ยวอ้ อ กับส่วนได้ เสียทา การเ ินในลูกค้ า านสอบบัญชี
๒๙๐.๑๑๕ สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีต้อ พิจารณาว่ามีปัญหาและอุปสรรคเรื่อ ผลประโยชน์ส่วนตนที่
อาจเกิดอึ้นหรือไม่จากส่วนได้ เสียทา การเ ินในลูกค้ า านสอบบัญชีท่ถี ือโดยบุคคลอื่นซึ่ รวมถึ
(ก) หุ้ น ส่ว นและพนัก านผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ออ สานั ก านนอกเหนือ จากที่ก ล่ าวอ้ า ต้ น หรื อ
คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้ การอุปการะ และ
(อ) บุคคลอื่นใดที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวใกล้ ชิดกับสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี
การพิจารณาว่าส่วนได้ เสียที่มีโดยบุคคลอื่นในลักษณะนี้อาจทาให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคเรื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือไม่น้นั อึ้นอยู่กบั ปัจจัยต่า ๆ เช่น
 การจัดโคร สร้ า อ ค์กร โคร สร้ า การปฏิบัติ านและการราย านออ สานัก าน และ
 ลักษณะออ ความสัมพันธ์ระหว่ า บุคคลอื่นและสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีน้ ัน
ทั้ นี้ ต้ อ มี ก ารประเมิ น ระดั บ ความมี นั ยส าคั ญ ออ ปั ญหาและอุ ปสรรคที่อ าจเกิ ด อึ้ นและ
พิจารณาถึ มาตรการป้ อ กันที่จะนามาใช้ ตามสมควรเพื่ ออจัดหรือลดผลกระทบดั กล่ าวให้ อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า มาตรการป้ อ กันเหล่านี้อาจรวมถึ
 การโยกย้ ายสมาชิกกลุ่มผู้ ปฏิบัติ านสอบบัญชีซ่ ึ มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลออก
จากกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี
 การมิให้ สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีน้ ันมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจที่สาคัญที่
เกี่ยวกับ านสอบบัญชี หรือ
 การมอบหมายให้ ผ้ ู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ค นอื่ น ท าการสอบทาน านที่ ท าโดย
สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีน้นั
๒๙๐.๑๑๖ กรณีท่สี านัก าน หรือหุ้ นส่วน หรือพนัก านออ สานัก าน หรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้ การ
อุปการะออ บุ คคลนั้นได้ รับส่วนได้ เสียทา การเ ิ นโดยทา ตร หรื อส่วนได้ เสียทา การเ ิ นโดย
๕๒

ทา อ้ อมที่เป็ นสาระสาคัญในลูกค้ า านสอบบัญชี เช่ น โดยการได้ รับมรดก การได้ รับออ กานัล หรือ
โดยเป็ นผลจากการควบรวมกิจการซึ่ ภายใต้ หมวดนี้จะไม่สามารถมีส่วนได้ เสียดั กล่าวนี้ได้ ดั นั้น
(ก) ถ้ าสานัก านมีส่วนได้ เสีย ให้ มีการจาหน่ายส่วนได้ เสียทา การเ ินนั้นทันที หรือจาหน่ายส่วน
ได้ เ สีย ทา การเ ิ น โดยทา อ้ อ มนี้ ในจ านวนที่เ พี ย พอเพื่ อ ให้ ส่ ว นได้ เ สีย ที่เ หลื อ ไม่ เ ป็ น
สาระสาคัญอีกต่อไป
(อ) ถ้ าสมาชิ ก กลุ่ม ผู้ ปฏิบั ติ านสอบบัญชี หรื อคู่ สมรสและบุ คคลที่อยู่ ภายใต้ การอุป การะหรื อ
บุคคลอื่นใดมีส่วนได้ เสีย ให้ มีการจาหน่ายส่วนได้ เสียทา การเ ินนั้นทันที หรือจาหน่ายส่วน
ได้ เ สีย ทา การเ ิ น โดยทา อ้ อ มนี้ ในจ านวนที่เ พี ย พอเพื่ อ ให้ ส่ ว นได้ เ สีย ที่เ หลื อ ไม่ เ ป็ น
สาระสาคัญอีกต่อไป หรือ
(ค) ถ้ าบุ คคลอื่นใดซึ่ ไม่ ได้ เป็ นสมาชิ กกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี หรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่
ภายใต้ การอุปการะออ บุคคลอื่นนั้นมีส่วนได้ เสียให้ มีการจาหน่ายส่วนได้ เสียทา การเ ินนั้น
โดยเร็วที่สดุ หรือจาหน่ายส่วนได้ เสียทา การเ ินโดยทา อ้ อมนี้ในจานวนที่เพีย พอ เพื่อให้
ส่วนได้ เสียที่เหลือไม่เป็ นสาระสาคัญอีกต่อไป ทั้ นี้ส่วนได้ เสียที่ยั ค ค้ า ในการจาหน่ายให้ มี
การพิจารณาว่าการกาหนดมาตรการป้ อ กันมีความจาเป็ นหรือไม่
๒๙๐.๑๑๗ กรณีท่ีมี การฝ่ าฝื นในหมวดที่เกี่ยวกับ การมี ส่ว นได้ เสียทา การเ ิ น ในลู กค้ า านสอบบัญชี อาจ
พิจารณาได้ ว่ามิได้ อาดความเป็ นอิสระ ถ้ า
(ก) สานัก านได้ มีการกาหนดนโยบายและวิธปี ฏิบัติให้ มีการแจ้ ให้ สานัก านทราบโดยเร็วที่สดุ ถึ
การกระทาที่เป็ นการฝ่ าฝื นใดๆ อันเกิดจากการซื้อ การได้ รับมรดกหรือการได้ มาด้ วยวิธีการ
อื่นใดในส่วนได้ เสียทา การเ ินในลูกค้ า านสอบบัญชี
(อ) ให้ มีการปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ ๒๙๐.๑๑๖ (ก) ถึ (ค) แล้ วแต่กรณี และ
(ค) สานัก านได้ มีการนามาตรการป้ อ กันอื่นมาใช้ เพื่อลดผลกระทบให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ตัวอย่า มาตรการป้ อ กันเหล่านี้อาจรวมถึ
 การมอบหมายให้ ผ้ ู ประกอบการวิชาชี พคนอื่นทาการสอบทาน านที่ทาโดยสมาชิ กกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีน้นั
 การมิให้ บุคคลนั้นมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจที่สาคัญที่เกี่ยวกับ านสอบบัญชี
สานัก าน ต้ อ พิจารณาว่าจะต้ อ มีการปรึกษาเรื่อ ดั กล่ าวกับผู้ท่รี ับผิดชอบเกี่ยวกับการ
กากับ
ดูแลหรือไม่
การกูย้ ืมและให้กูย้ ืมเงินและการค้ าประกันและการรับการค้ าประกันเงินกูย้ ืม
๒๙๐.๑๑๘ การที่สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี หรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้ การอุปการะออ บุคคล
นั้น หรือ สานัก านได้ รับเ ินกู้ยืม และให้ ก้ ูยืมเ ินหรือการคา้ ประกันและการรับการคา้ ประกันเ ิน
กู้ยืมจากลูกค้ า านสอบบัญชีท่เี ป็ นธนาคารหรือเป็ นสถาบันในลักษณะคล้ ายคลึ กันอาจทาให้ เกิด
ปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระ ถ้ าการกู้ยืมและให้ ก้ ูยืมเ ินหรือการคา้ ประกันและการรับการ
คา้ ประกันเ ินกู้ยืมนั้นไม่ได้ กระทาอึ้นภายใต้ กระบวนการกู้ยืมเ ินและเ ่ ือนไอตามปกติซ่ึ อาจทาให้
๕๓

เกิดปัญหาและอุปสรรคเรื่อ ผลประโยชน์ส่วนตนอาจเป็ นสาระสาคัญมากจนส่ ผลให้ ไม่มี มาตรการ
ป้ อ กั น ที่ ส ามารถน ามาใช้ เพื่ อ ลดผลกระทบให้ อยู่ ใ นระดั บ ที่ย อมรั บ ได้ ดั นั้ น สมาชิ ก กลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้ การอุปการะและสานัก านไม่ให้ มีรับการกู้ยืม
เ ินและให้ ก้ ูยืมเ ินหรือการคา้ ประกันและการรับการคา้ ประกันดั กล่าว
๒๙๐.๑๑๙ กรณี ท่ีส านั ก านได้ รั บ เ ิ น กู้ ยื ม จากลู ก ค้ า านสอบบั ญชี ท่ีเ ป็ นธนาคารหรื อ สถาบั น ในลั ก ษณะ
คล้ ายคลึ กันภายใต้ กระบวนการกู้ยืมเ ิน ประมวลและเ ่ อื นไอตามปกติและเป็ นสาระสาคัญสาหรับ
ลูกค้ า านสอบบัญชี หรื อสาหรั บสานัก านที่รับเ ินกู้ ยืมนั้น ทั้ นี้อาจมีความเป็ นไปได้ ในการนา
มาตรการป้ อ กัน มาใช้ ในการลดผลกระทบดั กล่ าวให้ อ ยู่ ในระดั บที่ยอมรั บได้ ตัวอย่ า การใช้
มาตรการป้ อ กันได้ แก่ การมอบหมายให้ ผ้ ู ประกอบวิชาชีพจากสานัก านอื่นในเครืออ่ ายซึ่ ไม่ มี
ส่วนเกี่ยวอ้ อ ทั้ การสอบบัญชีหรือการรับเ ินกู้ยืมทาการสอบทาน านดั กล่าว
๒๙๐.๑๒๐ การที่สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีหรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้ การอุปการะออ บุคคล
นั้นได้ รับเ ินกู้ยืมและให้ ก้ ูยืมเ ินหรือการคา้ ประกัน และการรับการคา้ ประกัน จากลูกค้ า านสอบ
บัญชีท่เี ป็ นธนาคารหรือเป็ นสถาบันในลักษณะคล้ ายคลึ กันอาจไม่ทาให้ เกิดผลกระทบต่อความเป็ น
อิสระ ถ้ าการกู้ยืมและให้ ก้ ูยืมเ ินหรือการคา้ ประกันและการรับการคา้ ประกันนั้นกระทาอึ้นภายใต้
กระบวนการกู้ยืมเ ิน และเ ่ อื นไอตามปกติ ตัวอย่า ออ เ ินกู้ยืมในลักษณะนี้รวมถึ เ ินกู้ยืมเพื่อที่
อยู่อาศัยซึ่ มีหลักทรัพย์คา้ ประกัน เ ินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เ ินกู้ยืมเพื่อซื้ อรถยนต์และยอดค
ค้ า ออ บัตรเครดิต
๒๙๐.๑๒๑ หากส านั ก านหรื อ สมาชิ ก กลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ านสอบบั ญชี ห รื อ คู่ ส มรสและบุ ค คลที่อ ยู่ ภ ายใต้ ก าร
อุปการะออ บุคคลนั้น ยอมรับเ ินกู้ยืมหรือได้ รับการคา้ ประกันเ ินกู้ยืมจากลูกค้ า านสอบบัญชีท่ี
มิได้ เป็ นธนาคารหรื อสถาบันในลักษณะคล้ ายคลึ กัน อาจทาให้ เกิด ปั ญหาและอุปสรรคในเรื่ อ
ผลประโยชน์ส่วนตนอย่ า เป็ นสาระสาคัญมากจนส่ ผลให้ ไม่ มีมาตรการป้ อ กันสามารถช่ วยลด
ผลกระทบดั กล่าวให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เว้ นแต่ในกรณีท่เี ินกู้ยืมหรือการคา้ ประกันเ ินกู้ยืม
นั้นมิได้ เป็ นสาระสาคัญต่ อทั้ (ก)สานัก านหรือ สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี หรือคู่สมรส
และบุคคลที่อยู่ภายใต้ การอุปการะออ บุคคลนั้นและ (อ) ลูกค้ า านสอบบัญชีน้นั
๒๙๐.๑๒๒ ในลักษณะคล้ ายคลึ กัน หากสานัก านหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี คู่สมรสและบุคคลที่
อยู่ภายใต้ การอุปการะออ บุ คคลนั้นให้ ก้ ูยืมเ ิ นหรื อให้ การค้าประกันเ ินกู้ ยืมแก่ลูกค้ า านสอบ
บัญชี อาจทาให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคในเรื่อ ผลประโยชน์ส่วนตนอย่า มีนัยสาคัญจนส่ ผลให้ ไม่มี
มาตรการป้ อ กันที่สามารถช่ วยลดผลกระทบดั กล่าวให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เว้ นแต่ในกรณีท่ี
เ ินให้ ก้ ู ยืมหรื อการให้ การคา้ ประกันเ ิ นกู้ ยืมนั้นมิได้ เป็ นสาระสาคัญต่ อทั้ (ก) สานัก านหรื อ
สมาชิ กกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี หรื อคู่ สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้ การอุปการะออ บุคคลนั้น
และ (อ) ลูกค้ า านสอบบัญชีน้นั
๒๙๐.๑๒๓ หากสานัก านหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีหรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้ การ
อุปการะออ บุคคลนั้นมีเ ินฝากหรือบัญชีการซื้ออายหลักทรัพย์กบั ลูกค้ า านสอบบัญชีท่เี ป็ น
ธนาคาร ตัวแทนซื้ออายหลักทรัพย์หรือสถาบันในลักษณะคล้ ายคลึ กันอาจไม่ทาให้ เกิดผลกระทบ
ต่อความเป็ นอิสระถ้ าการมีเ ินฝากหรือบัญชีน้นั กระทาภายใต้ เ ่ อื นไอเชิ พาณิชย์กจิ ปกติ
๕๔

ความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ
๒๙๐.๑๒๔ ความสัมพันธ์อย่า ใกล้ ชิดในทา ธุรกิจระหว่า สานัก าน บุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ าน
สอบบัญชีหรื อ สมาชิ กออ บุ คคลใดบุ คคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ ปฏิบัติ านสอบบัญชี กับผู้ รับบริการ าน
ตรวจสอบบัญชีหรือผู้บริหารซึ่ มีความสัมพันธ์ทา การค้ า หรือส่วนได้ เสียทา การเ ินร่ วมกัน อาจ
ก่อให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระ ตัวอย่า ความสัมพันธ์ใกล้ ชิดดั กล่าวรวมถึ
 การมีส่วนได้ เสียทา การเ ินในกิจการร่ วมค้ ากับ ผู้รับบริการ านตรวจสอบบัญชี หรือเจ้ าออ
กิจการ กรรมการ เจ้ าหน้ าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ ซึ่ มีหน้ าที่ในระดับบริหาร
 การมีอ้อ ตกล ที่จ ะร่ ว มทาสินค้ าหรื อบริ การบา อย่ า ออ สานัก านสอบบัญชี กับสินค้ าหรื อ
บริการออ ผู้รับบริการ านตรวจสอบบัญชีร่วมกันโดยมีการอ้ า อิ ถึ หน่วย านทั้ สอ
 การมีอ้อตกล ทา การทาการตลาดหรือการจัดจาหน่ายร่วมกัน โดยสานัก านสอบบัญชีทาหน้ าที่
เป็ นผู้จัดจาหน่ ายหรือทาการตลาดให้ กับสินค้ าหรือบริการออ ผู้รับบริการ านตรวจสอบบัญชี
หรือผู้รับบริการทาหน้ าที่เป็ นผู้จัดจาหน่ ายหรือทาการตลาดให้ กับสินค้ าหรือบริการออ สานัก
านสอบบัญชี
ถ้ าส่วนได้ เสียทา การเ ินและความสัมพันธ์ในทา ธุรกิจมีสาระสาคัญอย่า ชัดเจนต่อสานัก
านสอบบัญชี ผู้รับบริการ านตรวจสอบบัญชีและผู้บริหาร จะไม่มีมาตรการป้ อ กันใดที่เหมาะสมใน
การลดปั ญ หาและอุ ป สรรคด้ า นความเป็ นอิสระให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ยอมรั บ ได้ ดั นั้ น ถ้ า ส่วนได้ เสีย
ทา การเ ิ น และความสั ม พั น ธ์ ใ นทา ธุ ร กิ จ มี ส าระส าคั ญ อย่ า ชั ด เจน ส านั ก านจะต้ อ ยุ ติ
ความสัมพั นธ์ในทา ธุรกิจ ดั กล่ าว หรื อลดระดับความเสี่ย ออ ความสัมพั นธ์ล ให้ อยู่ ในระดับที่
ยอมรับได้
ถ้ า บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ในกลุ่ม ผู้ ป ฏิ บั ติ านสอบบั ญ ชี มี ส่ วนได้ เ สีย ทา การเ ิ น และมี
ความสัมพันธ์โดยมีสาระสาคัญอย่า ชัดเจน บุคคลดั กล่าวควรถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบ
บัญชี
ถ้ า หากมี ค วามสัม พั น ธ์ ใ นทา ธุ ร กิ จ ระหว่ า สมาชิ ก ออ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ในกลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีกับผู้รับบริการ านตรวจสอบบัญชีหรือผู้บริหาร จะต้ อ มีการประเมินระดับ
ความมีสาระสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระและหามาตรการป้ อ กันที่เหมาะสม
เพื่อยุติหรือลดปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒๙๐.๑๒๕ ความสัมพันธ์ในทา ธุรกิจที่สานัก านสอบบัญชีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบ
บัญชีหรือสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีซ่ึ มีส่วนได้ เสียในอ ค์กรแห่ หนึ่ ซึ่ ผู้รับบริการ าน
ตรวจสอบบัญชีและกรรมการหรือเจ้ าหน้ าที่หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ก็มีส่วนได้ เสียในอ ค์กรนั้นด้ วยจะ
ไม่ก่อให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับความเป็ นอิสระ ถ้ า
 ความสัมพันธ์ทา ธุรกิจที่มีต่อกันไม่ มีสาระสาคัญอย่ า ชัดเจนต่ อสานัก านสอบบัญชี บุคคลใด
บุ ค คลหนึ่ ในกลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ านสอบบั ญ ชี ห รื อ สมาชิ ก ในกลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ านสอบบั ญ ชี แ ละ
ผู้รับบริการ านตรวจสอบบัญชี
 ส่วนได้ เสียทา การเ ินไม่มีสาระสาคัญต่อผู้ล ทุนหรือกลุ่มออ ผู้ล ทุน
 ส่วนได้ เสียทา การเ ินไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการควบคุมอ ค์กรออ ผู้ล ทุนหรือ
๕๕

กลุ่มผู้ล ทุน
๒๙๐.๑๒๖ โดยทั่วไปการที่สานัก านสอบบัญชี หรื อบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ ปฏิบัติ านสอบบัญชี หรื อ
สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีซ้ อื สินค้ าและบริการจากผู้รับบริการ านตรวจสอบบัญชีน้ัน ไม่
มีปัญหาและอุปสรรคต่ อความเป็ นอิสระ ถ้ าการติดต่ อค้ าอายนั้นอยู่ภายใต้ เ ่ ือนไอการค้ าเป็ นไป
ตามปกติออ การดาเนินธุรกิจ อย่ า ไรก็ตามถ้ ารายการซื้อสินค้ าและบริการดั กล่าวมีสาระสาคัญ
อย่า ชัดเจนต่อผลประโยชน์ส่วนตัว จะต้ อ มีการประเมินระดับความมีสาระสาคัญออ ปั ญหาและ
อุปสรรคและหามาตรการป้ อ กันที่เหมาะสมเพื่อยุติหรือลดระดับความมีสาระสาคัญออ ปั ญหาและ
อุปสรรคดั กล่าวให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้ อ กันรวมถึ
 การยุติหรือลดปริมาณรายการทา การค้ าดั กล่าวล
 การให้ บุคคลที่เกี่ยวอ้ อ ถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี

ความสัมพันธ์ส่วนตัวและครอบครัว
๒๙๐.๑๒๗ ความสัมพันธ์ส่วนตัวและครอบครัวระหว่ า บุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี กับ
กรรมการหรือเจ้ าหน้ าที่หรือลูกจ้ า (อึ้นอยู่กับบทบาทและหน้ าที่) ออ ผู้รับบริการ านตรวจสอบ
บัญชี อาจก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ น อิสระด้ านผลประโยชน์ส่วนตัวความคุ้นเคย
และการคุกคามโดยตร จากผู้รับบริการได้ สาระสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคดั กล่าวอึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่า ๆ รวมถึ ความรับผิดชอบออ พนัก านในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี บทบาทและหน้ าที่
ออ สมาชิกในครอบครัวที่ดาร อยู่ในผู้รับบริการและลักษณะออ ความสัมพันธ์ท่ใี กล้ ชิด
๒๙๐.๑๒๘ กรณีท่สี มาชิกออ บุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีเป็ น
(ก) กรรมการหรือเจ้ าหน้ าที่ในบริษัทออ ผู้รับบริการสอบบัญชี หรือ
(อ) พนัก านซึ่ อยู่ในตาแหน่ ที่สามารถสั่ การและมีอิทธิพลอย่า มีสาระสาคัญในการจัดทาบัญชีและ
บการเ ินซึ่ สานัก านเป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสด ความเห็นหรือดาร ตาแหน่ นั้นๆ ในช่ ว
เวลาใดเวลาหนึ่ ในระหว่ า การตรวจสอบ แนวทา ปฏิบัติท่จี ะลดปั ญหาและอุปสรรคด้ านความ
เป็ นอิสระให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คือการให้ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ดั กล่ าวถอนตัวออกจาก
กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีจะไม่มีมาตรการใดๆ ที่จะลดปั ญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระ
ให้ อยู่ในระดับที่ยอมรั บได้ หากเกิดความสัมพันธ์ใกล้ ชิดดั กล่ าวอึ้น ดั นั้นสานัก านสอบบัญชี
ต้ อ ไม่ มอบหมายให้ บุคคลซึ่ มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดในลักษณะดั กล่ าวอยู่ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ าน
สอบบัญชี
๒๙๐.๑๒๙ กรณีท่สี มาชิกออ บุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี เป็ นลูกจ้ า ในผู้รับบริการซึ่ อยู่
ในตาแหน่ ที่สามารถสั่ การและมีอิทธิพลอย่า มีสาระสาคัญต่อเรื่อ เกี่ยวกับฐานะการเ ิน ผลการ
ดาเนิน านและกระแสเ ินสด สาระสาคัญออ ปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวอึ้นอยู่กบั ปัจจัยต่า ๆ เช่น
 ต าแหน่ ออ สมาชิ ก ออ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ในกลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ านสอบบั ญ ชี ท่ีด าร อยู่ ใ น
ผู้รับบริการ
และ
๕๖

 บทบาทและหน้ าที่ออ บุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี
จะต้ อ มีการประเมินระดับความมีสาระสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระ
และหามาตรการป้ อ กันที่เหมาะสมเพื่อยุติหรือลดระดับความมีสาระสาคัญออ ปัญหาและอุปสรรค
ดั กล่าวให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้ อ กันรวมถึ
 การให้ พนัก านที่เกี่ยวอ้ อ ถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี
 การจัดโคร สร้ า หน้ าที่ความรับผิดชอบออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีเพื่อหลีกเลี่ย
มิให้ บุคคลดั กล่ าวไปมีส่วนเกี่ยวอ้ อ โดยตร กับหน้ าที่และความรั บผิด ชอบออ
สมาชิกออ บุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี
๒๙๐.๑๓๐ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับความเป็ นอิสระอาจจะเกิดอึ้นเมื่อสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ ชิดออ บุคคล
ใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีเป็ น
(ก) กรรมการหรือเจ้ าหน้ าที่ในบริษัทออ ผู้รับบริการสอบบัญชี หรือ
(อ) พนัก านซึ่ อยู่ในตาแหน่ ที่สามารถสั่ การและมีอิทธิพลอย่า มีสาระสาคัญในการจัดทาบัญชี
และ บการเ ินซึ่ สานัก านเป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสด ความเห็นอันอาจก่อให้ เกิดปั ญหา
และอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระ โดยสาระสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคดั กล่ าวอึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่า ๆ เช่น
 ลักษณะออ ความสัมพันธ์ระหว่า กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี และสมาชิกครอบครัวที่
ใกล้ ชิด
 ตาแหน่ และหน้ าที่ออ สมาชิกครอบครัวที่ใกล้ ชิดที่ดาร อยู่ในผู้รับบริการ
 บทบาทหน้ าที่ออ บุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี
จะต้ อ มีการประเมินระดับความมีสาระสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคดั กล่าวและต้ อ หา
มาตรการป้ อ กัน เพื่ อ ยุ ติ ห รื อ ลดระดั บ ปั ญหาและอุ ปสรรคดั กล่ า วให้ อยู่ ใ นระดั บ ที่ย อมรั บ ได้
ตัวอย่า ออ มาตรการป้ อ กันรวมถึ
 ให้ บุคคลที่เกี่ยวอ้ อ ถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี
 จัดโคร สร้ า หน้ าที่ความรับผิดชอบออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี เพื่อหลีกเลี่ย
มิให้ บุคคลดั กล่ าวไปมีส่วนเกี่ยวอ้ อ โดยตร กับหน้ าที่และความรับผิดชอบออ
สมาชิกครอบครัวที่ใกล้ ชิด
๒๙๐.๑๓๑ ปั ญหาด้ านความเป็ นอิสระอาจเกิ ดอึ้ น ถ้ าบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ในกลุ่ มผู้ ปฏิ บั ติ านสอบบั ญชี มี
ความสัมพันธ์อย่า ใกล้ ชิดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในลูกค้ า นอกเหนือจากสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ าน
สอบบัญชีหรือสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ ชิดออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี โดยดาร ตาแหน่ กรรมการ
หรือเจ้ าหน้ าที่หรือลูกจ้ า ที่สามารถสั่ การและมีอิทธิพลอย่า เป็ นสาระสาคัญในส่วนออ การจัดทา
บัญชีและ บการเ ินซึ่ สานัก านเป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสด ความเห็น ทั้ นี้บุคคลใดบุคคลหนึ่
ในกลุ่มผู้ ปฏิบัติ านสอบบั ญชี ท่ีมีความสัมพั นธ์ดั กล่ าวจะต้ อ มีการออค าปรึ กษาเพื่ อปฏิบั ติให้
เป็ นไปตามนโยบายและแนวทา ออ สานัก านสอบบัญชี สาระสาคัญออ ปั ญหาดั กล่ าวอึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่า ๆ รวมถึ
๕๗

 ลัก ษณะออ ความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า บุ ค คลดั กล่ าวในลู ก ค้ า กั บ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ในกลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี
 ตาแหน่ ออ บุคคลดั กล่าวที่ดาร อยู่ในบริษัทผู้รับบริการ และ
 บทบาทหน้ าที่ออ บุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี
จะต้ อ มีการประเมินระดับความมีสาระสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคดั กล่าวและต้ อ หา
มาตรการป้ อ กัน เพื่ อ ยุ ติ ห รื อ ลดระดั บ ปั ญหาและอุ ปสรรคดั กล่ า วให้ อยู่ ใ นระดั บ ที่ย อมรั บ ได้
ตัวอย่า ออ มาตรการป้ อ กันรวมถึ
 การให้ บุคคลดั กล่าวถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี
 การจัดโคร สร้ า หน้ าที่ความรับผิดชอบออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีให้ เหมาะสมเพื่อ
หลีกเลี่ย มิให้ บุคคลดั กล่ าวไปมีส่วนเกี่ยวอ้ อ โดยตร กับหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ออ บุคคลที่มีความสัมพันธ์อย่า ใกล้ ชิดในผู้รับบริการ
๒๙๐.๑๓๒ ปั ญหาและอุปสรรคความด้ านเป็ นอิสระเรื่ อ ผลประโยชน์ส่วนตัว ความคุ้ นเคยและการคุ กคาม
โดยตร จากผู้รับบริการอาจจะเกิดอึ้นในลักษณะความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือครอบครัว ระหว่า (ก)
หุ้นส่วนหรือพนัก านคนใดคนหนึ่ ในสานัก านสอบบัญชีซ่ึ มิได้ เป็ นส่วนหนึ่ ออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ าน
สอบบั ญชี กับ (อ) กรรมการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ห รื อ ลู ก จ้ า ที่ส ามารถสั่ การและมี อิท ธิพ ลอย่ า มี
สาระสาคัญในการจัดทาบัญชีและ บการเ ินซึ่ สานัก านเป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสด ความเห็น
ดั นั้นหุ้ นส่วนและพนัก านดั กล่ าวถื อว่ ามีค วามรั บ ผิ ดชอบในการออคาปรึ ก ษาเพื่ อปฏิบัติ ใ ห้
เป็ นไปตามนโยบายและแนวทา ออ สานัก าน ความมีสาระสาคัญออ ปัญหาและอุปสรรคอึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่า ๆ รวมถึ
 ลักษณะออ ความสัมพันธ์ระหว่ า หุ้ นส่วนหรือพนัก านออ สานัก านกับกรรมการ เจ้ าหน้ าที่
หรือพนัก านออ ผู้รับบริการสอบบัญชี
 ความสัมพันธ์ระหว่า หุ้นส่วนหรือพนัก านดั กล่าวกับกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี
 ตาแหน่ ออ หุ้นส่วนหรือพนัก านดั กล่าวในสานัก านสอบบัญชี และ
 ตาแหน่ ออ บุคคลดั กล่าวที่ดาร อยู่ในผู้รับบริการ
จะต้ อ มีการประเมินระดับความมีสาระสาคัญออ ปัญหาและอุปสรรคดั กล่าว และต้ อ หา
มาตรการป้ อ กัน เพื่ อ ยุ ติ ห รื อ ลดระดั บ ปั ญหาและอุ ปสรรคดั กล่ า วให้ อยู่ ใ นระดั บ ที่ย อมรั บ ได้
ตัวอย่า ออ มาตรการป้ อ กันรวมถึ
 การจัดโคร สร้ า ความรับผิดชอบออ หุ้นส่วนหรือพนัก านเพื่อที่จะลดอิทธิพลใดๆ ที่คาดว่าจะ
มีต่อ านตรวจสอบบัญชี
 การจัดให้ มีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชี คนอื่นซึ่ ไม่ มีส่วนใน านตรวจสอบบัญชี สอบทาน านออ
กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี
๒๙๐.๑๓๓ การฝ่ าฝื นอ้ อบั คับในหมวดที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวและครอบครัวโดยมิได้ มีความตั้ ใจ ถือ
ว่าไม่มีผลกระทบต่อความเป็ นอิสระ ถ้ า
๕๘

(ก) สานัก านมีนโยบายและอั้นตอนการทา านที่พนัก านต้ อ ราย านให้ ทราบทันทีท่พี บว่ามีการ
เปลี่ ย นแปล ต าแหน่ หน้ าที่ านออ สมาชิ ก และสมาชิ ก ครอบครั ว ที่ ใ กล้ ชิ ด ออ กลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติ านตรวจสอบบัญชีหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวอื่นที่อาจมีปัญหาและอุปสรรคด้ านความ
เป็ นอิสระ
(อ) การที่สมาชิ กในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี จะไปดาร ตาแหน่ กรรมการหรือเจ้ าหน้ าที่หรื อ
พนัก านที่สามารถสั่ การและมีอิทธิพลอย่า มีสาระสาคัญในการจัดทาบัญชีและ บการเ ินซึ่
สานัก านเป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสด ความเห็นและมีการถอนตัว บุคคลใดบุคคลหนึ่ ใน
กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีท่เี กี่ยวอ้ อ ดั กล่าวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีและ
(ค) สานัก านสอบบัญชีมีการนามาตรการป้ อ กันที่จาเป็ นต่า ๆ มาใช้ เพื่อลดปั ญหาและอุปสรรค
ด้ านความเป็ นอิสระให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้ อ กันรวมถึ
(๑) การจัดให้ มีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื่นซึ่ ไม่ มีส่วนร่ วมใน านตรวจสอบบัญชี
สอบทาน านออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี
(๒) การไม่ให้ พนัก านที่มีส่วนเกี่ยวอ้ อ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี มีส่วนร่ วมในการ
ตัดสินใจที่สาคัญเกี่ยวกับ านตรวจสอบบัญชี
สานัก านสอบบัญชีควรพิจารณาความจาเป็ นในการนาประเด็นที่อาจจะก่อให้ เกิดปั ญหา
และอุ ป สรรคด้ า นความเป็ นอิ ส ระต่ า ๆ มาปรึ ก ษาหารื อ กั บ ผู้ ท่ีมี ห น้ า ที่ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การออ
บบริการหรือไม่ผู้รั
การเข้าทางานกับบริษทั ของผูร้ บั บริการตรวจสอบบัญชี
๒๙๐.๑๓๔ อาจมีปัญหาและอุปสรรคเรื่อ ความคุ้นเคยและการคุกคามโดยตร จากผู้รับบริการเกิดอึ้นได้ ถ้ า
กรรมการหรือเจ้ าหน้ าที่หรือพนัก านที่สามารถสั่ การและมีอิทธิพลอย่า มีสาระสาคัญในการจัดทา
บัญชีและ บการเ ินซึ่ สานัก านเป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีและความแสด ความเห็นเคยเป็ น บุคคลใด
บุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีหรือหุ้นส่วนออ สานัก านสอบบัญชี
๒๙๐.๑๓๕ ถ้ าอดีตบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีหรือหุ้นส่วนออ สานัก านสอบบัญชีได้ เอ้ า
ทา านกับบริษัทผู้รับบริการในตาแหน่ ใดตาแหน่ หนึ่ และยั มีการติดต่ อและเกี่ยวอ้ อ กับสานัก
านสอบบัญชีอย่า มีสาระสาคัญ ปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวมีสาระสาคัญและไม่มีมาตรการใดที่จะ
นามาป้ อ กันและลดปั ญหาและอุปสรรคนั้นให้ อยู่ ในระดับ ที่ยอมรั บได้ ดั นั้นถ้ าอดีต บุ คคลใด
บุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ ปฏิบัติ านสอบบัญชี หรือหุ้ นส่วนออ สานัก านสอบบัญชี ดาร ตาแหน่ เป็ น
กรรมการหรือเจ้ าหน้ าที่หรือพนัก านที่สามารถสั่ การและมีอิทธิพลอย่า มีสาระสาคัญในการจัดทา
บัญชีและ บการเ ินซึ่ สานัก านเป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสด ความเห็นปั ญหาและอุปสรรคด้ าน
ความเป็ นอิสระอาจจะยอมรับได้ ถ้ า
(ก) บุ ค คลที่ เ กี่ ย วอ้ อ ดั กล่ า วต้ อ ไม่ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ ห รื อ ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษใดๆ ที่ มี
สาระสาคัญจากสานัก านสอบบัญชีนอกเหนือจากผลตอบแทนที่กาหนดไว้ ก่อนหน้ าอย่า ค ที่
และจานวนที่ต้อ จ่ายไม่เป็ นสาระสาคัญต่อสานัก านสอบบัญชี
๕๙

(อ) บุคคลดั กล่าวต้ อ ไม่เอ้ าร่วมหรือปรากฏว่ามีส่วนร่วมในการดาเนินธุรกิจหรือกิจกรรมใดๆ ที่
เกี่ยวกับวิชาชีพในสานัก านสอบบัญชีโดยต่อเนื่อ
๒๙๐.๑๓๖ ในกรณีท่อี ดีตบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีหรือหุ้นส่วนออ สานัก านสอบบัญชี
เอ้ าไปทา านกับผู้รับบริการ านตรวจสอบบัญชีในตาแหน่ ใดตาแหน่ หนึ่ โดยไม่ มีการติดต่ อหรือ
เกี่ยวอ้ อ ที่มีสาระสาคัญระหว่ า สานัก านสอบบัญชีและบุคคลดั กล่ าว สาระสาคัญออ ปั ญหาและ
อุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระเรื่อ ความคุ้นเคยและการคุกคามโดยตร จากผู้รับบริการอึ้นอยู่กับปั จจัย
ต่า ๆ เช่น
 ตาแหน่ ออ บุคคลดั กล่าวที่ดาร อยู่ในผู้รับบริการ านตรวจสอบบัญชี
 ความเกี่ยวอ้ อ ใน านที่บุคคลดั กล่าวปฏิบัติในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี
 ช่ ว เวลาที่บุคคลดั กล่ าวพ้ นจากการเป็ นพนัก านหรือหุ้ นส่วนในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านหรือสานัก
านสอบบัญชี ก่อนที่จะเอ้ าไปร่วม านกับผู้รับบริการ และ
 ต าแหน่ ออ บุ ค คลดั กล่ า วในอณะที่เ ป็ นพนั ก านในกลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ านสอบบั ญ ชี ห รื อ ใน
สานัก านตรวจสอบบัญชี เช่ น พิจารณาว่ าบุคคลดั กล่ าวมีความรับผิดชอบในการติดต่ อกับ
ผู้ บริ หารออ ผู้ รับบริ ก าร านตรวจสอบบัญชี และผู้ มีหน้ าที่กากับ ดู แลกิจการอย่ า สม่ าเสมอ
หรือไม่
จะต้ อ มีการประเมินระดับความมีสาระสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคดั กล่าวและต้ อ หา
มาตรการป้ อ กันเพื่อ ยุติหรือลดระดับความมีสาระสาคัญให้ อยู่ ในระดับที่ยอมรั บได้ ตัวอย่ า ออ
มาตรการป้ อ กันรวมถึ
 การปรับเปลี่ยนแผน านการตรวจสอบบัญชีให้ เกิดความเหมาะสมมากยิ่ อึ้น
 การมอบหมายให้ บุคคลที่มีประสบการณ์มากเพีย พอกับผู้ซ่ึ เป็ นอดีตบุคคลใดบุคคล
หนึ่ ในกลุ่ มผู้ ปฏิบั ติ านตรวจสอบหรื อ หุ้ น ส่ วนออ สานัก านที่ไ ด้ เ อ้ าไปร่ วม านกับ
ผู้รับบริการ านตรวจสอบบัญชีเอ้ าไปเป็ นส่วนหนึ่ ออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี หรือ
 การจัดให้ มีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื่นซึ่ มิได้ เป็ นส่วนหนึ่ ออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบ
บัญชีสอบทาน านออ อดีตบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีหรืออดีต
หุ้นส่วนดั กล่าวที่ได้ เคยทา
๒๙๐.๑๓๗ ในกรณีท่อี ดีตหุ้ นส่วนออ สานัก านสอบบัญชีเคยร่ วม านในตาแหน่ ใดตาแหน่ หนึ่ ในอ ค์กร
แห่ หนึ่ และต่ อ มาอ ค์ ก รดั กล่ าวกลายเป็ นผู้ รั บบริ ก ารออ สานัก านสอบบั ญชี จ ะต้ อ มี ก าร
ประเมินความมีสาระสาคัญออ ปัญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระและหามาตรการป้ อ กันเพื่อ
ยุติหรือลดระดับความมีสาระสาคัญออ ปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒๙๐.๑๓๘ ปั ญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระเรื่อ ผลประโยชน์ส่วนตัวอาจเกิดอึ้ นได้ ถ้ าบุคคลใดบุคคล
หนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีมีเหตุผลที่เชื่อได้ แน่ว่าจะไปร่วม านกับผู้รับบริการ านตรวจสอบ
บัญชีในอนาคต สานัก านสอบบัญชีจะต้ อ มีนโยบายและแนวทา ให้ บุคคลดั กล่ าวชี้แจ ถึ การ
เจรจาและต่ อ รอ ในการจ้ า านนั้น โดยสานั ก านจะต้ อ ประเมิ นสาระสาคั ญออ ปั ญหาและ
อุ ป สรรคที่อ าจจะเกิ ด อึ้ น และหามาตรการป้ อ กั น ที่เ หมาะสมเพื่ อ ยุ ติ ห รื อ ลดระดั บ ความมี
๖๐

สาระสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคนั้นให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่ า ออ มาตรการป้ อ กัน
รวมถึ
 การให้ พนัก านที่เกี่ยวอ้ อ ดั กล่าวถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี
 การสอบทานดุลยพินิจที่สาคัญๆ ออ บุคคลดั กล่าว ในอณะที่ปฏิบัติ านเป็ นส่วนหนึ่ ออ กลุ่ม
ผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี
ผูร้ บั บริการตรวจสอบบัญชีที่เป็ นบริษทั มหาชน
๒๙๐.๑๓๙ อาจมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่อ ความคุ้นเคยและการคุกคามโดยตร จากผู้รับบริการได้ ถ้ าผู้สอบ
บัญชีหลักเอ้ าทา านในบริษัทผู้รับบริการที่เป็ นบริษัทมหาชนซึ่ มีบุคคลที่มีส่วนได้ เสียเป็ นจานวน
มาก โดย
(ก) ดาร ตาแหน่ กรรมการหรือเจ้ าหน้ าที่ระดับบริหารออ ผู้รับบริการ หรือ
(อ) ดาร ตาแหน่ พนัก านที่สามารถสั่ การและมีอทิ ธิพลอย่า มีสาระสาคัญในการจัดทาบัญชีและ
บการเ ินซึ่ สานัก านเป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสด ความเห็น
ประเด็นด้ านความเป็ นอิสระอาจจะยอมรับได้ ถ้ าผู้สอบบัญชี หลักดั กล่าวหยุดการเป็ นผู้สอบ
บัญชี หลักในกลุ่มผู้ ปฏิบัติ านสอบบั ญชี และออก บการเ ินในบริ ษัทดั กล่ าวเกินกว่ า ๑๒ เดือ น
มาแล้ วและผู้สอบบัญชีหลักดั กล่ าวไม่ ได้ เป็ นส่วนหนึ่ ออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีท่ตี รวจสอบ
บริษัทมหาชนดั กล่าว
๒๙๐.๑๔๐ ปั ญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระเรื่อ การคุกคามโดยตร จากผู้รับบริการอาจเกิดอึ้นได้ ถ้ า
อดีตหุ้ นส่วนอาวุโสหรือหุ้ นส่วนผู้จัดการออ สานัก านสอบบัญชีเอ้ าทา านในบริษัท ผู้รับบริการที่
เป็ นบริษัทมหาชนซึ่ มีบุคคลที่มีส่วนได้ เสียเป็ นจานวนมาก โดยดาร ตาแหน่ ดั นี้
(ก) พนัก านที่สามารถสั่ การและมีอทิ ธิพลอย่า มีสาระสาคัญในการจัดทาบัญชีและ บการเ ินซึ่
สานัก านเป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสด ความเห็น
(อ) กรรมการหรือเจ้ าหน้ าที่ระดับบริหารออ ผู้รับบริการ
ทั้ นี้ปัญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระอาจจะยอมรับได้ ถ้ าอดีตหุ้นส่วนอาวุโสหรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการออ สานัก านสอบบัญชีไม่ ได้ อยู่ในตาแหน่ ดั กล่ าวในสานัก านสอบบัญชี มากกว่ า ๑๒
เดือน
มาแล้ ว
๒๙๐.๑๔๑ ทั้ นี้ปัญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระสามารถยอมรับได้ ถ้ าอดีตผู้สอบบั ญชีหลักหรืออดีต
หุ้นส่วนอาวุโสหรือหุ้นส่วนผู้จัดการดาร ตาแหน่ ตามอ้ อ ๒๙๐.๑๓๙ และ ๒๙๐.๑๔๐ ซึ่ การดาร
ตาแหน่ ดั กล่าวเกิดจากการรวมตัวทา ธุรกิจ และ
(ก) ตาแหน่ ดั กล่าวไม่ได้ เกี่ยวอ้ อ โดยตร กับการรวมธุรกิจ
(อ) บุคคลดั กล่าวได้ รับประโยชน์หรือผลตอบแทนที่ไม่มีสาระสาคัญจากสานัก านเป็ นจานวนที่ได้
จ่ายเต็มไปแล้ ว นอกจากผลตอบแทนที่กาหนดไว้ ก่อนหน้ าอย่า ค ที่อีกและมีจานวนที่ต้อ จ่าย
ไม่เป็ นสาระสาคัญต่อสานัก านสอบบัญชี
๖๑

(ค) บุคคลดั กล่าวต้ อ ไม่เอ้ าร่วมหรือปรากฏว่ามีส่วนร่วมในการดาเนินธุรกิจหรือกิจกรรมใดๆ ที่
เกี่ยวกับวิชาชีพในสานัก านโดยต่อเนื่อ และ
( ) มีการปรึกษากับผู้ มีหน้ าที่กากับดูแลกิจการถึ การดาร ตาแหน่ ออ อดีตหุ้ นส่วนในบริษัท
ผู้รับบริการ
การให้ยืมตัวพนักงานของสานักงานสอบบัญชี
๒๙๐.๑๔๒ การให้ ยืมตัวพนัก านออ สานัก านสอบบัญชีกับผู้รับบริการอาจจะเกิด ปั ญหาและอุปสรรคด้ าน
ความเป็ นอิสระเกี่ยวกับการสอบทานผล านออ ตนเอ ได้ แต่อาจทาได้ ในช่ ว ระยะเวลาสั้นๆ โดย
บุคคลดั กล่าวจะต้ อ ไม่เกี่ยวอ้ อ กับเรื่อ ดั ต่อไปนี้
(ก) การให้ บริการ านอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีซ่ึ อัดกับอ้ อบั คับตามหมวดหัวอ้ อนี้
(อ) มีหน้ าที่กระทาการแทนผู้บริหารออ ผู้รับบริการ
ในทุกสถานการณ์ ผู้รับบริการจะต้ อ มีความรับผิดชอบในการควบคุม ดูแลการปฏิบัติ าน
ออ พนัก านที่ถูกยืมตัวไป จะต้ อ มีการประเมินระดับความมีสาระสาคัญและหามาตรการป้ อ กัน
เพื่ อ ยุ ติ หรื อลดระดั บความมี สาระสาคั ญออ ปั ญหาและอุ ปสรรคดั กล่ าว ตั วอย่ า ออ มาตรการ
ป้ อ กันรวมถึ
 การสอบทาน านซึ่ พนัก านที่ถูกยืมตัวเป็ นผู้ปฏิบัติ
 การกาหนดว่าพนัก านที่ถูกยืมตัวจะต้ อ ไม่มีส่วนเกี่ยวอ้ อ และรับผิดชอบในหน้ าที่หรือ
กิจกรรมใดๆ ในส่วนออ านตรวจสอบบัญชีในช่ว ที่ถูกยืมตัวไป หรือ
 การกาหนดว่าพนัก านที่ถูกยืมตัวจะต้ อ ไม่เป็ นส่วนหนึ่ ออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี
การให้บริการตรวจสอบบัญชี
๒๙๐.๑๔๓ ปัญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระเรื่อ ผลประโยชน์ส่วนตัว การสอบทาน านออ ตนเอ และ
ความคุ้ นเคยอาจเกิด อึ้นได้ ถ้ า บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ในกลุ่ม ผู้ ปฏิบั ติ านสอบบั ญชี เพิ่ เคยด าร
ตาแหน่ เป็ นกรรมการ หรือเจ้ าหน้ าที่ หรือพนัก านออ ผู้รับบริการ านตรวจสอบบัญชี ยกตัวอย่า
เช่น บุคคลคนดั กล่าวจะต้ อ ประเมินรายละเอียดใน บการเ ินซึ่ ตนเอ มีส่วนจัดเตรียมการบันทึก
บัญชีต่า ๆ ในอณะที่อยู่ในผู้รับบริการ
๒๙๐.๑๔๔ ในช่ว รอบเวลาออ ราย านการตรวจสอบบัญชี หากมีบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบ
บัญชี เคยเป็ นกรรมการหรื อเจ้ าหน้ าที่ หรื อพนัก านในบริ ษัทผู้ รับบริ ก าร านตรวจสอบบั ญชี ท่ี
สามารถสั่ การ และมีอทิ ธิพลอย่า มีสาระสาคัญในการจัดทาบัญชีและ บการเ ินซึ่ สานัก านเป็ นผู้
ตรวจสอบบัญชี และแสด ความเห็นจะทาให้ เกิด ปั ญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระโดยมี
สาระสาคัญเป็ นอย่า มาก จนไม่มีมาตรการใดที่จะป้ อ กันและลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับ
ที่ย อมรั บ ได้ ดั นั้ น ส านั ก านจะต้ อ ไม่ ม อบหมายให้ บุ ค คลดั กล่ า วเป็ นส่ ว นหนึ่ ออ กลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี
๒๙๐.๑๔๕ ปั ญหาและอุปสรรคความเป็ นอิสระด้ านผลประโยชน์ส่วนตัว การสอบทานผล านออ ตนเอ และ
ความคุ้ น เคยอาจเกิ ด อึ้นได้ หากมี บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ในกลุ่ม ผู้ ปฏิ บั ติ านสอบบั ญชี เคยเป็ น
กรรมการ หรื อเจ้ าหน้ าที่ หรือพนัก านที่สามารถสั่ การและมีอิทธิพลอย่ า มีสาระสาคัญในการ
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จัดทาบัญชีและ บการเ ินซึ่ สานัก านเป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสด ความเห็นในช่ ว ก่อนรอบ
เวลาราย านออ านตรวจสอบบั ญชี ตั วอย่ า เช่ น บุ ค คลดั กล่ าวด าร ต าแหน่ ในบริ ษัท ออ
ผู้รับบริการและมีส่วนในการตัดสินใจหรือทา านในช่ ว เวลาก่อนหน้ านี้และได้ นาอ้ อมูลเหล่านั้นมา
ใช้ เป็ นส่วนหนึ่ ใน านปัจจุบัน สาระสาคัญออ ปัญหาและอุปสรรคจะอึ้นอยู่กบั ปัจจัยต่า ๆ เช่น
 ตาแหน่ หน้ าที่ออ บุคคลดั กล่าวที่ดาร อยู่ในผู้รับบริการ านตรวจสอบบัญชี
 ช่ ว เวลาที่บุคคลดั กล่าวได้ ลาออกจากบริษัทผู้รับบริการก่อนที่จะเอ้ าร่ วมเป็ นบุคคลใดบุคคล
หนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี
 บทบาทออ บุคคลดั กล่าวในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี
ถ้ า ปั ญ หาและอุ ป สรรคดั กล่ า วมี ส าระส าคั ญ อย่ า ชั ด เจน ควรหามาตรการป้ อ กั น ที่
เหมาะสมเพื่ อลดระดับ ออ ปั ญหาและอุ ป สรรคให้ อ ยู่ ใ นระดับ ที่ยอมรั บได้ ตัวอย่ า ออ มาตรการ
ป้ อ กันคือ การจัดให้ มีการสอบทาน านซึ่ ทาโดยบุคคลดั กล่าวซึ่ อยู่ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี
การเป็ นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในบริษทั ผูร้ บั บริการตรวจสอบบัญชี
๒๙๐.๑๔๖ ในกรณีท่หี ้ ุนส่วนหรือพนัก านคนใดคนหนึ่ ในสานัก านสอบบัญชีเป็ นกรรมการหรือเจ้ าหน้ าที่ใน
บริษัทผู้รับบริการ านตรวจสอบบัญชีจะก่อให้ เกิด ปั ญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและการสอบทาน านออ ตนเอ อย่ า มีสาระสาคัญมากจนไม่ สามารถหาทา
ป้ อ กันและลดระดับปัญหาและอุปสรรคนั้นให้ เป็ นที่ยอมรับได้ ดั นั้น หุ้นส่วนหรือพนัก านในกลุ่ม
ผู้ ป ฏิ บั ติ านสอบบั ญ ชี จ ะต้ อ ไม่ ด าร ต าแหน่ กรรมการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ใ นบริ ษั ท ผู้ รั บ บริ ก าร
ตรวจสอบบัญชี
๒๙๐.๑๔๗ ตาแหน่ เลอานุ การบริ ษัทมีความหมายที่แตกต่า กันไปในแต่ ละอ ค์กร เลอานุการบริษัทมีหน้ าที่
ดูแล านในหลายๆ ส่วนโดยรวมถึ หน้ าที่ในการบริหารจัดการ เช่ น การบริหาร านบุคลากร การ
ดู แ ลรั ก ษาบั น ทึก อ้ อ มู ล หรื อ ทะเบี ย นต่ า ๆ ออ บริ ษั ท การควบคุ ม ดู แ ลให้ บริ ษั ท อยู่ ภ ายใต้
กฎระเบี ย บต่ า ๆ ให้ ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ การก ากับ ดู แ ลกิ จ การ ดั นั้น โดยทั่ว ไปแล้ ว ต าแหน่
เลอานุการบริษัทนี้ถือว่าเป็ นตาแหน่ ที่มีความเกี่ยวอ้ อ กับอ ค์กรอย่า ใกล้ ชิด
๒๙๐.๑๔๘ ในกรณีท่หี ้ ุนส่วนหรือพนัก านออ สานัก านสอบบัญชีได้ กระทาหน้ าที่เสมือนเป็ นเลอานุการบริษัท
ออ ผู้รับบริการตรวจสอบบัญชี อาจเกิดปั ญหาและอุปสรรคความเป็ นอิสระด้ านการสอบทาน าน
ออ ตนเอ และด้ านการใช้ ดุลยพินิจในสิ่ ที่ตนเอ เป็ นผู้สนับสนุนที่มีสาระสาคัญเป็ นอย่า มาก จน
ไม่มีมาตรการใดที่จะลดระดับความมีสาระสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคดั กล่าวให้ อยู่ในระดับที่
ยอมรั บได้ อย่ า ไรก็ต ามถึ มี การก าหนดในย่ อ หน้ า ๒๙๐.๑๔๖ แต่ ถ้ากฎหมาย ระเบียบหรื อ
แนวทา ปฏิบัติตามวิชาชี พท้ อ ถิ่นอนุ ญาตให้ กระทาได้ หน้ าที่และความรั บผิดชอบในตาแหน่
ดั กล่าวควรถูกจากัดอยู่เพีย ออบเอตออ านที่ทาเป็ นประจาวันและ านด้ านการบริหาร เช่ น การ
จัดทาราย านการประชุมและดูแลการยื่น บการเ ิน ในสถานการณ์ดั กล่าวจะต้ อ มีการประเมิน ถึ
ปั ญ หาด้ า นความเป็ นอิ ส ระและหามาตรการป้ อ กั น ที่เ หมาะสมเพื่ อ ยุ ติ ห รื อ ลดระดั บ ความมี
สาระสาคัญออ ปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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๒๙๐.๑๔๙ การสนับสนุ นและให้ คาแนะนาในส่วน านเลอานุ การออ อ ค์กรนั้น โดยทั่วไปไม่ ถือว่ าอาดความ
เป็ นอิสระ ถ้ าตราบใดผู้บริหารออ อ ค์กรมีการตัดสินใจที่เหมาะสม
ระยะเวลาในการให้บริการของพนักงานอาวุโส (รวมถึงการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีแก่ผูร้ บั บริการงาน
ตรวจสอบบัญชี)
ข้อบังคับทัว่ ไป
๒๙๐.๑๕๐ การใช้ พนัก านอาวุโสคนเดียวกันใน านตรวจสอบบัญชีเป็ นระยะเวลานานอาจทาให้ เกิด ปั ญหาและ
อุปสรรคด้ านความสนิท สนมและผลประโยชน์ส่ว นตั วที่ไม่ เ หมาะสม สาระสาคั ญออ ปั ญหาและ
อุปสรรคอึ้นอยู่กบั ปัจจัยต่า ๆ เช่น
 ระยะเวลาที่เคยเป็ นส่วนหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีออ บุคคลดั กล่าว
 บทบาทหน้ าที่ออ บุคคลดั กล่าวในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี
 โคร สร้ า ออ สานัก านสอบบัญชี
 ลักษณะออ าน
 มีการเปลี่ยนแปล ในผู้บริหารออ ผู้รับบริการตรวจสอบบัญชีหรือไม่ และ
 มีการเปลี่ยนแปล ในลักษณะและความซับซ้ อนออ รายการบัญชีและประเด็นการราย านออ
ผู้รับบริการหรือไม่
จะต้ อ มีการประเมินระดับความมีสาระสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคดั กล่ าว และต้ อ หา
มาตรการป้ อ กันเพื่ อ ยุ ติหรื อลดระดับ ปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ ในระดับที่ยอมรั บได้ ตัวอย่ า ออ
มาตรการป้ อ กันรวมถึ
 การหมุนเวียนพนัก านอาวุโสในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี
 การจัดให้ มีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื่นซึ่ มิได้ เป็ นส่วนหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบ
บัญชีสอบทาน านซึ่ พนัก านอาวุโสดั กล่าวเป็ นผู้ปฏิบัติ
 การจัดให้ มีการสอบทานคุณภาพออ านอย่า สม่าเสมอโดยผู้ท่มี ีความเป็ นอิสระทั้ จาก
ภายนอกหรือภายในสานัก านสอบบัญชี

ผูร้ บั บริการซึ่งเป็ นบริษทั มหาชน
๒๙๐.๑๕๑ ในกรณีท่ผี ้ ูรับบริการที่เป็ นบริษัทมหาชนซึ่ มีบุคคลที่มีส่วนได้ เสียเป็ นจานวนมาก ผู้ท่เี ป็ นผู้สอบบัญชี
หลักจะดาร ตาแหน่ ได้ ไม่ เกิน ๗ ปี และสามารถกลับมาเป็ นผู้สอบบัญชีได้ อีกครั้ หลั จาก ๒ ปี
หลั จากระยะเวลา ๗ ปี แรก โดยในระหว่า ๒ ปี ดั กล่าว จะต้ อ ไม่มีส่วนร่ วมใน านตรวจสอบบัญชี
การควบคุมคุณภาพ าน การให้ คาปรึกษาด้ านเทคนิคและประเด็นต่า ๆ ซึ่ จะมีผลกระทบโดยตร
กับผลออ การตรวจสอบบัญชีในผู้รับบริการรายนี้
๒๙๐.๑๕๒ นอกเหนือจากย่ อหน้ า ๒๙๐.๑๕๑ หากมีสถานการณ์ท่ไี ม่คาดคิดซึ่ อยู่เหนือการควบคุมออ สานัก
านสอบบัญชีเกิดอึ้นและเพื่อให้ านตรวจสอบบัญชีเป็ นไปอย่า มีคุณภาพ อนุโลมให้ ผ้ ูสอบบัญชีหลัก
ทาหน้ าที่ต่อไปได้ อกี ๑ ปี ถ้ ามีมาตรการในการยุติหรือลดปั ญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระให้
๖๔

อยู่ ใ นระดั บ ที่ยอมรั บ ได้ เช่ น ผู้ สอบบั ญชี ห ลั ก สามารถต่ อ อายุ อ อกไปได้ อีก ๑ ปี เนื่อ จากการ
หมุนเวียนไม่สามารถทาได้ เนื่อ จากมีเหตุการณ์ไม่ คาดคิด เช่ น ในกรณี ผ้ ูท่จี ะได้ รับมอบหมายเป็ น
ผู้สอบบัญชีคนต่อไปป่ วยอย่า รุนแร จนไม่สามารถทา านได้
๒๙๐.๑๕๓ ความสัมพันธ์ท่ยี าวนานออ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นกับผู้รับบริการซึ่ เป็ นบริษัทมหาชนซึ่ มีบุคคลที่มีส่วน
ได้ เสียเป็ นจานวนมากอาจจะก่ อให้ เกิด ปั ญหาและอุปสรรคความเป็ นอิสระเรื่ อ ความคุ้ น เคยและ
ผลประโยชน์ส่วนตัว สาระสาคัญออ ปัญหาและอุปสรรคอึ้นอยู่กบั ปัจจัยต่า ๆ เช่น
 ระยะเวลาที่ผ้ ูสอบบัญชีดั กล่าวให้ บริการแก่ผ้ ูรับบริการ
 บทบาทหน้ าที่ออ ผู้สอบบัญชีดั กล่าวในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี และ
 ลักษณะเนื้ อหาและความถี่อ อ ผู้ สอบบัญชี ดั กล่ าวที่มีต่ อผู้ บริ หารและผู้ มีห น้ าที่กากับ ดู แ ล
กิจการออ ผู้รับบริการ
จะต้ อ มีการประเมินระดับความมีสาระสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคดั กล่ าวและต้ อ หา
มาตรการป้ อ กันเพื่ อ ยุ ติหรื อลดระดับ ปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ ในระดับที่ยอมรั บได้ ตัวอย่ า ออ
มาตรการป้ อ กันรวมถึ
 การจัดให้ มีการหมุนเวียนออ ผู้สอบบัญชีท่านอื่น หรือไม่เช่ นนั้นก็ห้ามไม่ให้ ผ้ ูสอบบัญชี
ท่านนั้นมีส่วนเกี่ยวอ้ อ กับผู้รับบริการ านตรวจสอบบัญชี
 การจัดให้ มีการสอบทานคุณภาพออ านอย่า สม่าเสมอโดยผู้ท่มี ีความเป็ นอิสระทั้ จาก
ภายนอกหรือภายในสานัก านสอบบัญชี
๒๙๐.๑๕๔ เมื่อลูกค้ า านตรวจสอบบัญชีจะเปลี่ยนฐานะเป็ นบริษัทมหาชนซึ่ มีบุคคลที่มีส่วนได้ เสียเป็ นจานวน
มาก จะต้ อ มีการพิ จารณาระยะเวลาการหมุนเวียนออ ผู้ สอบบัญชี หลักในลูกค้ าดั กล่ าว ถ้ ามีการ
ให้ บริการมาแล้ ว ๕ ปี หรือน้ อยกว่ า ผู้สอบบัญชีคนดั กล่าวสามารถจะให้ บริการได้ อีกเป็ นจานวนปี
ส่วนต่า ออ ๗ ปี หักจากระยะเวลาที่ให้ บริการมาแล้ ว ถ้ าให้ บริการมาแล้ ว ๖ ปี หรือมากกว่า ก่อนที่
ลูกค้ าจะเปลี่ยนเป็ นบริษัทมหาชนผู้สอบบัญชีหลักสามารถที่จะให้ บริการได้ อีก ๒ ปี ก่อนที่จะมีการ
หมุนเวียน
๒๙๐.๑๕๕ ถ้ าสานัก านสอบบัญชีมีบุคคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์จากัด ในการที่จะปฏิบัติหน้ าที่เป็ น
ผู้สอบบัญชีหลักให้ กับผู้รับบริการที่เป็ นบริษัทมหาชนซึ่ มีบุคคลที่มีส่วนได้ เสียเป็ นจานวนมาก การ
หมุ น เวีย นผู้ ส อบบั ญ ชี ห ลั ก อาจจะไม่ ใ ช่ ม าตรการที่เ หมาะสม และถ้ า หน่ วย านก ากั บ ดู แ ลก็ใ ห้
อ้ อยกเว้ นกับสถานการณ์เช่ นนั้น ในกรณีน้ ีผ้ ู สอบบัญชี หลักอาจจะให้ บริ การผู้รับบริการรายหนึ่ ๆ
มากกว่า ๗ ปี โดยยั ไม่มีการหมุนเวียนได้ โดยเป็ นแนวทา เลือกที่ระบุโดยหน่วย านกากับดูแลเช่ น
การให้ มีการสอบทาน านจากบุคคลภายนอกที่มีความเป็ นอิสระ
การให้บริการที่ไม่ใช่การให้ความเชื่อมัน่ แก่ลูกค้างานสอบบัญชีของสานักงาน
๒๙๐.๑๕๖ โดยธรรมเนียมปฏิบัติสานัก านมักจะให้ บริการประเภทที่ไม่ใช่ การให้ ความเชื่อมั่นต่ า ๆ แก่ลูกค้ า
านสอบบัญชีตามความชานาญและความรู้ความสามารถออ ตน อย่า ไรก็ตามการให้ บริการที่ไม่ใช่
การให้ ความเชื่อมั่นอาจก่อให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระออ สานัก านหรือสมาชิกใน
๖๕

กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดอึ้นส่วนมากเกิดจากการสอบทานผล านออ
ตนเอ การมีผลประโยชน์ส่วนตนและการเป็ นผู้ให้ การสนับสนุน (advocacy threats)
๒๙๐.๑๕๗ การพั ฒนาออ ธุร กิจใหม่ การวิวัฒนาการออ ตลาดการเ ิ นและการเปลี่ยนแปล ทา เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทาให้ เป็ นไปได้ ยากที่จะสามารถระบุประเภทการให้ บริการที่ไม่ใช่ การให้ ความเชื่อมันที่
สานัก านอาจให้ บริ การแก่ ลูกค้ าสอบบั ญชี ได้ ครบทุ กประเภท ในกรณีท่ีไม่ มีแ นวปฏิบัติเป็ นการ
เฉพาะสาหรั บการ ให้ บริการที่ไม่ ใช่ การให้ ความเชื่อมั่นประเภทใดประเภทหนึ่ เป็ นการเฉพาะใน
ประมวลนี้ ให้ นาหลักการกรอบแนวคิด (Conceptual framework) มาประยุกต์ใช้ ในการพิจารณาเป็ น
แต่ละกรณีไป
๒๙๐.๑๕๘ ก่อนที่สานัก านจะรับ านบริการที่ไม่ ใช่ การให้ ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้ า านสอบบัญชี สานัก านควร
พิจารณาว่าการให้ บริการดั กล่ าวจะก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระหรื อไม่ ในการ
ประเมินความมีนัยสาคัญออ ปัญหาและอุปสรรคใดๆ ที่เกิดจากการให้ บริการ านที่ไม่ใช่การให้ ความ
เชื่อมั่น านใด านหนึ่ สานัก านควรพิจารณาถึ ผลกระทบต่อกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีถ้ามีเหตุผล
เชื่อว่าอาจเกิดอึ้นจากการให้ บริการที่ไม่ใช่การให้ ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้ าด้ วย หากปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดอึ้นไม่สามารถทาให้ ลดล อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการใช้ มาตรการป้ อ กันใดๆ ได้ สานัก าน
ไม่ควรให้ บริการ านที่ไม่ใช่ านให้ ความเชื่อมั่นนั้น
๒๙๐.๑๕๙ การให้ บริการที่ไม่ใช่การให้ ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้ า านสอบบัญชีอาจก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคต่อ
ความเป็ นอิสระอย่ า มีนัยสาคัญจนกระทั่ ไม่มีมาตรการป้ อ กันใดที่จะอจัดหรือลดผลกระทบให้ อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ อย่า ไรก็ตามการให้ บริการโดยไม่เจตนาดั กล่าวแก่กิจการที่เกี่ยวอ้ อ กัน ส่วน
านย่ อย หรือรายการเฉพาะใน บการเ ินออ ลูกค้ าที่กระทบต่ อความเป็ นอิสระอาจสามารถทาได้
หากปั ญหาและอุปสรรคต่ อความเป็ นอิสระได้ ลดล อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการดาเนินการให้ มี
ผู้สอบบัญชีอ่ ืนตรวจสอบบัญชีกิจการที่เกี่ยวอ้ อ กัน ส่วน านย่อยหรือรายการใดรายการหนึ่ เป็ นการ
เฉพาะใน บการเ ินนั้น หรือเมื่อสานัก านอื่นให้ บริการที่ไม่ใช่ การให้ ความเชื่อมั่นซา้ ในลักษณะที่ทาให้
สานัก านอื่นนั้นเป็ นผู้รับผิดชอบต่อ านออ ตน
๒๙๐.๑๖๐ สานัก านอาจให้ บริการ านที่ไม่ใช่ านให้ ความเชื่อมั่นที่ไม่อนุญาตให้ ทาภายใต้ อ้อกาหนดนี้แก่กจิ การ
ที่เกี่ยวอ้ อ กันออ ลูกค้ า านสอบบัญชีดั ต่อไปนี้
(ก) กิจการที่ไม่ใช่ลูกค้ า านสอบบัญชีท่มี ีอานาจควบคุมทา ตร หรือทา อ้ อมต่อลูกค้ า านสอบ
บัญชี
(อ) กิจการที่ไม่ใช่ ลูกค้ า านสอบบัญชีท่มี ีผลประโยชน์ทา การเ ินโดยตร ในลูกค้ า านสอบบัญชี
หากกิจการนั้นมีอิทธิพลอย่ า มีนัยสาคัญต่ อลูกค้ า านสอบบัญชี และผลประโยชน์ในลูกค้ า
านสอบบัญชีมีสาระสาคัญต่อกิจการ หรือ
(ค) กิจการที่ไม่ใช่ลูกค้ า านสอบบัญชีท่อี ยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกันกับลูกค้ า านสอบบัญชี
หากสรุปได้ อย่า สมเหตุสมผลว่า (ก) การให้ บริการที่ให้ น้ันไม่ก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรค
จากการสอบทาน านออ ตนเอ เพราะว่ า ผลลั พ ธ์ จ ากบริ ก ารนั้ น ไม่ ไ ด้ เ กี่ ย วกั บ วิ ธี ก าร
ตรวจสอบบัญชี และ (อ) ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการให้ บริการดั กล่าวได้ ถูกอจัดหรือ
ทาให้ ลดล อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมาตรการป้ อ กันที่นามาใช้
๖๖

๒๙๐.๑๖๑ การให้ บริการที่ไม่ใช่ านให้ ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้ า านสอบบัญชีท่เี ปลี่ยนสถานภาพเป็ นกิจการที่มีส่วน
ได้ เสียต่อสาธารณะ (Public interest entity) ไม่ถือว่าอัดต่อความเป็ นอิสระออ สานัก านในกรณี
ดั ต่อไปนี้
(ก) การให้ บริการที่ไม่ใช่การให้ ความเชื่อมั่นที่เคยให้ บริการในอดีตเป็ นไปตามอ้ อกาหนดเกี่ยวกับ
ลูกค้ า านสอบบัญชีท่ไี ม่ใช่กจิ การที่มีส่วนได้ เสียต่อสาธารณะ
(อ) การให้ บริการที่อนุญาตในหมวดนี้สาหรับลูกค้ า านสอบบัญชีท่เี ป็ นกิจการที่มีส่วนได้ เสียต่ อ
สาธารณะได้ ส้ นิ สุดล ก่อนหรือทันทีท่ลี ูกค้ าได้ เปลี่ยนสถานภาพเป็ นกิจการที่มีส่วนได้ เสียต่ อ
สาธารณะ และ
(ค) สานัก านได้ ใช้ มาตรการป้ อ กันในกรณีท่จี าเป็ นเพื่ออจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคต่อความ
เป็ นอิสระจากการให้ บริการให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ความรับผิดชอบของฝ่ ายบริหาร
๒๙๐.๑๖๒ ฝ่ ายบริหารออ กิจการมีหน้ าที่รับผิดชอบในการดาเนินกิจกรรมต่า ๆ ในกิจการเพื่อประโยชน์สู สุด
ออ ผู้มีส่วนได้ เสียออ กิจการ ดั นั้นจึ เป็ นไปได้ ยากที่จะระบุทุกๆ กิจกรรมที่เป็ นความรับผิดชอบ
ออ ฝ่ ายบริหารได้ อย่ า ไรก็ตามความรับผิดชอบออ ฝ่ ายบริ หารเกี่ยวอ้ อ กับการชี้นาและกาหนด
ทิศทา ออ กิจการ ทั้ นี้รวมถึ การตัดสินใจที่สาคัญๆ เกี่ยวกับการจัดหา การใช้ และการควบคุ ม
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทา การเ ิน ทรัพยากรทา กายภาพและทรัพยากรที่ไม่มีตัวตนออ กิจการ
๒๙๐.๑๖๓ การที่จะระบุว่ากิจกรรมใดเป็ นหน้ าที่ความรับผิดชอบออ ฝ่ ายบริหารหรือไม่อ้ นึ อยู่กบั สถานการณ์และ
ต้ อ ใช้ ดุลยพินิจในการพิจารณา ตัวอย่า ออ กิจกรรมที่โดยปกติจะถือเป็ นหน้ าที่ความรับผิดชอบออ
ฝ่ ายบริหารมีดั นี้
 การกาหนดนโยบายและทิศทา เชิ กลยุทธ์
 การชี้นาและการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ านออ พนัก าน
 การอนุมัติรายการต่า ๆ
 การตัดสินใจว่าจะปฏิบัติตามอ้ อเสนอแนะใดออ สานัก านหรือบุคคลที่สาม
 การรับผิดชอบในการจัดเตรียมและการนาเสนอ บการเ ินที่เป็ นไปตามแม่ บทการราย านทา
การเ ินที่ใช้ อยู่ และ
 การรับผิดชอบในการออกแบบ การนาไปใช้ และดาร ไว้ ซ่ึ การควบคุมภายใน
๒๙๐.๑๖๔ กิจกรรมที่เป็ น านประจาวันหรือ านบริหารทั่วไปหรือเกี่ยวกับเรื่อ ที่ไม่สาคัญ โดยทั่วไปจะไม่ถือว่า
เป็ นความรับผิดชอบออ ฝ่ ายบริหาร ตัวอย่า เช่น การบันทึกรายการที่ไม่สาคัญที่ได้ รับการอนุมัติจาก
ฝ่ ายบริ ห ารแล้ ว หรื อ การติ ด ตามให้ มี ก ารยื่น ภาษี ใ ห้ ทัน เวลาและการแจ้ ให้ ลูก ค้ าทราบถึ วั น ที่
ดั กล่าวไม่ถือเป็ นความรับผิดชอบออ ฝ่ ายบริหาร นอกจากนี้การให้ คาแนะนาหรืออ้ อเสนอแนะเพื่อ
ช่วยฝ่ ายบริหารในการลดความรับผิดชอบออ ตนไม่ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบออ ฝ่ ายบริหาร
๒๙๐.๑๖๕ หากสานัก านต้ อ รับผิดชอบ านบริหารให้ กับลูกค้ า านสอบบัญชี ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดอึ้นอาจมี
นั ย ส าคั ญ จนไม่ มี ม าตรการป้ อ กั น ใดที่ จ ะลดปั ญ หาและอุ ป สรรคให้ อยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้
ตัวอย่า เช่น การตัดสินใจเลือกดาเนินการตามคาแนะนาออ สานัก านทาให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรค
๖๗

จากการสอบทานผล านออ ตนเอ และการมีผลประโยชน์ ส่วนตน นอกจากนี้การรั บผิดชอบ าน
บริหารจะก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคจากความคุ้นเคยเนื่อ จากสานัก านเริ่มมีความคุ้ นเคยกับ
ทัศนะและผลประโยชน์ออ ผู้ บ ริ ห าร ดั นั้นสานัก านไม่ ค วรรั บ ผิ ด ชอบ านบริ ห ารให้ กับ ลูก ค้ า
านสอบบัญชี
๒๙๐.๑๖๖ เพื่อหลีกเลี่ย ความเสี่ย จากการรับผิดชอบในฐานะฝ่ ายบริหาร เมื่อสานัก านให้ บริการ านที่ไม่ ใช่
การให้ ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้ า านสอบบัญชี สานัก านควรมั่นใจว่ามีสมาชิกออ ฝ่ ายบริหารอย่า น้ อย
หนึ่ ท่านรับผิดชอบในการใช้ ดุลยพินิจและการตัดสินใจที่สาคัญซึ่ เป็ นความรับผิดชอบอันเหมาะสม
ออ ฝ่ ายบริหาร รวมถึ การประเมินผล านจากการให้ บริการและรับผิดชอบในการให้ ดาเนินการตาม
ผล านออ านบริการเหล่านี้จะลดความเสี่ย ออ สานัก านจากการใช้ ดุลยพินิจหรือการตัดสินใจที่
สาคัญแทนผู้บริหารโดยไม่ต้ั ใจ ความเสี่ย จะสามารถลดล ได้ อีกหากสานัก านให้ โอกาสลูกค้ าใน
การใช้ ดุลยพิ นิจ หรื อ ตัด สินใจโดยตั้ อยู่ บ นวัต ถุ ประส ค์แ ละการวิเคราะห์ อย่ า โปร่ ใสและการ
นาเสนอประเด็นปัญหา

การบันทึกรายการบัญชีและการจัดทางบการเงิน
เรื่องทัว่ ไป
๒๙๐.๑๖๗ ฝ่ ายบริ หารมีห น้ าที่รั บผิ ด ชอบในการจั ดท าและการนาเสนอ บการเ ิน ให้ เ ป็ นไปตามแม่ บ ทการ
ราย านทา การเ ินที่นามาปฏิบัติ ความรับผิดชอบดั กล่าวรวมถึ
 การจัดทาหรือเปลี่ยนแปล การบันทึกรายการเบื้อ ต้ นหรือการจัดประเภทรายการออ ธุรกรรม
ต่า ๆ และ
 จัดเตรียมหรือเปลี่ยนแปล เอกสารหรืออ้ อมูลเบื้อ ต้ น ในรูปแบบอีเลคโทรนิคหรือรูปแบบอื่น
จัดหาหลักฐานประกอบรายการที่เกิดอึ้น (เช่ น คาสั่ ซื้อ บันทึกเวลาการทา านออ พนัก าน และ
คาสั่ ซื้อสินค้ าออ ลูกค้ า)
๒๙๐.๑๖๘ การให้ บริ ก ารจั ด ท าบั ญ ชี แ ก่ ลู ก ค้ า านสอบบั ญ ชี เช่ น การจั ด ท าบั ญ ชี แ ละการจั ด ท า บการเ ิ น
ก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคต่ อการสอบทานผล านออ ตนเอ หากในเวลาต่ อมาสานัก านเป็ น
ผู้สอบบัญชีออ ลูกค้ ารายนั้น
๒๙๐.๑๖๙ ในการตรวจสอบบัญชีสานัก านจาเป็ นที่ต้อ มีการปรึกษาหารือระหว่า สานัก านกับฝ่ ายบริหารออ
ลูกค้ าซึ่ อาจเกี่ยวอ้ อ กับ
 การประยุ ก ต์ ใ ช้ ม าตรฐานการบั ญชี ห รื อ นโยบายการบั ญชี แ ละประมวลการเปิ ดเผยอ้ อ มู ลใน
บการเ ิน
 ความเหมาะสมออ การควบคุมทา การเ ินและบัญชี และวิธีทีใช้ ในการกาหนดจานวนเ ินออ
สินทรัพย์และหนี้สนิ หรือ
 การเสนอรายการปรับปรุ รายการบัญชี
กิจกรรมเหล่ านี้ถือเป็ นปกติในกระบวนการตรวจสอบบัญชี และไม่ ถือเป็ นปั ญหาและอุปสรรคต่ อ
ความ
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เป็ นอิสระ
๒๙๐.๑๗๐ ในทานอ เดียวกันลูกค้ าอาจออความช่วยเหลือทา วิชาการจากสานัก านในประเด็นต่า ๆ เช่ น ปั ญหา
การกระทบยอดรายการบัญชีหรือการวิเคราะห์และการรวบรวมอ้ อมูลเพื่อราย านต่อหน่วย านทา
ราชการ นอกจากนี้ลูกค้ าอาจออคาแนะนาทา วิชาการเกี่ยวกับปั ญหาทา บัญชี เช่ น การปรับปรุ บ
การเ ิ นที่จัดท าตามแม่ บ ทการราย านทา การเ ิ นหนึ่ ให้ เป็ นไปตามแม่ บทฯ อื่น (ตัวอย่ า เช่ น
เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายบัญชีออ กลุ่มกิจการ หรือเพื่อปรับปรุ ให้ เป็ นไปตามแม่ บทการราย าน
ทา การอื่น เช่น มาตรฐานการราย านทา การเ ินระหว่า ประเทศ) การให้ บริการดั กล่าวโดยทั่วไป
ไม่ ถือว่ ากระทบต่ อความเป็ นอิสระหากสานัก านไม่ ได้ ทาหน้ าที่รับผิดชอบในฐานะฝ่ ายบริหารออ
ลูกค้ า
ลูกค้างานสอบบัญชีที่ไม่ใช่กิจการที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ
๒๙๐.๑๗๑ สานัก านอาจให้ บริ การที่เกี่ยวอ้ อ กับการจัดทาบัญชีและ บการเ ินแก่ลูกค้ า านสอบบัญชีท่ไี ม่ ใช่
กิจการที่มีส่วนได้ เสียต่อสาธารณะ เมื่อบริการนั้นเป็ นไปในลักษณะ านประจาวันหรือ านทา วิชาการ
หากปั ญหาและอุปสรรคต่ อการสอบทานผล านออ ตนเอ ที่เกิดอึ้นลดล อยู่ในระดับที่ยอมรั บได้
ตัวอย่า ออ านบริการดั กล่าว ได้ แก่
 การให้ บริการเกี่ยวกับเ ินเดือนพนัก านจากฐานอ้ อมูลออ ลูกค้ า
 การบันทึกรายการที่ลูกค้ าได้ ตัดสินใจหรือได้ อนุมัติการจัดประเภทรายการบัญชีท่เี หมาะสม
 การผ่านรายการที่ลูกค้ าได้ กาหนดรหัสไว้ ไปยั บัญชีแยกประเภท
 การผ่านรายการที่ได้ รับอนุมัติจากลูกค้ าไปยั บทดลอ และ
 การจัดทา บการเ ินจากอ้ อมูลใน บทดลอ
ในทุกกรณี สานัก านควรประเมินถึ ความมีนัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดอึ้นและควร
หามาตรการป้ อ กันที่จาเป็ นมาใช้ เพื่ออจัดหรือลดให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่ า ออ มาตรการ
ป้ อ กันมีดั นี้
 การด าเนิ น การให้ บุค คลที่ไ ม่ ไ ด้ เป็ นสมาชิ ก ออ กลุ่ มผู้ ป ฏิบั ติ านสอบบั ญชี เ ป็ นผู้ ให้ บ ริ ก าร
ดั กล่าว
 หากบุคคลที่เป็ นสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีเป็ นผู้ให้ บริการดั กล่าว สานัก านควร
จั ด ให้ หุ้ นส่ ว นหรื อ พนั ก านอาวุ โ สที่ มี ป ระสบการณ์ ท่ี เ หมาะสมที่ ไ ม่ ไ ด้ ร่ ว มอยู่ ใ นกลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีสอบทาน านนั้น
ลูกค้างานสอบบัญชีที่เป็ นกิจการที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ
๒๙๐.๑๗๒ ยกเว้ นในสถานการณ์ฉุกเฉิน สานัก านไม่ควรให้ บริการจัดทาบัญชีรวมถึ บริ การเกี่ยวกับเ ินเดือน
พนัก าน หรือจัดทา บการเ ินแก่ลูกค้ าสอบบัญชีซ่ึ สานัก านเป็ นผู้แสด ความเห็นต่อ บการเ ินนั้น
หรืออ้ อมูลทา การเ ินที่นามาใช้ จัดทา บการเ ิน
๒๙๐.๑๗๓ แม้ ว่าได้ กาหนดไว้ ในย่ อ หน้ า ๒๙๐.๑๗๒ แล้ วก็ต าม สานัก านอาจให้ บริ การจัด ทาบัญชี รวมถึ
บริการเกี่ยวกับเ ินเดือนพนัก านและการจัดทา บการเ ินหรืออ้ อมูลทา การเ ินอื่นซึ่ เป็ น านที่มี
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ลักษณะเป็ น านประจาวันหรือ านทา วิชาการแก่ส่วน านหรือกิจการที่เกี่ยวอ้ อ กันกับลูกค้ า านสอบ
บัญชีท่เี ป็ นกิจการที่มีส่วนได้ เสียต่ อสาธารณะ หากบุคคลที่ให้ บริการดั กล่ าวไม่ ได้ เป็ นสมาชิกออ
กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี และ
(ก) หน่วย านหรือกิจการที่เกี่ยวอ้ อ กันนั้นเป็ นหน่วย านหรือกิจการที่ไม่ใช่ ส่วน านที่มีนัยสาคัญ
ใน บการเ ินที่ตนแสด ความเห็น หรือ
(อ) การบริ ก ารที่เ กี่ ยวกั บ ประเด็น ที่ไ ม่ มี นั ย ส าคั ญ ต่ อ บการเ ิ น ออ หน่ ว ย านหรื อ กิ จ การที่
เกี่ยวอ้ อ กัน
สถานการณ์ฉุกเฉิน
๒๙๐.๑๗๔ สานัก านอาจให้ บริการจัดทาบัญชีแก่ลูกค้ า านสอบบัญชีท่ไี ม่อนุญาตให้ กระทาได้ ภายใต้ อ้อกาหนดนี้
ในกรณีฉุกเฉินหรือในสถานการณ์ท่ไี ม่ปกติเมื่อลูกค้ า านสอบบัญชีไม่สามารถดาเนินการอื่นได้ กรณี
นี้อาจเกิดอึ้นเมื่อ (ก) สานัก านเท่านั้นที่มีทรัพยากรและความรู้เกี่ยวกับระบบและการทา านออ
ลูกค้ าที่จะสามารถช่ วยจัดทาบัญชีและ บการเ ินให้ เสร็จทันเวลา และ (อ) การจากัดการให้ บริการ
ออ สานัก านเป็ นผลให้ เกิดความยุ่ ยากที่สาคัญแก่ลูกค้ า (ตัวอย่ า เช่ น อาจทาให้ ลูกค้ าไม่สามารถ
ปฏิบัติตามอ้ อกาหนดในการราย านออ หน่ วยราชการได้ ) ในสถานการณ์ดั กล่ าวต้ อ ปฏิบัติตาม
เ ่ อื นไอ ดั นี้
(ก) บุคคลที่ให้ บริการดั กล่าวต้ อ ไม่เป็ นสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี
(อ) การให้ บ ริ ก ารดั กล่ า วเป็ นการให้ บริ ก ารในช่ ว ระยะเวลาสั้นๆ และไม่ ไ ด้ ค าดว่ าจะต้ อ
ให้ บริการต่อเนื่อ และ
(ค) ได้ หารือสถานการณ์ดั กล่าวกับผู้มีหน้ าที่กากับดูแลกิจการแล้ ว
การให้บริการประเมินมู ลค่า (Valuation Services)
ประมวลทัว่ ไป
๒๙๐.๑๗๕ การประเมิ น มู ล ค่ า ประกอบด้ วยการตั้ สมมติ ฐ านอัน เกี่ย วเนื่ อ กับ การพั ฒนาในอนาคต การ
ประยุกต์ใช้ วิธีการและเทคนิคที่เหมาะสมและการผสมผสานทั้ สอ ประการในการคานวณมูลค่ า
หรือช่ว ออ มูลค่าออ สินทรัพย์ หนี้สนิ หรือออ กิจการโดยรวม
๒๙๐.๑๗๖ การให้ บริการประเมินมูลค่าแก่ลูกค้ า านสอบบัญชีอาจก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคจากการสอบ
ทานผล านออ ตนเอ ความมีอยู่จริ และความมีนัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคดั กล่าวอึ้นอยู่
กับปัจจัยต่า ๆ ได้ แก่
 การประเมินมูลค่านั้นมีผลกระทบอย่า มีนัยสาคัญต่อ บการเ ินหรือไม่
 ระดับความมีส่วนร่วมออ ลูกค้ าในการตัดสินใจและการอนุมัติวิธีการประเมินมูลค่าและเรื่อ ที่มี
นัยสาคัญที่ต้อ ใช้ ดุลยพินิจ
 วิธกี ารประเมินมูลค่าและแนวปฏิบัติออ ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถนามาประยุกต์ใช้
 สาหรับการประเมินมูลค่าที่เกี่ยวกับวิธีการที่เป็ นมาตรฐานหรือที่มีกาหนดไว้ ต้อ พิจารณาระดับ
การใช้ ดุลยพินิจ (subjectivity) เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวอ้ อ
 ความน่าเชื่อถือและความครอบคลุมออ อ้ อมูลที่เกี่ยวอ้ อ
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 ระดับการพึ่ พาเหตุการณ์ในอนาคตซึ่ มีลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปล ที่มีนัยสาคัญ
ต่อมูลค่าที่ประเมิน
 เนื้อหาและความชัดเจนออ การเปิ ดเผยอ้ อมูลใน บการเ ิน
สานัก านควรประเมินความมีนัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคต่า ๆ และดาเนินมาตรการ
ป้ อ กันเพื่ออจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้ อ กัน
รวมถึ
 การจัดให้ มีผ้ ูเชี่ยวชาญที่ไม่ได้ เกี่ยวอ้ อ กับการให้ บริการประเมินมูลค่าสอบทาน านสอบ
บัญชีหรือการประเมินมูลค่า หรือ
 การดาเนินการไม่ให้ ผ้ ูท่ใี ห้ บริการประเมินมูลค่ามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ านสอบบัญชี
๒๙๐.๑๗๗ การประเมินมูลค่ าบา รายการไม่ เกี่ยวอ้ อ กับการใช้ ดุลยพินิจในระดับที่มีนัยสาคัญ กรณีน้ ีเกิดอึ้น
เมื่ออ้ อสมมติฐานกาหนดโดยอ้ อกฎหมายหรือกฎระเบียบหรือเป็ นที่ยอมรับโดยทั่วไป และเทคนิค
และวิ ธีก ารที่ใ ช้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่ย อมรั บ ทั่ว ไปหรื อ ตามอ้ อ กฎหมายหรื อ กฎระเบี ยบใน
สถานการณ์ดั กล่ าว ผลที่ได้ จากการประเมินมูลค่ าโดยผู้ประเมินสอ รายหรือมากกว่ าไม่ น่าจะมี
ความแตกต่า อย่า เป็ นนัยสาคัญ
๒๙๐.๑๗๘ หากสานัก านได้ รับการร้ อ ออให้ ให้ บริการประเมินมูลค่าเพื่อเป็ นการช่ วยลูกค้ า านสอบบัญชีตาม
ประมวลในการราย านทา ภาษีหรือเพื่อวัตถุประส ค์ในการวา แผนภาษีและผลการประเมินมูลค่า
นี้ ไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบโดยตร ต่อ บการเ ิน ให้ นาประมวลในย่อหน้ า ๒๙๐.๑๙๑ มาถือปฏิบัติ
ลูกค้างานสอบบัญชีที่ไม่ใช่กิจการที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ
๒๙๐.๑๗๙ ในกรณีท่ลี ูกค้ า านสอบบัญชีไม่ใช่ กิจการที่มีส่วนได้ เสียต่ อสาธารณะ หากมีการให้ บริการประเมิน
มูลค่าที่มีผลกระทบอย่า มีนัยสาคัญต่อ บการเ ินที่สานัก านเป็ นผู้แสด ความเห็นและการประเมิน
มูลค่ านั้นเกี่ยวอ้ อ กับการใช้ ดุลยพินิจในระดับที่มีนัยสาคัญ ไม่มีมาตรการป้ อ กันใดที่สามารถจะ
ลดปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ อ การสอบทานผล านออ ตนเอ ให้ อยู่ ใ นระดั บ ที่ย อมรั บ ได้ ดั นั้ น
สานัก านไม่ควรให้ บริการการประเมินมูลค่าดั กล่าวแก่ลูกค้ า านสอบบัญชี
ลูกค้างานสอบบัญชีที่เป็ นกิจการที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ
๒๙๐.๑๘๐ สานัก านไม่ ควรให้ บริการ านประเมินมูลค่ าแก่ลูกค้ า านสอบบัญชีท่เี ป็ นกิจการที่มีส่วนได้ เสียต่ อ
สาธารณะ หากการประเมินมูลค่ านั้นมีผลกระทบอย่ า มีนัยสาคัญต่ อ รายการใดรายการหนึ่ หรื อ
โดยรวมต่อ บการเ ินที่สานัก านเป็ นผู้แสด ความเห็น
การให้บริการด้านภาษีอากร
๒๙๐.๑๘๑ การให้ บริการด้ านภาษีอากรประกอบด้ วยการให้ บริการประเภทต่า ๆ รวมถึ บริการดั ต่อไปนี้
 การจัดเตรียมแบบยื่นแสด รายการเพื่อเสียภาษี
 การคานวณภาษีเพื่อวัตถุประส ค์ในการบันทึกรายการบัญชี
 การวา แผนภาษีและการให้ คาปรึกษาทา ภาษีอ่นื ๆ และ
 การให้ ความช่วยเหลือกรณีมีอ้อพิพาททา ภาษี
๗๑

บริ การด้ านภาษีอากรแก่ ลูกค้ า านสอบบัญชี แต่ ละด้ านที่กล่ าวไว้ อ้า ต้ นสามารถแยกการ
ให้ บริการออกจากกันได้ อย่า ไรก็ดี ในทา ปฏิบัติการให้ บริการเหล่านี้มีความเกี่ยวอ้ อ กัน
๒๙๐.๑๘๒ การให้ บริการด้ านภาษีอากรก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคต่ อการสอบทานผล านออ ตนเอ และ
การเป็ นผู้ให้ การสนับสนุน การดาร อยู่และความมีนัยสาคัญออ ปัญหาและอุปสรรคอึ้นอยู่กับปั จจัย
ต่า ๆ ได้ แก่
 ระบบการประเมิ น ภาษี แ ละการตรวจสอบภาษี โ ดยเจ้ า หน้ า ที่แ ละบทบาทออ สานัก านใน
กระบวนการดั กล่าว
 ความซับซ้ อนออ บทบัญญัติภาษีท่เี กี่ยวอ้ อ และระดับการใช้ ดุลยพินิจในการพิจารณา
 ลักษณะเฉพาะออ แต่ละ าน
 ระดับความชานาญด้ านภาษีออ พนัก านออ ลูกค้ า

การจัดเตรียมแบบยื่นแสดงรายการภาษี
๒๙๐.๑๘๓ การให้ บริการจัดเตรียมแบบยื่นแสด รายการภาษีเกี่ยวอ้ อ กับการช่วยเหลือลูกค้ าในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบในการราย านทา ภาษีโดยการร่ า และกรอกอ้ อมูล รวมถึ จานวนภาษีท่ตี ้ อ เสีย (โดย
ปกติเป็ นรูปแบบมาตรฐาน) เพื่ อนายื่นต่ อหน่ วย านทา ภาษีท่ีเกี่ยวอ้ อ การให้ บริการดั กล่ าว
รวมถึ การให้ คาแนะนาในการกรอกแบบสาหรับรายการในอดีตและการตอบคาถามเจ้ าหน้ าที่ใน
นามออ ลู ก ค้ า เพื่ อ ให้ อ้ อ มู ล และการวิเ คราะห์ เ พิ่ ม เติ ม (รวมถึ การอธิ บ ายและการให้ ความ
สนั บ สนุ น ทา เทคนิ ค สาหรั บ วิ ธี ก ารที่ใ ช้ ) การให้ บ ริ ก ารจั ด เตรี ย มแบบยื่ นแสด รายการภาษี
โดยทั่วไปมาจากอ้ อมูลในอดีตและส่วนใหญ่เกี่ยวอ้ อ กับการวิเคราะห์และการนาเสนออ้ อมูลในอดีต
ภายใต้ กฎหมายที่บั คับใช้ อยู่ รวมถึ แนวปฏิบัติต่า ๆ นอกจากนี้การยื่นแบบแสด รายการภาษี
อึ้นอยู่ กับการสอบทานหรื อกระบวนการอนุ มัติอ อ เจ้ าหน้ าที่สรรพากรที่เห็นสมควร ดั นั้นการ
ให้ บริการดั กล่าวโดยทั่วไปไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อความเป็ นอิสระหากผู้บริหารเป็ นผู้รับผิดชอบ
ต่อการยื่นเสียภาษีรวมถึ การใช้ ดุลยพินิจที่สาคัญๆ
การคานวณภาษีเพือ่ วัตถุประสงค์ในการบันทึกรายการบัญชี
ลูกค้างานสอบบัญชีที่ไม่ใช่กิจการที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ
๒๙๐.๑๘๔ การคานวณภาษีเ ินได้ และหนี้สนิ (สินทรัพย์) ภาษีเ ินได้ รอตัดบัญชีสาหรับลูกค้ า านสอบบัญชี
เพื่อวัตถุประส ค์ในการบันทึกรายการบัญชีซ่ึ ในภายหลั ต้ อ ถูกตรวจสอบโดยสานัก านก่อให้ เกิด
ผลกระทบในการสอบทานผล านออ ตนเอ ความมีนัยสาคัญออ ปัญหาและอุปสรรคอึ้นอยู่กบั
(ก) ความซับซ้ อนออ กฎหมายและกฎระเบียบทา ภาษีท่เี กี่ยวอ้ อ และระดับความมีนัยสาคัญออ
การใช้ ดุลยพินิจในการตัดสินใจ
(อ) ระดับออ ความชานาญทา ภาษีออ บุคลากรออ ลูกค้ า และ
(ค) ความมีสาระสาคัญออ จานวนเ ินที่มีต่อ บการเ ิน
สานัก านควรดาเนินมาตรการป้ อ กันที่จาเป็ นเพื่ออจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้ อ กันรวมถึ
๗๒

 การใช้ ผ้ ู เชี่ ยวชาญที่ไม่ ได้ เป็ นสมาชิ กออ กลุ่มผู้ ปฏิบัติ านสอบบัญชี ในการให้ บริ การ
ดั กล่าว
 หากสมาชิ ก ออ กลุ่ ม ผู้ ป ฏิบั ติ านสอบบั ญชี เป็ นผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารดั กล่ าว ส านั ก านควร
ดาเนินการให้ ห้ ุนส่วนหรือพนัก านระดับอาวุโสที่มีประสบการณ์ท่เี หมาะสม ที่ไม่ได้ ร่วม
อยู่ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีสอบทาน านนั้น
 การออคาแนะนาในการให้ บริการดั กล่าวจากผู้เชี่ยวชาญด้ านภาษีภายนอก
ลูกค้างานสอบบัญชีที่เป็ นกิจการที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ
๒๙๐.๑๘๕ ยกเว้ นในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในกรณีท่ลี ูกค้ า านสอบบัญชีเป็ นกิจการที่มีส่วนได้ เสียต่อสาธารณะ
สานัก านไม่ควรคานวณภาษีท่ตี ้ อ เสียและหนี้สนิ (สินทรัพย์) ภาษีเ ินได้ รอตั ดเพื่อวัตถุประส ค์
ในการบันทึกรายการบัญชีท่มี ีสาระสาคัญต่อ บการเ ินที่สานัก านแสด ความเห็น
๒๙๐.๑๘๖ สานัก านอาจให้ บริการคานวณภาษีเ ินได้ ท่ตี ้ อ เสียและหนี้สนิ (สินทรัพย์) ภาษีเ ินได้ รอตัดแก่
ลูกค้ า านสอบบัญชีท่ไี ม่อนุ ญาตให้ กระทาได้ ภายใต้ ประมวลนี้ในกรณีฉุกเฉินหรือในสถานการณ์ท่ี
ไม่ปกติเมื่อลูกค้ า านสอบบัญชีไม่สามารถดาเนินการอื่นได้ กรณีน้ ีอาจเกิดอึ้นเมื่อ (ก) สานัก าน
เท่านั้นที่มีทรั พยากรและความรู้ท่ีจาเป็ นเกี่ยวกับ ธุรกิจออ ลูก ค้ าที่จะสามารถช่ วยลูกค้ าในการ
คานวณภาษีเ ินได้ ท่ตี ้ อ เสียและหนี้สิน (สินทรัพย์) ภาษีเ ินได้ รอตัดบัญชีให้ เสร็จทันเวลา และ
(อ) การจากัดการให้ บริการออ สานัก านเป็ นผลให้ เกิดความยุ่ ยากที่สาคัญแก่ลูกค้ า (ตัวอย่า เช่ น
อาจท าให้ ลูก ค้ าไม่ ส ามารถปฏิบั ติ ต ามอ้ อ ก าหนดในการราย านต่ อ หน่ วย านราชการได้ ) ใน
สถานการณ์ดั กล่าวต้ อ ปฏิบัติตามเ ่ อื นไอดั ต่อไปนี้
(ก) บุคคลที่ให้ บริการดั กล่าวต้ อ ไม่เป็ นสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี
(อ) การให้ บ ริ ก ารดั กล่ า วเป็ นการให้ บริ ก ารในช่ ว ระยะเวลาสั้นๆ และไม่ ไ ด้ ค าดว่ าจะต้ อ
ให้ บริการต่อเนื่อ และ
(ค) ได้ หารือสถานการณ์ดั กล่าวกับผู้มีหน้ าที่กากับดูแลกิจการแล้ ว
การวางแผนภาษีและการให้คาปรึกษาทางภาษีอื่นๆ
๒๙๐.๑๘๗ การให้ บริการวา แผนภาษีและการให้ คาปรึกษาทา ภาษีอ่ นื ๆ ประกอบด้ วย การให้ บริการประเภท
ต่ า ๆ ได้ แก่ การให้ ค าแนะนาแก่ ลูก ค้ าในการจั ด โคร สร้ า การด าเนิ นกิจ การต่ า ๆ เพื่ อ ให้ มี
ประสิทธิภาพด้ านภาษี หรือการให้ คาแนะนาในการประยุกต์ใช้ กฎหมายภาษีและกฎระเบียบทา
ภาษีใหม่ๆ
๒๙๐.๑๘๘ ปัญหาและอุปสรรคต่อการสอบทานผล านออ ตนเอ อาจเกิดอึ้นเมื่อคาแนะนานั้นมีผลกระทบต่อ
เรื่อ ที่สะท้ อนอยู่ใน บการเ ิน ความมีอยู่จริ ความมีนัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคอึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่า ๆ เช่น
 ระดับการใช้ ดุลยพินิจที่เกี่ยวอ้ อ ในการพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมในการให้ คาปรึกษาทา ภาษี
ใน บการเ ิน
 ระดับออ ผลลัพธ์จากคาปรึกษาทา ภาษีท่จี ะมีผลกระทบอย่า มีสาระสาคัญต่อ บการเ ิน
๗๓

 ประสิทธิผลออ คาปรึ กษาทา ภาษีอ้ ึนอยู่ กับการปฏิบัติทา บัญชีหรื อการนาเสนอรายการใน
บการเ ินและมีอ้อส สัยในความเหมาะสมออ การปฏิบัติทา บัญชี หรื อการนาเสนอภายใต้
แม่บทการราย านทา การเ ินที่เกี่ยวอ้ อ หรือไม่
 ระดับออ ความชานาญด้ านภาษีอากรออ พนัก านออ ลูกค้ า
 คาปรึกษานั้นได้ รับการสนับสนุ นโดยกฎหมายภาษีหรือกฎระเบียบทา ภาษีท่เี กี่ยวอ้ อ หรือคา
วินิจฉัยที่มีอยู่เพีย ใด และ
 การดาเนินการทา ภาษีน้นั ได้ รับการสนับสนุนโดยแนวปฏิบัติเฉพาะเรื่อ นั้นๆ หรือได้ รับความ
กระจ่า จากหน่วย านกากับดูแลด้ านภาษีอากรก่อนการจัดทา บการเ ินหรือไม่
ตัวอย่ า เช่ น คาแนะนาในการวา แผนภาษีและการให้ คาปรึกษาทา ภาษีอ่ ืนๆ ที่ได้ รับ
การสนั บสนุ น อย่ า ชั ด เจนจากหน่ วย านก ากับ ดู แ ลด้ านภาษี อ ากรหรื อ จากแนวปฏิบั ติ ท่ีมีอ ยู่ ห รื อ มี
หลักการที่มีกฎหมายภาษีรอ รับ โดยทั่วไปจะไม่ถือว่ามีปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระ
๒๙๐.๑๘๙ สานัก านควรประเมินถึ ความมีนัยสาคั ญออ ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดอึ้นและควรหามาตรการ
ป้ อ กันที่จาเป็ นมาใช้ เพื่ออจัดหรื อลดให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่ า ออ มาตรการป้ อ กัน
ดั กล่าวรวมถึ
 การดาเนินการให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญที่ไม่ได้ เป็ นสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีเป็ น ผู้ให้ บริการ
ดั กล่าว
 การจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้ านภาษีอากรที่ไม่ได้ เกี่ยวอ้ อ กับการให้ บริการให้ คาปรึกษาด้ านภาษีอากร
แก่ลูกค้ ามาให้ คาปรึกษาแก่กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีท่ใี ห้ บริ การแก่ลูกค้ าและสอบทานการ
ดาเนินการใน บการเ ิน
 การออคาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้ านภาษีอากรภายนอกในการให้ บริการดั กล่าว
 การออคาหารือหรือคาปรึกษาจากหน่วย านกากับดูแลด้ านภาษีอากร
๒๙๐.๑๙๐ ในกรณีท่ปี ระสิทธิผลออ คาปรึกษาด้ านภาษีอ้ ึนอยู่กับอ้ อปฏิบัติทา บัญชีหรือการนาเสนอรายการ
ภายใต้ แม่บทการราย านทา การเ ินที่เกี่ยวอ้ อ และ
(ก) กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีมีอ้อส สัยที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับความเหมาะสมออ อ้ อปฏิบัติ
ทา บัญชีท่เี กี่ยวอ้ อ หรือการนาเสนอรายการภายใต้ แม่บทการราย านทา การเ ินที่เกี่ยวอ้ อ
(อ) ผลลัพธ์หรือผลที่ได้ จากคาปรึกษาด้ านภาษีจะมีผลกระทบอย่า มีนัยสาคัญต่ อ บการเ ินซึ่
สานัก านเป็ นผู้แสด ความเห็น
หากปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ อ การสอบทานผล านออ ตนเอ มี นั ย ส าคั ญ จนกระทั่ ไม่ มี
มาตรการป้ อ กันใดๆ ที่สามารถลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สานัก านไม่ ควร
ให้ บริการให้ คาปรึกษาด้ านภาษีอากรแก่ลูกค้ า านสอบบัญชี
๒๙๐.๑๙๑ ในการให้ บริการให้ คาปรึกษาด้ านภาษีอากรแก่ลูกค้ า านสอบบัญชี สานัก านอาจถูกร้ อ ออให้ ทา
การประเมินมูลค่าเพื่อช่วยลูกค้ าในการปฏิบัติตามอ้ อกาหนดเกี่ยวกับการราย านทา ภาษีหรือเพื่อ
วัตถุประส ค์ในการวา แผนภาษี ในกรณีท่มี ูลค่ าที่ประเมินมีผลกระทบโดยตร ต่อ บการเ ิน ให้
สานัก านถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการให้ บริการประเมินมูลค่าที่กล่าวไว้ ในประมวล ๒๙๐.๑๗๕ และ
๗๔

๒๙๐.๑๘๐ ในกรณีท่กี ารประเมินมูลค่ าเป็ นการประเมินเพื่อวัตถุประส ค์ทา ภาษีเท่านั้นและมูล
ค่าที่ประเมินไม่มีผลกระทบโดยตร ต่อ บการเ ิน (หมายถึ บการเ ินจะได้ รับผลกระทบต่อเมื่อมี
การบันทึกบัญชีท่เี กี่ยวอ้ อ กับภาษี) กรณีน้ โี ดยทั่วไปจะไม่ถือว่ามีผลกระทบต่อความเป็ นอิสระ หาก
ผลกระทบที่มีต่อ บการเ ินไม่มีสาระสาคัญ หรือการประเมินมูลค่านั้นต้ อ ได้ รับการสอบทานจาก
หน่วย านกากับดูแลด้ านภาษีหรือหน่วย านที่คล้ ายคลึ กันซึ่ เป็ นบุคคลภายนอก หากการประเมิน
มูลค่ าไม่ต้อ ได้ รับการสอบทานจากบุคคลภายนอกดั กล่ าวอ้ า ต้ นและมีผลกระทบต่ อ บการเ ิน
อย่า มีสาระสาคัญ ความมีอยู่และความมีนัยสาคัญออ ผลกระทบอึ้นอยู่กบั ปัจจัยต่า ๆ เช่น
 วิธีการประเมินมู ลค่ าที่ใช้ ได้ รับการสนับสนุ นโดยอ้ อกฎหมายหรื อกฎระเบียบทา ภาษี แนว
ปฏิบัติท่มี ีอยู่แล้ วและระดับออ ดุลยพินิจที่ใช้ ในการประเมินมูลค่า
 ความน่าเชื่อถือและความครอบคลุมออ อ้ อมูลที่เกี่ยวอ้ อ
สานั ก านควรประเมิ นถึ ความมี นั ยสาคั ญออ ปั ญหาและอุ ป สรรคที่เ กิด อึ้ นและควรหา
มาตรการป้ อ กันที่จาเป็ นมาใช้ เพื่ ออจัดหรื อลดให้ อ ยู่ ในระดั บที่ยอมรั บได้ ตัวอย่ า ออ มาตรการ
ป้ อ กันดั กล่าวรวมถึ
 การดาเนินการให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญที่ไม่ได้ เป็ นสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีเป็ นผู้ให้ บริการ
ดั กล่าว
 จัดให้ มีผ้ ูเชี่ยวชาญสอบทาน านสอบบัญชีหรือผล านการให้ บริการด้ านภาษีอากร หรือ
 ออคาหารือหรือคาปรึกษาจากหน่วย านกากับดูแลด้ านภาษี
การให้ความช่วยเหลือกรณีมีขอ้ พิพาทด้านภาษี
๒๙๐.๑๙๒ ปั ญหาและอุ ปสรรคจากการเป็ นผู้ ใ ห้ การสนับสนุ นและจากการสอบทานผล านออ ตนเอ อาจ
เกิดอึ้นได้ เมื่อสานัก านเป็ นตัวแทนลูกค้ า านสอบบัญชีในการชี้แจ เพื่อแก้ อ้อพิพาทด้ านภาษีต่อ
หน่วย านกากับดูแลด้ านภาษี ซึ่ หน่วย านดั กล่าวได้ ปฏิเสธอ้ อโต้ แย้ ออ ลูกค้ าในประเด็นนั้นๆ
และหน่ วย านกากับ ดูแลภาษีหรือลูกค้ าได้ พิจารณาดาเนินการอย่ า เป็ นทา การ ตัวอย่า เช่ น นา
กรณีเอ้ าสู่การพิจารณาออ อนุญาโตตุลาการหรือศาล ออบเอตและความมีนัยสาคัญออ ปั ญหาและ
อุปสรรคอึ้นอยู่กบั ปัจจัยต่า ๆ เช่น
 สานัก านเป็ นผู้ให้ คาปรึกษาด้ านภาษีท่เี ป็ นอ้ อพิพาททา ภาษีหรือไม่
 ออบเอตออ ผลลัพธ์จากอ้ อพิพาทจะมีผลกระทบอย่า เป็ นสาระสาคัญต่อ บการเ ินที่สานัก าน
จะแสด ความเห็นเพีย ใด
 ประเด็นที่เป็ นปั ญหามีอ้อกฎหมายหรื อกฎระเบียบทา ภาษีหรื อแนวปฏิบัติท่ีมีอยู่ สนับสนุ น
หรือไม่
 กระบวนการต่า ๆ ได้ ดาเนินการอย่า เปิ ดเผยต่อสาธารณะหรือไม่ และ
 บทบาทออ ฝ่ ายบริหารในการแก้ อ้อพิพาท
ส านั ก านควรประเมิ น ถึ ความมี นั ยส าคั ญออ ปั ญหาและอุ ป สรรคที่ เกิ ดอึ้ นและควรหา
มาตรการป้ อ กันที่จาเป็ นมาใช้ เพื่ออจัดหรือลดให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้ อ กัน
ดั กล่าวรวมถึ
๗๕

 การดาเนินการให้ ผ้ ู เชี่ ยวชาญที่ไม่ ได้ เป็ นสมาชิกออ กลุ่มผู้ ปฏิบัติ านสอบบัญชีเป็ นผู้
ให้ บริการดั กล่าว
 การจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้ านภาษีอากรที่ไม่ได้ เกี่ยวอ้ อ กับการให้ บริการให้ คาปรึกษาด้ าน
ภาษีอากรแก่ลูกค้ าให้ คาปรึกษาแก่กลุ่มผู้ ปฏิบัติ านสอบบัญชีท่ีให้ คาปรึกษาแก่ลูกค้ า
และสอบทานการดาเนินการใน บการเ ิน หรือ
 การออคาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้ านภาษีภายนอกในการให้ บริการดั กล่าว
๒๙๐.๑๙๓ ในกรณีท่กี ารให้ บริการด้ านภาษีเกี่ยวอ้ อ กับการเป็ นตัวแทนแก้ ต่า ให้ ลูกค้ า านสอบบัญชีในคณะ
อนุ ญาโตตุลาการหรื อศาลในอ้ ออัดแย้ ทา ภาษี และจานวนเ ิน ที่เกี่ยวอ้ อ มีสาระสาคั ญต่ อ บ
การเ ิน
ที่สานัก านจะต้ อ แสด ความเห็น ปั ญหาและอุปสรรคจากการเป็ นผู้ให้ การสนับสนุน
มีสาระสาคัญอย่ า มากจนไม่ มีมาตรการป้ อ กันใดที่จะอจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ใน
ระดั บ ที่ยอมรั บ ได้ ดั นั้ น สานัก านไม่ ค วรให้ บริ ก ารประเภทนี้ แก่ ลูก ค้ า านสอบบัญชี ในการ
พิจารณาว่ าการดาเนินการแก้ อ้อพิพาทจะกระทาในคณะอนุ ญาโตตุลาการหรือศาลใดเป็ นไปตาม
กฎหมายออ แต่ละประเทศนั้นๆ
๒๙๐.๑๙๔ อย่า ไรก็ตามสานัก านสามารถมีบทบาทในการให้ คาปรึกษาแก่ลูกค้ า านสอบบัญชีอย่า ต่ อเนื่อ
(ตั วอย่ า เช่ น การให้ อ้อ มู ลเมื่ อ ถู ก ร้ อ ออเป็ นการเฉพาะ การให้ อ้ อ มู ลหรื อ เป็ นพยานในศาล
เกี่ยวกับ านที่ทาหรือช่ วยเหลือลูกค้ าในการวิเคราะห์ ประเด็นปั ญหาทา ภาษี) แก่ลูกค้ า านสอบ
บัญชีในประเด็นที่เป็ นอ้ อพิพาทในคณะอนุญาโตตุลาการหรือศาล
การให้บริการตรวจสอบภายใน
ข้อกาหนดทัว่ ไป
๒๙๐.๑๙๕ ออบเอตและวัตถุ ประส ค์ออ กิจกรรมการตรวจสอบภายในมีความแตกต่ า กันไปและอึ้นอยู่กับ
อนาดและโคร สร้ า ออ กิจการและความต้ อ การออ ฝ่ ายบริหารและผู้มีหน้ าที่กากับดูแลกิจการ
กิจกรรมการตรวจสอบภายในอาจรวมถึ
 การติดตามการควบคุมภายใน – การสอบทานการควบคุม การติดตามการปฏิบัติ านและให้
คาแนะนาในการปรับปรุ แก้ ไอการควบคุม
 การตรวจสอบอ้ อมู ลทา การเ ินและการปฏิบัติ าน – สอบทานวิธีการที่ใช้ ในการระบุการวัด
มูลค่าการจัดประเภทรายการและการราย านอ้ อมูลทา การเ ินและการปฏิบัติ านและสอบถาม
เกี่ยวกับรายการใดรายการหนึ่ โดยเฉพาะ รวมถึ การทดสอบรายการยอดค เหลือและอั้นตอน
การบันทึกบัญชีโดยละเอียด
 การสอบทานความคุ้ ม ค่ า ความมี ป ระสิท ธิ ภ าพและความมี ป ระสิท ธิ ผ ลออ กิ จ กรรมการ
ดาเนิน านต่า ๆ รวมถึ กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการเ ินออ กิจการ และ
 การสอบทานการปฏิบัติตามอ้ อกฎหมาย กฎระเบียบและอ้ อกาหนดออ หน่วย านภายนอกและ
นโยบายและทิศทา การบริหารและประมวลอื่นๆ ภายในกิจการ
๗๖

๒๙๐.๑๙๖ การให้ บริการตรวจสอบภายในเกี่ยวอ้ อ กับการช่ วยเหลือในการดาเนินกิจกรรมตรวจสอบภายใน
แก่ลูกค้ า านสอบบัญชี การให้ บริการตรวจสอบภายในแก่ลูกค้ า านสอบบัญชีน้ ีก่อให้ เกิดปั ญหา
และอุปสรรคต่ อการสอบทานผล านออ ตนเอ ซึ่ กระทบต่ อความเป็ นอิสระหากสานัก านได้ นา
ผล านการตรวจสอบภายในไปใช้ ในการปฏิบั ติ านตรวจสอบภายนอกออ ตน การปฏิบั ติ าน
ตรวจสอบภายในกิจกรรมที่มีนัยสาคัญโดยบุคคลากรออ สานัก านทาให้ มีความเป็ นไปได้ สู อึ้นที่ผ้ ู
ให้ บริการตรวจสอบภายในนั้นจะทาหน้ าที่รับผิดชอบอย่า ผู้บริหาร ถ้ าบุคคลากรออ สานัก านทา
หน้ าที่รับผิดชอบในฐานะฝ่ ายบริหารในอณะที่ปฏิบัติ านตรวจสอบภายในแก่ลูกค้ า านสอบบัญชีจะ
ก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคที่มีนัยสาคัญจนกระทั่ ไม่ มีมาตรการป้ อ กันใดที่จะลดปั ญหาและ
อุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดั นั้น บุคคลากรออ สานัก านไม่ควรที่จะทาหน้ าที่รับผิดชอบ
อย่า ผู้บริหารในอณะที่ปฏิบัติ านตรวจสอบภายใน
๒๙๐.๑๙๗ ตัวอย่า บริการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวอ้ อ กับ านที่มีความรับผิดชอบในฐานะฝ่ ายบริหารรวมถึ
 การกาหนดนโยบายการตรวจสอบภายในหรือทิศทา เชิ กลยุทธ์ออ กิจกรรมตรวจสอบภายใน
 การชี้นาหรือการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ านตรวจสอบภายในโดยพนัก านออ กิจการ
 การตัดสินใจเลือกว่าจะนาอ้ อเสนอแนะออ ผลที่ได้ รับจากกิจกรรมตรวจสอบภายในใดไปปฏิบัติ
 การราย านผลออ กิจกรรมการตรวจสอบภายในต่อผู้ท่มี ีหน้ าที่กากับดูแลกิจการแทนผู้บริหาร
 การปฏิบัติ านในอั้นตอนที่เป็ นส่วนหนึ่ ออ การควบคุ มภายใน เช่ น การสอบทานหรื อการ
อนุมัติการเปลี่ยนแปล สิทธิในการเอ้ าถึ อ้ อมูลออ พนัก าน
 การรับผิดชอบในการออกแบบนาไปปฏิบัติและการดูแลการควบคุมภายใน และ
 การให้ บ ริ ก าร านตรวจสอบภายในซึ่ เป็ นการปฏิบั ติ ห น้ าที่ท้ั หมดหรื อ ส่ วนใหญ่ อ อ าน
ตรวจสอบภายใน โดยสานัก านเป็ นผู้ รับผิดชอบในการพิจารณาออบเอตออ านตรวจสอบ
ภายในและอาจมีความรับผิดชอบต่ อเรื่อ ใดเรื่อ หนึ่ หรือมากกว่าในออบเอตที่กล่าวไว้ ในอ้ อ
ก่อนๆ
๒๙๐.๑๙๘ เพื่ อหลีกเลี่ย การที่ต้อ มีความรั บผิดชอบในฐานะฝ่ ายบริหาร สานัก านควรที่จะให้ บริการ าน
ตรวจสอบภายในแก่ลูกค้ า านสอบบัญชีท่ตี นพอใจว่า
(ก) ลูกค้ าเป็ นผู้กาหนดบุคคลที่เป็ นผู้บริหารอาวุโสที่เหมาะสมและมีความรู้ความสามารถเพื่อ
รั บ ผิ ดชอบเกี่ยวกับ กิจ กรรมการตรวจสอบภายในตลอดเวลาและเพื่ อ รั บทราบถึ ความ
รับผิดชอบในการออกแบบ การนาไปปฏิบัติและการรักษาไว้ ซ่ึ การควบคุมภายใน
(อ) ฝ่ ายบริหารหรือผู้ท่มี ีหน้ าที่กากับดูแลกิจการได้ ประเมินและอนุมัติออบเอตความเสี่ย และ
ความถี่ในการให้ บริการตรวจสอบภายใน
(ค) ฝ่ ายบริ ห ารออ ลูกค้ าได้ ประเมิ นความเพี ย พอออ การให้ บริ การตรวจสอบภายในและ
ราย านจากการปฏิบัติ าน
( ) ฝ่ ายบริหารออ ลูกค้ าเป็ นผู้ประเมินและพิจารณาว่าจะนาอ้ อเสนอแนะออ ผลจากกิจกรรม
ตรวจสอบภายในใดไปปฏิบัติและเป็ นผู้ติดตามควบคุมกระบวนการนาไปปฏิบัติน้นั และ
(จ) ฝ่ ายบริหารเป็ นผู้ราย านประเด็นที่พบและอ้ อเสนอแนะจากบริการ านตรวจสอบภายในต่อ
ผู้มีหน้ าที่กากับดูแลกิจการ
๗๗

๒๙๐.๑๙๙ ในกรณีสานัก านใช้ ผล านออ ผู้ตรวจสอบภายใน มาตรฐานการสอบบัญชีกาหนดให้ ต้อ ทาการ
ประเมินความเพี ย พอออ ผล านนั้ น ในกรณีท่ีสานัก านยอมรั บที่จะให้ บริ การ านตรวจสอบ
ภายในแก่ลูกค้ า านสอบบัญชี และจะนาผล านการตรวจสอบภายในไปใช้ ในการตรวจสอบบัญชี
ภายนอกจะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการสอบทานผล านออ ตนเอ เนื่อ จากมีความเป็ นไปได้ ท่กี ลุ่ม
ผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีจะนาผล านออ การให้ บริการตรวจสอบภายในไปใช้ โดยมิได้ มีการประเมิน
อย่ า เหมาะสมหรื อ มิ ไ ด้ ใ ช้ วิ จ ารณญาณเยี่ ย ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ในระดั บ เดี ย วกั บ ที่ใ ช้ กั บ าน
ตรวจสอบภายในที่ไม่ได้ ปฏิบัติโดยบุคคลที่ไม่ใช่ สมาชิกออ สานัก าน ความมีนัยสาคัญออ ปั ญหา
และอุปสรรคอึ้นอยู่กบั ปัจจัย เช่น
 ความมีสาระสาคัญออ จานวนเ ินที่เกี่ยวอ้ อ ใน บการเ ิน
 ความเสี่ย ที่อาจมีการแสด อ้ อมูลที่อัดต่อการให้ คารับรอ ออ ผู้บริหารที่เกี่ยวอ้ อ กับจานวนเ ิน
ใน บการเ ิน และ
 ระดับออ ความน่าเชื่อถือออ บริการ านตรวจสอบภายใน
สานั ก านควรประเมิ นถึ ความมี นั ยสาคั ญออ ปั ญหาและอุ ป สรรคที่เ กิด อึ้ นและควรหา
มาตรการป้ อ กันที่จาเป็ นมาใช้ เพื่ ออจัดหรื อลดให้ อ ยู่ ในระดั บที่ยอมรั บได้ ตัวอย่ า ออ มาตรการ
ป้ อ กัน ดั กล่ าวได้ แ ก่ การใช้ ผ้ ู เชี่ ยวชาญที่ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นสมาชิ ก ออ กลุ่ม ผู้ ป ฏิบั ติ านสอบบั ญชี เ ป็ นผู้
ให้ บริการ านตรวจสอบภายใน
ลูกค้างานสอบบัญชีที่เป็ นกิจการที่มีส่วนได้เสียต่ อสาธารณะ
๒๙๐.๒๐๐ ในกรณี ท่ีลู ก ค้ า านตรวจสอบบั ญ ชี เ ป็ นกิ จ การที่มี ส่ ว นได้ เ สีย ต่ อ สาธารณะ ส านั ก านต้ อ ไม่
ให้ บริการ านตรวจสอบภายในที่เกี่ยวกับ
(ก) ส่วน านที่สาคัญออ การควบคุมภายในเกี่ยวกับการราย านทา การเ ิน
(อ) ระบบบัญชีการเ ินที่ประมวลอ้ อมูลสารสนเทศที่มีนัยสาคัญต่อการบันทึกบัญชีหรือการจัดทา
บการเ ินที่สานัก านจะแสด ความเห็นไม่ ว่ารายการหนึ่ รายการเดียวหรื อหลายรายการ
รวมกัน
(ค) จานวนเ ินหรือการเปิ ดเผยอ้ อมูลที่มีสาระสาคัญต่อ บการเ ินที่สานัก านจะแสด ความเห็น
ไม่ว่ารายการหนึ่ รายการเดียวหรือหลายรายการรวมกัน
การให้บริการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประมวลทัว่ ไป
๒๙๐.๒๐๑ การให้ บ ริ ก ารที่เ กี่ยวอ้ อ กับ ระบบเทคโนโลยี สนเทศรวมถึ การออกแบบหรื อ การด าเนิ น การ
เกี่ยวกับการนาระบบซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์ไปปฏิบัติ ระบบต่า ๆ ดั กล่าวอาจเป็ นระบบที่รวบรวม
อ้ อมูลเบื้อ ต้ นอันเป็ นส่วนหนึ่ ออ การควบคุมภายในที่เกี่ยวอ้ อ กับการราย านทา การเ ินหรือ
ประมวลอ้ อมูลสารสนเทศที่กระทบต่อการบันทึกบัญชีหรือการจัดทา บการเ ินหรือเป็ นระบบที่ไม่
เกี่ยวอ้ อ กับการบันทึกบัญชี การควบคุ มภายในออ การราย านทา การเ ินหรือ บการเ ินออ
ลูกค้ า านสอบบัญชีกไ็ ด้ การให้ บริการเกี่ยวกับระบบดั กล่าวอาจก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคต่อ
การสอบทานผล านออ ตนเอ ทั้ นี้อึ้นอยู่ กับ ลักษณะออ การให้ บ ริ การและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศนั้นๆ
๗๘

๒๙๐.๒๐๒ การให้ บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศดั ต่ อไปนี้ไม่ ถือว่ ากระทบต่ อความเป็ นอิสระ ตราบ
เท่าที่พนัก านออ สานัก านต้ อ ไม่รับหน้ าที่รับผิดชอบในฐานะฝ่ ายบริหาร
(ก) การออกแบบหรื อ ด าเนิ นการเกี่ยวกับ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ไ ม่ เ กี่ยวอ้ อ กับ การ
ควบคุมภายในออ การราย านทา การเ ิน
(อ) การออกแบบหรือดาเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่ ได้ ใช้ ในการประมวล
อ้ อมูลอันเป็ นส่วนหนึ่ ออ รายการบัญชีหรือ บการเ ิน
(ค) การดาเนินการนาระบบซอฟแวร์ทา บัญชีหรือราย านทา การเ ินซึ่ ไม่ ใช่ ระบบที่จาหน่ าย
ทั่วไป (off-the-shelf) ที่ไ ม่ ไ ด้ พั ฒนาอึ้ นโดยสานั ก านมาใช้ หากการปรั บ ระบบโดย
สานัก านเพื่อให้ เป็ นไปตามความจาเป็ นออ กิจการไม่มีนัยสาคัญ
( ) การประเมิน และการให้ อ้อ เสนอแนะเกี่ยวกับ ระบบที่ออกแบบ หรื อ การดาเนิ น การโดย
ผู้ให้ บริการรายอื่นหรือลูกค้ าเอ

ลูกค้างานสอบบัญชีที่ไม่ใช่กิจการที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ
๒๙๐.๒๐๓ การให้ บริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ลูกค้ า านสอบบัญชีท่ไี ม่มีส่วนได้ เสียต่อสาธารณะ
อาจมีปัญหาและอุปสรรคต่ อการสอบทานผล านออ ตนเอ เมื่อเป็ น านที่เกี่ยวกับการออกแบบ
หรือการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติท่มี ีลักษณะ (ก) ถือเป็ นส่วนที่มีนัยสาคัญต่ อการ
ควบคุมภายในการราย านทา การเ ินหรือ (อ) การประมวลอ้ อมูลที่นัยสาคัญต่อรายการบัญชีหรือ
บการเ ินออ ลูกค้ าที่สานัก านจะเป็ นผู้แสด ความเห็นถ้ าเป็ นการให้ บริการ
๒๙๐.๒๐๔ ปัญหาและอุปสรรคต่อการสอบทานผล านออ ตนเอ มีนัยสาคัญเกินกว่าที่จะอนุญาตให้ สานัก าน
ให้ บริการในลักษณะดั กล่าวได้ เว้ นเสียแต่ว่าได้ มีการนามาตรการป้ อ กันที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อให้
มั่นใจว่า
(ก) ลูกค้ าตระหนักถึ ความรับผิดชอบออ ตนในการจัดให้ มีและดาเนินการควบคุมและติดตาม
ผลระบบการควบคุมภายใน
(อ) ลูกค้ าได้ มอบหมายความรับผิดชอบในการตัดสินใจด้ านการบริหารเกี่ยวกับการออกแบบ
และการดาเนินการเกี่ยวกับระบบซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์แก่พนัก านระดับอาวุโสออ ลูกค้ าที่
มีความรู้ความสามารถ
(ค) ลูกค้ าเป็ นผู้ตัดสินใจด้ านการบริหารในกระบวนการออกแบบและดาเนินการ
( ) ลูกค้ าเป็ นผู้ ประเมินความเพี ย พอและผล านการออกแบบและการดาเนินการเกี่ยวกับ
ระบบ และ
(จ) ลูกค้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการดาเนินการออ ระบบ (ฮาร์ดแวร์หรือซอฟแวร์) และอ้ อมูลที่ใช้
ในการประมวลผล
๒๙๐.๒๐๕ การพิ จ ารณาว่ า ควรจะให้ บริ ก ารที่ไ ม่ ใ ช่ ก ารให้ ความเชื่ อ มั่ น นี้ โดยบุ ค คลากรที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีและเป็ นผู้ท่อี ยู่ในสายการบั คับบัญชาอื่นในสานัก านหรือไม่ อึ้นอยู่กับระดับ
๗๙

ออ ความไว้ วา ใจที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอันเป็ นส่วนหนึ่ ออ การตรวจสอบบัญชี ควรมี
การประเมินความมีนัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคที่ยั ค มีอยู่และควรนามาตรการป้ อ กันที่
จาเป็ นมาใช้ เพื่ออจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการ
ป้ อ กันได้ แก่ การจัดให้ มีผ้ ู เชี่ ยวชาญด้ านการบัญชีสอบทาน านสอบบัญชีหรือ านที่ไม่ ใช่ การให้
ความเชื่อมั่น
ลูกค้างานสอบบัญชีที่เป็ นกิจการที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ
๒๙๐.๒๐๖ ในกรณีท่ลี ูกค้ า านสอบบัญชีเป็ นกิจการที่มีส่วนได้ เสียต่ อสาธารณะ สานัก านต้ อ ไม่ให้ บริการที่
เกี่ยวอ้ อ กับการออกแบบหรือการดาเนินการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีลักษณะดั ต่อไปนี้
(ก) เป็ นส่วนสาคัญออ การควบคุมภายในออ การราย านทา การเ ิน หรือ
(อ) ประมวลอ้ อมูลที่มีนัยสาคัญต่อรายการบัญชีหรือ บการเ ินออ ลูกค้ าที่สานัก านจะเป็ น
ผู้แสด ความเห็น

การให้บริการด้านคดีความ
๒๙๐.๒๐๗ การให้ บริการด้ านคดีความอาจรวมถึ กิจกรรมต่า ๆ ได้ แก่ การเป็ นพยานในฐานะผู้เชี่ยวชาญ การ
คานวณประมาณค่ าความเสียหายหรือมูลค่ าอื่นใดที่จะได้ รับหรือจะต้ อ ชาระอันเป็ นผลจากการ
ฟ้ อ ร้ อ ดาเนินคดีหรือการมีอ้อพิพาททา กฎหมายรวมถึ การช่วยเตรียมเอกสารเกี่ยวกับอ้ อพิพาท
หรือการดาเนินคดี การให้ บริการดั กล่าวอาจเกิดปั ญหาและอุปสรรคจากการสอบทานผล านออ
ตนเอ หรือปัญหาและอุปสรรคจากการสนับสนุน านตนเอ
๒๙๐.๒๐๘ หากสานัก านให้ บริการด้ านคดีความแก่ลูกค้ า านตรวจสอบ บการเ ินและบริการดั กล่าวเกี่ยวอ้ อ
กับการประมาณค่ าความเสียหายหรือมูลค่ าอื่นใด ที่มีผลกระทบต่ อ บการเ ินที่สานัก านแสด
ความเห็นสานัก านจะต้ อ ปฏิบัติตามอ้ อกาหนดการให้ บริการประเมินมูลค่าในย่อหน้ า ๒๙๐.๑๗๕
ถึ ๒๙๐.๑๘๐ ในกรณีท่มี ีการให้ บริการด้ านคดีความอื่น สานัก านต้ อ ประเมินความมีนัยสาคัญ
ออ ปั ญหาและอุปสรรคและมีมาตรการป้ อ กันที่จาเป็ นเพื่ออจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคนั้นให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
การให้บริการด้านกฎหมาย
๒๙๐.๒๐๙ ตามวัตถุประส ค์ออ หัวอ้ อนี้ การให้ บริการด้ านกฎหมาย หมายถึ บริการที่ผ้ ูให้ บริการจาต้ อ ได้ รับ
อนุญาตให้ ปฏิบัติหน้ าที่หรือให้ บริการ านด้ านกฎหมายก่อนที่ศาลจะมีคาพิพากษา การให้ บริการ
ด้ านกฎหมายมีออบเอต านที่กว้ า และหลากหลาย ซึ่ รวมถึ การให้ บริการด้ านธุรกิจและการค้ าแก่
ลูกค้ า เช่น การร่า สัญญา การฟ้ อ ร้ อ ดาเนินคดี การให้ คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการซื้อและควบ
รวมกิจการและการให้ การสนับสนุนและความช่ วยเหลือแก่หน่วย านฝ่ ายกฎหมายออ ลูกค้ า การที่
สานัก านให้ บริการด้ านกฎหมายแก่ลูกค้ า านตรวจสอบ บการเ ินอาจเกิดปั ญหาและอุปสรรคจาก
การสอบทานผล านออ ตนเอ และจากการสนับสนุน านตนเอ

๘๐

๒๙๐.๒๑๐ การให้ บริการด้ านกฎหมายแก่ลูกค้ า านตรวจสอบ บการเ ินในการทารายการ (เช่ น การร่ า สัญญา
, การให้ คาแนะนาทา กฎหมาย, การตรวจสอบความถู กต้ อ เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย (legal
due diligence) และการปรับโคร สร้ า ) อาจเกิดปั ญหาและอุปสรรคจากการสอบทานผล านออ
ตนเอ ความมีนัยสาคัญออ ปัญหาและอุปสรรคอึ้นกับปัจจัยต่า ๆ เช่น
 ลักษณะออ การให้ บริการ
 สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านตรวจสอบ บการเ ินเป็ นผู้ดาเนินการให้ บริการดั กล่าวหรือไม่
 ความมีสาระสาคัญออ เรื่อ ใดๆ ที่เกี่ยวกับ บการเ ินออ กิจการ
สานัก านต้ อ ประเมินความมีนัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคและมีมาตรการป้ อ กันที่
จาเป็ นเพื่ออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคนั้นให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้ อ กัน
ดั กล่าวรวมถึ
 การใช้ บริการจากผู้ประกอบวิชาชีพอื่นซึ่ ไม่ได้ เป็ นสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านตรวจสอบ
บการเ ิน หรือ
 การจั ด ให้ มี ผ้ ู ป ระกอบวิ ช าชี พ อื่น ที่ไ ม่ มี ส่วนเกี่ยวอ้ อ ในการให้ บ ริ ก ารด้ านกฎหมาย
เพื่อให้ คาแนะนาแก่กลุ่มผู้ปฏิบัติ านตรวจสอบ บการเ ินใน านให้ บริการและสอบทาน
วิธปี ฏิบัติใน บการเ ิน
๒๙๐.๒๑๑ การกระทาการในบทบาทสนับสนุนลูกค้ า านตรวจสอบ บการเ ินในการยุติอ้อพิพาทหรือคดีความ
ในสถานการณ์ท่จี านวนเ ินที่เกี่ยวอ้ อ มีสาระสาคัญต่อ บการเ ินออ ลูกค้ า านตรวจสอบ บการเ ิน
ที่สานัก านแสด ความเห็นอาจก่ อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคจากการสนับสนุ น านตนเอ และ
ปั ญหาและอุปสรรคจากการสอบทานผล านตนเอ ที่มีนัยสาคัญและไม่ มีมาตรการป้ อ กันใดที่
สามารถลดปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดั นั้นสานัก านไม่ควรให้ บริการ
ประเภทนี้กบั ลูกค้ า านตรวจสอบ บการเ ิน
๒๙๐.๒๑๒ เมื่อสานัก านถูกร้ อ ออให้ กระทาการในบทบาทสนับสนุนลูกค้ า านตรวจสอบ บการเ ินในการยุติ
อ้ อพิพาทหรือคดีความในสถานการณ์ท่ีจานวนเ ินที่เกี่ยวอ้ อ ไม่ มีสาระสาคัญต่ อ บการเ ินออ
ลูกค้ า านตรวจสอบ บการเ ินที่สานัก านแสด ความเห็น สานัก านควรประเมินความมีนัยสาคัญ
ออ ปั ญหาและอุปสรรคจากการสนับสนุ น านตนเอ และปั ญหาและอุปสรรคจากการสอบทาน
ผล านตนเอ และใช้ มาตรการป้ อ กันที่จาเป็ นเพื่ ออจัดหรื อลดปั ญหาและอุปสรรคนั้นให้ อยู่ ใน
ระดับที่ยอมรับได้ มาตรการป้ อ กันดั กล่าวรวมถึ
 การใช้ บริ การจากผู้ ประกอบวิชาชี พอื่นซึ่ ไม่ ได้ เป็ นสมาชิ กในกลุ่มผู้ ปฏิบัติ านตรวจสอบ บ
การเ ิน หรือ
 การจัดให้ มีผ้ ู ประกอบวิ ชาชี พอื่นที่ไม่ มี ส่วนเกี่ยวอ้ อ ในการให้ บริ การด้ านกฎหมาย เพื่ อให้
คาแนะนาแก่กลุ่มผู้ปฏิบัติ านตรวจสอบ บการเ ินใน านให้ บริการและสอบทานวิธปี ฏิบัติใน บ
การเ ิน
๒๙๐.๒๑๓ การแต่ ตั้ หุ้นส่วนหรือพนัก านออ สานัก านเป็ นที่ปรึกษาด้ านกฎหมายออ ลูกค้ า านตรวจสอบ
บการเ ินอาจก่อให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการสอบทานผล านตนเอ และปัญหาและอุปสรรค
จากการสนับสนุ น านตนเอ ซึ่ มีนัยสาคัญและไม่ มีมาตรการป้ อ กันใดที่สามารถลดปั ญหาและ
๘๑

อุ ป สรรคให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ยอมรั บ ได้ โดยทั่วไปต าแหน่ ที่ป รึ ก ษาจะเป็ นผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ที่มี
ออบเอตความรับผิดชอบกว้ า อวา ต่ อธุรกรรมด้ านกฎหมายออ บริษัท ดั นั้นไม่ควรมีสมาชิกใน
สานัก านรับตาแหน่ ดั กล่าวจากลูกค้ า านตรวจสอบ บการเ ิน
การให้บริการสรรหาบุคคลากร
ข้อกาหนดทัว่ ไป
๒๙๐.๒๑๔ การให้ บริการสรรหาบุคลากรแก่ลูกค้ า านตรวจสอบ บการเ ินอาจก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรค
จากส่วนได้ เสียส่วนตัว ปัญหาและอุปสรรคจากความคุ้นเคยและปัญหาและอุปสรรคจากการถูกอ่มอู่
การดาร อยู่และความมีนัยสาคัญออ ปัญหาและอุปสรรคจะอึ้นอยู่กบั ปัจจัยต่า ๆ เช่น
 ลักษณะออ การให้ บริการที่ถูกร้ อ ออ
 หน้ าที่ออ บุคลากรที่สรรหา
สานัก านต้ อ ประเมินความมี นัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคและใช้ มาตรการป้ อ กันที่
จาเป็ นเพื่ ออจัดหรื อลดปั ญหาและอุปสรรคนั้นให้ อยู่ ในระดับที่ยอมรั บได้ สานัก านต้ อ ไม่ มีความ
รับผิดชอบเชิ การบริหารออ ลูกค้ ารวมถึ การกระทาการเป็ นผู้เจรจาในนามออ ลูกค้ าและให้ ลูกค้ าเป็ น
ผู้ตัดสินใจในการจ้ า าน
สานัก านอาจให้ บริการเกี่ยวกับการสอบทานคุณสมบัติทา วิชาชีพออ ผู้สมัคร านและให้
คาแนะนาเกี่ยวกับความเหมาะสม นอกจากนี้สานัก านอาจทาการสัมภาษณ์ผ้ ูสมัครและให้ คาแนะนา
แก่ลูกค้ าเกี่ยวกับความสามารถออ ผู้สมัครในตาแหน่ ทา ด้ านบัญชีการเ ิน ด้ านการจัดการและด้ าน
การควบคุม
ลูกค้างานตรวจสอบงบการเงินที่เป็ นกิจการที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ
๒๙๐.๒๑๕ สานัก านต้ อ ไม่ให้ บริการสรรหาบุคคลากรแก่ลูกค้ า านตรวจสอบ บการเ ินที่เป็ นกิจการที่มีส่วน
ได้ เสียต่ อสาธารณะคือบุ ค ลากรในตาแหน่ กรรมการ หรื อเจ้ าหน้ าที่ออ กิจการ หรื อ เจ้ าหน้ าที่
บริหารระดับสู ซึ่ อยู่ในตาแหน่ ที่มีอทิ ธิพลอย่า มีนัยสาคัญในการจัดเตรียมรายการทา บัญชีออ
ลูกค้ าหรือ บการเ ินที่สานัก านแสด ความเห็นในกรณีเป็ นบริการ ต่อไปนี้
 การสรรหาผู้สมัครในตาแหน่ ดั กล่าว
 การดาเนินการตรวจสอบการอ้ า อิ ออ ผู้สมัครที่คาดหวั ในตาแหน่ ดั กล่าว
การให้บริการเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการเงิน
๒๙๐.๒๑๖ การให้ บริการเกี่ยวกับกิจกรรมด้ านการเ ิน เช่น
 บริการที่เกี่ยวอ้ อ กับการกาหนดกลยุทธ์อ ค์กรให้ แก่ลูกค้ าที่สานัก านตรวจสอบบัญชี
 บริการที่เกี่ยวอ้ อ กับการระบุบริษัทที่เป็ นเป้ าหมายเพื่อการซื้อกิจการให้ แก่ลูกค้ าที่สานัก าน
ตรวจสอบบัญชี
 บริการให้ คาแนะนาเกี่ยวกับรายการอายธุรกิจให้ แก่ลูกค้ าที่สานัก านตรวจสอบบัญชี
 บริการที่เกี่ยวกับการจัดหาและระดมเ ินทุนให้ แก่ลูกค้ าที่สานัก านตรวจสอบบัญชี
 ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการปรับโคร สร้ า กิจการแก่ลูกค้ าที่สานัก านตรวจสอบบัญชี
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อาจก่อให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคความเป็ นอิสระในส่วนออ การกระทาที่ถือเป็ นตัวแทนแก้
ต่า และการสอบทานผล านออ ตัวเอ ได้ จะต้ อ มีการประเมินปัญหาและอุปสรรคที่มีนัยสาคัญและหา
มาตรการป้ อ กันเพื่อลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้ อ กัน
เพื่ออจัดหรือลดปัญหาด้ านความเป็ นอิสระรวมถึ
 การใช้ บุ คลากรผู้ เชี่ ย วชาญในการให้ บ ริ การแยกต่ า หากจากบุ คคลากรที่ป ฏิบัติ าน
ตรวจสอบบัญชี
 บุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่ให้ บริการเกี่ยวกับกิจกรรมด้ านการเ ินต้ อ ไม่ มีส่วนเกี่ยวอ้ อ กับ
การให้ คาแนะนาในการตรวจสอบบัญชีและการสอบทานการปฏิบัติทา การบัญชีและการ
จัดทา บการเ ิน
๒๙๐.๒๑๗ การให้ บริ ก ารที่เกี่ยวกับกิจกรรมด้ านการเ ิ น เช่ น ให้ ค าแนะน าเกี่ยวกับ การจั ดโคร สร้ า ออ
กิจกรรมด้ านการเ ินหรือการจัดการทา การเ ินซึ่ มีผลกระทบโดยตร ต่อรายการใน บการเ ินที่
สานัก านจะต้ อ ตรวจสอบและให้ ความเห็นอาจก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับความเป็ น
อิสระในเรื่อ การสอบทานผล านออ ตนเอ ได้ ปั จจัยที่จะนามาพิจารณาถึ ปั ญหาและอุปสรรคที่มี
นัยสาคัญดั กล่าว เช่น
 ระดับการใช้ ดุลยพินิจที่เกี่ยวกับการปฏิบัติทา การบัญชีท่เี หมาะสมออ รายการทา การเ ิน ซึ่
รายการทา การเ ินดั กล่าวเป็ นผลมาจากการให้ คาปรึกษาหรือบริการทา ด้ านกิจกรรมทา ด้ าน
การเ ิน
 คาแนะนาซึ่ เกิดจากบริการที่เกี่ยวกับกิจกรรมด้ านการเ ินจะส่ ผลกระทบโดยตร ต่ อจานวน
เ ินออ รายการใน บการเ ินอย่า เป็ นสาระสาคัญ
 ประสิทธิผลออ การให้ คาแนะนาออ บริการที่เกี่ยวกับกิจกรรมด้ านการเ ินอึ้นอยู่กับการปฏิบัติ
ทา การบัญชีและการแสด รายการใน บการเ ินซึ่ ปฏิบัติเป็ นการเฉพาะเจาะจ และการปฏิบัติ
ดั กล่ าวก่อให้ เกิดอ้ อส สัยเกี่ยวกับความเหมาะสมออ การปฏิบัติและการราย านทา การเ ิน
จะต้ อ มีการประเมินความมีนัยสาคัญออ ผลกระทบและอจัดหรือลดผลกระทบให้ อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
ตัวอย่า ออ มาตรการป้ อ กันเพื่ออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระรวมถึ
 การใช้ บุคคลากรผู้เชี่ ยวชาญในการให้ บริ การแยกต่ า หากจากบุ คคลากรที่ปฏิบัติ าน
ตรวจสอบบัญชี
 บุคคลากรผู้เชี่ยวชาญที่ให้ บริการเกี่ยวกับกิจกรรมด้ านการเ ินต้ อ ไม่มีส่วนเกี่ยวอ้ อ กับ
การให้ คาแนะนาในการตรวจสอบบัญชีและการสอบทานการปฏิบัติทา การบัญชีและการ
จัดทา บการเ ิน
๒๙๐.๒๑๘ ในกรณีท่ปี ระสิทธิผลออ การให้ คาแนะนาออ บริการที่เกี่ยวกับกิจกรรมด้ านการเ ินอึ้นอยู่กับการ
ถือปฏิบัติทา การบัญชีและการแสด รายการใน บการเ ินซึ่ ปฏิบัติเป็ นการเฉพาะเจาะจ และ
(ก) กลุ่ม ผู้ ปฏิบัติ านตรวจสอบซึ่ ปฏิบัติ านตรวจสอบบัญชี ให้ แก่ ลูกค้ ารายนั้นมีอ้อส สัยต่ อ
ความเหมาะสมในการถือปฏิบัติทา การบัญชีหรือการแสด รายการใน บการเ ินที่เกี่ยวอ้ อ
และ
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(อ) ผลจากคาแนะนาในการให้ บริการที่เกี่ยวกับกิจกรรมทา ด้ านการเ ินจะกระทบต่อ บการเ ินที่
สานัก านต้ อ ให้ ความเห็นอย่า เป็ นสาระสาคัญ
สานัก านจะต้ อ ไม่ ให้ บริการที่เกี่ยวกับกิจกรรมทา ด้ านการเ ินแก่ ลูกค้ าที่สานัก านตรวจสอบ
บัญชี หากไม่ สามารถหามาตรการป้ อ กันเพื่ อลดปั ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับความเป็ นอิสระให้ อยู่ ในระดับที่
ยอมรับได้
๒๙๐.๒๑๙ สานัก านจะต้ อ ไม่ ให้ บริ การที่เกี่ยวกับกิจกรรมทา ด้ านการเ ินแก่ ลูกค้ าที่สานัก านตรวจสอบ
บัญชีหากการให้ บริการนั้นเกี่ยวอ้ อ กับการส่ เสริ ม ชี้ ชวน การจาหน่ าย หรื อการรั บประกันการ
จาหน่ ายหุ้ นออ ลูกค้ าที่สานัก านตรวจสอบบัญชี ซึ่ อาจก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคความเป็ น
อิส ระในระดับ ที่มี นั ยสาคั ญมากจนไม่ สามารถหามาตรการป้ อ กันเพื่ อ อจั ด หรื อลดปั ญหาและ
อุปสรรคดั กล่าวได้

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ – คิดตามสัดส่วนของงาน
๒๙๐.๒๒๐ เมื่อค่ าธรรมเนียมวิชาชี พโดยรวมที่ได้ รับจากลูกค้ า านตรวจสอบ บการเ ินรายหนึ่ รายใด เป็ น
สัด ส่ว นที่สู เมื่อ เทียบกับค่ าธรรมเนี ยมทั้ หมดออ านออ สานั ก านที่แสด ความเห็นในการ
ตรวจสอบ การพึ่ พิ ลูกค้ ารายดั กล่ าวและความวิตกกั วลที่จะสูญเสียลูกค้ าทาให้ เกิดปั ญหาและ
อุปสรรคเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนหรือความคุ้นเคยสนิทสนม ความมีสาระสาคัญออ ปัญหาและ
อุปสรรคอึ้นกับปัจจัยต่า ๆ เช่น
 โคร สร้ า การดาเนิน านออ สานัก าน
 สานัก านจัดตั้ เป็ นเวลานานหรือเพิ่ จัดตั้ และ
 ความมีนัยสาคัญออ ลูกค้ าทั้ ในเชิ คุณภาพและ/หรือเชิ ปริมาณต่อสานัก าน
ผู้สอบบัญชีต้อ ประเมินความมีนัยสาคัญออ ปัญหาและอุปสรรคและใช้ มาตรการป้ อ กันที่
จาเป็ นเพื่ออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้ อ กันได้ แก่
 การลดความพึ่ พิ ต่อลูกค้ ารายนั้น
 การสอบทานการควบคุมคุณภาพโดยบุคคลภายนอก หรือ
 การปรึ ก ษาบุ ค คลที่ส าม เช่ น อ ค์ก รก ากับ ดู แ ลวิ ชาชี พ หรื อ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญชี อ่ ืน
เกี่ยวกับการใช้ ดุลยพินิจในการตรวจสอบที่สาคัญ
๒๙๐.๒๒๑ ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่เ กี่ย วกับ ผลประโยชน์ ส่ว นตนหรื อ ความคุ้ น เคยสนิ ท สนมเกิ ด อึ้ นได้ เ มื่ อ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ได้ รับจากลูกค้ า านตรวจสอบ บการเ ินรายใดรายหนึ่ เป็ นสัดส่วนสู เมื่อ
เทียบกับรายได้ จากลูกค้ าออ หุ้ นส่วนรายใดรายหนึ่ หรือเป็ นสัดส่วนสู เมื่อเทียบกับรายได้ ออ
หน่ วย านทา ธุรกิจหน่ วยใดหน่ วยหนึ่ ออ สานัก าน ความมีนัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรค
อึ้นกับปัจจัยต่า ๆ เช่น
 ความมีนัยสาคัญออ ลูกค้ าทั้ ในเชิ คุณภาพและ/หรือปริมาณต่อหุ้นส่วนหรือสานัก าน และ
 ระดับความพึ่ พิ ออ ค่ าตอบแทนออ หุ้ นส่วนหรือหุ้ นส่วนในสานัก านที่มีต่อค่ าธรรมเนียม
วิชาชีพที่ได้ รับจากลูกค้ านั้น
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ผู้สอบบัญชีต้อ ประเมินความมีนัยสาคัญออ ปัญหาและอุปสรรคและใช้ มาตรการป้ อ กันที่
จาเป็ นเพื่ออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้ อ กัน ได้ แก่
 การลดความพึ่ พิ ต่อลูกค้ า านตรวจสอบ บการเ ินนั้น
 การสอบทาน านหรือคาแนะนาที่จาเป็ นโดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอ่นื หรือ
 การสอบทานคุณภาพออ านตรวจสอบ บการเ ินโดยบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอก
ที่เป็ นอิสระอย่า สม่าเสมอ
ลูกค้างานตรวจสอบงบการเงินที่เป็ นกิจการที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ
๒๙๐.๒๒๒ เมื่อลูกค้ า านตรวจสอบ บการเ ินเป็ นกิจการที่มีส่วนได้ เสียต่ อสาธารณะและค่ าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบ บการเ ินรวม ๒ ปี ติดต่อกันจากลูกค้ ารายดั กล่าวและกิจการที่เกี่ยวอ้ อ กันอึ้นอยู่กับ
การพิจารณาในย่อหน้ า ๒๙๐.๒๗ เป็ นสัดส่วนมากกว่าร้ อยละ ๑๕ ออ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพรวม
ออ สานัก าน ( านที่แสด ความเห็นต่อ บการเ ินออ ลูกค้ า) สานัก านต้ อ เปิ ดเผยอ้ อเท็จจริ ต่ อ
ผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลออ กิจการว่าค่าธรรมเนียมวิชาชีพรวมดั กล่าวเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้ อย
ละ ๑๕ ออ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพรวมที่สานัก านได้ รับและปรึกษาหารือเกี่ยวกับมาตรการป้ อ กัน
ดั ต่อไปนี้ เพื่อที่จะใช้ ลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และปฏิบัติตามมาตรการ
ป้ อ กันนั้น
 ก่อนที่จะออกราย านความเห็นต่ อ บการเ ินในปี ที่ ๒ ให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีซ่ึ ไม่ ได้ เป็ น
สมาชิกออ สานัก านที่แสด ความเห็นต่อ บการเ ิน หรืออ ค์กรกากับดูแลวิชาชีพทาการสอบ
ทานการควบคุมคุณภาพ านก่อนออกราย าน (pre-issuance review) หรือ
 ภายหลั จากออกราย านความเห็นต่ อ บการเ ินในปี ที่ ๒ และก่อนออกราย านความเห็นต่ อ
บการเ ิ น ในปี ที่ ๓ ให้ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ซ่ึ ไม่ ไ ด้ เ ป็ นสมาชิ ก ออ ส านั ก านที่แ สด
ความเห็นต่อ บการเ ินหรืออ ค์กรกากับดูแลวิชาชีพสอบทานการควบคุมคุณภาพภายหลั จาก
ออกราย าน (post-issuance review) ออ การตรวจสอบ บการเ ินในปี ที่ ๒
เมื่อค่าธรรมเนียมวิชาชีพรวมเกินร้ อยละ ๑๕ อย่า มีนัยสาคัญ สานัก านต้ อ พิจารณาความ
มีนัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคว่าการสอบทานการควบคุมคุณภาพภายหลั จากออกราย านจะไม่ลดปั ญหา
และอุปสรรคไปสู่ระดับที่ยอมรับได้ และจาเป็ นต้ อ ทาการสอบทานการควบคุมคุณภาพก่อนออกราย านหรือไม่
ในสถานการณ์เช่นนั้น สานัก านจะต้ อ ทาการสอบทานการควบคุมคุณภาพก่อนออกราย าน
หลั จากนั้น เมื่อค่าธรรมเนียมวิชาชีพยั ค มีสดั ส่วนเกินร้ อยละ ๑๕ ในแต่ละปี สานัก าน
ยั ค ต้ อ เปิ ดเผยอ้ อเท็จจริ และปรึกษาหารือกับบุคคลผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลและใช้ มาตรการป้ อ กันอย่า
ใดอย่ า หนึ่ อ้ า ต้ น ถ้ าค่ าธรรมเนียมวิชาชีพเกินร้ อยละ ๑๕ อย่ า มีนัยสาคัญ สานัก านต้ อ พิจารณาความมี
นัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการสอบทานการควบคุ มคุ ณภาพภายหลั จากออกราย านอาจไม่
สามารถลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในสถานการณ์เช่นนั้น สานัก านจะต้ อ ทาการสอบทาน
การควบคุมคุณภาพก่อนออกราย าน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ – การค้างชาระ
๒๙๐.๒๒๓ ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตนอาจเกิดอึ้น ถ้ าค่ าธรรมเนียมวิชาชีพจากลูกค้ า
านสอบบัญชีค้า ชาระเป็ นเวลานาน โดยเฉพาะถ้ าค่าธรรมเนียมส่วนที่มีนัยสาคัญยั ไม่ได้ ชาระก่อน
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ออกราย านการสอบบั ญ ชี ส าหรั บ ปี ต่ อ ไป โดยทั่ ว ไปส านั ก านคาดหวั ว่ า ลู ก ค้ าต้ อ ช าระ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพก่อนออกราย านการตรวจสอบ ถ้ าค่าธรรมเนียมยั ค ค้ า ชาระภายหลั จาก
ออกราย านแล้ ว ผู้ ประกอบวิช าชี พบั ญชี ต้ อ ประเมิ นความมี อ ยู่ แ ละนัยสาคั ญออ ปั ญหาและ
อุปสรรคและใช้ มาตรการป้ อ กันที่จ าเป็ นเพื่ ออจั ดหรื อลดปั ญหาและอุป สรรคให้ อยู่ ในระดับ ที่
ยอมรับได้ ตัวอย่ า ออ มาตรการป้ อ กันหนึ่ คือการให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีอีกรายซึ่ ไม่ ได้ มี
ส่วนใน านสอบบัญชีเป็ นผู้ให้ คาแนะนาหรือสอบทาน าน สานัก านต้ อ พิจารณาว่าค่าธรรมเนียม
วิชาชีพที่ค้า ชาระถือเป็ นเ ินให้ ก้ ูยืมแก่ลูกค้ าหรือไม่ และยั ค เหมาะสมหรือไม่ท่สี านัก านจะรับ
านสอบบัญชีต่อไป ถ้ าค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ค้า ชาระมีนัยสาคัญ
ค่าธรรมเนียมที่ขึ้นอยู่กบั ผลงาน
๒๙๐.๒๒๔ ค่าธรรมเนียมที่อ้ นึ อยู่กบั ผล านคือค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่คานวณตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดล่ว หน้ า
โดยสัมพันธ์กับผลลัพธ์ออ รายการหรือผลออ บริการที่สานัก านต้ อ ปฏิบัติตามวัตถุประส ค์ออ
หมวดนี้ ค่ าธรรมเนียมวิชาชี พที่กาหนดโดยศาลหรือหน่ วย านกากับดูแลอื่นออ รั ฐไม่ ถือว่ าเป็ น
ค่าธรรมเนียมที่อ้ นึ อยู่กบั ผล าน
๒๙๐.๒๒๕ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่อ้ นึ อยู่กบั ผลออ านที่สานัก านเรียกเก็บทา ตร หรือทา อ้ อม เช่ น การผ่าน
ตัวกลา ในการรับ านสอบบัญชีทาให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่ มี
นัยสาคัญจนไม่ มีมาตรการป้ อ กันใดสามารถลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ ในระดับที่ยอมรั บได้
ดั นั้นสานัก านต้ อ ไม่กาหนดค่าธรรมเนียมในลักษณะดั กล่าว
๒๙๐.๒๒๖ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่อ้ นึ อยู่กบั ผล านที่สานัก านเรียกเก็บทา ตร หรือทา อ้ อม เช่ น ผ่านตัวกลา
ในการรับ านที่ไม่ใช่ านให้ ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้ า านสอบบัญชีอาจก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคที่
เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตนได้ ปั ญหาและอุปสรรคอาจมีนัยสาคัญจนไม่ มีมาตรการป้ อ กันใด
สามารถลดให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ถ้า
(ก) ค่าธรรมเนียมวิชาชีพเรียกเก็บโดยสานัก านที่แสด ความเห็นต่อ บการเ ินและค่าธรรมเนียม
นั้นมีสาระสาคัญหรือคาดว่าจะมีสาระสาคัญต่อสานัก าน
(อ) ค่าธรรมเนียมวิชาชีพเรียกเก็บโดยสานัก านเครืออ่ายซึ่ มีส่วนร่ วมสาคัญในการสอบบัญชีและ
ค่าธรรมเนียมนั้นมีสาระสาคัญต่อสานัก านหรือคาดว่าจะมีสาระสาคัญต่อสานัก าน
(ค) ผลออ านที่ไม่ใช่ านให้ ความเชื่อมั่นและจานวนค่าธรรมเนียมวิชาชีพอึ้นอยู่กับการใช้ ดุลย
พินิจที่เกี่ยวอ้ อ กับการตรวจสอบจานวนที่มีสาระสาคัญใน บการเ ิน
ดั นั้น สานัก านต้ อ ไม่กาหนดค่าธรรมเนียมในลักษณะดั กล่าว
๒๙๐.๒๒๗ สาหรับค่ าธรรมเนียมที่อ้ ึนอยู่กับผล านในลักษณะอื่นๆ ที่เรียกเก็บโดยสานัก านเพื่อ านที่ไม่ ใช่
านให้ ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้ า านสอบบัญชี ความมีอยู่และความมีนัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรค
อึ้นกับปัจจัยต่า ๆ เช่น
 ช่ว ออ จานวนค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่เป็ นไปได้
 มีผ้ ูมีอานาจรับผิดชอบพิจารณาผลออ เรื่อ ที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่อ้ นึ อยู่กบั ผล านหรือไม่
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 ลักษณะออ านบริการ และ
 ผลกระทบออ เหตุการณ์หรือรายการใน บการเ ิน
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ ประเมินความมีนัยสาคัญออ ปัญหาและอุปสรรคต่า ๆ และใช้
มาตรการป้ อ กันที่จาเป็ นเพื่ออจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการ
ป้ อ กัน ได้ แก่
 การมีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชี อ่ ืนสอบทาน านตรวจสอบที่เกี่ยวอ้ อ หรื อให้ คาแนะนาอื่นที่
จาเป็ น หรือ
 การให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีอ่ ืนซึ่ ไม่ได้ เป็ นสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี ปฏิบัติ
านที่ไม่ใช่ านให้ ความเชื่อมั่น

นโยบายการจ่ ายค่าตอบแทนและการประเมินผลงาน
๒๙๐.๒๒๘ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตนเกิดอึ้นเมื่อสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี
ถู ก ประเมิ น ผล านหรื อ ได้ รั บค่ าตอบแทนจากการอาย านที่ไม่ ใ ช่ านให้ ความเชื่ อ มั่ นแก่ ลูก ค้ า
านสอบบัญชี ความมีนัยสาคัญออ ปัญหาและอุปสรรคจะอึ้นกับ
 สัดส่วนค่ าตอบแทนออ บุคคลนั้นหรือผลการประเมินผล านที่อยู่บนพื้นฐานออ การอาย าน
การให้ บริการดั กล่าว
 บทบาทออ บุคคลนั้นในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีและ
 การตัดสินใจเลื่อนตาแหน่ ได้ รับอิทธิพลจากการอาย านการให้ บริการดั กล่าวหรือไม่
สานัก านต้ อ ประเมินความมีนัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคและถ้ าปั ญหาและอุปสรรค
ไม่ได้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สานัก านต้ อ ทบทวนแผนการจ่ายค่าตอบแทนหรือกระบวนการประเมิน
สาหรับบุคคลนั้น หรือใช้ มาตรการป้ อ กันเพื่ออจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้ อ กันได้ แก่
 การย้ ายสมาชิกนั้นออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี หรือ
 การจัดให้ มีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีอ่นื สอบทาน านออ สมาชิกนั้น
๒๙๐.๒๒๙ หุ้ นส่ ว นหลั ก ออ ส านั ก านต้ อ ไม่ ถู ก ประเมิ น ผล านหรื อ ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนบนพื้ นฐานออ
ความสาเร็จในการอาย านที่ไม่ ใช่ านให้ ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้ า านสอบบัญชี ทั้ นี้ไม่ เป็ นการห้ าม
การจัดการเกี่ยวกับการแบ่ ผลกาไรตามปกติระหว่า หุ้นส่วนออ สานัก าน
ของขวัญหรือการรับรอง
๒๙๐.๒๓๐ การรับออ อวัญหรือการรับรอ จากลูกค้ า านสอบบัญชี อาจก่อให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจาก
ประโยชน์ส่วนตน ถ้ าสานัก านหรื อสมาชิ กออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี รั บออ อวัญหรื อการ
รับรอ ปั ญหาและอุปสรรคอาจมีนัยสาคัญจนไม่ มีมาตรการป้ อ กันใดสามารถลดให้ อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ดั นั้น สานัก านหรือสมาชิ กกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี ต้ อ ไม่ รับออ อวัญหรือการ
รับรอ ดั กล่าว เว้ นแต่ออ อวัญหรือการรับรอ นั้นมีมูลค่าเล็กน้ อย
๘๗

คดีความฟ้ องร้องหรือการถูกข่มขู่ในคดีความฟ้ องร้อง
๒๙๐.๒๓๑ เมื่อมีคดีความเกิดอึ้นหรื ออาจจะมีคดีความระหว่ า สานัก านหรือสมาชิกกลุ่มผู้ ปฏิบัติ านสอบ
บัญชี กับลูกค้ า านสอบบัญชี ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตนและการอ่ มอู่จะ
เกิดอึ้น ความสัมพันธ์ระหว่า ผู้บริหารออ ลูกค้ าและสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี จะต้ อ เป็ น
ลักษณะตร ไปตร มาและต้ อ มีการเปิ ดเผยอย่า ครบถ้ วนในทุกด้ านออ การดาเนินธุรกิจออ ลูกค้ า
เมื่อสานัก านและผู้บริหารออ ลูกค้ าอยู่ในฐานะตร อ้ ามกันจากการมีคดีความฟ้ อ ร้ อ ก็จะกระทบ
ต่ อความเต็มใจออ ผู้ บริ หารที่จะเปิ ดเผยอ้ อมูลให้ ครบถ้ วน ทาให้ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจาก
ผลประโยชน์ส่วนตนและการอ่ มอู่เกิดอึ้น ความมีนัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคดั กล่ าวอึ้นกับ
ปัจจัยต่า ๆ เช่น
 สาระสาคัญออ คดีความฟ้ อ ร้ อ และ
 คดีความฟ้ อ ร้ อ เกี่ยวอ้ อ กับการรับ านสอบบัญชี ครั้ ก่อนหรือไม่
ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต้ อ ประเมิ น ความมี นั ย ส าคั ญ ออ ปั ญ หาและอุ ป สรรคและใช้
มาตรการป้ อ กันที่จาเป็ นเพื่ออจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ
มาตรการป้ อ กันได้ แก่
 การย้ ายสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี ถ้ าคดีความฟ้ อ ร้ อ เกี่ยวอ้ อ กับสมาชิก
นั้น
 การจัดให้ มีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีอ่นื สอบทาน าน
ถ้ า มาตรการป้ อ กัน ดั กล่ าวไม่ ลดปั ญหาและอุ ป สรรคให้ อยู่ ใ นระดั บ ที่ยอมรั บ ได้ การ
ดาเนินการที่เหมาะสมเพีย อย่า เดียวคือถอนตัวหรือไม่รับ านสอบบัญชี
๒๙๐.๒๓๒ ถึง ๒๙๐.๔๙๙ (IFAC เว้นว่างเพือ่ เพิม่ เติมเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องในอนาคต)
-----------------------------------

๘๘

รายงานที่มีขอ้ จากัดการใช้ผลงานและการเผยแพร่
บทนา
๒๙๐.๕๐๐ อ้ อกาหนดด้ านความเป็ นอิสระที่ระบุ ไว้ ในหมวด ๒๙๐ มีผลบั คับใช้ ต่อ านสอบบัญชี ท้ั หลาย
อย่า ไรก็ตามอ้ อกาหนดด้ านความเป็ นอิสระในหมวดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปล ได้ ตามที่ระบุไว้ ในย่อ
หน้ า ๒๙๐.๕๐๕-๒๙๐.๕๑๔ หากเป็ นไปตามเ ่ ือนไอที่ระบุไว้ ในย่ อหน้ า ๒๙๐.๕๐๑-๒๙๐.๕๐๒
สาหรั บบา สถานการณ์ซ่ึ เกี่ยวอ้ อ กับ านสอบบัญชี ซึ่ กาหนดอ้ อจากัดการใช้ ผล านและการ
เผยแพร่ ร าย านการสอบบั ญชี ทั้ นี้ อ้ อ ก าหนดเหล่ านี้ จะใช้ ไ ด้ กับ านตรวจสอบ บการเ ิ น ที่มี
วัตถุประส ค์เฉพาะ ดั นี้ (ก) ราย านทั้ ที่ให้ อ้อสรุปในรูปแบบที่เป็ นการแสด ความเห็นว่ า บ
การเ ินแสด ฐานะการเ ินและผลการดาเนิน านโดยถูกต้ อ ตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการ
บัญชีท่ีรับรอ ทั่วไปหรือไม่ และ (อ) ราย านการสอบบัญชีท่ีมีอ้อจากัดในการใช้ ผล านและการ
เผยแพร่ ซ่ึ เป็ นผลให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้อ จัดทาราย านการสอบบัญชีท่เี ปลี่ยนแปล ไปจากราย านที่
เป็ นราย านตามมาตรฐานซึ่ ต้ อ ไม่เป็ นการสอบบัญชีท่กี าหนดอึ้นและเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
๒๙๐.๕๐๑ การเปลี่ยนแปล ประมวลภายใต้ หมวด ๒๙๐ กระทาได้ หากผู้ประส ค์จะใช้ ราย าน(ก) ทราบถึ
วัตถุประส ค์และอ้ อจากัดในการใช้ ราย านและ (อ) ยินยอมต่ อการปรั บเปลี่ยนอ้ อกาหนดด้ าน
ความเป็ นอิสระนั้น การที่ผ้ ูประส ค์จะใช้ ราย านจะทราบถึ วัตถุประส ค์และอ้ อจากัดออ ราย าน
อาจมาจากการเอ้ ามามีส่วนร่ วมทั้ ทา ตร และทา อ้ อ มโดยผ่ านทา ตั วแทนผู้ มี อานาจในการ
กาหนดลักษณะและออบเอตออ านนั้น โดยการเอ้ ามามีส่วนร่ วมดั กล่าว สานัก านจะต้ อ สื่อสาร
กับผู้ประส ค์จะใช้ ราย านให้ ทราบถึ อ้ อกาหนดด้ านความเป็ นอิสระซึ่ รวมถึ สถานการณ์ท่อี าจ
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อความเป็ นอิสระและมาตรการป้ อ กันที่จาเป็ นในการนามาใช้ เพื่ออจัดหรือ
ลดผลกระทบดั กล่ าวให้ อยู่ ใ นระดั บที่สามารถยอมรั บ ได้ รวมถึ การออความเห็นชอบในการ
ปรับเปลี่ยนอ้ อกาหนดด้ านความเป็ นอิสระที่จะนามาใช้ ในราย าน
๒๙๐.๕๐๒ สานัก านจะต้ อ สื่อสารให้ ผ้ ูประส ค์จะใช้ ราย านทราบถึ อ้ อกาหนดด้ านความเป็ นอิสระในการรับ
านสอบบัญชี เช่น ระบุอ้อกาหนดดั กล่าวไว้ ในหนั สือตอบรับ านสอบบัญชี ในกรณีท่มี ีผ้ ูประส ค์
จะใช้ ราย านหลายฝ่ าย (เช่ น ผู้ ให้ ก้ ู ยืมตามสัญญากู้ ร่วม) และไม่ ได้ มีก ารระบุ ช่ ื อผู้ ใช้ านไว้ ใ น
อ้ อตกล ในการรับ านให้ ถือว่ าผู้ประส ค์จะใช้ ราย านนั้นได้ รับทราบและยินยอมตามอ้ อกาหนด
ด้ านความเป็ นอิสระแล้ ว โดยผ่านทา ตัวแทนออ ผู้ประส ค์จะใช้ ราย าน (เช่ น ตัวแทนที่ระบุไว้ ใน
หนั สือตอบรับ านสอบบัญชี)
๒๙๐.๕๐๓ ในกรณีท่สี านัก านออกราย านการสอบบัญชีซ่ึ ไม่มีอ้อจากัดการใช้ ผล านและการเผยแพร่ ให้ แก่
ลูก ค้ ารายเดิ ม อ้ อ ก าหนดตามที่ร ะบุ ไ ว้ ใ นย่ อ หน้ า ๒๙๐.๕๐๐ ถึ ๒๙๐.๕๑๔ ไม่ มี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ ย นแปล อ้ อ ก าหนดที่ บั คั บ ใช้ กั บ านสอบบั ญ ชี ต ามที่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นย่ อ หน้ า ๒๙๐.๑ ถึ
๒๙๐.๒๓๒
๒๙๐.๕๐๔ การอนุโลมให้ มีการเปลี่ยนแปล อ้ อกาหนดในหมวด ๒๙๐ ตามที่กล่าวมาแล้ วอ้ า ต้ นนั้น สามารถ
กระทาได้ ตามที่ได้ บรรยายไว้ ในย่ อหน้ า ๒๙๐.๕๐๕ ถึ ๒๙๐.๕๑๔ ซึ่ เป็ นไปตามอ้ อกาหนดใน
หมวด ๒๙๐ ทุกประการ
๘๙

กิจการที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ
๒๙๐.๕๐๕ เมื่อเป็ นไปตามเ ่ อื นไอที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ า ๒๙๐.๕๐๐ – ๒๙๐.๕๐๒ สานัก านไม่จาเป็ นต้ อ นา
อ้ อ ก าหนดเพิ่ ม เติ ม ที่ก าหนดในย่ อ หน้ า ๒๙๐.๑๐๐ – ๒๙๐.๒๓๒ ซึ่ เป็ นอ้ อ ก าหนดสาหรั บ
านสอบบัญชีสาหรับกิจการที่มีส่วนได้ เสียต่อสาธารณะมาถือปฏิบัติอกี
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
๒๙๐.๕๐๖ เมื่ อ เป็ นไปตามเ ่ ื อ นไอที่ก าหนดไว้ ใ นย่ อ หน้ า ๒๙๐.๕๐๐ – ๒๙๐.๕๐๒ การอ้ า อิ ถึ ลูก ค้ า
านสอบบัญชีจะไม่รวมถึ กิจการที่เกี่ยวอ้ อ กับลูกค้ า อย่า ไรก็ตามหากกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี
ได้ ร้ ูหรือมีเหตุอันเชื่ อได้ ว่ามีความสัมพันธ์ หรือมีสถานการณ์ท่เี กี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวอ้ อ กันออ
ลูกค้ า ซึ่ มีความเกี่ยวอ้ อ กับการประเมินความเป็ นอิสระออ กิจการออ ลูกค้ า กลุ่มผู้ปฏิบัติ าน
สอบบั ญ ชี จ ะต้ อ ค านึ ถึ กิ จ การที่เ กี่ ย วอ้ อ กั น ออ ลู ก ค้ า ดั กล่ า ว ในการระบุ แ ละประเมิ น
ผลกระทบต่อความเป็ นอิสระและนามาตรการป้ อ กันที่เหมาะสมมาถือปฏิบัติด้วย
เครือข่ายและสานักงานเครือข่าย
๒๙๐.๕๐๗ เมื่อเป็ นไปตามเ ่ อื นไอที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ า ๒๙๐.๕๐๐ – ๒๙๐.๕๐๒ การอ้ า อิ ถึ สานัก านจะ
ไม่ รวมถึ สานัก านเครื ออ่ าย อย่ า ไรก็ตามเมื่อสานัก านได้ ร้ ูหรือมีเหตุอันเชื่อได้ ว่าปั ญหาและ
อุปสรรคอาจเกิดอึ้นจากส่วนได้ เสียและความสัมพันธ์ใดๆ ออ สานัก านเครืออ่ าย ความสัมพันธ์
หรือส่วนได้ เสียใดๆ ดั กล่าวต้ อ ถูกนามารวมในการประเมิน ผลกระทบต่อความเป็ นอิสระ
ส่วนได้เสียทางการเงิน การให้สินเชื่อและการค้ าประกัน ความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางธุ รกิจ และความสัมพันธ์
ส่วนตัวและความสัมพันธ์ในครอบครัว
๒๙๐.๕๐๘ เมื่อเป็ นไปตามเ ่ ือนไอที่กาหนดไว้ ในย่ อหน้ า ๒๙๐.๕๐๐ – ๒๙๐.๕๐๒ อ้ อกาหนดที่เกี่ยวอ้ อ ที่
ก าหนดไว้ ใ นย่ อ หน้ า ๒๙๐.๑๐๒ -๒๙๐.๑๔๕ ให้ น าไปถื อ ปฏิ บั ติ เ ฉพาะกั บ สมาชิ ก ออ กลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี ครอบครั วปั จจุ บันออ สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีและครอบครัวที่
ใกล้ ชิดออ สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี
๒๙๐.๕๐๙ นอกจากนี้ ส านั ก านต้ อ พิ จ ารณาตามอ้ อ ก าหนดในย่ อ หน้ า ๒๙๐.๑๐๒ – ๒๙๐.๑๔๕ ว่ า
ผลกระทบต่อความเป็ นอิสระเกิดอึ้นจากส่วนได้ เสียและความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่า ลูกค้ า านสอบ
บัญชีและสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีต่อไปนี้หรือไม่
(ก) บุ ค คลที่ให้ ค าปรึ กษาเกี่ยวกับ ประเด็นธุ ร กรรมหรื อเหตุก ารณ์ท่ีเ กี่ยวอ้ อ เฉพาะด้ า นทา
อุตสาหกรรมและทา วิชาการ และ
(อ) บุคคลที่ดูแลด้ านการควบคุณคุณภาพออ านรวมถึ บุคคลที่ทาหน้ าที่ตรวจทาน านควบคุม
คุณภาพออ าน
การประเมินปัญหาและอุปสรรคจะทาเฉพาะผลกระทบที่มีนัยสาคัญซึ่ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบ
บัญชีมีเหตุอันเชื่อได้ ว่าเกิดอึ้นจากส่วนได้ เสียและความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่ า ลูกค้ า านสอบบัญชีและ
บุคคลอื่นภายในสานัก านซึ่ มีอทิ ธิพลโดยตร ต่อผล านออ านสอบบัญชี รวมถึ ผู้ท่สี ามารถกาหนด
ผลตอบแทนหรือผู้ซ่ึ มีอานาจในการควบคุมโดยตร ผู้บริหารหรือผู้กากับดูแลหุ้นส่วนที่ดูแล านสอบ
๙๐

บั ญ ชี รวมถึ บุ ค คลที่ อ ยู่ ใ นระดั บ อาวุ โ สถั ด มาซึ่ มี ต าแหน่ สู กว่ า หุ้ นส่ ว นผู้ รั บ ผิ ด ชอบ าน
(Engagement partner) ไปจนถึ แต่ละคนในระดับ หุ้นส่วนอาวุโส (Chief Executive or equivalent)
๒๙๐.๕๑๐ การประเมินผลกระทบจะทาเฉพาะปัญหาและอุปสรรคที่มีนัยสาคัญซึ่ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีมี
เหตุอนั เชื่อได้ ว่าเกิดอึ้นจากส่วนได้ เสียทา การเ ินที่มีต่อลูกค้ า านสอบบัญชีซ่ึ เกิดจากบุคคลแต่ละ
คนตามที่กาหนดในย่อหน้ า ๒๙๐.๑๐๘ – ๒๙๐.๑๑๑ และย่อหน้ า ๒๙๐.๑๑๓ – ๒๙๐.๑๑๕
๒๙๐.๕๑๑ ในกรณีท่ผี ลกระทบต่ อความเป็ นอิสระไม่ อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ สานัก านจะต้ อ ใช้ มาตรการ
ป้ อ กันต่า ๆ เพื่ออจัดปัญหาและอุปสรรคหรือลดปัญหาและอุปสรรคล ไปสู่ระดับที่ยอมรับได้
๒๙๐.๕๑๒ ในการปฏิบั ติ ต ามอ้ อ ก าหนดในย่ อ หน้ า ๒๙๐.๑๐๖ และ ๒๙๐.๑๑๕ เกี่ยวกับ ส่ วนได้ เสียออ
สานัก านนั้น หากสานัก านมีส่วนได้ เสียทา การเ ินที่มีสาระสาคัญในลูกค้ า านสอบบัญชี ไม่ว่าจะ
โดยตร หรือโดยอ้ อมจะทาให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตนได้ ซึ่ อาจมี
นัยสาคัญจนกระทั่ ไม่ สามารถหามาตรการป้ อ กันที่จะลดปั ญหาและอุปสรรคดั กล่ าวให้ อยู่ ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ดั นั้นสานัก านจะต้ อ ไม่มีส่วนได้ เสียทา การเ ินดั กล่าว
การรับงานจากลูกค้างานสอบบัญชี
๒๙๐.๕๑๓ การประเมินปั ญหาและอุปสรรคจะทาเฉพาะผลกระทบที่มีนัยสาคัญที่เกิดจากความสัมพันธ์ในการ
จ้ า านตามที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ า ๒๙๐.๑๓๔ – ๒๙๐.๑๓๘ นั้น ในกรณีท่มี ีปัญหาและอุปสรรค
เกิดอึ้นซึ่ อยู่ในระดับที่ไม่ สามารถยอมรับได้ สานัก านจะต้ อ ใช้ มาตรการป้ อ กันต่า ๆ เพื่ออจัด
ปัญหาและอุปสรรคหรือลดปัญหาและอุปสรรคล ไปสู่ระดับที่ยอมรับได้ ทั้ นี้ได้ แสด ตัวอย่า ออ
มาตรการป้ อ กันที่อาจเหมาะสมไว้ ในย่อหน้ า ๒๙๐.๑๓๖
การให้บริการงานที่ไม่ใช่งานให้ความเชื่อมัน่
๒๙๐.๕๑๔ หากสานัก านปฏิบัติ านอื่นซึ่ มีการออกราย านที่มีอ้อจากัดในการใช้ และการเผยแพร่ ให้ แก่ลูกค้ า
านสอบบัญชี และให้ บริการ านที่ไม่ ใช่ านให้ ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้ า านสอบบัญชี สานัก านต้ อ
ปฏิ บั ติ ต ามอ้ อก าหนดในย่ อ หน้ า ๒๙๐.๑๕๖ – ๒๙๐.๒๓๒ ตามที่ ย่ อ หน้ า ๒๙๐.๕๐๔ –
๒๙๐.๕๐๗ กาหนด

๙๑

หมวด ๒๙๑
ความเป็ นอิสระสาหรับงานให้ความเชื่อมัน่ อื่นๆ
๒๙๑.๑

เนื้อหาในหมวดนี้กล่าวถึ อ้ อกาหนดด้ านความเป็ นอิสระสาหรับ านให้ ความเชื่อมั่น ซึ่ ไม่ใช่ านสอบ
บัญชีหรือ านสอบทาน บการเ ิน อ้ อกาหนดด้ านความเป็ นอิสระสาหรับ านสอบบัญชีและ านสอบ
ทาน บการเ ินได้ กล่ าวไว้ ในหมวด ๒๙๐ ในกรณีท่ีลูกค้ า านให้ ความเชื่ อมั่นดั กล่ าวเป็ นลูกค้ า
านสอบบัญชีหรือลูกค้ า านสอบทานด้ วย ให้ นาอ้ อกาหนดในหมวด ๒๙๐ มาถือปฏิบัติกับสานัก าน
สานัก านเครืออ่าย และสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชีหรือกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบทานด้ วย ใน
บา สถานการณ์ท่เี กี่ยวอ้ อ กับ านให้ ความเชื่อมั่น ซึ่ ราย านการให้ ความเชื่อมั่นมีอ้อจากัดในการ
นาไปใช้ และเผยแพร่ รวมถึ กรณีซ่ึ เป็ นไปตามเ ่ ือนไอที่กาหนด อ้ อกาหนดด้ านความเป็ นอิสระใน
หมวดนี้อาจเปลี่ยนแปล ไปตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ ๒๙๑.๒๑ ถึ ๒๙๑.๒๗

๒๙๑.๒

านให้ ความเชื่อมั่นเป็ น านที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ แก่ผ้ ูท่คี าดว่าจะใช้ ราย านเกี่ยวกับผลที่ได้ จากการ
ประเมินหรือวัดมูลค่ าเรื่อ ที่ให้ ความเชื่อมั่นเมื่อเทียบกับเ ่ ือนไอที่กาหนด กรอบสากลสาหรับ านให้
ความเชื่อมั่น (กรอบ านให้ ความเชื่อมั่น) ที่ออกโดย International Auditing and Assurance Standards
Board ได้ อธิบายถึ อ ค์ประกอบและวัตถุประส ค์ออ านให้ ความเชื่อมั่น และระบุถึ านต่า ๆ ที่ต้อ
นามาตรฐานระหว่า ประเทศสาหรับ านให้ ความเชื่อมั่นมาใช้ ทั้ นี้ คาอธิบายเกี่ยวกับอ ค์ประกอบและ
วัตถุประส ค์ออ านให้ ความเชื่อมั่นให้ อ้า อิ จากกรอบ านให้ ความเชื่อมั่น

๒๙๑.๓

การปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานออ ความเที่ย ธรรมจาเป็ นต้ อ มีความเป็ นอิสระจากลูกค้ า านให้
ความเชื่อมั่น ในกรณีออ านให้ ความเชื่อมั่นที่กระทบต่อผลประโยชน์ออ สาธารณะ ดั นั้น ภายใต้
ประมวลจรรยาบรรณนี้จึ กาหนดให้ สมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นและสานัก านต้ อ มี
ความเป็ นอิสระจากลูกค้ า านให้ ความเชื่อมั่น และจะต้ อ มีการประเมินว่ามีปัญหาและอุปสรรคใดๆ
ต่อความเป็ นอิสระที่สานัก านมีเหตุให้ เชื่อว่ าเกิดอึ้นจากผลประโยชน์และความสัมพันธ์ต่า ๆ ออ
สานัก านเครืออ่ าย นอกจากนี้ เมื่อกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นทราบหรือมีเหตุท่จี ะเชื่อได้ ว่า
ความสัมพันธ์หรือสถานการณ์หนึ่ ซึ่ เกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวอ้ อ กันอีกแห่ หนึ่ ออ ลูกค้ า านให้ ความ
เชื่ อ มั่ น มี ค วามเกี่ ย วอ้ อ กับ การประเมิ น ความเป็ นอิ ส ระจากลู ก ค้ า ออ ส านัก านดั กล่ า ว กลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นต้ อ พิจารณากิจการที่เกี่ยวอ้ อ กันนั้นด้ วยในการระบุและประเมินปั ญหา
และอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระและหามาตรการป้ อ กันที่เหมาะสมมาใช้

แนวทางของกรอบแนวคิดในเรื่องความเป็ นอิสระ
๒๙๑.๔

วัตถุประส ค์ออ หมวดนี้คือ เพื่ อเป็ นแนวทา สาหรับสานัก านและสมาชิก ออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้
ความเชื่อมั่นในการถือปฏิบัติตามแนวทา ออ กรอบแนวคิดตามที่จะอธิบายต่อไปเพื่อให้ บรรลุผล
และค ไว้ ซ่ึ ความเป็ นอิสระ

๒๙๑.๕

ความเป็ นอิสระ ประกอบด้ วย
(ก) ความเป็ นอิสระด้ านจิตใจ (Independence of Mind)
ภาวะทา จิตใจซึ่ กล้ าที่จะแสด ความเห็น โดยไม่ตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลใดๆ ซึ่ มีผลกระทบต่อ
การใช้ วิจารณญาณเยี่ย ผู้ประกอบวิชาชีพ ความเป็ นอิสระด้ านจิตใจนี้จะส่ ผลให้ บุคคลใดๆ
๙๒

สามารถปฏิบัติ านได้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ความเที่ย ธรรม และสามารถใช้ ความส สัยเยี่ย
ผู้ประกอบวิชาชีพได้
(อ) ความเป็ นอิสระอันเป็ นที่ประจักษ์ (Independence of Appearance)
การหลีกเลี่ย อ้ อเท็จจริ และการตกอยู่ในสถานการณ์ต่า ๆ ที่มีนัยสาคัญซึ่ อาจทาให้ บุคคลที่
สาม ซึ่ ได้ ใช้ วิจารณญาณเยี่ย วิญญู ชนและได้ รั บทราบอ้ อเท็จจริ ต่ า ๆ และสถานการณ์
ดั กล่ าวแล้ วอาจเชื่ อได้ ว่า สานัก านหรื อสมาชิ กออ กลุ่มผู้ ปฏิบัติ านให้ ความเชื่ อมั่นอาด
ความซื่อสัตย์สจุ ริต ความเที่ย ธรรม หรืออาดการใช้ วิจารณญาณเยี่ย ผู้ประกอบวิชาชีพ
๒๙๑.๖

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ นาแนวทา ออ กรอบแนวคิดไปใช้ ในเรื่อ ต่อไปนี้
(ก) การระบุถึ ปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระ
(อ) การประเมินความมีนัยสาคัญออ ปัญหาและอุปสรรคที่ได้ ระบุไว้ และ
(ค) การใช้ มาตรการป้ อ กันเมื่อจ าเป็ นเพื่ ออจั ดหรื อลดปั ญหาและอุ ปสรรคให้ อยู่ ในระดั บที่
ยอมรับได้

ในกรณีท่ผี ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีเห็นว่ าไม่ มีมาตรการป้ อ กันใดๆ ที่เหมาะสมหรือไม่ สามารถนา
มาตรการป้ อ กันที่มีอยู่มาใช้ เพื่ออจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีต้อ อจัดสถานการณ์หรือความสัมพันธ์ท่กี ่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรค หรือลด หรือยุติ านให้ ความเชื่อมั่น
นั้น
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ ใช้ ดุลยพินิจเยี่ย ผู้ประกอบวิชาชีพในการถือปฏิบัติตามกรอบแนวคิดนี้
๒๙๑.๗

ในการประเมินปั ญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับความเป็ นอิสระนั้นอาจพิจารณาในหลายๆ สถานการณ์ท่ี
แตกต่ า กั น หรื อ การรวมหลายๆ สถานการณ์ ท่ี สั ม พั น ธ์ กั น ทั้ นี้ มิ อ าจเป็ นไปได้ ท่ีจ ะระบุ ทุ ก
สถานการณ์ ที่อาจทาให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคและกาหนดวิธกี ารปฏิบัติท่เี หมาะสม ดั นั้น อ้ อกาหนด
นี้จึ ก าหนดให้ มี กรอบแนวคิ ดที่ให้ สานั ก านและสมาชิ กกลุ่มผู้ ปฏิบัติ านให้ ความเชื่ อมั่ น ท าการ
ประเมินและระบุผลกระทบต่อความเป็ นอิสระ แนวทา กรอบแนวคิดนี้จะช่ วยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการปฏิบั ติ ตามจรรยาบรรณตามอ้ อ บั คั บ นี้ ซึ่ จะแสด ให้ เห็ น ถึ สถานการณ์ ต่ า ๆ ที่อ าจมี
ผลกระทบต่อความเป็ นอิสระและสามารถช่ วยป้ อ กันผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการสรุปสถานการณ์ท่ี
สามารถกระทาได้ ในกรณีท่มี ิได้ มีการระบุเฉพาะว่าห้ ามกระทา

๒๙๑.๘

ในย่อหน้ า ๒๙๑.๑๐๐ เป็ นต้ นไป จะอธิบายวิธกี ารในการปฏิบัติตามแนวทา กรอบแนวคิดที่เกี่ยวกับ
ความเป็ นอิสระ ย่อหน้ าเหล่านี้มิได้ ระบุสถานการณ์และความสัมพันธ์ทุกกรณีท่ที าให้ เกิดหรืออาจทา
ให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระ

๒๙๑.๙

ในการตัดสินใจว่ าจะรั บ านใหม่ หรื อจะรับ านต่ อเนื่อ หรื อไม่ หรื อการกาหนดว่ าบุ คคลใดจะเป็ น
สมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นได้ หรือไม่ น้ัน สานัก านต้ อ ประเมินผลกระทบต่ อความ
เป็ นอิสระ ในกรณีท่ผี ลกระทบไม่ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การตัดสินใจว่ าจะรับ านหรือระบุสมาชิ ก
เฉพาะใน านให้ ความเชื่อมั่นนั้น สานัก านต้ อ พิจารณาว่ามีมาตรการป้ อ กันที่จะสามารถอจัดหรือลด
ผลกระทบให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในการตัดสินใจว่าจะรับ านต่อเนื่อ สานัก านควรพิจารณาว่ า
มาตรการป้ อ กันที่มีอยู่ ยั มีประสิทธิภาพในการอจัดหรื อลดผลกระทบให้ อยู่ ในระดับที่ยอมรั บได้
๙๓

หรือไม่ หรือมีมาตรการป้ อ กันอื่นใดที่ควรนามาปฏิบัติหรือไม่ หรือควรยกเลิก านให้ ความเชื่อมั่นนั้น
ไปหรือไม่ เมื่อใดก็ตามที่มีอ้อมูลใหม่เกี่ยวกับผลกระทบต่ อความเป็ นอิสระในระหว่ า การให้ บริการ
ความเชื่อมั่นนั้น สานัก านต้ อ มีการประเมินความมีนัยสาคัญออ ผลกระทบตามแนวทา ออ กรอบ
แม่บท
๒๙๑.๑๐ ในหมวดนี้ได้ มีการอ้ า อิ ความมีนัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระ ในการประเมิน
ความมีนัยสาคัญออ ผลกระทบต้ อ มีการพิจารณาปัจจัยทั้ เชิ คุณภาพและปริมาณ
๒๙๑.๑๑ ในหมวดนี้ ในกรณีต่า ๆ ส่วนใหญ่มิได้ ระบุถึ ความรับผิดชอบเฉพาะเจาะจ ออ แต่ละบุคคลในสานัก าน
สาหรับการปฏิบัติท่เี กี่ยวกับความอิสระ เนื่อ จากความรับผิดชอบอาจแตกต่า กันไป ทั้ นี้อ้ ึนอยู่กับอนาด
และโคร สร้ า และการจั ดอ ค์ กรออ สานัก าน มาตรฐานการควบคุ มคุ ณภาพ านระหว่ า ประเทศ
(International Standards On Quality Control ‟ ISQCs) ได้ ระบุให้ สานัก านกาหนดนโยบายและ
วิ ธีปฏิบั ติ เพื่ อให้ เกิ ดความเชื่ อมั่ นที่สมเหตุ สมผลเกี่ ยวกั บการมี ความเป็ นอิสระตามที่ก าหนดโดย
มาตรฐานจรรยาบรรณที่เกี่ยวอ้ อ
งานให้ความเชื่อมัน่
๒๙๑.๑๒ ตามที่ได้ อธิบายในแนวทา ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น สาหรับ านให้ ความเชื่อมั่น ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีราย านอ้ อสรุปโดยมีวัตถุประส ค์เพื่อเพิ่มระดับความเชื่อมั่นออ ผู้ใช้ าน(นอกเหนือจากฝ่ ายที่
รับผิดชอบ) เกี่ยวกับผลจากการประเมินหรือการวัดเรื่อ ดั กล่าวเมื่อเทียบกับเกณฑ์ท่กี าหนด
๒๙๑.๑๓ ผลจากการประเมิ น หรื อ การวั ด เรื่ อ ดั กล่ า วเป็ นอ้ อ มู ล ซึ่ เป็ นผลจากการใช้ เกณฑ์ ที่ ก าหนด
เรื่อ ดั กล่าวนั้น คาว่า “อ้ อมูลเรื่อ ดั กล่าว” ได้ ใช้ ในการให้ ความหมายผลออ การประเมินหรือการ
วั
ด
เรื่อ ดั กล่าว ตัวอย่า เช่น กรอบแนวคิดกล่าวถึ ความมีประสิทธิภาพในการควบคุมภายใน (อ้ อมูล
เรื่อ ดั กล่าว) เป็ นผลจากการนากรอบแนวคิดมาใช้ ในการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
ตัวอย่า เช่น COSO หรือ CoCo (เกณฑ์) ในการควบคุมภายใน, กระบวนการ (เรื่อ ดั กล่าว)
๒๙๑.๑๔

านให้ ความเชื่อมั่น อาจเป็ น านที่เกี่ยวกับ านให้ ความเชื่อมั่นในคารับรอ ในอ้ อมูลที่เกี่ยวอ้ อ หรือ
การราย านให้ ความเชื่อมั่นโดยตร ออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ไม่ว่าจะเป็ น านลักษณะใดก็ตามจะ
เกี่ยวอ้ อ กับบุคคลสามฝ่ าย ซึ่ ประกอบด้ วยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฝ่ ายที่รับผิดชอบ และบุคคลที่
ประส ค์จะใช้ ผล าน

๒๙๑.๑๕

านให้ ความเชื่อมั่นที่เกี่ยวอ้ อ กับคารับรอ ฝ่ ายที่รับผิดชอบมีหน้ าที่ในการประเมิน หรือการวัดเรื่อ
ที่ให้ ความเชื่อมั่นดั กล่าว โดยจัดเตรียมอ้ อมูลออ เรื่อ ดั กล่าว ให้ อยู่ในรูปแบบคารับรอ พร้ อม
สาหรับบุคคลที่ประส ค์จะใช้ ผล าน

๒๙๑.๑๖ ในการราย านให้ ความเชื่อมั่น โดยตร ออ ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ ดาเนินการ
ประเมินหรือการวัดเรื่อ ดั กล่ าวได้ โดยตร หรื อได้ รับ คารับรอ จากฝ่ ายที่รับผิดชอบ ซึ่ ได้ มีการ
ประเมินหรือการวัด แต่ ไม่ ได้ นาเสนอต่ อบุ คคลที่ประส ค์จะใช้ ผล านให้ ความเชื่อมั่น อ้ อมู ลเรื่อ
ดั กล่าวจะถูกนาเสนอแก่บุคคลที่ประส ค์จะใช้ ผล านให้ ความเชื่อมั่นในราย านให้ ความเชื่อมั่นนั้น
๙๔

งานให้ความเชื่อมัน่ ที่เกี่ยวกับคารับรอง
๒๙๑.๑๗ ในการรั บ านให้ ค วามเชื่ อ มั่ น ที่เกี่ยวกับ ค ารั บ รอ สมาชิ ก กลุ่มผู้ ปฏิบัติ านให้ ค วามเชื่ อมั่ นและ
สานัก านต้ อ เป็ นอิสระจากลูกค้ า านให้ ความเชื่อมั่น (ผู้รับผิดชอบอ้ อมูลออ เรื่อ ดั กล่าวและอาจ
เป็ นผู้รับผิดชอบเรื่อ นั้นๆ) การรั กษาความเป็ นอิสระทาได้ โดยการที่สมาชิ กกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้
ความเชื่อมั่นมีอ้อห้ ามไม่ให้ มีความสัมพันธ์ในบา ลักษณะกับบุคคลดั ต่อไปนี้
(ก) กรรมการหรือพนัก าน และ
(อ) บุคคลใด ๆ ออ ลูกค้ าซึ่ อยู่ในตาแหน่ ที่สามารถสั่ การและมีอิทธิพลอย่ า มีนัยสาคัญต่ อ
อ้ อมูลออ เรื่อ ดั กล่าว
นอกจากนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ พิจารณาว่ าความสัมพันธ์กับบุคคลใด ๆ ออ ลู กค้ าซึ่ อยู่ใน
ตาแหน่ ที่สามารถสั่ การและมีอิทธิพลอย่า มีนัยสาคัญต่อเรื่อ ดั กล่าวที่ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีได้ ปฏิบัติจะทา
ให้ เกิด ผลกระทบต่ อความเป็ นอิสระหรือไม่ นอกจากนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ ประเมินความมีนัยสาคัญ
ออ ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์และความสัมพันธ์ต่า ๆ ออ สานัก านเครื ออ่ ายที่สานัก านมี
เหตุผลเชื่อว่าจะเกิดอึ้นได้
๒๙๑.๑๘ ในการรั บ านให้ ความเชื่ อมั่นที่เกี่ยวกับคารับรอ โดยส่วนใหญ่ ผู้มีหน้ าที่รับผิดชอบจะรับผิดชอบ
ทั้ อ้ อมู ลออ เรื่อ และเรื่ อ ที่ผ้ ู ประกอบวิชาชี พบัญชี ปฏิบัติ อย่ า ไรก็ตามใน านบา ประเภท ผู้ มี
หน้ าที่รับผิดชอบอาจไม่ได้ เป็ นผู้รับผิดชอบต่อเรื่อ ที่ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติ ตัวอย่า เช่ น เมื่อ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพได้ รับการว่าจ้ า ให้ ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นซึ่ เกี่ยวกับ
ราย านการปฏิบัติ านเกี่ยวกับความรั บผิดชอบต่ อสั คมออ กิจการเพื่ อการเผยแพร่ แก่ บุคคลที่
ประส ค์จะใช้ ผล าน ซึ่ ที่ปรึกษาด้ านสิ่ แวดล้ อมได้ จัดทาอึ้น กรณีน้ ีท่ปี รึกษาด้ านสิ่ แวดล้ อมเป็ น
ผู้รับผิดชอบต่ ออ้ อมูลออ เรื่อ แต่ กิจการเป็ นผู้รับผิดชอบต่ อเรื่อ ที่ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติ
(การปฏิบัติ านเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสั คมออ กิจการ)
๒๙๑.๑๙ ในการรับ านให้ ความเชื่อมั่นที่เกี่ยวกับคารับรอ ซึ่ ผู้มีหน้ าที่รับผิดชอบเป็ นผู้รับผิดชอบอ้ อมูลออ เรื่อ
แต่ ไม่ ได้ รับผิดชอบเรื่อ ที่ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีได้ ปฏิบัติ สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านที่ให้ ความเชื่อมั่น
และสานัก านต้ อ เป็ นอิสระจากผู้ มีหน้ าที่รับผิดชอบต่ ออ้ อมู ลออ เรื่ อ (ลูกค้ า านให้ ความเชื่ อมั่น)
นอกจากนี้ ผู้ ประกอบวิชาชี พบัญชี ต้อ ประเมินปั ญหาและอุปสรรคใด ๆ ที่เกิดจากผลประโยชน์และ
ความสัมพันธ์ระหว่ า สมาชิกกลุ่มผู้ ปฏิบัติ านให้ ความเชื่ อมั่น สานัก าน สานัก านเครืออ่ าย และผู้ มี
หน้ าที่รับผิดชอบต่อเรื่อ ที่ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติ ที่สานัก านมีเหตุผลที่เชื่อว่าจะเกิดอึ้นได้
การรับงานให้ความเชื่อมัน่ ที่เป็ นการรายงานโดยตรง
๒๙๑.๒๐ ในการรับ านให้ ความเชื่อมั่นที่เป็ นการราย านโดยตร สมาชิ กกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นและ
สานัก านต้ อ เป็ นอิสระจากลูกค้ า านให้ ความเชื่อมั่น (ผู้มีหน้ าที่รับผิดชอบต่อเรื่อ ที่ผ้ ูประกอบวิชาชีพ
บัญชีปฏิบัติ) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ ประเมินปั ญหาและอุปสรรคใด ๆ ที่เกิดจากผลประโยชน์และ
ความสัมพันธ์ออ สานัก านเครืออ่ายที่สานัก านมีเหตุผลเชื่อว่าจะเกิดอึ้นได้

๙๕

รายงานที่มีขอ้ จากัดในการใช้และเผยแพร่
๒๙๑.๒๑ ในบา สถานการณ์ท่รี าย านเกี่ยวกับการให้ ความเชื่อมั่นมีอ้อจากัดในการใช้ และเผยแพร่ และหาก
เป็ นไปตามเ ่ ือนไอในย่ อหน้ านี้และย่อหน้ าที่ ๒๙๑.๒๒ อาจมีการปรับเปลี่ยนอ้ อกาหนดด้ านความ
เป็ นอิสระได้
ซึ่ การแก้ ไออ้ อกาหนดด้ านความเป็ นอิสระในหมวดที่ ๒๙๑ นั้น อนุ โลมให้ กระทาได้ หากบุ คคลที่
ประส ค์จะใช้ ผล าน (ก) มีความรู้ถึ วัตถุประส ค์ อ้ อมูลออ เรื่อ และ อ้ อจากัดออ ราย าน และ
(อ) ยินยอมอย่า ชัดแจ้ ต่อการปรับเปลี่ยนอ้ อกาหนดด้ านความเป็ นอิสระนั้น การที่บุคคลที่ประส ค์
จะใช้ ผล านจะทราบถึ วัตถุประส ค์ อ้ อมูลออ เรื่อ และอ้ อจากัดออ ราย าน อาจมาจากการเอ้ ามามี
ส่วนร่ วมทั้ ทา ตร และทา อ้ อมโดยผ่ านทา ตัวแทนผู้มีอานาจในการกาหนดลักษณะและออบเอต
ออ านนั้น โดยการเอ้ ามามีส่วนร่ วมดั กล่าว จะช่ วยส่ เสริมให้ สานัก านสื่อสารกับบุคคลที่ประส ค์
จะใช้ ผล าน ให้ ทราบถึ อ้ อกาหนดด้ านความเป็ นอิสระซึ่ รวมถึ สถานการณ์ท่อี าจก่อให้ เกิดปั ญหา
และอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระและมาตรการป้ อ กันที่จาเป็ นในการนามาใช้ เพื่ออจัดหรือลดปั ญหา
และอุปสรรคดั กล่ าวให้ อยู่ ในระดับที่ยอมรั บได้ รวมถึ การออความเห็นชอบในการปรั บเปลี่ยน
ประมวลด้ านความเป็ นอิสระที่จะนามาใช้ ในการปฏิบัติ าน
๒๙๑.๒๒ สานัก านจะต้ อ สื่อสารให้ บุคคลที่ประส ค์จะใช้ ราย านทราบถึ อ้ อกาหนดด้ านความเป็ นอิสระในการ
รับ านที่ให้ ความเชื่อมั่น (เช่ น ระบุ อ้อกาหนดดั กล่ าวไว้ ในหนั สือตอบรับ าน) ในกรณีท่มี ีบุคคลที่
ประส ค์ จะใช้ ราย านหลายฝ่ าย (เช่ น ผู้ ให้ ก้ ู ยืมตามสัญญากู้ ร่ วม) และไม่ ได้ มี การระบุ ช่ ื อบุ คคลที่
ประส ค์จะใช้ ราย านไว้ ในหนั สือตอบรับ านให้ ความเชื่อมั่น ตัวแทนออ กลุ่มบุคคลที่ประส ค์จะใช้
ราย านต้ อ แจ้ ให้ บุคคลที่ประส ค์จะใช้ ราย านทั้ หมดได้ รับทราบในภายหลั ถึ ความยินยอมตาม
อ้ อกาหนดด้ านความเป็ นอิสระที่ตกล กัน (เช่น โดยการที่ตัวแทนจัดเตรียมหนั สือตอบรับ านให้ พร้ อม
สาหรับบุคคลที่ประส ค์จะใช้ ราย านทั้ หมด)
๒๙๑.๒๓ ในกรณีท่ีสานัก านเสนอราย านที่ให้ ความเชื่ อมั่นซึ่ ไม่ มีอ้อจากัดการใช้ ผล านและการเผยแพร่
อ้ อกาหนดตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ า ๒๙๑.๒๕ ถึ ๒๙๑.๒๗ ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปล อ้ อกาหนดที่
บั คับใช้ กับ านที่ให้ ความเชื่อมั่นตามที่ได้ ระบุไว้ ในย่ อหน้ า ๒๙๑.๑ ถึ ๒๙๑.๑๕๙ และในกรณีท่ี
สานัก านเสนอราย านการตรวจสอบบัญชีด้วย โดยไม่ ว่ามีอ้อจากัดการใช้ ผล านและการเผยแพร่
หรือไม่กต็ าม อ้ อกาหนดตามที่ระบุไว้ ในหมวด ๒๙๐ ยั ค นามาใช้ ใน านบริการตรวจสอบบัญชีน้นั
๒๙๑.๒๔ การปรั บ เปลี่ ยนอ้ อก าหนดในหมวด ๒๙๑ อนุ ญาตให้ ทาได้ ใ นสถานการณ์ท่ีร ะบุ ไ ว้ อ้ า ต้ น ซึ่ ได้
อธิบายไว้ ในย่อหน้ า ๒๙๑.๒๕ ถึ ๒๙๑.๒๗ แต่ยั ค ต้ อ ปฏิบัติตามประมวลอื่น ๆ ในหมวด ๒๙๑
ทุกประการ
๒๙๑.๒๕ หากเป็ นไปตามเ ่ ื อ นไอในย่ อ หน้ า ๒๙๑.๒๑ และ ๒๙๑.๒๒ อ้ อ กาหนดที่เ กี่ยวอ้ อ ออ ย่ อ หน้ า
๒๙๑.๑๐๔ ถึ ๒๙๑.๑๓๔ จะมีผลบั คับใช้ กับสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นทุกคน
รวมไปถึ คู่สมรสหรือบุคคลผู้อยู่ใต้ การอุปการะ และสมาชิ กในครอบครัวที่ใกล้ ชิดกัน นอกจากนี้
จะต้ อ พิจารณาว่าปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระเกิดอึ้นจากผลประโยชน์ และ ความสัมพันธ์
ระหว่า ลูกค้ า านที่ให้ ความเชื่อมั่น กับสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นอื่นต่อไปนี้หรือไม่
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(ก) บุคลากรผู้มีหน้ าที่ให้ คาปรึกษาทา ด้ านวิชาการ หรือประเด็นเฉพาะออ อุตสาหกรรมและ
รายการหรือเหตุการณ์ต่า ๆ และ
(อ) บุคลากรผู้มีหน้ าที่ควบคุมคุณภาพออ าน รวมถึ ผู้ท่สี อบทานการควบคุมคุณภาพ าน
ตามอ้ อกาหนดย่อหน้ า ๒๙๑.๑๐๔ ถึ ๒๙๑.๑๓๔ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นควรมี
การประเมินถึ ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์และความสัมพั นธ์ระหว่ า ลูกค้ า านให้
ความเชื่อมั่นกับบุคคลอื่นในสานัก านซึ่ มีอทิ ธิพลโดยตร ต่อผล านที่ให้ ความเชื่อมั่น รวมถึ บุคคล
ที่ก าหนดค่ า ตอบแทนหรื อ ผู้ ท่ี เ ป็ นผู้ บั คั บ บั ญ ชาโดยตร ผู้ บ ริ ห าร หรื อ ผู้ ก ากั บ ดู แ ลหุ้ นส่ ว น
ผู้รับผิดชอบ านให้ ความเชื่อมั่นนั้น
๒๙๑.๒๖ ถึ แม้ ว่าจะเป็ นไปตามเ ่ อื นไอตามย่อหน้ า ๒๙๑.๒๑ ถึ ๒๙๑.๒๒ หากสานัก านมีผลประโยชน์ทา
การเ ินอย่า มีสาระสาคัญ ไม่ว่าจะโดยทา ตร หรือทา อ้ อม ในลูกค้ า านให้ ความเชื่อมั่น ปั ญหาและ
อุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตัวอาจมีสาระสาคัญมากจนไม่ สามารถหามาตรการป้ อ กันเพื่อ
ลดระดับผลกระทบให้ อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ สานัก านต้ อ ไม่ มีผลประโยชน์ทา การเ ินดั กล่ าว
นอกจากนี้สานัก านจะต้ อ ปฏิบัติตามอ้ อกาหนดอื่น ๆ ที่กาหนดไว้ ในย่ อ หน้ า ๒๙๑.๑๑๓ ถึ
๒๙๑.๑๕๙
๒๙๑.๒๗ สานัก านต้ อ ประเมินปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์และความสัมพันธ์ออ สานัก าน
เครืออ่ายที่สานัก านมีเหตุผลที่เชื่อว่าจะเกิดอึ้นได้
ผูม้ ีส่วนรับผิดชอบหลายฝ่ าย
๒๙๑.๒๘ ใน านที่ให้ ความเชื่อมั่นบา ประเภท ไม่ว่าจะเป็ น านที่ให้ ความเชื่อมั่นที่เกี่ยวอ้ อ กับคารับรอ หรือ
านที่ให้ ความเชื่ อมั่นที่เป็ นการราย านโดยตร อาจมีผ้ ู รับผิดชอบหลายฝ่ าย ในการพิจารณาว่ า
จาเป็ นต้ อ ใช้ อ้อกาหนดในหมวดนี้กบั แต่ละฝ่ ายที่รับผิดชอบใน านให้ ความเชื่อมั่นดั กล่าวหรือไม่
สานัก านจะต้ อ คานึ ว่ า ผลประโยชน์หรือความสัมพันธ์ระหว่ า สานัก าน หรือ สมาชิกในกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น กับฝ่ ายที่ต้อ รับผิดชอบนั้นๆ จะก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคต่ อ
ความเป็ นอิสระที่มีสาระสาคัญในเรื่อ ที่เกี่ยวกับอ้ อมูลออ เรื่อ ที่ให้ ความเชื่อมั่น ตัวอย่า ปั จจัยที่
สานัก านต้ อ คานึ ถึ มีดั นี้
 ความมีสาระสาคัญออ อ้ อมู ลออ เรื่ อ ที่ใ ห้ ความเชื่ อมั่น(หรื อ เรื่ อ ที่ให้ ความเชื่ อ มั่น)ที่แต่ ละ
ฝ่ ายที่รับผิดชอบต้ อ รับผิดชอบ และ
 ระดับออ ส่วนได้ เสียต่อสาธารณะที่เกี่ยวอ้ อ กับ านที่ให้ ความเชื่อมั่น
ถ้ าสานัก านเห็นว่าปั ญหาและอุปสรรคต่ อความเป็ นอิสระที่เกิดอึ้นจากการมีผลประโยชน์ หรือ
ความสัมพันธ์กับฝ่ ายที่รับผิดชอบนั้นๆ ไม่มีสาระสาคัญ ก็อาจจะไม่ จาเป็ นต้ อ ใช้ อ้อกาหนดในหมวดนี้
ทุกอ้ อกับฝ่ ายที่รับผิดชอบ
เอกสารหลักฐาน
๒๙๑.๒๙ เอกสารหลัก ฐานถื อ เป็ นหลัก ฐานประกอบการใช้ ดุ ลยพิ นิจ ออ ผู้ ประกอบวิช าชี พบั ญชี ใ นการให้
อ้ อสรุปเกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามอ้ อกาหนดในเรื่อ ความเป็ นอิสระ การอาดเอกสารอ้ า อิ ไม่ใช่ ส่ิ ชี้
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ว่ าสานัก านได้ พิจารณาเรื่ อ ใดเรื่ อ หนึ่ แล้ วหรื อไม่ หรื อไม่ ใช่ ส่ิ ชี้ ว่ าสานัก านมีความเป็ นอิสระ
หรือไม่
ผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี ต้อ จัดทาเอกสารสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอ้ อกาหนดในเรื่อ ความเป็ น
อิสระ รวมทั้ สาระออ การหารือใดๆ ที่เกี่ยวอ้ อ ซึ่ จะช่วยสนับสนุนอ้ อสรุปดั กล่าว ดั นั้น
(ก) ในกรณีท่มี าตรการป้ อ กันมีความจาเป็ นเพื่อลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ จัดทาเอกสารเกี่ยวกับลักษณะออ ปั ญหาและอุปสรรค และมาตรการ
ป้ อ กันที่มีอยู่หรือที่นามาใช้ เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ
(อ) ในกรณีออ ปัญหาและอุปสรรคซึ่ จาเป็ นต้ อ ทาการวิเคราะห์อย่า มีนัยสาคัญเพื่อตัดสินใจว่า
จาเป็ นต้ อ มีมาตรการป้ อ กันหรื อ ไม่ แ ละผู้ ประกอบวิชาชี พบั ญชี สรุปว่ าไม่ มีค วามจาเป็ น
เนื่อ จากปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดอึ้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อยู่แล้ ว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ต้ อ จั ด ท าเอกสารเกี่ย วกั บ ลั ก ษณะออ ปั ญ หาและอุ ป สรรคและเหตุ ผ ลประกอบอ้ อ สรุ ป
ดั กล่าว
ช่วงระยะเวลาในการรับงาน
๒๙๑.๓๐ ความเป็ นอิสระจากลูกค้ า านให้ ความเชื่อมั่นเป็ นสิ่ จาเป็ นที่ต้อ มีท้ั ในระหว่ า ช่ ว ระยะเวลาใน
การรั บ านและครอบคลุมถึ ช่ ว ระยะเวลาที่เกี่ยวอ้ อ กับอ้ อมู ลออ เรื่ อ ที่ให้ ความเชื่ อมั่น ช่ ว
ระยะเวลาในการรับ านจะเริ่มอึ้นเมื่อกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นเริ่มต้ นให้ บริการ านให้ ความ
เชื่อมั่นสาหรับ านใด านหนึ่ และสิ้นสุดล เมื่อมีการออกราย านการให้ ความเชื่อมั่น ในกรณีท่กี าร
รับ านมีลักษณะเกิดอึ้นใหม่เป็ นรอบๆ จะถือว่าสิ้นสุดระยะเวลาในการรับ านเมื่อมีการแจ้ จากฝ่ าย
ใดฝ่ ายหนึ่ ออ คู่สญ
ั ญาถึ การสิ้นสุดความสัมพันธ์ทา วิชาชีพ หรือเมื่อมีการออกราย านการให้
ความเชื่อมั่นฉบับสุดท้ าย แล้ วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดอึ้นทีหลั
๒๙๑.๓๑ ในกรณีท่ีกิ จ การกลายเป็ นลู ก ค้ า านให้ ความเชื่ อ มั่ น ในระหว่ า หรื อ หลั จากช่ ว ระยะเวลาที่
เกี่ยวอ้ อ กับอ้ อมู ลออ เรื่ อ ที่ให้ ความเชื่อมั่น ซึ่ สานัก านจะต้ อ แสด อ้ อสรุปเกี่ยวกับอ้ อมู ล
ดั กล่ าว สานัก านต้ อ พิจารณาว่ ามีปัญหาและอุปสรรคต่ อความเป็ นอิสระเกิดอึ้นจากสิ่ ต่ อไปนี้
หรือไม่
(ก) ความสัมพั นธ์ทา การเ ินหรื อทา ธุรกิจกับลูกค้ า านให้ ความเชื่ อมั่นที่เกิดอึ้นระหว่ า หรื อ
หลั จากช่ว ระยะเวลาที่เกี่ยวอ้ อ กับอ้ อมูลออ เรื่อ ที่ให้ ความเชื่อมั่น แต่ก่อนการตอบรับ าน
ให้ ความเชื่อมั่น หรือ
(อ) การให้ บริการในอดีตที่ได้ ให้ บริการแก่ลูกค้ า านให้ ความเชื่อมั่น
๒๙๑.๓๒ หากมีการให้ บริการ านที่ไม่ใช่ านให้ ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้ า านให้ ความเชื่อมั่นในระหว่า หรือหลั จากช่ ว
ระยะเวลาที่เกี่ยวอ้ อ กับอ้ อมูลออ เรื่อ ที่ให้ ความเชื่อมั่น แต่ก่อนวันที่กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นจะ
เริ่มต้ นให้ บริการ านให้ ความเชื่อมั่น และการให้ บริการดั กล่าวไม่สามารถกระทาได้ ในระหว่า ช่ ว ที่รับ าน
ให้ ความเชื่ อมั่ น สานั ก านต้ อ ประเมิ นปั ญหาและอุ ปสรรคใดๆ ต่ อความเป็ นอิสระที่เกิดอึ้ นจากการ
ให้ บริการดั กล่ าว หากปั ญหาและอุปสรรคใดๆ ที่เกิดอึ้นไม่ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การรับ านให้ ความ
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เชื่อมั่นต้ อ เกิดอึ้นเฉพาะในกรณีท่มี ีการนามาตรการป้ อ กันมาใช้ เพื่ออจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ เท่านั้น ตัวอย่า ออ มาตรการป้ อ กันดั กล่าวรวมถึ

การไม่ นาบุคลากรที่ได้ ให้ บริการ านที่ไม่ใช่ านให้ ความเชื่อมั่นดั กล่าวมาเป็ นสมาชิกออ กลุ่ม
ผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น
 การจัดให้ มีผ้ ู ประกอบวิชาชี พบัญชี สอบทาน านให้ ความเชื่ อมั่นและ านที่ไม่ ใช่ านให้ ความ
เชื่อมั่นตามความเหมาะสม หรือ
 การมอบหมายให้ สานัก านอื่นประเมินผลออ านให้ บริการที่ไม่ ใช่ านให้ ความเชื่อมั่นหรือให้
สานัก านอื่นปฏิบัติ านให้ บริ การที่ไม่ ใช่ านให้ ความเชื่อมั่นนั้นอีกครั้ หนึ่ ภายใต้ ออบเอตที่
จาเป็ น เพื่อให้ สานัก านอื่นนั้นเป็ นผู้รับผิดชอบใน านให้ บริการดั กล่าว
อย่า ไรก็ตาม หากการให้ บริการ านที่ไม่ใช่ านให้ ความเชื่อมั่นดั กล่าวยั ไม่เสร็จสมบูรณ์ และเป็ นไปไม่ได้
ในทา ปฏิบัติท่จี ะให้ บริการดั กล่าวจนเสร็จสมบูรณ์หรือจะยุติการให้ บริการดั กล่าวก่อนที่จะเริ่มต้ นการ
ให้ บริการในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวอ้ อ กับ านให้ ความเชื่อมั่น สานัก านต้ อ ตอบรับ านให้ ความ
เชื่อมั่นดั กล่าวเฉพาะเมื่อเป็ นที่พอใจว่า
(ก) การให้ บริ การ านที่ไม่ ใช่ านให้ ความเชื่อมั่นดั กล่ าวจะเสร็จสมบู รณ์ภายในระยะเวลาอันสั้น
หรือ
(อ) ลูกค้ ามีการเตรียมการที่จะส่ มอบ านบริการดั กล่าวให้ แก่ผ้ ูให้ บริการรายอื่นภายในระยะเวลา
อันสั้น
ในระหว่า ช่ว ระยะเวลาที่ให้ บริการ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ ใช้ มาตรการป้ อ กันเมื่อจาเป็ น นอกจากนี้
ต้ อ หารือเรื่อ ดั กล่าวกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลด้ วย

ข้อควรพิจารณาอื่น
๒๙๑.๓๓ อาจมีกรณีออ การฝ่ าฝื นที่กาหนดในหมวดนี้เกิดอึ้นโดยไม่เจตนา หากมีการฝ่ าฝื นที่เกิดอึ้นโดยไม่
เจตนา โดยปกติแล้ วจะไม่ถือว่าเป็ นประเด็นในเรื่อ ความเป็ นอิสระ หากสานัก านจัดให้ มีนโยบาย
และกระบวนการออ การควบคุมคุณภาพที่เหมาะสมเทียบเท่ากับที่กาหนดโดยมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพ านระหว่า ประเทศ (International Standards On Quality Control ‟ ISQCs)
เพื่อค ไว้ ซ่ึ ความเป็ นอิสระ และทันทีท่มี ีการพบการฝ่ าฝื นจะต้ อ มีการแก้ ไออย่า ทันท่ว ที และ
ต้ อ มีการนามาตรการป้ อ กันใดๆ ที่จาเป็ นมาใช้ เพื่ออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ สานัก านต้ อ พิจารณาว่าจะหารือเรื่อ ดั กล่าวกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลหรือไม่
๒๙๑.๓๔ ถึง ๒๙๑.๙๙ IFAC เว้นว่างเพือ่ เพิม่ เติมเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องในอนาคต
แนวทางในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับความเป็ นอิสระ
๒๙๑.๑๐๐ ย่อหน้ าที่ ๒๙๐.๑๐๔ ถึ ๒๙๐.๑๕๙ แสด ให้ เห็นถึ สถานการณ์และความสัมพันธ์บา ลักษณะที่มี
ปั ญ หาและอุ ป สรรคหรื อ อาจมี ปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ อ ความเป็ นอิ ส ระได้ โดยจะชี้ ให้ เห็ น ถึ
ผลกระทบที่อ าจเกิด อึ้ นและประเภทออ มาตรการป้ อ กัน ที่เ หมาะสมซึ่ สามารถอจั ด หรื อ ลด
๙๙

ผลกระทบดั กล่ าวให้ อยู่ ในระดั บที่ยอมรั บได้ แ ละจะแสด ให้ เ ห็นถึ บา สถานการณ์ท่ีอาจไม่ มี
มาตรการป้ อ กันที่สามารถลดผลกระทบให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้ นี้อาจมิได้ แสด ให้ เห็นถึ
ทุ ก สถานการณ์แ ละความสัม พั นธ์ซ่ึ ท าให้ มี ผ ลกระทบหรื อ อาจมี ผ ลกระทบต่ อ ความเป็ นอิสระ
สานัก านและสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นต้ อ ประเมินลักษณะความเหมือนหรือความ
แตกต่า ออ สถานการณ์และความสัมพันธ์น้ันๆ และพิจารณาว่ามาตรการป้ อ กันต่า ๆ (ทั้ นี้รวมถึ
มาตรการป้ อ กันที่ระบุไว้ ต้ั แต่ย่อหน้ าที่ ๒๐๐.๑๑ ถึ ๒๐๐.๑๔) สามารถนามาใช้ ตามสมควรในการ
อจัดผลกระทบต่อความเป็ นอิสระหรือลดผลกระทบดั กล่าวให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือไม่
๒๙๑.๑๐๑ ย่อหน้ านี้แสด ให้ เห็นถึ แนวทา ในการปฏิบัติสาหรับ านให้ ความเชื่อมั่นและควรอ่านควบคู่กับย่อ
หน้ า ๒๙๑.๒๘ ซึ่ ได้ อธิบายว่า านให้ ความเชื่อมั่นส่วนใหญ่จะมีฝ่ายที่รับผิดชอบเพีย ฝ่ ายเดียว ซึ่
ได้ แ ก่ ลูก ค้ า านให้ ค วามเชื่ อ มั่ นนั้น อย่ า ไรก็ต าม ในบา านให้ ค วามเชื่ อ มั่ น อาจมี ฝ่ ายที่ต้ อ
รั บ ผิ ด ชอบ ๒ ฝ่ ายหรื อ มากกว่ านั้ น ซึ่ ในสถานการณ์ดั กล่ าวต้ อ ท าการประเมิ น ปั ญหาและ
อุ ปสรรคต่ อ ความเป็ นอิสระ ซึ่ อาจเกิด จากส่ วนได้ เ สียและความสัม พั นธ์ ร ะหว่ า สมาชิ ก กลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น สานัก าน เครืออ่ายสานัก าน และหน่วย านฝ่ ายที่รับผิดชอบในเรื่อ
ดั กล่าว สาหรับราย านให้ ความเชื่อมั่นซึ่ มีอ้อจากัดในการนาไปใช้ และการเผยแพร่ ควรอ่านย่ อ
หน้ า ๒๙๑.๒๑ ถึ ๒๙๑.๒๗
๒๙๑.๑๐๒ การตีความ ๒๐๐๕-๐๑ ได้ ให้ แนวทา ในการปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็ นอิสระใน านให้ ความ
เชื่อมั่นตามที่กาหนดในหมวดนี้
๒๙๑.๑๐๓ ย่อหน้ าที่ ๒๙๑.๑๐๔ ถึ ๒๙๑.๑๒๐ อ้ า อิ ถึ ความเป็ นสาระสาคัญออ การมีส่วนได้ เสียทา การ
เ ิน การกู้ยืมและการให้ ก้ ูยืมเ ินหรือการคา้ ประกันและการรับการคา้ ประกันเ ินกู้ยืมหรือระดับออ
ความสัมพันธ์ทา ธุรกิจ ทั้ นี้ในการพิ จารณาว่ าการมีส่วนได้ เสียว่ าเป็ นสาระสาคัญสาหรั บแต่ ละ
บุคคลหรือไม่น้ันจะต้ อ พิจารณาโดยรวมเครืออ่ายออ แต่ละบุคคล คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้
การอุปการะออ แต่ละบุคคลนั้นด้ วย

การมีส่วนได้เสียทางการเงิน
๒๙๑.๑๐๔ การมีส่วนได้ เสียทา การเ ินในลูกค้ า านให้ ความเชื่อมั่นอาจทาให้ เกิด ปั ญหาและอุปสรรคเรื่ อ
ผลประโยชน์ส่วนตนอึ้นได้ ทั้ นี้การเกิดอึ้นและระดับความสาคัญออ ผลกระทบที่อาจเกิดอึ้นจะ
อึ้นอยู่กบั
(ก) บทบาทออ ผู้ท่มี ีส่วนได้ เสียทา การเ ิน
(อ) ส่วนได้ เสียทา การเ ินนั้นเป็ นแบบทา ตร หรือทา อ้ อม และ
(ค) ความเป็ นสาระสาคัญออ ส่วนได้ เสียทา การเ ิน
๒๙๑.๑๐๕ การมีส่วนได้ เสียทา การเ ินอาจเป็ นการผ่านตัวแทน (เช่น เครื่อ มือหรือสื่อในการล ทุน ทรัพย์สนิ
หรื อกอ ทุ น) การพิ จารณาว่ าส่วนได้ เสียทา การเ ินเป็ นทา ตร หรื อทา อ้ อมอึ้นอยู่ กับผู้ ได้ รับ
ผลประโยชน์น้ัน มี อ านาจควบคุ ม เครื่ อ มื อ หรื อ สื่อ ในการล ทุ นหรื อ สามารถมี อิท ธิ พ ลในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการล ทุนได้ หรือไม่ ถ้ ามีอานาจควบคุมเครื่อ มือหรือสื่อในการล ทุนหรือสามารถ
๑๐๐

มีอทิ ธิพลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการล ทุนจะถือว่าส่วนได้ เสียทา การเ ินเป็ นแบบทา ตร ในทา
กลับกันถ้ าผู้ท่ไี ด้ รับผลประโยชน์ไม่มีอานาจควบคุมเครื่อ มือหรือสื่อในการล ทุนหรือไม่สามารถมี
อิทธิพลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการล ทุนจะถือว่าส่วนได้ เสียทา การเ ินนี้เป็ นแบบทา อ้ อม
๒๙๑.๑๐๖ หากสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้ การอุปการะออ บุคคล
ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่ นนั้นหรือสานัก านมีส่วนได้ เสียทา การเ ินโดยทา ตร หรือมี
ส่วนได้ เสียทา การเ ินโดยทา อ้ อมอย่า เป็ นสาระสาคัญในลูกค้ า านให้ ความเชื่อมั่นแล้ ว ปั ญหา
และอุ ปสรรคเรื่ อ ผลประโยชน์ ส่วนตนที่เ กิด อึ้ นอาจมี นั ยสาคั ญมากจนส่ ผลให้ ไ ม่ มี ม าตรการ
ป้ อ กันที่สามารถอจัดหรือลดผลกระทบดั กล่าวอยู่ให้ ในระดับที่ยอมรับได้ ดั นั้น บุคคลดั ต่อไปนี้
ไม่ให้ มีส่วนได้ เสียทา การเ ินโดยทา ตร หรือ มีส่วนได้ เสียทา การเ ินโดยทา อ้ อมอย่ า เป็ น
สาระสาคัญในลูกค้ า านให้ ความเชื่อมั่น ซึ่ ได้ แก่สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น คู่สมรส
และบุคคลที่อยู่ภายใต้ การอุปการะออ บุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นนั้น หรือสานัก าน
๒๙๑.๑๐๗ หากสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นมีบิดา มารดา บุตรและพี่น้อ ที่ไม่ได้ อยู่ภายใต้ การ
อุปการะซึ่ สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นนั้นทราบว่ามีส่วนได้ เสียทา การเ ินโดยทา ตร
หรือส่วนได้ เสียทา การเ ินโดยทา อ้ อมอย่า เป็ นสาระสาคัญในลูกค้ า านให้ ความเชื่อมั่น อาจทาให้
เกิดปัญหาและอุปสรรคเรื่อ ผลประโยชน์ส่วนตนอึ้นได้ ซึ่ ระดับความมีนัยสาคัญออ ผลกระทบนั้น
จะอึ้นอยู่กบั ปัจจัยต่า ๆ เช่น
 ลักษณะออ ความสัมพันธ์ระหว่า สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นกับบิดา มารดา บุตร
และพี่น้อ ที่ไม่ได้ อยู่ภายใต้ การอุปการะออ สมาชิกผู้น้นั และ


ความเป็ นสาระสาคัญออ ส่วนได้ เสียทา การเ ินกับบิดา มารดา บุตรและพี่น้อ ที่ไม่ได้ อยู่
ภายใต้ การอุปการะออ สมาชิกผู้น้นั

ทั้ นี้ต้อ มีการประเมินระดับความมีนัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคและพิ จารณาถึ
มาตรการป้ อ กันที่จะนามาใช้ ตามสมควรเพื่ออจัดหรือลดผลกระทบดั กล่าวให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ตัวอย่า มาตรการป้ อ กันเหล่านั้นรวมถึ
 การให้ บิดา มารดา บุตรและพี่น้อ ที่ไม่ ได้ อยู่ภายใต้ การอุปการะจาหน่ ายส่วนได้ เสียทา การเ ิน
ทั้ หมดหรือบา ส่วนในจานวนที่เพีย พอโดยเร็วที่สดุ เท่าที่ปฏิบัติได้ เพื่อให้ ส่วนได้ เสียที่เหลือไม่
เป็ นสาระสาคัญอีกต่อไป
 การมอบหมายให้ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ คนอื่ น ท าการสอบทาน านที่ ท าโดยสมาชิ ก กลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นนั้น หรือ


การโยกย้ ายสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิ บัติ านให้ ความเชื่อมั่นนั้นออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความ
เชื่อมั่น

๒๙๑.๑๐๘ หากสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้ การอุปการะออ บุคคลใน
กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นนั้น หรือสานัก านมีส่วนได้ เสียทา การเ ินโดยทา ตร หรือมีส่วนได้
เสียทา การเ ินโดยทา อ้ อมอย่า เป็ นสาระสาคัญในกิจการซึ่ มีส่วนได้ เสียในการควบคุมลูกค้ า านให้
ความเชื่อมั่นนั้นและลูกค้ าดั กล่ าวเป็ นสาระสาคัญต่อกิจการนั้น อาจทาให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรค
๑๐๑

เรื่อ ผลประโยชน์ส่วนตนอึ้นอย่า มีนัยสาคัญจนส่ ผลให้ ไม่มีมาตรการป้ อ กันที่สามารถลดผลกระทบ
ดั กล่าวให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดั นั้น บุคคลดั ต่อไปนี้ต้อ ไม่มีส่วนได้ เสียทา การเ ิน ซึ่ ได้ แก่
สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้ การอุปการะออ บุคคลในกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นนั้นและสานัก าน
๒๙๑.๑๐๙ หากสานัก านหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นหรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้ การ
อุปการะออ บุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นมีส่วนได้ เสียทา การเ ินโดยทา ตร หรือมี
ส่วนได้ เสียทา การเ ินโดยทา อ้ อมอย่ า เป็ นสาระสาคัญในลูกค้ า านให้ ความเชื่อมั่นในฐานะเป็ น
ผู้ดูแลผลประโยชน์กอ ทุนอาจทาให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคเรื่อ ผลประโยชน์ส่วนตนอึ้น
ทั้ นี้ ต้ อ ไม่มีส่วนได้ เสียถ้ าไม่ใช่กรณีดั ต่อไปนี้
(ก) ทั้ ผู้ ดูแ ลผลประโยชน์ก อ ทุน และคู่ สมรสและบุ ค คลที่อ ยู่ ภายใต้ ก ารอุ ปการะออ
ผู้ดูแลผลประโยชน์กอ ทุนและสานัก านมิได้ เป็ นผู้ไดัรับผลประโยชน์จากกอ ทุนนั้น
(อ) ส่วนได้ เสียในลูกค้ า านให้ ความเชื่อมั่นซึ่ ถือโดยกอ ทุนมิได้ เป็ นสาระสาคัญสาหรับ
กอ ทุน
(ค) กอ ทุนนั้นไม่ สามารถมีอิทธิพลอย่ า เป็ นสาระสาคัญเหนือลูกค้ า านให้ ความเชื่อมั่น
และ
( ) ผู้ดูแลผลประโยชน์กอ ทุน คู่ สมรสและบุคคลที่อยู่ ภายใต้ การอุปการะออ ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์กอ ทุนหรือสานัก านไม่ สามารถมีอิทธิพลอย่ า เป็ นสาระสาคัญต่ อการ
ตัดสินใจในการล ทุนที่เกี่ยวอ้ อ กับส่วนได้ เสียทา การเ ินในลูกค้ า านให้ ความเชื่อมั่น
๒๙๑.๑๑๐ สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นต้ อ พิจารณาว่ามีปัญหาและอุปสรรคเรื่อ ผลประโยชน์ส่วนตน
ที่อาจเกิดอึ้นจากส่วนได้ เสียทา การเ ินในลูกค้ า านให้ ความเชื่อมั่นที่ถือโดยบุคคลอื่นซึ่ รวมถึ
 หุ้ นส่วนและพนัก านผู้ประกอบวิชาชี พออ สานัก าน นอกเหนือจากที่กล่ าวอ้ า ต้ น หรื อคู่
สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้ การอุปการะ และ
 บุคคลอื่นใดที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวใกล้ ชิดกับสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น
การพิจารณาว่าส่วนได้ เสียที่มีโดยบุคคลอื่นในลักษณะนี้อาจทาให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคเรื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือไม่น้ันอึ้นอยู่กบั ปัจจัยต่า ๆ เช่น
 การจัดโคร สร้ า อ ค์กร โคร สร้ า การปฏิบัติ านและการราย านออ สานัก านและ
 ลักษณะออ ความสัมพันธ์ระหว่า บุคคลอื่นและสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านนั้น
ทั้ นี้ ต้ อ มี ก ารประเมิ นระดั บ ความมี นัยสาคั ญออ ปั ญหาและอุ ปสรรคที่อ าจเกิด อึ้ นและ
พิ จ ารณาถึ มาตรการป้ อ กัน ที่จ ะน ามาใช้ เ พื่ ออจั ด หรื อ ลดผลกระทบดั กล่ า วให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่
ยอมรับได้ ตัวอย่า มาตรการป้ อ กันเหล่านี้อาจรวมถึ
 การโยกย้ ายสมาชิ กกลุ่มผู้ ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นซึ่ มีความสัมพั นธ์ส่วนบุคคลออกจาก
กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น
 การมิ ใ ห้ สมาชิ ก กลุ่ม ผู้ ปฏิบั ติ านให้ ค วามเชื่ อ มั่ นนั้นมี ส่วนร่ วมในการตั ด สิน ใจที่สาคั ญที่
เกี่ยวกับ านให้ ความเชื่อมั่น หรือ
๑๐๒



การมอบหมายให้ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ คนอื่ น ท าการสอบทาน านที่ ท าโดยสมาชิ ก กลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นนั้น

๒๙๑.๑๑๑ กรณีท่สี านัก าน สมาชิกกลุ่มผู้ ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น หรื อคู่สมรสและบุ คคลที่อยู่ภายใต้ การ
อุปการะออ บุ คคลนั้นได้ รับส่วนได้ เสียทา การเ ิ นโดยทา ตร หรื อส่วนได้ เสียทา การเ ิ นโดย
ทา อ้ อมที่เป็ นสาระสาคัญในลูกค้ า านให้ ความเชื่อมั่น เช่ น โดยการได้ รับมรดก การได้ รับออ กานัล
หรือโดยเป็ นผลจากการควบรวมกิจการ ซึ่ ภายใต้ หมวดนี้จะไม่ สามารถมีส่วนได้ เสียดั กล่ าวนี้ ได้
ดั นั้น
(ก) ถ้ าสานัก านมีส่วนได้ เสีย ให้ มีการจาหน่ายส่วนได้ เสียทา การเ ินนั้นทันที หรือจาหน่ายส่วนได้
เสียทา การเ ินโดยทา อ้ อมนี้ในจานวนที่เพีย พอเพื่อให้ ส่วนได้ เสียที่เหลือไม่เป็ นสาระสาคัญอีก
ต่อไป หรือ
(อ) ถ้ าสมาชิ กกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นหรื อคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้ การอุปการะ
หรือบุคคลอื่นใดมีส่วนได้ เสีย ให้ มีการจาหน่ายส่วนได้ เสียทา การเ ินนั้นทันทีหรือจาหน่าย
ส่วนได้ เสียทา การเ ินโดยทา อ้ อมนี้ในจานวนที่เพี ย พอเพื่อให้ ส่วนได้ เสียที่เหลือไม่ เป็ น
สาระสาคัญอีกต่อไป
๒๙๑.๑๑๒ กรณีท่มี ีการฝ่ าฝื นในหมวดนี้ท่เี กี่ยวกับ การมีส่วนได้ เสียทา การเ ินในลูกค้ า านให้ ความเชื่อมั่น อาจ
พิจารณาได้ ว่า มิได้ อาดความเป็ นอิสระ ถ้ า
(ก) สานัก านได้ มีการกาหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติให้ มีการแจ้ ให้ สานัก านทราบโดยเร็วที่สุด
ถึ การกระทาที่เป็ นการฝ่ าฝื นใดๆ อันเกิดจากการซื้อ การได้ รับมรดก หรือการได้ มาด้ วย
วิธกี ารอื่นใดในส่วนได้ เสียทา การเ ินในลูกค้ า านให้ ความเชื่อมั่น
(อ) สานัก านได้ มีการปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ ๒๙๑.๑๑๑ (ก) ถึ (อ) แล้ วแต่กรณี และ
(ค) สานัก านได้ มีการนามาตรการป้ อ กันอื่นมาใช้ ตามสมควรเพื่อลดผลกระทบให้ อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ตัวอย่า มาตรการป้ อ กันเหล่านี้อาจรวมถึ



การมอบหมายให้ ผ้ ูประกอบการวิชาชีพคนอื่นทาการสอบทาน านที่ทาโดยสมาชิก
กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นนั้น
การมิให้ บุคคลนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่สาคัญที่เกี่ยวกับ านให้ ความเชื่อมั่น

สานัก าน ต้ อ พิจารณาว่าจะต้ อ มีการปรึกษาเรื่อ ดั กล่าวกับผู้ท่รี ับผิดชอบเกี่ยวกับการกากับดูแลหรือไม่
๒๙๑.๑๑๓ การที่สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านที่ให้ ความเชื่อมั่น หรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้ การอุปการะ
ออ บุคคลนั้น หรือ สานัก านที่ให้ ความเชื่อมั่นได้ รับเ ินกู้ยืมหรือการคา้ ประกันเ ินกู้ยืมจากลูกค้ า
านที่ใ ห้ ความเชื่ อมั่ น ที่เป็ นธนาคารหรื อ เป็ นสถาบั น ในลั ก ษณะคล้ า ยคลึ กัน อาจท าให้ เ กิด ผล
กระทบต่ อ ความเป็ นอิส ระ ถ้ าการกู้ ยืม หรื อ การค้าประกั น เ ิ นกู้ ยื ม นั้ น ไม่ ไ ด้ ก ระท าอึ้นภายใต้
กระบวนการกู้ ยืม เ ิ น ประมวลและเ ่ ื อ นไอตามปกติ ซ่ึ อาจท าให้ เกิ ด ผลกระทบเ รื่ อ การหา
ผลประโยชน์ ให้ กับตนเอ อาจเป็ นสาระสาคั ญมากจนส่ ผลให้ ไม่ มีม าตรการป้ อ กัน ที่สามารถ
นามาใช้ เพื่อลดผลกระทบให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดั นั้นสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านที่ให้ ความ
๑๐๓

เชื่ อมั่ น คู่ สมรสและบุ ค คลที่อยู่ ภ ายใต้ ก ารอุป การะและสานั ก านมิ ควรรั บ เ ิ น กู้ ยืม หรื อการค้า
ประกันดั กล่าว
๒๙๑.๑๑๔ กรณีท่สี านัก านได้ รับเ ินกู้ยืมจากลูกค้ า านที่ให้ ความเชื่อมั่นที่เป็ นธนาคารหรือสถาบันในลักษณะ
คลายคลึ กันภายใต้ กระบวนการกู้ยืมเ ิน ประมวลและเ ่ ือนไอตามปกติ ซึ่ เป็ นสาระสาคัญสาหรั บ
ลูกค้ า านให้ ความเชื่อมั่น หรือสาหรับสานัก านที่รับเ ินกู้ยืมนั้น ทั้ นี้อาจมีความเป็ นไปได้ ในการนา
มาตรการป้ อ กันมาใช้ ในการลดผลกระทบดั กล่าวให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า การใช้ มาตรการ
ป้ อ กันได้ แก่ การมอบหมายให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพจากสานัก านในเครืออ่ายซึ่ ไม่ มีส่วนเกี่ยวอ้ อ ทั้
การให้ ความเชื่อมั่นหรือการรับเ ินกู้ยืมทาการสอบทาน านดั กล่าว
๒๙๑.๑๑๕ การที่สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านที่ให้ ความเชื่อมั่น หรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้ การอุปการะ
ออ บุคคลนั้นได้ รับเ ินกู้ยืมหรือการคา้ ประกันเ ินกู้ยืมจากลูกค้ า านที่ให้ ความเชื่อมั่นที่เป็ นธนาคาร
หรือเป็ นสถาบันในลักษณะคล้ ายคลึ กันอาจไม่ ทาให้ เกิดผลกระทบต่ อความเป็ นอิสระ ถ้ าการกู้ยืม
หรือการคา้ ประกันเ ินกู้ยืมนั้นกระทาอึ้นภายใต้ กระบวนการกู้ยืมเ ิน ประมวลและเ ่ ือนไอตามปกติ
ตัวอย่ า ออ เ ินกู้ยืมในลักษณะนี้รวมถึ เ ินกู้ยืมเพื่ อที่อยู่ อาศัยซึ่ มีหลักทรัพย์ค้าประกัน เ ิน
เบิกเกินบัญชีธนาคาร เ ินกู้ยืมเพื่อซื้อรถยนต์และ ยอดค ค้ า ออ บัตรเครดิต
๒๙๑.๑๑๖ หากสานัก านหรือสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านที่ให้ ความเชื่อมั่น หรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้
การอุปการะออ บุ คคลนั้น ยอมรั บเ ินกู้ ยืมหรื อได้ รับการค้าประกันเ ินกู้ยืมจากลูกค้ า านที่ให้
ความเชื่ อมั่นที่มิได้ เป็ นธนาคารหรื อสถาบันในลักษณะคล้ ายคลึ กัน อาจทาให้ เกิดผลกระทบใน
เรื่อ การหาผลประโยชน์ให้ กับตนเอ อย่ า เป็ นสาระสาคัญมากจนส่ ผลให้ ไม่มีมาตรการป้ อ กัน
สามารถช่ วยลดผลกระทบดั กล่าวให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เว้ นแต่ในกรณีท่เี ินกู้ยืมหรือการคา้
ประกันเ ินกู้ยืมนั้นมิได้ เป็ นสาระสาคัญต่อทั้ สานัก านหรือสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านที่ให้ ความ
เชื่ อมั่ น หรื อคู่ สมรสและบุ ค คลที่อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารอุป การะออ บุ ค คลนั้น และลู ก ค้ า านที่ให้ ความ
เชื่อมั่นนั้น
๒๙๑.๑๑๗ ในลักษณะคล้ ายคลึ กันหากสานัก านหรือสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านที่ให้ ความเชื่อมั่นคู่สมรสและ
บุคคลที่อยู่ภายใต้ การอุปการะออ บุคคลนั้นให้ ก้ ูยืมเ ินหรือให้ การคา้ ประกันเ ินกู้ยืมแก่ลูกค้ า าน
ที่ให้ ความเชื่อมั่น อาจทาให้ เกิดผลกระทบในเรื่อ การหาผลประโยชน์ให้ กับตนเอ อย่า มีนัยสาคัญ
จนส่ ผลให้ ไม่ มีมาตรการป้ อ กันที่สามารถช่ วยลดผลกระทบดั กล่ าวให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
เว้ น แต่ ใ นกรณี ท่ีเ ิ น ให้ กู้ ยืม หรื อ การให้ ก ารค้า ประกัน เ ิ น กู้ ยื ม นั้ น มิ ไ ด้ เ ป็ นสาระส าคั ญ ต่ อ ทั้
สานัก านหรือสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นหรือคู่ สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้ การ
อุปการะออ บุคคลนั้นและ ลูกค้ า านที่ให้ ความเชื่อมั่นนั้น
๒๙๑.๑๑๘ หากสานัก านหรือสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านที่ให้ ความเชื่อมั่น หรือคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ภายใต้
การอุปการะออ บุคคลนั้นมีเ ินฝากหรือบัญชีการซื้ออายหลักทรัพย์กบั ลูกค้ า านที่ให้ ความเชื่อมั่นที่
เป็ นธนาคาร ตัวแทนซื้ออายหลักทรัพย์หรือสถาบันในลักษณะคล้ ายคลึ กันอาจไม่ ทาให้ เกิดผล
กระทบต่ อความเป็ นอิสระถ้ าการมีเ ินฝากหรือบัญชีน้ันกระทาภายใต้ เ ่ ือนไอเชิ พาณิชย์ กิจการ
ดาเนินธุรกิจตามปกติ
๑๐๔

ความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ
๒๙๑.๑๑๙ ความสัมพันธ์อย่า ใกล้ ชิดในทา ธุรกิจระหว่า สานัก าน บุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้
ความเชื่อมั่นหรือสมาชิกออ บุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นกับลูกค้ า านให้
ความเชื่ อมั่น หรื อผู้ บริ หาร ซึ่ มีความสัมพั นธ์ทา การค้ าหรื อส่วนได้ เสียทา การเ ินร่ วมกัน อาจ
ก่อให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระ ตัวอย่า ความสัมพันธ์ใกล้ ชิดดั กล่าวรวมถึ
 การมีส่วนได้ เสียทา การเ ินในกิจการร่ วมค้ ากับลูกค้ า านให้ ความเชื่อมั่น หรือเจ้ าออ
กิจการ กรรมการ เจ้ าหน้ าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ ซึ่ มีหน้ าที่ในระดับบริหาร
 การมีอ้อตกล ที่จะร่ วมทาสินค้ าหรื อบริ การบา อย่ า ออ สานัก านกับสินค้ าหรือบริการ
ออ ผู้รับบริการ านให้ ความเชื่อมั่นร่ วมกันโดยมีการอ้ า อิ ถึ หน่วย านทั้ สอ
 การมีอ้อตกล ทา การทาการตลาดหรือการจัดจาหน่ายร่ วมกัน โดยสานัก านทาหน้ าที่
เป็ นผู้ จั ด จ าหน่ า ยหรื อ ท าการตลาดให้ กับ สินค้ าหรื อ บริ ก ารออ ลู ก ค้ า านให้ ค วาม
เชื่อมั่น หรือลูกค้ าทาหน้ าที่เป็ นผู้จัดจาหน่ายหรือทาการตลาดให้ กับสินค้ าหรือบริการ
ออ สานัก าน
ถ้ าส่วนได้ เสียทา การเ ินและความสัมพันธ์ในทา ธุรกิจมีสาระสาคัญอย่ า ชั ดเจนต่ อ
สานัก าน ผู้รับบริการ านให้ ความเชื่อมั่นและผู้บริหาร จะไม่มีมาตรการป้ อ กันใดที่เหมาะสมในการ
ลดปั ญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดั นั้นถ้ าส่วนได้ เสียทา การ
เ ินและความสัมพันธ์ในทา ธุรกิจมีสาระสาคัญอย่า ชัดเจน สานัก านจะต้ อ ยุติความสัมพันธ์ในทา
ธุรกิจดั กล่าว หรือลดระดับความเสี่ย ออ ความสัมพันธ์ล ให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ถ้ าบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นมีส่วนได้ เสียทา การเ ินและ
มีความสัมพันธ์โดยมีสาระสาคัญอย่า ชัดเจน บุคคลดั กล่าวควรถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้
ความเชื่อมั่น
ถ้ าหากมี ความสัมพั นธ์ในทา ธุรกิจระหว่ า สมาชิ กออ บุ คคลใดบุ คคลหนึ่ ในกลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นกับผู้รับบริการ านให้ ความเชื่อมั่นหรือผู้บริหาร จะต้ อ มีการประเมิน
ระดับความมีสาระสาคั ญออ ปั ญหาและอุ ปสรรคด้ านความเป็ นอิสระและหามาตรการป้ อ กันที่
เหมาะสมเพื่อยุติหรือลดปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒๙๑.๑๒๐ โดยทั่วไป การที่สานัก านหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นหรือ สมาชิก
ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น ซื้อสินค้ าและบริการจากผู้รับบริการ านที่ให้ ความเชื่อมั่นนั้น
ไม่มีปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระ ถ้ าการติดต่อค้ าอายนั้นอยู่ภายใต้ เ ่ ือนไอการค้ าเป็ นไป
ตามปกติออ การดาเนินธุรกิจ อย่ า ไรก็ตามถ้ ารายการซื้อสินค้ าและบริการดั กล่ าวมีสาระสาคัญ
อย่า ชัดเจนต่อผลประโยชน์ส่วนตัว จะต้ อ มีการประเมินระดับความมีสาระสาคัญออ ปั ญหาและ
อุปสรรค และหามาตรการป้ อ กันที่เหมาะสมเพื่อยุติหรือลดระดับความมีสาระสาคัญออ ปั ญหา
และอุปสรรคดั กล่าวให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้ อ กันรวมถึ
 การยุติหรือลดปริมาณรายการทา การค้ าดั กล่าวล
 การให้ บุคคลที่เกี่ยวอ้ อ ถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น
๑๐๕

ความสัมพันธ์ส่วนตัวและครอบครัว
๒๙๑.๑๒๑ ความสัมพันธ์ส่วนตัวและครอบครัวระหว่ า บุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น
กับกรรมการหรือเจ้ าหน้ าที่หรื อลูกจ้ า (อึ้นอยู่ กับบทบาทและหน้ าที่) กับผู้ รับบริ การ านให้ ความ
เชื่อมั่น อาจก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระด้ านผลประโยชน์ส่วนตัว ความคุ้นเคย
และการคุกคามโดยตร จากผู้รับบริการได้ สาระสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคดั กล่าวอึ้นอยู่กับปั จจัย
ต่า ๆ รวมถึ ความรับผิดชอบออ พนัก านในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น บทบาทและหน้ าที่ออ
สมาชิกในครอบครัวที่ดาร อยู่ในผู้รับบริการและลักษณะออ ความสัมพันธ์ท่ใี กล้ ชิด
๒๙๑.๑๒๒ กรณีท่สี มาชิกบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นเป็ น
(ก) กรรมการหรือเจ้ าหน้ าที่ในบริษัทออ ผู้รับบริการ านให้ ความเชื่อมั่น หรือ
(อ) พนัก านซึ่ อยู่ในตาแหน่ ที่สามารถสั่ การและมีอิทธิพลอย่า มีสาระสาคัญในเนื้อหา
ออ อ้ อมู ลต่ า ๆ หรือดาร ตาแหน่ นั้นๆในช่ ว เวลาใดเวลาหนึ่ ในระหว่ า การปฏิบัติ านให้ ความ
เชื่อมั่น แนวทา ปฏิบัติท่จี ะลดปัญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คือ
การให้ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ดั กล่ าวถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น จะไม่ มี
มาตรการใดๆ ที่จะลดปั ญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หากเกิด
ความสัมพั นธ์ใกล้ ชิดดั กล่ าวอึ้น ดั นั้นสานัก านต้ อ ไม่ มอบหมายให้ บุคคลซึ่ มีความสัมพั นธ์
ใกล้ ชิดในลักษณะดั กล่าวอยู่ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น
๒๙๑.๑๒๓ กรณีท่สี มาชิกบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นเป็ นลูกจ้ า ในผู้รับบริการซึ่
อยู่ ใ นต าแหน่ ที่ส ามารถสั่ การและมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า มี ส าระส าคั ญ ในเนื้ อหาออ อ้ อ มู ล ต่ า ๆ
สาระสาคัญออ ปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวอึ้นอยู่กบั ปัจจัยต่า ๆ เช่น
 ตาแหน่ ออ สมาชิกออ บุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นที่ดาร อยู่
ในผู้รับบริการ และ
 บทบาทและหน้ าที่ออ บุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น
จะต้ อ มีการประเมินระดับความมีสาระสาคัญออ ปัญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระ
และหามาตรการป้ อ กันที่เหมาะสมเพื่อยุติหรือลดระดับความมีสาระสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรค
ดั กล่าวให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้ อ กันรวมถึ
 การให้ พนัก านที่เกี่ยวอ้ อ ถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น
 จัดโคร สร้ า หน้ าที่ความรับผิดชอบออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นเพื่อหลีกเลี่ย
มิให้ บุคคลดั กล่าวไปมีส่วนเกี่ยวอ้ อ โดยตร กับหน้ าที่และความรับผิดชอบออ สมาชิกออ บุคคลใด
บุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น
๒๙๑.๑๒๔ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับความเป็ นอิสระอาจจะเกิดอึ้นเมื่อสมาชิกในครอบครัวใกล้ ชิดออ บุคคล
ใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นเป็ น
(ก) กรรมการหรือเจ้ าหน้ าที่ในบริษัทออ ผู้รับบริการ านให้ ความเชื่อมั่น หรือ
(อ) พนัก านซึ่ อยู่ในตาแหน่ ที่สามารถสั่ การและมีอิทธิพลอย่า มีสาระสาคัญในเนื้อหา
ออ อ้ อมูลต่า ๆ ใน านให้ ความเชื่อมั่น
๑๐๖

สาระสาคัญออ ปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวอึ้นอยู่กบั ปัจจัยต่า ๆ เช่น
„ ลัก ษณะออ ความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า กลุ่ม ผู้ ปฏิ บั ติ านให้ ความเชื่ อ มั่ น และสมาชิ ก
ครอบครัวที่ใกล้ ชิด
„ ตาแหน่ และหน้ าที่ออ สมาชิกครอบครัวที่ใกล้ ชิดที่ดาร อยู่ในผู้รับบริการ
„ บทบาทหน้ าที่ออ บุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น
จะต้ อ ประเมินระดับความมีสาระสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคดั กล่าว และต้ อ หา
มาตรการป้ อ กันเพื่ อ ยุ ติ หรื อ ลดระดั บ ปั ญหาและอุ ปสรรคดั กล่ าวให้ อ ยู่ ใ นระดับ ที่ยอมรั บ ได้
ตัวอย่า ออ มาตรการป้ อ กันรวมถึ
„ ให้ บุคคลที่เกี่ยวอ้ อ ถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น
„ การจั ด โคร สร้ า หน้ าที่ค วามรั บผิ ดชอบออ กลุ่มผู้ ปฏิบั ติ านให้ ความเชื่ อ มั่ น เพื่ อ
หลีกเลี่ย มิให้ บุคคลดั กล่ าวไปมีส่วนเกี่ยวอ้ อ โดยตร กับหน้ าที่และความรับผิดชอบออ สมาชิก
ครอบครัวที่ใกล้ ชิด
๒๙๑.๑๒๕ ปัญหาด้ านความเป็ นอิสระอาจเกิดอึ้น ถ้ าบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่ นมี
ความสัม พั น ธ์อ ย่ า ใกล้ ชิ ด กับ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ในผู้ รั บ บริ ก าร นอกเหนื อ จากสมาชิ ก กลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นหรือสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ ชิดออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น
โดยดาร ตาแหน่ กรรมการหรื อเจ้ าหน้ าที่หรื อ ลูกจ้ า ที่สามารถสั่ การและมีอิทธิพลอย่ า เป็ น
สาระสาคัญในเนื้อหาอ้ อมูลต่า ๆ ทั้ นี้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นที่มี
ความสัมพันธ์ดั กล่าวจะต้ อ มีการออคาปรึกษาเพื่อปฏิบัติให้ เป็ นไปตามนโยบายและแนวทา ออ
สานัก าน สาระสาคัญออ ปัญหาดั กล่าวอึ้นอยู่กบั ปัจจัยต่า ๆ รวมถึ
„ ลักษณะออ ความสัมพันธ์ระหว่า บุคคลดั กล่าวในผู้รับบริการกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ ใน
กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น
„ ตาแหน่ ออ บุคคลดั กล่าวที่ดาร อยู่ในผู้รับบริการและ
„ บทบาทหน้ าที่ออ บุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น
จะต้ อ มีการประเมินระดับความมีสาระสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคดั กล่าว และต้ อ
หามาตรการป้ อ กันเพื่ อ ยุติหรือลดระดับปั ญหาและอุปสรรคดั กล่ าวให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ตัวอย่า ออ มาตรการป้ อ กันรวมถึ
„ การให้ บุคคลดั กล่าวถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น
„ การจั ด โคร สร้ า หน้ า ที่ค วามรั บ ผิ ด ชอบออ กลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ านให้ ความเชื่ อ มั่ น ให้
เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ย มิให้ บุคคลดั กล่าวไปมีส่วนเกี่ยวอ้ อ โดยตร กับหน้ าที่และความ
รับผิดชอบออ บุคคลที่มีความสัมพันธ์อย่า ใกล้ ชิดในผู้รับบริการ
๒๙๑.๑๒๖ ปัญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระเรื่อ ผลประโยชน์ส่วนตัว ความคุ้นเคยและการคุกคามโดยตร
จากผู้ รับบริการอาจจะเกิดอึ้นในลักษณะความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือครอบครั ว ระหว่ า (ก) หุ้ นส่วน
หรือพนัก านคนใดคนหนึ่ ในสานัก าน ซึ่ มิได้ เป็ นส่วนหนึ่ ออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น กับ
(อ) กรรมการหรือเจ้ าหน้ าที่หรือลูกจ้ า ที่สามารถสั่ การและมีอิทธิพลอย่า มีสาระสาคัญในเนื้อหาออ
อ้ อมู ลต่ า ๆ ดั นั้นหุ้ นส่วนและพนัก านดั กล่ าวถือว่ ามีความรั บผิดชอบในการออคาปรึ กษาเพื่ อ
๑๐๗

ปฏิบัติให้ เป็ นไปตามนโยบายและแนวทา ออ สานัก าน ความมีสาระสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรค
อึ้นอยู่กบั ปัจจัยต่า ๆ รวมถึ
„ ลักษณะออ ความสัม พั นธ์ระหว่ า หุ้ นส่วนหรื อพนัก านออ สานัก านกับกรรมการ
เจ้ าหน้ าที่หรือพนัก านออ ผู้รับบริการ านให้ ความเชื่อมั่น
„ ความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า หุ้ น ส่วนหรื อ พนั ก านดั กล่ า วกับ กลุ่ ม ผู้ ปฏิบั ติ านให้ ค วาม
เชื่อมั่น
„ ตาแหน่ ออ หุ้นส่วนหรือพนัก านดั กล่าวในสานัก าน และ
„ หน้ าที่ออ บุคคลดั กล่าวในผู้รับบริการ
จะต้ อ มีการประเมินระดับความมีสาระสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคดั กล่ าว และต้ อ
หามาตรการป้ อ กันเพื่อยุติหรือลดระดับปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ตัวอย่า ออ มาตรการป้ อ กันรวมถึ
„ การจัดโคร สร้ า ความรับผิดชอบออ หุ้นส่วนหรือพนัก านเพื่อที่จะลดอิทธิพลใดๆ ที่
คาดว่าจะมีต่อ านให้ ความเชื่อมั่น
„ การจัดให้ มีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื่น ซึ่ ไม่มีส่วนใน านให้ ความเชื่อมั่นสอบทาน
านออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น
๒๙๑.๑๒๗ การฝ่ าฝื นอ้ อบั คับในหมวดที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวและครอบครัวโดยมิได้ มีความตั้ ใจ ถือ
ว่าไม่มีผลกระทบต่อความเป็ นอิสระ ถ้ า
(ก) สานัก านมีนโยบายและอั้นตอนการทา านที่พนัก านต้ อ ราย านให้ ทราบทันทีท่ี
พบว่ามีการเปลี่ยนแปล ตาแหน่ หน้ าที่ านออ สมาชิกและสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ ชิด
ออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวอื่นที่อาจมีปัญหาและ
อุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระ
(อ) การที่สมาชิกในครอบครัวออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น โดยบั เอิญได้ ไปดาร
ตาแหน่ กรรมการหรือเจ้ าหน้ าที่หรือพนัก านที่สามารถสั่ การและมีอิทธิพลอย่า มี
สาระสาคัญในเนื้อหาออ อ้ อมูลต่า ๆ และมีการถอนตัวบุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติ าน
ให้ ความเชื่อมั่นที่เกี่ยวอ้ อ ดั กล่าวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น และ
(ค) สานัก านมีการนามาตรการป้ อ กันที่จาเป็ นต่ า ๆ มาใช้ เพื่อลดปั ญหาและอุปสรรคด้ าน
ความเป็ นอิสระให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้ อ กัน รวมถึ
„ การจัดให้ มีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื่น ซึ่ ไม่มีส่วนร่วมใน านให้ ความ
เชื่อมั่นสอบทาน านออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น
„ การไม่ให้ พนัก านที่มีส่วนเกี่ยวอ้ อ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจที่สาคัญเกี่ยวกับ านให้ ความเชื่อมั่น
สานัก านควรพิจารณาความจาเป็ นในการนาประเด็นที่อาจจะก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรค
ด้ านความเป็ นอิสระต่ า ๆ มาปรึกษาหารือกับ ผู้ท่มี ีหน้ าที่กากับดูแลกิจการออ ผู้รับบริการหรือไม่

๑๐๘

การเข้าทางานกับบริษทั ของผูร้ บั บริการงานให้ความเชื่อมัน่
๒๙๑.๑๒๘ อาจมีปัญหาและอุปสรรคเรื่อ ความคุ้นเคยและการคุกคามโดยตร จากผู้รับบริการเกิดอึ้นได้ ถ้ า
กรรมการหรือเจ้ าหน้ าที่ หรือพนัก านที่สามารถสั่ การและมีอิทธิพลอย่ า มีสาระสาคัญในเนื้อหา
ออ อ้ อมูลต่า ๆ เคยเป็ น บุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นหรือหุ้ นส่วนออ
สานัก าน
๒๙๑.๑๒๙ ในกรณีท่อี ดีตบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นหรือหุ้นส่วนออ สานัก านเอ้ า
ไปทา านกับผู้รับบริการ านให้ ความเชื่อมั่นในตาแหน่ ใดตาแหน่ หนึ่ สาระสาคัญออ ปั ญหาและ
อุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระเรื่ อ ความคุ้ นเคยและการคุ กคามโดยตร จากผู้รับบริ การ อึ้นอยู่ กับ
ปัจจัยต่า ๆ เช่น
„ ตาแหน่ ออ บุคคลดั กล่าวที่ดาร อยู่ในผู้รับบริการ านให้ ความเชื่อมั่น
„ ความเกี่ยวอ้ อ ใน านที่บุคคลดั กล่าวปฏิบัติในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น
„ ช่ว เวลาที่บุคคลดั กล่าวพ้ นจากการเป็ นพนัก านหรือหุ้นส่วนในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความ
เชื่อมั่น หรือสานัก าน ก่อนที่จะเอ้ าไปร่วม านกับผู้รับบริการ และ
„ ตาแหน่ ออ บุ คคลดั กล่ าวในอณะที่เป็ นพนัก านในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่ อมั่น
หรื อในสานัก าน เช่ น พิ จารณาว่ าบุ คคลดั กล่ าวมี ความรั บผิ ดชอบในการติดต่ อกับ
ผู้ บริ หารออ ผู้ รั บบริ การ านให้ ความเชื่ อมั่ น และผู้ มี หน้ าที่ก ากั บดู แลกิ จการอย่ า
สม่าเสมอหรือไม่
ทั้ นี้บุคคลดั กล่าวจะต้ อ ไม่ มีส่วนเอ้ าร่ วมในการทาธุรกิจหรือกิจกรรมทา ด้ านวิชาชีพ
ออ สานัก านในทุกกรณี
จะต้ อ มีการประเมินระดับความมีสาระสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคดั กล่าว และต้ อ หา
มาตรการป้ อ กันเพื่ อยุ ติหรื อลดระดั บความมี สาระสาคั ญให้ อยู่ ในระดั บที่ยอมรั บได้ ตั วอย่ า ออ
มาตรการป้ อ กันรวมถึ
„ บุคคลที่เกี่ยวอ้ อ ดั กล่าวจะต้ อ ไม่ ได้ รับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนพิเศษใด ๆ
นอกเหนือจากผลตอบแทนประจาจากสานัก าน
„ สานัก านเป็ นหนี้ต่อบุคคลที่เกี่ยวอ้ อ ดั กล่าวในจานวนที่ไม่มีสาระสาคัญ
„ การปรับเปลี่ยนแผน านให้ ความเชื่อมั่นให้ เกิดความเหมาะสมมากยิ่ อึ้น
„ การมอบหมายให้ บุคคลที่มีประสบการณ์มากเพีย พอกับผู้ซ่ึ เป็ นอดีตบุคคลใด
บุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น หรือหุ้นส่วนออ สานัก านที่ได้ เอ้ า
ไปร่ ว ม านกับ ผู้ รั บ บริ ก าร านที่ใ ห้ ความเชื่ อ มั่ น เอ้ า ไปเป็ นส่วนหนึ่ ออ กลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น หรือ
„ จัดให้ มีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื่น ซึ่ มิได้ เป็ นส่วนหนึ่ ออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ าน
ให้ ความเชื่อมั่นสอบทาน านออ อดีตบุคคลในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น
หรืออดีตหุ้นส่วนดั กล่าวที่ได้ เคยทา
๒๙๑.๑๓๐ ในกรณีท่อี ดีตหุ้นส่วนออ สานัก านเคยร่วม านในตาแหน่ ใดตาแหน่ หนึ่ ในอ ค์กรแห่ หนึ่ และ
ต่อมาอ ค์กรดั กล่าวกลายเป็ นผู้รับบริการออ สานัก าน จะต้ อ มีการประเมินความมี สาระสาคัญ
๑๐๙

ออ ปั ญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระและหามาตรการป้ อ กันเพื่อ ยุติหรือลดระดับความมี
สาระสาคัญออ ปัญหาและอุปสรรคดั กล่าวให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒๙๑.๑๓๑ ปัญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระเรื่อ ผลประโยชน์ส่วนตัวอาจเกิดอึ้นได้ ถ้ าสมาชิกคนใดคน
หนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านที่ให้ ความเชื่อมั่นมีเหตุผลที่เชื่อได้ แน่ว่าจะไปร่วม านกับผู้รับบริการ านให้
ความเชื่อมั่นในอนาคต สานัก านจะต้ อ มีนโยบายและแนวทา ให้ บุคคลดั กล่าวชี้แจ ถึ การเจรจา
และต่อรอ ในการจ้ า านนั้น โดยสานัก านจะต้ อ ประเมินสาระสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคที่
อาจจะเกิดอึ้น และหามาตรการป้ อ กันที่เหมาะสมเพื่อยุ ติหรื อลดระดับความมีสาระสาคัญออ
ปัญหาและอุปสรรคนั้นให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้ อ กันรวมถึ
„ การให้ พนัก านที่เกี่ยวอ้ อ ดั กล่าวถอนตัวออกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น
„ การสอบทานดุลยพินิจที่สาคัญๆออ บุคคลดั กล่าว ในอณะที่ปฏิบัติ านเป็ นส่วนหนึ่
ออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น
การให้บริการในผูร้ บั บริการงานให้ความเชื่อมัน่
๒๙๑.๑๓๒ ปัญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระเรื่อ ผลประโยชน์ส่วนตัว การสอบทาน านออ ตนเอ และ
ความคุ้นเคยอาจเกิดอึ้นได้ ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นเพิ่ เคยดาร
ตาแหน่ เป็ นกรรมการ หรือเจ้ าหน้ าที่ หรือพนัก านออ ผู้รับบริการ านให้ ความเชื่อมั่น ยกตัวอย่า
เช่น บุคคลดั กล่าวจะต้ อ ประเมินรายละเอียดในเนื้อหาออ อ้ อมูลต่า ๆ ซึ่ ตนเอ มีส่วนจัด เตรียม
ในอณะที่อยู่ในตาแหน่ ที่ผ้ ูรับบริการ
๒๙๑.๑๓๓ ในช่ว รอบระยะเวลาออ ราย าน านให้ ความเชื่อมั่น หากมีบุคคลใดบุคคลหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ าน
ให้ ความเชื่อมั่นเคยเป็ นกรรมการหรือเจ้ าหน้ าที่ หรือ พนัก านในบริษัทผู้รับบริการ านให้ ความ
เชื่อมั่นที่สามารถสั่ การ และมีอิทธิพลอย่ า มีสาระสาคัญในเนื้อหาออ อ้ อมูลต่ า ๆ จะทาให้ เกิด
ปั ญหาและอุปสรรคด้ านความเป็ นอิสระโดยมีสาระสาคัญเป็ นอย่ า มาก จนไม่ มีมาตรการใดที่จะ
ป้ อ กันและลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดั นั้นสานัก านจะต้ อ ไม่มอบหมาย
ให้ บุคคลดั กล่าวเป็ นส่วนหนึ่ ออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น
๒๙๑.๑๓๔ ปั ญหาและอุ ปสรรคความเป็ นอิสระด้ านผลประโยชน์ส่ วนตั ว การสอบทานผล านออ ตนเอ และ
ความคุ้ นเคยอาจเกิดอึ้นได้ หากมี บุคคลใดบุ คคลหนึ่ ในกลุ่ มผู้ ปฏิบั ติ านให้ ความเชื่ อมั่ นเคยเป็ น
กรรมการ หรือเจ้ าหน้ าที่ หรือพนัก านที่สามารถสั่ การ และมีอิทธิพลอย่า มีสาระสาคัญในเนื้อหาออ
อ้ อมู ลต่ า ๆ ในช่ ว ก่ อนรอบเวลาราย านออ านให้ ความเชื่ อมั่น ตัวอย่ า เช่ น บุ คคลดั กล่ าวดาร
ตาแหน่ ในผู้ รับบริการและมีส่วนในการตัดสินใจหรื อทา านในช่ ว เวลาก่อนหน้ านี้ และได้ นาอ้ อมู ล
เหล่านั้นมาใช้ เป็ นส่วนหนึ่ ใน านในปัจจุบัน สาระสาคัญออ ปัญหาและอุปสรรคจะอึ้นอยู่กบั ปั จจัยต่า ๆ
เช่น
„ ตาแหน่ หน้ าที่ออ บุคคลดั กล่าวที่ดาร อยู่ในผู้รับบริการ านให้ ความเชื่อมั่น
„ ช่ว เวลาที่บุคคลดั กล่าวได้ ลาออกจากผู้รับบริการ ก่อนที่จะเอ้ าร่ วมเป็ นบุคคลใดบุคคล
หนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น
„ บทบาทออ บุคคลดั กล่าวในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น
๑๑๐

ถ้ าปั ญหาและอุปสรรคดั กล่ าวมีสาระสาคัญอย่ า ชั ดเจน ควรหามาตรการป้ อ กันที่
เหมาะสมเพื่อลดระดับออ ปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่ า ออ มาตรการ
ป้ อ กันคือ การจัดให้ มีการสอบทาน านซึ่ ทาโดยบุคคลดั กล่าวซึ่ อยู่ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความ
เชื่อมั่น
การเป็ นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในบริษทั ผูร้ บั บริการงานให้ความเชื่อมัน่
๒๙๑.๑๓๕ ในกรณีท่ีห้ ุ นส่ วนหรื อพนั ก านคนใดคนหนึ่ ในส านั ก านเป็ นกรรมการหรื อเจ้ าหน้ าที่ในบริ ษั ท
ผู้ รั บบริ การ านให้ ความเชื่ อ มั่ น จะก่ อให้ เกิ ด ปั ญหาและอุ ปสรรคด้ านความเป็ นอิ สระเกี่ ยวกั บ
ผลประโยชน์ส่วนตั วและการสอบทาน านออ ตนเอ อย่ า มีสาระสาคัญมากจนไม่ สามารถหาทา
ป้ อ กันและลดระดับปั ญหาและอุปสรรคนั้นให้ เป็ นที่ยอมรับได้ ดั นั้น หุ้นส่วนหรือพนัก านในกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นจะต้ อ ไม่ดาร ตาแหน่ กรรมการหรือเจ้ าหน้ าที่ในบริษัทผู้รับบริการ าน
ให้ ความเชื่อมั่น
๒๙๑.๑๓๖ ตาแหน่ เลอานุ การบริษัทมีความหมายที่แตกต่า กันไปในแต่ ละอ ค์กร เลอานุการบริษัทมีหน้ าที่
ดูแล านในหลายๆ ส่วนโดยรวมถึ หน้ าที่ในการบริหารจัดการ เช่ น การบริหาร านบุคลากร การ
ดู แ ลรั ก ษาบั น ทึก อ้ อ มู ล หรื อ ทะเบี ย นต่ า ๆ ออ บริ ษั ท การควบคุ ม ดู แ ลให้ บริ ษั ท อยู่ ภ ายใต้
กฎระเบี ย บต่ า ๆ ให้ ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ การก ากับ ดู แ ลกิ จ การ ดั นั้ น โดยทั่ว ไปแล้ ว ต าแหน่
เลอานุการบริษัทนี้ถือว่าเป็ นตาแหน่ ที่มีความเกี่ยวอ้ อ กับอ ค์กรอย่า ใกล้ ชิด
๒๙๑.๑๓๗ ในกรณีท่หี ้ ุนส่วนหรือพนัก านออ สานัก านได้ กระทาหน้ าที่เสมือนเป็ นเลอานุการออ ผู้รับบริการ
านให้ ความเชื่อมั่น อาจเกิด ปั ญหาและอุปสรรคความเป็ นอิสระด้ านการสอบทาน านออ ตนเอ
และด้ า นการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในสิ่ ที่ต นเอ เป็ นผู้ สนั บ สนุ น ที่มี สาระส าคั ญ เป็ นอย่ า มาก จนไม่ มี
มาตรการใดที่จ ะลดระดั บ ความมี สาระสาคั ญออ ปั ญหาและอุ ปสรรคดั กล่ าวให้ อ ยู่ ในระดั บ ที่
ยอมรับได้ อย่า ไรก็ตามถึ จะมีอ้อบั คับที่ ๒๙๑.๑๓๕ แต่ถ้ากฎหมาย ระเบียบหรือแนวทา ปฏิบัติ
ตามวิชาชี พท้ อ ถิ่นอนุ ญาตให้ กระทาได้ หน้ าที่และความรั บผิดชอบในตาแหน่ ดั กล่ าวควรถู ก
จากัดอยู่เพีย ออบเอตออ านที่ทาเป็ นประจาวันและ านด้ านการบริหาร เช่ น การจัดทาราย าน
การประชุม และดูแลการยื่น บการเ ิน ในสถานการณ์ดั กล่าวจะต้ อ มีการประเมิน ถึ ปั ญหาด้ าน
ความเป็ นอิสระและหามาตรการป้ อ กันที่เหมาะสมเพื่อ ยุติหรือลดระดับความมีสาระสาคัญออ
ปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒๙๑.๑๓๘ การสนับสนุ นและให้ คาแนะนาในส่วน านเลอานุ การออ อ ค์กรนั้น โดยทั่วไปไม่ ถือว่ าอาดความ
เป็ นอิสระ ถ้ าตราบใดผู้บริหารออ อ ค์กรมีการตัดสินใจที่เหมาะสม
ระยะเวลาในการให้บริการของพนักงานอาวุโส แก่ผูร้ บั บริการงานให้ความเชื่อมัน่
๒๙๑.๑๓๙ การใช้ พนัก านอาวุโสคนเดียวกันใน านให้ ความเชื่อมั่นเป็ นระยะเวลานานอาจทาให้ เกิด ปั ญหาและ
อุปสรรคด้ านความสนิทสนมและผลประโยชน์ส่วนตัวที่ไม่ เหมาะสม สาระสาคัญออ ปั ญหาและ
อุปสรรคอึ้นอยู่กบั ปัจจัยต่า ๆ เช่น
„ ระยะเวลาที่เคยเป็ นส่วนหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นออ บุคคลดั กล่าว
„ บทบาทหน้ าที่ออ บุคคลดั กล่าวในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น
๑๑๑

„
„
„
„

โคร สร้ า ออ สานัก าน
ลักษณะออ าน
มีการเปลี่ยนแปล ในผู้บริหารออ ผู้รับบริการ านให้ ความเชื่อมั่นหรือไม่และ
มีการเปลี่ยนแปล ในลักษณะและความซับซ้ อนออ เนื้อหาอ้ อมูลต่า ๆ หรือไม่

จะต้ อ มีการประเมินระดับความมีสาระสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคดั กล่ าว และ
ต้ อ หามาตรการป้ อ กันเพื่อยุติหรือลดระดับปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ตัวอย่า ออ มาตรการป้ อ กันรวมถึ
„ การหมุนเวียนพนัก านอาวุโสในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น
„ การจัดให้ มีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีคนอื่นซึ่ มิได้ เป็ นส่วนหนึ่ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้
ความเชื่อมั่นสอบทาน านซึ่ พนัก านอาวุโสดั กล่าวเป็ นผู้ปฏิบัติ
„ การจัดให้ มีการสอบทานคุณภาพออ านอย่ า สม่ าเสมอโดยผู้ท่มี ีความเป็ นอิสระทั้
จากภายนอกหรือภายในสานัก าน
๒๙๑.๑๔๐ โดยธรรมเนียมปฏิบัติสานัก านมักจะให้ บริการประเภทที่ไม่ใช่ านที่ให้ ความเชื่อมั่นต่า ๆแก่ลูกค้ า
านสอบบัญชีตามความชานาญและความรู้ความสามารถออ ตน อย่า ไรก็ตาม การให้ บริการที่ไม่ใช่
านที่ให้ ความเชื่อมั่นอาจก่อให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระออ สานัก านหรือสมาชิก
ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดอึ้นส่วนมากเกิดจากการสอบทานผล านออ
ตนเอ การมีผลประโยชน์ส่วนตน และการเป็ นผู้ให้ การสนับสนุน (advocacy threats)
๒๙๑.๑๔๑ ในกรณีท่ไี ม่มีแนวปฏิบัติสาหรับการให้ บริการที่ไม่ใช่ านที่ให้ ความเชื่อมั่น ประเภทใดประเภทหนึ่
เป็ นการเฉพาะในประมวลนี้ ให้ นากรอบแนวคิด (conceptual framework) มาประยุกต์ใช้ ในการ
พิจารณาเป็ นแต่ละกรณีไป
๒๙๑.๑๔๒ ก่อนที่สานัก านจะรับ านบริการที่ไม่ใช่ านที่ให้ ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้ า านสอบบัญชี สานัก านควร
พิจารณาว่าการให้ บริการดั กล่าวจะก่อให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระหรือไม่ ในการ
ประเมินความมีนัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคใดๆที่เกิดจากการให้ บริการ านที่ไม่ใช่ านที่ให้
ความเชื่อมั่น านใด านหนึ่ สานัก านควรพิ จารณาถึ ผลกระทบที่กลุ่มผู้ปฏิบัติ านสอบบัญชี มี
เหตุผลเชื่อว่าอาจเกิดอึ้นจากการให้ บริการที่ไม่ใช่ านที่ให้ ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้ าด้ วย หากผลกระทบ
ที่เกิดอึ้นไม่สามารถทาให้ ลดล อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการใช้ มาตรการป้ อ กันใดๆ สานัก าน
ไม่ควรให้ บริการ านที่ไม่ใช่ านที่ให้ ความเชื่อมั่นนั้น
ความรับผิดชอบของฝ่ ายบริหาร
๒๙๑.๑๔๓ ฝ่ ายบริหารออ กิจการมีหน้ าที่รับผิดชอบในการดาเนินกิจกรรมต่า ๆในกิจการเพื่อประโยชน์สู สุด
ออ ผู้มีส่วนได้ เสียออ กิจการ ดั นั้นจึ เป็ นไปได้ ยากที่จะระบุทุกๆกิจกรรมที่เป็ นความรับผิดชอบ
ออ ฝ่ ายบริหารได้ อย่ า ไรก็ตามความรับผิดชอบออ ฝ่ ายบริหารเกี่ยวอ้ อ กับการชี้นาและกาหนด
ทิศทา ออ กิจการ ทั้ นี้รวมถึ การตัดสินใจที่สาคัญๆเกี่ยวกับการจัดหา การใช้ และการควบคุม
ทรั พยากรบุ คคล ทรั พยากรทา การเ ิน ทรั พยากรทา กายภาพและทรั พยากรที่ไม่ มีตัวตนออ
กิจการ
๑๑๒

๒๙๑.๑๔๔ การที่จะระบุว่ากิจกรรมใดเป็ นหน้ าที่ความรับผิดชอบออ ฝ่ ายบริหารหรือไม่อ้ ึนอยู่กับสถานการณ์
และต้ อ ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการพิ จ ารณา ตั ว อย่ า ออ กิ จ กรรมที่โ ดยปกติ จ ะถื อ เป็ นหน้ า ที่ค วาม
รับผิดชอบออ ฝ่ ายบริหารมีดั นี้
„ การกาหนดนโยบายและทิศทา เชิ กลยุทธ์
„ การชี้นาและการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ านออ พนัก าน
„ การอนุมัติรายการต่า ๆ
„ การตัดสินใจว่าจะปฏิบัติตามอ้ อเสนอแนะใดออ สานัก านหรือบุคคลที่สาม และ
„ การรับผิดชอบในการออกแบบการนาไปใช้ และดาร ไว้ ซ่ึ การควบคุมภายใน
๒๙๑.๑๔๕ กิจกรรมที่เป็ น านประจาวันหรือ านบริหารทั่วไป หรือเกี่ยวกับเรื่อ ที่ไม่สาคัญ โดยทั่วไปจะไม่ถือ
ว่าเป็ นความรับผิดชอบออ ฝ่ ายบริหาร ตัวอย่า เช่น การบันทึกรายการที่ไม่สาคัญที่ได้ รับการอนุมัติ
จากฝ่ ายบริหารแล้ ว หรือการติดตามให้ มีการยื่นภาษีให้ ทนั เวลาและการแจ้ ให้ ลูกค้ าทราบถึ วันที่
ดั กล่ าวไม่ ถือเป็ นความรับผิดชอบออ ฝ่ ายบริหาร นอกจากนี้การให้ คาแนะนาหรืออ้ อเสนอแนะ
เพื่อช่วยฝ่ ายบริหารในการลดความรับผิดชอบออ ตนไม่ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบออ ฝ่ ายบริหาร
๒๑๙.๑๔๖ ในการรับผิดชอบ านบริหารให้ กบั ลูกค้ า านที่ให้ ความเชื่อมั่นอาจก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคต่อ
ความเป็ นอิสระหากการรับผิดชอบ านบริหารเป็ นส่วนหนึ่ ออ านที่ให้ ความเชื่อมั่นที่สานัก าน
ให้ บริการกับลูกค้ า ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดอึ้นอาจมีนัยสาคัญจนไม่มีมาตรการป้ อ กันใดที่จะลด
ผลกระทบให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดั นั้นในการให้ บริการ านที่ให้ ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้ า านที่ให้
ความเชื่อมั่น สานัก านไม่ควรรับทา านในหน้ าที่ความรับผิดชอบออ ฝ่ ายบริหารให้ กับลูกค้ า หาก
ส านั ก านรั บ ท า านในหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบออ ฝ่ ายบริ ห าร ส านั ก านต้ อ มั่ น ใจว่ า ความ
รับผิดชอบนั้นไม่เกี่ยวอ้ อ กับเรื่อ ที่สานัก านต้ อ ให้ ความเชื่อมั่นและอ้ อมูลออ เรื่อ ที่ต้อ ให้ ความ
เชื่อมั่น
๒๙๑.๑๔๗ เพื่อหลีกเลี่ย ความเสี่ย จากการรับผิดชอบในฐานะฝ่ ายบริหาร เมื่อสานัก านให้ บริการ านที่ไม่ใช่
านที่ให้ ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้ า านสอบบัญชี สานัก านควรมั่นใจว่ามีสมาชิกออ ฝ่ ายบริหารอย่า
น้ อยหนึ่ ท่านรับผิดชอบในการใช้ ดุลยพินิจและการตัดสินใจที่สาคัญซึ่ เป็ นความรั บผิดชอบอัน
เหมาะสมออ ฝ่ ายบริหาร รวมถึ การประเมินผล านจากการให้ บริการ และรับผิดชอบในการให้
ดาเนินการตามผล านออ านบริการแนวทา เหล่านี้จะลดความเสี่ย ออ สานัก านจากการใช้ ดุลย
พินิจหรื อการตัดสินใจที่สาคัญแทนผู้ บริ หารโดยไม่ ต้ั ใจ ความเสี่ย จะสามารถลดล ได้ อีกหาก
สานัก านให้ โอกาสลูก ค้ าในการใช้ ดุ ล ยพิ นิจ หรื อ ตั ด สินใจโดยตั้ อยู่ บ นวัต ถุ ป ระส ค์ แ ละการ
วิเคราะห์อย่า โปร่ ใส และการนาเสนอประเด็นปัญหา
ข้อควรพิจารณาอื่น
๒๙๑.๑๔๘ ปั ญหาและอุปสรรคต่ อความเป็ นอิสระอาจเกิดอึ้นเมื่อสานัก านให้ บริการ านที่ไม่ ใช่ านให้ ความ
เชื่ อมั่นที่เกี่ยวอ้ อ กับอ้ อมู ลออ เรื่ อ ที่ให้ ความเชื่ อมั่นออ านให้ ความเชื่ อ มั่น ในกรณีดั กล่ าว
จะต้ อ ประเมินความมีนัยสาคัญออ การมีส่วนร่วมออ สานัก านในอ้ อมูลออ เรื่อ ที่ให้ ความเชื่อมั่น
และต้ อ พิ จารณาว่ าปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการสอบทานผล านตนเอ ซึ่ อยู่ในระดับที่ไม่
๑๑๓

สามารถยอมรับได้ จะสามารถลดล มาสู่ระดับที่ยอมรับได้ โดยการใช้ มาตรการป้ อ กันที่เหมาะสม
หรือไม่
๒๙๑.๑๔๙ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการสอบทานผล านตนเอ อาจเกิดอึ้นเมื่อสานัก านเอ้ าไปเกี่ยวอ้ อ ใน
การจัดทาอ้ อมูลเรื่อ ใดเรื่อ หนึ่ ซึ่ ในเวลาต่อมากลายเป็ นอ้ อมูลออ เรื่อ ที่ให้ ความเชื่อมั่นออ าน
ให้ ความเชื่อมั่น ตัวอย่ า เช่ น ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการสอบทานผล านตนเอ อาจเกิดอึ้น
เมื่อสานัก านเป็ นผู้พัฒนาและจัดทาประมาณการอ้ อมูลทา การเ ิน และต่อมาได้ ให้ บริการ านให้
ความเชื่อมั่นต่ ออ้ อมูลนี้ ดั นั้น สานัก านต้ อ ประเมินความมีนัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคที่
เกิดจากการสอบทานผล านตนเอ ที่อาจเกิดอึ้นจากการให้ บริการดั กล่าว และใช้ มาตรการป้ อ กัน
ที่จาเป็ นเพื่ออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรคนั้นให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒๙๑.๑๕๐ ในกรณีท่สี านัก านปฏิบัติ านประเมินมูลค่าซึ่ เป็ นส่วนหนึ่ ออ อ้ อมูลออ เรื่อ ที่ให้ ความเชื่อมั่น
ออ านให้ ความเชื่อมั่น สานัก านต้ อ ประเมินความมีนัยสาคัญออ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจาก
การสอบทานผล านตนเอ และใช้ มาตรการป้ อ กันที่จาเป็ นเพื่ออจัดหรือลดปัญหาและอุปสรรค
นั้นให้ อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ – คิดตามสัดส่วนของงาน
๒๙๑.๑๕๑ เมื่ อค่ าธรรมเนี ยมวิ ชาชี พโดยรวมที่ได้ รั บจากลู กค้ า านตรวจสอบ บการเ ิ นรายใดรายหนึ่ เป็ น
สัดส่ วนที่ สู เมื่ อเทียบกั บค่ าธรรมเนี ยมทั้ หมดออ านออ ส านั ก านที่แสด ความเห็ นในการ
ตรวจสอบ การพึ่ พิ ลูกค้ ารายดั กล่ าวและความวิตกกั วลที่จะสูญเสียลูกค้ าทาให้ เกิดปั ญหาและ
อุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตนหรือความคุ้นเคยสนิทสนม ความมีสาระสาคัญออ ปั ญหาและ
อุปสรรคอึ้นกับปัจจัยต่า ๆ เช่น
„ โคร สร้ า การดาเนิน านออ สานัก าน
„ สานัก านจัดตั้ มาอย่า ยาวนานหรือเพิ่ จัดตั้ และ
„ ความมีนัยสาคัญออ ลูกค้ าทั้ ในเชิ คุณภาพและ/หรือเชิ ปริมาณต่อสานัก าน
ผู้ ประกอบวิชาชี พบั ญชี ต้ อ ประเมินความมี นัยสาคัญออ ปั ญหาและอุ ปสรรคและใช้
มาตรการป้ อ กันที่จาเป็ นเพื่ออจัดหรือลดปั ญหาและอุปสรรคผลกระทบให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ตัวอย่า ออ มาตรการป้ อ กันได้ แก่
„ การลดความพึ่ พิ ต่อลูกค้ ารายนั้น
„ การสอบทานการควบคุมคุณภาพโดยบุคคลภายนอก หรือ
„ การปรึกษาบุคคลที่สาม เช่ น อ ค์กรกากับดูแลวิชาชีพ หรือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอ่ นื
เกี่ยวกับการใช้ ดุลยพินิจในการตรวจสอบที่สาคัญ
๒๙๑.๑๕๒ ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่เ กิ ด จากผลประโยชน์ ส่ ว นตนหรื อ ความคุ้ น เคยสนิ ท สนมเกิ ด อึ้ นได้ เ มื่ อ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ได้ รับจากลูกค้ า านที่ให้ ความเชื่อมั่นรายใดรายหนึ่ เป็ นสัดส่วนสู เมื่อเทียบ
กับรายได้ จากลูกค้ าทั้ หมดออ หุ้นส่วนรายใดรายหนึ่ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ ประเมินความมี
นัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระและใช้ มาตรการป้ อ กันที่จาเป็ นเพื่ออจัดหรือ
ลดผลกระทบให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ย อมรั บ ได้ ตั ว อย่ า ออ มาตรการป้ อ กั น ได้ แ ก่ การจั ด ให้ มี ผ้ ู
๑๑๔

ประกอบวิชาชีพบัญชีอกี ท่านที่ไม่ได้ เป็ นสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านที่ให้ ความเชื่อมั่นสอบทาน าน
นั้นๆ หรือให้ คาปรึกษาเมื่อจาเป็ น
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ – การค้างชาระ
๒๙๑.๑๕๓ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตนอาจเกิดอึ้น ถ้ าค่าธรรมเนียมวิชาชีพจากลูกค้ า าน
ให้ ความเชื่อมั่นค้ า ชาระเป็ นเวลานาน โดยเฉพาะถ้ าค่าธรรมเนียมส่วนที่มีนัยสาคัญยั ไม่ ได้ ชาระ
ก่อนออกราย านให้ ความเชื่อมั่นสาหรับ วดต่อไป โดยทั่วไปสานัก านคาดหวั ว่ าลูกค้ าต้ อ ชาระ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพก่อนออกราย านดั กล่ าว ถ้ า ค่ าธรรมเนียมยั ค ค้ า ชาระภายหลั จากออก
ราย านแล้ ว ผู้ ประกอบวิชาชี พบัญชีต้อ ประเมินความมีอยู่ และความมีนัยสาคัญออ ปั ญหาและ
อุปสรรคและใช้ มาตรการป้ อ กันที่จ าเป็ นเพื่ ออจั ดหรื อลดปั ญหาและอุป สรรคให้ อยู่ ในระดับ ที่
ยอมรับได้ ตัวอย่า ออ มาตรการป้ อ กันหนึ่ คือการให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีอกี รายซึ่ ไม่ได้ มีส่วน
ใน านให้ ความเชื่อมั่นเป็ นผู้ให้ คาแนะนาหรือสอบทาน าน สานัก านต้ อ พิจารณาว่าค่าธรรมเนียม
วิชาชีพที่ค้า ชาระถือเป็ นเ ินให้ ก้ ูยืมแก่ลูกค้ าหรือไม่ และยั ค เหมาะสมหรือไม่ท่สี านัก านจะรับ
านให้ ความเชื่อมั่นต่อไป ถ้ าค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ค้า ชาระมีนัยสาคัญ

ค่าธรรมเนียมที่ขึ้นอยู่กบั ผลงาน
๒๙๑.๑๕๔ ค่าธรรมเนียมที่อ้ นึ อยู่กบั ผล านคือค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่คานวณตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดล่ว หน้ า
โดยสัมพันธ์กับผลลัพธ์ออ รายการหรือผลออ บริการที่สานัก านให้ ตามวัตถุประส ค์ออ หมวดนี้
ค่ า ธรรมเนี ย มวิ ช าชี พ ที่ ก าหนดโดยศาลหรื อ หน่ ว ย านก ากั บ ดู แ ลอื่ น ออ รั ฐ ไม่ ถื อ ว่ า เป็ น
ค่าธรรมเนียมที่อ้ นึ อยู่กบั ผล าน
๒๙๑.๑๕๕ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่อ้ นึ อยู่กบั ผลออ านที่สานัก านเรียกเก็บทา ตร หรือทา อ้ อม เช่ น การผ่าน
ตัวกลา ในการรับ านให้ ความเชื่อมั่นทาให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตน
ซึ่ มีนัยสาคัญจนไม่มีมาตรการป้ อ กันใดสามารถลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ดั นั้นสานัก านต้ อ ไม่กาหนดค่าธรรมเนียมในลักษณะดั กล่าว
๒๙๑.๑๕๖ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่อ้ นึ อยู่กบั ผล านที่สานัก านเรียกเก็บทา ตร หรือทา อ้ อม เช่ น ผ่านตัวกลา ใน
การรับ านที่ไม่ใช่ านให้ ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้ า านให้ ความเชื่อมั่น อาจก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรค
ที่เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตนได้ ถ้ าผลออ านที่ไม่ใช่ านให้ ความเชื่อมั่นและจานวนค่าธรรมเนียม
วิชาชีพอึ้นอยู่กบั การใช้ ดุลยพินิจที่เกี่ยวอ้ อ กับเรื่อ ที่มีสาระสาคัญต่ออ้ อมูลออ านให้ ความเชื่อมั่น ก็
จะไม่ มี ม าตรการป้ อ กั นใดสามารถลดปั ญ หาและอุ ป สรรคให้ อยู่ ในระดั บ ที่ยอมรั บได้ ดั นั้ น
สานัก านต้ อ ไม่ยอมรับการกาหนดค่าธรรมเนียมดั กล่าว
๒๙๑.๑๕๗ สาหรับค่าธรรมเนียมที่อ้ ึนอยู่กับผล านในลักษณะอื่นๆ ที่เรียกเก็บโดยสานัก านเพื่อ านที่ไม่ ใช่ าน
ให้ ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้ า านให้ ความเชื่อมั่น ความมีอยู่และความมีนัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรค
อึ้นกับปัจจัยต่า ๆ เช่น
„ ช่ว ออ จานวนค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่เป็ นไปได้
๑๑๕

„
„
„

มีผ้ ูมีอานาจรับผิดชอบพิจารณาผลออ เรื่ อ ที่เกี่ยวกับค่ าธรรมเนียมที่อ้ ึนอยู่ กับผล าน
หรือไม่
ลักษณะออ านบริการ และ
ผลกระทบออ เหตุการณ์หรืออ้ อมูลออ านให้ ความเชื่อมั่น

ผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี ต้อ ประเมินความมีนัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคต่ า ๆ
และใช้ มาตรการป้ อ กันที่จาเป็ นเพื่ออจัดหรื อลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรั บได้
ตัวอย่า ออ มาตรการป้ อ กันได้ แก่
„ การมีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีอ่ นื สอบทาน านให้ ความเชื่อมั่นที่เกี่ยวอ้ อ หรือให้ คาแนะนา
อื่นที่จาเป็ น หรือ
„ การมีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีอ่นื ซึ่ ไม่ได้ เป็ นสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น
ปฏิบัติ านที่ไม่ใช่ านให้ ความเชื่อมั่น

ของขวัญหรือการรับรอง
๒๙๑.๑๕๘ การรับออ อวัญหรือการรับรอ จากลูกค้ า านให้ ความเชื่อมั่น อาจก่อให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตน ถ้ าสานัก านหรือสมาชิกออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นรับ
ออ อวัญหรือการรับรอ ปัญหาและอุปสรรคอาจมีนัยสาคัญจนไม่มีมาตรการป้ อ กันใดสามารถลด
ให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดั นั้น สานัก านหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นต้ อ ไม่รับ
ออ อวัญหรือการรับรอ ดั กล่าว เว้ นแต่ออ อวัญหรือการรับรอ นั้นมีมูลค่าเล็กน้ อย
คดีความฟ้ องร้องหรือการถูกข่มขู่ในคดีความฟ้ องร้อง
๒๙๑.๑๕๙ เมื่อมีคดีความเกิดอึ้นหรืออาจจะมีคดีความระหว่า สานัก านหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความ
เชื่อมั่นกับลูกค้ า านให้ ความเชื่อมั่น ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตนและการอ่มอู่
จะเกิดอึ้น ความสัมพั นธ์ระหว่ า ผู้บริหารออ ลูกค้ าและสมาชิ กกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่ อมั่น
จะต้ อ เป็ นลักษณะตร ไปตร มาและต้ อ มีการเปิ ดเผยอย่ า ครบถ้ วนในทุกด้ านออ การดาเนิน
ธุรกิจออ ลูกค้ า เมื่อสานัก านและผู้ บริหารออ ลูกค้ าอยู่ในฐานะตร อ้ ามกันจากการมีคดีความ
ฟ้ อ ร้ อ ก็จะกระทบต่อความเต็มใจออ ผู้บริหารที่จะเปิ ดเผยอ้ อมูลให้ ครบถ้ วน ทาให้ ปัญหาและ
อุ ป สรรคที่เ กิด จากผลประโยชน์ ส่ว นตนและการอ่ ม อู่ เกิ ด อึ้น ความมี นัยส าคั ญ ออ ปั ญหาและ
อุปสรรคดั กล่าวอึ้นกับปัจจัยต่า ๆ เช่น
„ สาระสาคัญออ คดีความฟ้ อ ร้ อ และ
„ คดีความฟ้ อ ร้ อ เกี่ยวอ้ อ กับการรับ านให้ ความเชื่อมั่นครั้ ก่อนหรือไม่
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ ประเมินความมีนัยสาคัญออ ปั ญหาและอุปสรรคและใช้
มาตรการป้ อ กัน ที่จ าเป็ น เพื่ อ อจัด หรือ ลดปั ญ หาและอุ ป สรรคให้ อ ยู ่ ใ นระดับ ที่ย อมรับ ได้
ตัวอย่ า ออ มาตรการป้ อ กันได้ แก่
„ การย้ ายสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่น ถ้ าคดีความฟ้ อ ร้ อ เกี่ยวอ้ อ กับ
สมาชิกนั้น
๑๑๖

„

การจัดให้ มีผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีอ่นื สอบทาน าน

ถ้ ามาตรการป้ อ กันดั กล่าวไม่ลดปั ญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การ
ดาเนินการที่เหมาะสมเพีย อย่า เดียวคือถอนตัวหรือไม่รับ านให้ ความเชื่อมั่น

๑๑๗

การตีความ ๒๐๐๕-๐๑
การประยุกต์ใช้หมวด ๒๙๑ กับงานให้ความเชือ่ มัน่ ซึง่ ไม่ใช่งานตรวจสอบงบการเงิน
การตีความนี้กาหนดแนวทา การประยุกต์ใช้ อ้อบั คับด้ านความเป็ นอิสระที่อยู่ในหมวด ๒๙๑ กับ านให้ ความ
เชื่อมั่นซึ่ ไม่ใช่ านตรวจสอบ บการเ ิน
การตีความนี้เน้ นประเด็นการประยุกต์ใช้ เฉพาะ านให้ ความเชื่อมั่นซึ่ ไม่ใช่ านตรวจสอบ บการเ ิน มีเรื่อ อื่น ๆ
ที่กาหนดในหมวด ๒๙๑ ซึ่ เกี่ยวอ้ อ กับการพิจารณาอ้ อบั คับด้ านความเป็ นอิสระสาหรับ านให้ ความเชื่อมั่น
ทั้ หมด ตัวอย่ า เช่ น ย่ อหน้ า ๒๙๑.๓ ระบุว่าจะต้ อ มีการประเมินว่ ามีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ต่ อความเป็ น
อิ ส ระที่ส านั ก านมี เ หตุ ใ ห้ เชื่ อ ว่ า เกิ ด อึ้ นจากส่ ว นได้ เ สีย และความสัม พั น ธ์ ต่ า ๆ ออ ส านั ก านเครื อ อ่ า ย
นอกจากนี้ เมื่อกลุ่มผู้ปฏิบัติ านที่ให้ บริการ านที่ให้ ความเชื่อมั่นมีเหตุท่จี ะเชื่อได้ ว่ากิจการที่เกี่ยวอ้ อ กันแห่ หนึ่
ออ ลู ก ค้ า านที่ใ ห้ ความเชื่ อ มั่ น มี ค วามเกี่ ย วอ้ อ กั บ การประเมิ น ความเป็ นอิ ส ระจากลู ก ค้ า ดั กล่ า ว กลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติ านที่ให้ บริการ านที่ให้ ความเชื่อมั่นจะต้ อ พิจารณากิจการที่เกี่ยวอ้ อ กันนั้นในการประเมินผลกระทบต่อ
ความเป็ นอิสระและการหามาตรการป้ อ กันที่เหมาะสมมาใช้ เรื่อ เหล่านี้ไม่ได้ กล่าวถึ ในการตีความนี้
สาหรับ านให้ ความเชื่อมั่น ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพจะราย านอ้ อสรุปโดยมีวัตถุประส ค์เพื่อ
เพิ่มระดับความเชื่อมั่นออ ผู้ประส ค์จะใช้ านนอกเหนือจากฝ่ ายที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับผลจากการประเมินหรือ
การวัดเรื่อ ดั กล่าวเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
งานให้ความเชือ่ มัน่ ทีเ่ กีย่ วกับคารับรอง
ใน านให้ ความเชื่อมั่นที่เกี่ยวอ้ อ กับคารับรอ ผู้รับผิดชอบมีหน้ าที่ในการประเมิน หรือวัดมูลค่าในเรื่อ ที่ให้
ความเชื่อมั่น โดยจัดเตรียมอ้ อมูลออ เรื่อ ดั กล่าวให้ อยู่ในรูปแบบคารับรอ พร้ อมสาหรับบุคคลที่ประส ค์จะใช้
าน
ใน านให้ ความเชื่อมั่นที่เกี่ยวอ้ อ กับคารับรอ ฝ่ ายที่รับผิดชอบต้ อ มีความเป็ นอิสระ โดยบุคคลดั กล่าวเป็ น
ผู้รับผิดชอบอ้ อมูลเรื่อ ดั กล่าวและอาจเป็ นผู้รับผิดชอบเรื่อ ดั กล่าวด้ วย
ใน านให้ ความเชื่อมั่นที่เกี่ยวอ้ อ กับคารับรอ ซึ่ ฝ่ ายที่รับผิดชอบเป็ นผู้รับผิดชอบอ้ อมูลเรื่อ ดั กล่ าวแต่ไม่ ได้
รับผิดชอบเรื่อ ดั กล่าว ฝ่ ายที่รับผิดชอบต้ อ มีความเป็ นอิสระ นอกจากนี้ จะต้ อ มีการประเมินปั ญหาและ
อุปสรรคใด ๆ ที่เกิดจากส่วนได้ เสียและความสัมพันธ์ระหว่า สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านที่ให้ ความเชื่อมั่น สานัก าน
สานัก านเครืออ่าย และฝ่ ายที่รับผิดชอบต่อเรื่อ ดั กล่าว
การรับงานให้ความเชือ่ มัน่ ทีเ่ ป็ นการรายงานโดยตรง
ในการรั บ านให้ ความเชื่ อมั่ นที่เป็ นการราย านโดยตร ผู้ ประกอบวิชาชี พบัญชี ท่ีใ ห้ บริ การทา วิ ชาชี พต้ อ
ดาเนินการประเมินหรือวัดมูลค่ าเรื่อ ดั กล่ าวได้ โดยตร หรือได้ รับคารับรอ จากฝ่ ายที่รับผิดชอบ ซึ่ ได้ มีการ
ประเมินหรือวัดมูลค่า แต่ไม่ได้ เสนอต่อบุคคลที่ประส ค์จะใช้ ผล านที่ให้ ความเชื่อมั่น อ้ อมูลเรื่อ ดั กล่าวจะถูก
นาเสนอแก่บุคคลที่ประส ค์จะใช้ ผล านในราย านที่ให้ ความเชื่อมั่นนั้น
ในการรับ านให้ ความเชื่อมั่นที่เป็ นการราย านโดยตร ฝ่ ายที่รับผิดชอบต่อเรื่อ ดั กล่าวต้ อ มีความเป็ นอิสระ
๑๑๘

ผูม้ ีสว่ นรับผิดชอบหลายฝ่ าย
ทั้ านให้ ความเชื่อมั่นที่เกี่ยวอ้ อ กับคารับรอ และการรับ านให้ ความเชื่อมั่นที่เป็ นการราย านโดยตร อาจมี
ผู้รับผิดชอบหลายฝ่ าย ตัวอย่ า เช่ นผู้ประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติ านเกี่ยวอ้ อ กับสาธารณะอาจถูกออให้ จัดทาคา
รับรอ ต่ อค่ าสถิติจานวนพิ มพ์ ออ หนั สือพิมพ์ท่ีเป็ นออ สานักพิ มพ์ อิสระ การให้ บริการ านอาจเป็ น านให้
ความเชื่อมั่นที่เกี่ยวอ้ อ กับคารับรอ ซึ่ หนั สือพิมพ์แต่ละฉบับวัดมูลค่าจานวนพิมพ์เอ และแสด ค่าสถิติในแบบ
การยืนยันต่ อผู้ ประส ค์จะใช้ านนั้ น ในอีกทา หนึ่ การให้ บริการ านอาจเป็ น านให้ ความเชื่ อมั่นที่เป็ นการ
ราย านโดยตร ซึ่ ไม่มีการให้ คารับรอ และอาจมีหรือไม่มีคารับรอ จากหนั สือพิมพ์
ในการรับ านเช่นนั้น เมื่อจะพิจารณาว่าจาเป็ นต้ อ ใช้ อ้อกาหนดในหมวด ๒๙๑ กับแต่ละฝ่ ายที่รับผิดชอบหรือไม่
สานัก านจะต้ อ คานึ ว่ าส่วนได้ เสียหรือความสัมพั นธ์ระหว่ า สานัก าน หรื อสมาชิ กในกลุ่มผู้ ปฏิบัติ านที่ให้
ความเชื่อมั่น กับฝ่ ายที่ต้อ รับผิดชอบนั้น ๆ จะก่อให้ เกิดผลกระทบต่ อความเป็ นอิสระที่มีสาระสาคัญในเรื่อ ที่
เกี่ยวกับอ้ อมูลออ เรื่อ ที่ให้ ความเชื่อมั่นหรือไม่ ปัจจัยที่ต้อ คานึ มีดั นี้
(ก) ความมีสาระสาคัญออ อ้ อมูลออ เรื่อ ที่ให้ ความเชื่อมั่น (หรือเรื่อ ที่ให้ ความเชื่อมั่น) ที่แต่ละฝ่ ายที่
รับผิดชอบต้ อ รับผิดชอบ และ
(อ) ระดับออ ส่วนได้ เสียต่อสาธารณะที่เกี่ยวอ้ อ กับ านที่ให้ ความเชื่อมั่น
ถ้ าสานัก านเห็นว่าผลกระทบต่อความเป็ นอิสระที่เกิดอึ้นจากการมีความสัมพันธ์กับฝ่ ายที่รับผิดชอบนั้น ๆ ไม่มี
สาระสาคัญ ก็อาจจะไม่จาเป็ นต้ อ ใช้ อ้อกาหนดในหมวดนี้ทุกอ้ อกับฝ่ ายที่รับผิดชอบ
ตัวอย่าง
ตัวอย่า ต่อไปนี้แสด การประยุกต์ใช้ หมวด ๒๙๑ โดยสมมุติว่าลูกค้ าไม่ได้ เป็ นลูกค้ า านสอบบัญชี บการเ ินออ
สานัก าน หรือออ สานัก านเครืออ่าย
สานัก านแห่ หนึ่ รับ านให้ ความเชื่อมั่นต่อปริมาณสารอ นา้ มันที่พิสูจน์แล้ วออ บริษัทต่า ๆ ที่เป็ นอิสระ ๑๐
แห่ แต่ ละบริ ษัทดาเนินการสารวจทา ภูมิศาสตร์และวิศวกรรมเพื่ อประเมินปริ มาณสารอ (เรื่ อ ที่ให้ ความ
เชื่อมั่น) มีการกาหนดเกณฑ์ เพื่อประเมินว่าเมื่อไรที่ปริมาณสารอ อาจพิจารณาว่าเป็ นปริมาณสารอ ที่พิสจู น์แล้ ว
ซึ่ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ท่ีใ ห้ บ ริ ก ารทา วิ ช าชี พ จะพิ จ ารณาว่ าเป็ นเกณฑ์ ท่ีเ หมาะสมสาหรั บ การให้ บ ริ ก าร
ปริมาณสารอ ที่พิสจู น์แล้ วสาหรับบริษัทแต่ละแห่ ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๐xx เป็ นดั นี้
ปริมาณสารองน้ ามันที่พิสูจน์แล้ว
(พันบาเรล)
บริษัท ๑

๕,๒๐๐

บริษัท ๒

๗๒๕

บริษัท ๓

๓,๒๖๐

บริษัท ๔

๑๕,๐๐๐
๑๑๙

บริษัท ๕

๖,๗๐๐

บริษัท ๖

๓๙,๑๒๖

บริษัท ๗

๓๔๕

บริษัท ๘

๑๗๕

บริษัท ๙

๒๔,๑๓๕

บริษัท ๑๐

๙,๖๓๕

รวม

๑๐๔,๓๐๑

การให้ บริการอาจดาเนินการได้ ในหลายรูปแบบ
านบริการที่ให้ คารับรอ
A๑ บริษัทแต่ละแห่ วัดปริมาณสารอ และให้ คารับรอ ต่อสานัก านและผู้ประส ค์จะใช้ อ้อมูล
A๒ กิจการแห่ หนึ่ ซึ่ ไม่ใช่ บริษัทเหล่านี้เป็ นผู้วัดปริมาณสารอ และให้ คารับรอ ต่อสานัก านและผู้ประส ค์จะ
ใช้ อ้อมูล
านบริการที่เป็ นการราย านโดยตร
D๑ บริษัทแต่ละแห่ วัดปริมาณสารอ และให้ คารับรอ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อสานัก านว่าวัดปริมาณสารอ ตาม
เกณฑ์ท่กี าหนดไว้ สาหรับการวัดปริมาณสารอ ที่พิสจู น์แล้ ว คารับรอ ดั กล่าวไม่ได้ มไี ว้ สาหรับผู้ประส ค์จะใช้
อ้ อมูล
D๒ สานัก านวัดปริมาณสารอ ออ บริษัทบา แห่ โดยตร
การประยุกต์ใช้ แนวทา
A๑ บริษัทแต่ละแห่ วัดปริมาณสารอ และให้ คารับรอ ต่อสานัก านและผู้ประส ค์จะใช้ อ้อมูล
มีผ้ ูรับผิดชอบหลายฝ่ ายในการให้ บริการนี้ (บริษัท ๑ – ๑๐) เมื่อจะประเมินว่ าจาเป็ นหรื อไม่ ท่จี ะประยุกต์ใช้
อ้ อกาหนดเรื่อ ความเป็ นอิสระต่อบริษัททุกแห่ สานัก านอาจต้ อ คานึ ว่าส่วนได้ เสียหรือความสัมพันธ์กบั บริษัท
ใดบริษัทหนึ่ จะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อความเป็ นอิสระซึ่ ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีปัจจัยดั นี้
„ ความมีสาระสาคัญออ ปริมาณสารอ ที่พิสจู น์แล้ วต่อปริมาณสารอ ทั้ หมดที่ราย าน และ
„ ระดับออ ส่วนได้ เสียต่อสาธารณะที่เกี่ยวอ้ อ กับ านที่ให้ บริการ (ย่อหน้ า ๒๙๑.๒๘)
ตัวอย่า เช่ น บริษัท ๘ มีปริมาณสารอ ที่พิสูจน์แล้ ว ๐.๑๗% ออ ปริมาณสารอ รวม ดั นั้นความสัมพันธ์ทา
ธุรกิจหรือส่วนได้ เสียกับบริษัท ๘ จะก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคน้ อยกว่าความสัมพันธ์ ในลักษณะเดียวกันกับ
บริษัท ๖ ซึ่ มีประมาณ ๓๗.๕% ออ ปริมาณสารอ รวม
๑๒๐

เมื่อได้ ประเมินการประยุกต์ใช้ อ้อบั คับด้ านความเป็ นอิสระกับบริษัทเหล่ านั้นแล้ ว สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้
ความเชื่อมั่นและสานัก านต้ อ มีความเป็ นอิสระจากผู้ ท่รี ั บผิดชอบซึ่ เป็ นลูกค้ า านให้ ความเชื่อมั่น (ย่ อหน้ า
๒๙๑.๒๘)
A๒ กิจการแห่ หนึ่ ซึ่ ไม่ใช่ บริษัทเหล่านี้เป็ นผู้วัดปริมาณสารอ และให้ คารับรอ ต่อสานัก านและผู้ประส ค์จะ
ใช้ อ้อมูล
สานัก านต้ อ มีความเป็ นอิสระจากกิจการซึ่ เป็ นผู้วัดปริมาณสารอ และให้ คารับรอ ต่อสานัก านและผู้ประส ค์
จะใช้ อ้อมู ล (ย่ อหน้ า ๒๙๑.๑๙) กิจการแห่ นั้นไม่ ได้ เป็ นผู้ รับผิดชอบต่ อเรื่ อ ดั กล่ าวและดั นั้นสานัก าน
จะต้ อ ประเมินว่ ามีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ที่จะเกิดจากส่วนได้ เสีย/ความสัมพันธ์กับผู้ท่รี ับผิดชอบต่ อเรื่อ
ดั กล่ าวซึ่ สานัก านมีเหตุจะเชื่อว่าจะเกิดอึ้นได้ (ย่อหน้ า ๒๙๑.๑๙) ในการให้ บริการนี้ มีผ้ ูมีส่วนรับผิดชอบ
หลายฝ่ าย (บริษัท ๑ – ๑๐) ตามที่ได้ กล่ าวในตัวอย่า A๑ อ้ า ต้ น สานัก านอาจต้ อ คานึ ว่ าส่วนได้ เสียหรือ
ความสัมพันธ์กบั บริษัทใดบริษัทหนึ่ จะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อความเป็ นอิสระซึ่ ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
D๑ บริษัทแต่ละแห่ วัดปริมาณสารอ และให้ คารับรอ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อสานัก านว่าวัดปริมาณสารอ ตาม
เกณฑ์ท่กี าหนดไว้ สาหรับการวัดปริมาณสารอ ที่พิสจู น์แล้ ว คารับรอ ดั กล่าวไม่ได้ มไี ว้ สาหรับผู้ประส ค์จะใช้
อ้ อมูล
มีผ้ ูรับผิดชอบหลายฝ่ ายในการให้ บริการนี้ (บริษัท ๑ – ๑๐) เมื่อจะประเมินว่ าจาเป็ นหรื อไม่ ท่จี ะประยุกต์ใช้
อ้ อกาหนดเรื่อ ความเป็ นอิสระต่อบริษัททุกแห่ สานัก านอาจต้ อ คานึ ว่าส่วนได้ เสียหรือความสัมพันธ์กบั บริษัท
ใดบริษัทหนึ่ จะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อความเป็ นอิสระซึ่ ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีปัจจัยดั นี้
„ ความมีสาระสาคัญออ ปริมาณสารอ ที่พิสจู น์แล้ วต่อปริมาณสารอ ทั้ หมดที่ราย าน และ
„ ระดับออ ส่วนได้ เสียต่อสาธารณะที่เกี่ยวอ้ อ กับ านที่ให้ บริการ (ย่อหน้ า ๒๙๑.๒๘)
ตัวอย่า เช่ น บริษัท ๘ มีปริมาณสารอ ที่พิสูจน์แล้ ว ๐.๑๗% ออ ปริมาณสารอ รวม ดั นั้นความสัมพันธ์ทา
ธุรกิจหรือส่วนได้ เสียกับบริ ษัท ๘ จะก่อให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคน้ อยกว่าความสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกันกับ
บริษัท ๖ ซึ่ มีประมาณ ๓๗.๕% ออ ปริมาณสารอ รวม
เมื่อได้ ประเมินการประยุกต์ใช้ อ้อบั คับด้ านความเป็ นอิสระกับบริษัทเหล่ านั้นแล้ ว สมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติ านให้
ความเชี่อมั่นและสานัก านต้ อ มีความเป็ นอิสระจากผู้ ท่รี ั บผิดชอบซึ่ เป็ นลูกค้ า านให้ ความเชื่อมั่น (ย่ อหน้ า
๒๙๑.๒๘)
D๒ สานัก านวัดปริมาณสารอ ออ บริษัทบา แห่ โดยตร
การประยุกต์ใช้ เป็ นเช่นเดียวกับตัวอย่า D๑

๑๒๑

ส่วน ค. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด

๓๐๐
๓๑๐
๓๒๐
๓๓๐
๓๔๐
๓๕๐

บทนา
ความอัดแย้ ที่อาจเกิดอึ้น
การจัดทาราย านอ้ อมูลสารสนเทศ
การปฏิบัติ านด้ วยความรู้และความชานาญ
ส่วนได้ เสียทา การเ ิน
การชักจู ด้ วยผลประโยชน์

๑๒๒

หมวด 300
คานา
๓๐๐.๑

จรรยาบรรณในส่วนนี้ จะอธิบายให้ เห็นถึ การนากรอบแนวความคิดในประมวลจรรยาบรรณสาหรับ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่ ๑(Part A) มาประยุกต์ใช้ กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในอ ค์กร
ในส่วนนี้ไม่ได้ อธิบายถึ เหตุการณ์ท้ั หมด ซึ่ เป็ น หรืออาจจะเป็ นสาเหตุให้ เป็ นประเด็นปั ญหา และ
ทาให้ เกิ ดการฝ่ าฝื นประมวลจรรยาบรรณ ในการปฏิบั ติ านตามหลักการพื้ นฐานออ ผู้ ประกอบ
วิชาชี พบัญชี ในอ ค์กรธุรกิจผู้ทาบัญชีในธุรกิจควรจะต้ อ ตระหนักถึ เหตุการณ์และความสัมพันธ์
ดั กล่าวอ้ า ต้ น

๓๐๐.๒

นักล ทุน ผู้ให้ ก้ ูยืม นายจ้ า และในภาคธุรกิจอื่นๆรวมทั้ หน่วย านออ รัฐและธุรกิจมหาชนบุคคลที่
กล่าวมาอ้ า ต้ น อาจจะใช้ ผลการปฏิบัติ านออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในอ ค์กรธุรกิจ ผู้ ป ร ะ ก อ บ
วิชาชีพบัญชีในอ ค์กรธุรกิจอาจจะต้ อ รับผิดชอบแต่เพีย ผู้เดียวหรือร่ วมกันรับผิดชอบในการจัดทา
และราย านทา การเ ินและอ้ อมูลด้ านอื่นๆ ซึ่ ทั้ อ ค์กรที่ว่าจ้ า และบุคคลที่สามที่อาจจะให้ ความ
เชื่อถือในเรื่อ ดั กล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชียั ค ต้ อ รับผิดชอบต่อผลการจัดการทา การเ ินให้ มี
ประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการให้ คาแนะนาในเรื่อ อื่นๆ ที่เกี่ยวอ้ อ กับธุรกิจด้ วย

๓๐๐.๓

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วย านธุรกิจ อาจจะเป็ นพนัก านที่รับเ ินเดือน หุ้นส่วน กรรมการ (ไม่
ว่าจะเป็ นผู้บริหารหรือไม่กต็ าม) ผู้จัดการที่เป็ นเจ้ าออ กิจการ อาสาสมัครที่ทา านอยู่ในอ ค์กร หรือ
บุคคลที่ทา านให้ กบั อ ค์กรเดียวหรือหลายอ ค์กรทั้ นี้รูปแบบความสัมพันธ์ท่มี ีอยู่กบั อ ค์กรผู้ว่าจ้ า
จะต้ อ ไม่ อัดต่ออ้ อกาหนดออ กฎหมายและหลักจริยธรรมออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่ วย าน
ธุรกิจนั้นๆ

๓๐๐.๔

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มีหน้ าที่รับผิดชอบในฐานะพนัก านบัญชี ออ อ ค์กรธุรกิจ ซึ่ ต้ อ ปฏิบัติ
หน้ าที่ให้ เป็ นไปตามวัตถุประส ค์ต่ออ้ อกฎหมายออ อ ค์กรธุรกิจ ซึ่ ประมวลจรรยาบรรณนี้ จะไม่
อัดแย้ ต่ อหน้ าที่ความรั บผิดชอบดั กล่ าว แต่ อย่ า ไรก็ตาม สถานการณ์บา อย่ า อาจจะทาให้ ผ้ ู
ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ เผชิญกับอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการอั้นพื้นฐานได้

๓๐๐.๕

ผู้ ประกอบวิชาชี พ บัญชี อาจได้ รับ ตาแหน่ ผู้ อาวุโสในอ ค์ก รธุร กิจ ซึ่ ตาแหน่ ดั กล่ าวอาจเกิด
ผลกระทบต่ อกิจกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติ าน ดั นั้น อ ค์กรธุรกิจทั้ หลายจึ ควรเน้ นด้ าน
จริยธรรมออ ผู้บริหารในระดับสู เป็ นสาคัญ

๓๐๐.๖

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้ อ ไม่ กระทาการใดๆไม่ ว่าจะเป็ นการมีส่วนร่ วมในธุรกิจ การปฏิบัติหน้ าที่
หรื อกิจกรรมอื่นๆ ที่อัดต่ อหลักการพื้ นฐาน และส่ ผลกระทบต่ อชื่อเสีย และการดาเนินการออ
อ ค์กรธุรกิจที่ตนสั กัด

๓๐๐.๗

การปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน อาจส่ ผลกระทบต่ อสถานการณ์บา อย่ า รวมถึ ความสัมพันธ์อัน
เกิดจากสถานการณ์ต่า ๆ ซึ่ อาจจัดประเภทได้ ดั นี้
(ก) การมีส่วนได้ เสียกับลูกค้ า
(อ) การตรวจสอบหรือสอบทาน านที่ตนเอ มีส่วนร่วม
(ค) การเป็ นผู้ให้ การสนับสนุนลูกค้ า
๑๒๓

( ) ความคุ้นเคยกับลูกค้ า
(จ) การถูกอ่มอู่จากลูกค้ า
ปัญหาและอุปสรรคอ้ า ต้ นได้ กล่าวไว้ แล้ วในส่วนที่ ๑ (Part A)
๓๐๐.๘

ตัวอย่า ออ สถานการณ์ท่อี าจทาให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีประสบกับปั ญหาและอุปสรรคอันเกิดจาก
การมีส่วนได้ เสียกับลูกค้ า ได้ แก่
 การได้ รับสิทธิประโยชน์พิเศษทา ด้ านการเ ิน เช่น เ ินกู้ หรือ การคา้ ประกันจากลูกค้ า
 การมีส่วนร่วมในค่าตอบแทนพิเศษ (ค่านายหน้ า) ที่ได้ รับจากทา ลูกค้ า
 การนาทรัพย์สนิ ออ บริษัทมาใช้ ในทา ที่ไม่เหมาะสม เช่น นาไปใช้ ส่วนตัว
 การประกันการจ้ า าน
 ความกดดันในเชิ พาณิชย์จากภายนอกอ ค์กร

๓๐๐.๙

ตัวอย่ า ออ สถานการณ์ “การตรวจสอบ หรื อ สอบทาน าน ที่ต นเอ มี ส่ว นร่ ว ม” ที่อ าจท าให้ ผ้ ู
ประกอบวิชาชีพบัญชีในอ ค์กรธุรกิจพบกับอุปสรรคต่ อการปฏิบัติ านตามหลักการพื้นฐาน ได้ แก่
แนวปฏิบัติทา การบัญชีท่เี หมาะสมในกรณีออ การ รวมธุรกิจ หลั จากที่ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีได้
ศึกษาความเป็ นไปได้ ท่ไี ด้ รับการสนับสนุนในการตัดสินใจซื้อธุรกิจนั้นๆ

๓๐๐.๑๐ นอกเหนือจากการปฏิบัติท่ถี ูกต้ อ ตามกฎหมาย และวัตถุประส ค์ออ อ ค์กรธุรกิจแล้ ว การกระทาที่
อาจจะก่อให้ เกิดปั ญหา และอุปสรรค ในด้ านการเป็ นผู้มีส่วนสนับสนุนกับลูกค้ า ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีอาจมีแร จู ใจให้ นาเสนออ้ อมูลที่ผิดพลาดหรือทาให้ ผ้ ูใช้ อ้อมูลเอ้ าใจผิด เพื่อให้ ตนเอ ได้ รับ
การสนับสนุนทา ด้ านตาแหน่ จากอ ค์กรธุรกิจ
๓๐๐.๑๑ ตัวอย่า ออ สถานการณ์ท่อี าจทาให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีประสบกับปัญหาและอุปสรรค อันเกิดจาก
สถานการณ์ท่คี ้ ุนเคย ได้ แก่
 การมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่ อการจัดทาราย านทา การเ ินออ อ ค์กรธุรกิจจาก
บุ ค คลใกล้ ชิ ด ที่อ ยู่ ใ นอ ค์ ก รธุ ร กิจ เดี ยวกั น เช่ น บุ ค คลในครอบครั วออ ผู้ ป ระกอบ
วิช าชี พ บั ญชี มี ผ ลต่ อ การตั ด สิน ใจออ ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ บั ญชี ใ นการจั ด ท าราย าน
ทา การเ ินออ กิจการ
 มีความสัมพันธ์กบั อ ค์กรธุรกิจเป็ นระยะเวลานาน ทาให้ มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจทา
ธุรกิจ
 การรับออ อวัญ หรือการได้ รับสิทธิพิเศษต่า ๆยกเว้ นออ ที่ได้ รับตามธรรมเนียมปฏิบัติ
หรือออ ที่มีมูลค่าเล็กน้ อย
๓๐๐.๑๒ ตัวอย่า ออ สถานการณ์การถูกคุกคามและอ่มอู่ท่อี าจทาให้ ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพบัญชี ประสบกับปัญหา
และอุปสรรค ได้ แก่
 การอ่ มอู่ ว่าจะเลิ กจ้ า มี การเปลี่ ยนผู้ ประกอบวิช าชี พ บัญชี หรื อ เกิดจากผู้ ใ กล้ ชิ ดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เช่น บุคคลในครอบครัว ไม่เห็นด้ วย
กับการใช้ หลักการทา การบัญชี หรือวิธกี ารที่ใช้ ราย านอ้ อมูลทา การเ ิน
๑๒๔



สถานการณ์สาคัญอื่นๆที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ เช่ น การที่ผ้ ูประกอบวิชาชีพ
บัญชีได้ รับประโยชน์จากการทาสัญญาหรือการประยุกต์เลือกใช้ หลักการทา บัญชี
๓๐๐.๑๓ มาตรการป้ อ กัน ที่อ าจจะช่ วยลดปั ญหา และอุ ป สรรคให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ยอมรั บ ได้ สามารถแบ่
ออกเป็ นสอ ประเภทใหญ่ ๆ ดั นี้
(ก) มาตรการป้ อ กันที่จัดทาตามอ้ อกาหนดทา กฎหมายหรืออ้ อบั คับต่ า ๆ ที่ทาอึ้นโดย
ผู้เชี่ยวชาญ
(อ) มาตรการป้ อ กันตามสภาพแวดล้ อมการทา าน
ตัวอย่ า ออ มาตรการป้ อ กันที่จัดทาอึ้นโดยผู้ เชี่ ยวชาญตาม อ้ อกาหนดทา กฎหมายหรื อ
อ้ อบั คับได้ แสด รายละเอียดไว้ ในวรรค ๑๐๐.๑๔ ในส่วนที่ ๑ (Part A) ออ ประมวลจรรยาบรรณนี้
๓๐๐.๑๔ มาตรการป้ อ กันในสภาพแวดล้ อมการทา าน ได้ แก่
 โคร สร้ า และระบบการกากับดูแลออ อ ค์กร
 จริยธรรม และวิธกี ารปฏิบัติ านออ อ ค์กร
 อั้นตอนการรับสมัคร านในอ ค์กรที่เน้ นการจ้ า บุคลากรที่มีศักยภาพสู
 ระบบการควบคุมภายในที่ดี
 กระบวนการทา วินัยที่เหมาะสม
 ผู้บริหารอ ค์กรต้ อ เป็ นผู้นาที่มีพฤติกรรมที่ดีทา ด้ านจริยธรรม และสร้ า วัฒนธรรมที่ดี
ให้ กบั อ ค์กรเพื่อเป็ นตัวอย่า ให้ พนัก านปฏิบัติตาม
 นโยบาย, และอั้ น ตอนการปฏิ บั ติ , รวมถึ การตรวจสอบคุ ณภาพ ในการท า านออ
พนัก าน
 การสื่อ สารที่รวดเร็วและทัน ต่ อ เวลา ไม่ ว่า จะเป็ นนโยบาย หรื อ อั้น ตอนการจ้ า านใน
อ ค์ ก ร รวมถึ การเปลี่ ย นแปล ใดๆ ที่เ กี่ ย วอ้ อ กั บ พนั ก าน นอกจากนั้ น ยั มี ก าร
ฝึ กอบรมและการให้ ความรู้ท่เี หมาะสม เกี่ยวกับนโยบายและอั้นตอนในการปฏิบัติ าน
 นโยบาย และอั้นตอนในการกระตุ้นและส่ เสริมให้ พนัก าน กล้ าที่จะสื่อสารกับผู้บริหารใน
ระดับสู ออ อ ค์กร เกี่ยวกับประเด็นด้ านจริยธรรมที่เกี่ยวอ้ อ กับพวกเอา โดยที่ไม่ ต้อ
หวาดกลัวต่อการถูกล โทษ
 การมีปฏิสมั พันธ์ท่ดี ีกบั ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่านอื่นๆ
๓๐๐.๑๕ ในสถานการณ์ ท่ีผ้ ู ป ระกอบวิช าชี พ บั ญชี เชื่ อ ว่ า มี พ ฤติ ก รรมที่ผิ ด จริ ย ธรรมหรื อ การกระท าที่ผิ ด
กฎหมายเกิดอึ้นภายในอ ค์กรธุรกิจผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี อาจพิจารณาออคาแนะนาด้ านกฎหมาย
สาหรับสถานการณ์ดั กล่าวจากหน่วยกากับดูแลออ รัฐ แต่หากเกิดสถานการณ์ท่รี ุนแร เกินกว่าที่จะ
จัดการปั ญหาและอุปสรรคดั กล่ าวให้ อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจ
พิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสมหรือลาออกจากอ ค์กรธุรกิจนั้น

๑๒๕

หมวด ๓๑๐
ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้ น
๓๑๐.๑

ผู้ประกอบวิชาชี พบัญชีในหน่ วย านธุรกิจจะต้ อ ปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน อย่า ไรก็ตามบา ครั้
อาจเกิดความอัดแย้ ระหว่ า หน้ าที่การเป็ นผู้ทาบัญชี ในอ ค์กรที่จ้า กับภาระทา วิชาชีพที่จะต้ อ
ปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ผู้ประกอบวิชาชีพในหน่ วย านธุรกิจต้ อ ปฏิบัติให้ ถูกต้ อ ตามกฎหมาย
และจริยธรรมออ อ ค์กรซึ่ กาหนดโดยนายจ้ า แล้ ว ยั ต้ อ ปฏิบัติตามกฎ และกระบวนการ อั้นตอน
เพื่อตอบสนอ ต่อการปฏิบัติตามจริยธรรมออ อ ค์กรด้ วย อย่า ไรก็ตามความอัดแย้ ดั กล่าวอาจจะ
เป็ นเหตุให้ เกิดปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติ ตามหลักการพื้นฐาน ฉะนั้นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ในหน่วย านธุรกิจควรนากรอบแนวคิดซึ่ กล่าวไว้ ใน ประมวลจรรยาบรรณสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี ส่วนที่ 1 มาประยุกต์ใช้ เพื่อรับมือกับปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดอึ้น

๓๑๐.๒

ด้ วยผลจากความรับผิดชอบต่ออ ค์กรที่ว่าจ้ า ผู้ประกอบวิชาชีพในหน่วย านธุรกิจอาจตกอยู่ภายใต้
ความกดดันในการปฏิบัติ านซึ่ เป็ นปั ญหาหรืออุปสรรคต่ อการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ความ
กดดันดั กล่ าวอาจชัดเจนหรือแสด เป็ นนัย ทั้ นี้อาจมาจากหั วหน้ า าน ผู้ จัดการ กรรมการ หรื อ
บุคคลอื่นในอ ค์กรที่ว่าจ้ า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วย านธุรกิจอาจเผชิญแร กดดันจาก

การกระทาที่อัดต่อกฎหมายหรือระเบียบ

การกระทาที่อัดต่อมาตรฐานทา วิชาชีพหรือทา เทคนิค

กลยุทธ์ทา การจัดการซึ่ อัดต่อจริยธรรม และกฎหมาย

การบิดเบือนอ้ อมูล หรือ การเจตนาทาให้ ผ้ ูอ่ ืนเอ้ าใจผิด (รวมถึ การสร้ า ความเอ้ าใจผิดโดย
การปิ ดบั ) โดยเฉพาะอย่า ยิ่ ต่อ

ผู้สอบบัญชีออ อ ค์กรที่จ้า หรือ

ผู้กากับดูแล

การออกหรื อ เอ้ า ไปเกี่ยวอ้ อ กั บ ราย าน ไม่ ว่ าจะเกี่ยวอ้ อ กั บ ราย านทา การเ ิ น หรื อ ไม่
เกี่ยวอ้ อ กับราย านทา การเ ิน ซึ่ ได้ แสด อัดต่ ออ้ อเท็จจริ อย่า มีสาระสาคัญ ส่วนใหญ่จะมี
ความเกี่ยวอ้ อ กับ

บการเ ิน

การเสียภาษี

การปฏิบัติทา กฎหมาย หรือ

ราย านต่า ๆ ที่ผ้ ูกากับดูแลหลักทรัพย์เป็ นผู้กาหนด

๓๑๐.๓

ปั ญหาและอุปสรรคที่สาคัญ ซึ่ เกิดอึ้นจากแร กดดัน เช่ น ปั ญหาจากการอ่ มอู่ ซึ่ ควรหามาตรการ
ป้ อ กันในกรณีจาเป็ นเพื่อลดปัญหาและอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่า มาตรการป้ อ กัน
ปัญหา และอุปสรรค มีดั นี้

การรั บคาแนะนาอย่ า เหมาะสม จาก ในอ ค์กรที่จ้ า ที่ปรึ กษาอิสระมืออาชี พ หรื ออ ค์ก ร
วิชาชีพที่เกี่ยวอ้ อ

การใช้ กระบวนการโต้ แย้ อย่า เป็ นทา การภายในอ ค์กรที่จ้า

หาคาแนะนาด้ านกฎหมาย
๑๒๖

หมวด ๓๒๐
การจัดทารายงานข้อมู ลสารสนเทศ
๓๒๐.๑

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในอ ค์กร มักจะมีส่วนร่ วมในการจัดทาและราย านอ้ อมูลที่อาจจะเปิ ดเผย
ต่อสาธารณะ หรือถูกใช้ โดยบุคคลอื่น ทั้ ภายในและภายนอกอ ค์กรบา อ้ อมูลอาจรวมถึ อ้ อมูลทา
การเ ินหรืออ้ อมูลด้ านการจัดการตัวอย่ า เช่ น การประมาณการและ บประมาณ บการเ ิน การ
วิเคราะห์และอภิปรายการบริหาร และจดหมายออ คณะผู้บริหารส่ ให้ ผ้ ูตรวจสอบบัญชีออ อ ค์กร
ทั้ นี้ ผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี ในอ ค์กร ต้ อ จัดทาและนาเสนออ้ อมู ลดั กล่ าวอย่ า เป็ นธรรม และ
ตร ไปตร มา ตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชี เพื่อให้ อ้อมูลได้ รับความเอ้ าใจในบริบท

๓๒๐.๒

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในอ ค์กร ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทา หรือการอนุมัติ บการเ ินให้ เป็ นไป
ตามวัตถุประส ค์ออ อ ค์กร ทั้ นี้ บการเ ินดั กล่าวต้ อ เป็ นไปตามมาตรฐานการราย านทา การเ ิน

๓๒๐.๓

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในอ ค์กร จะต้ อ ใช้ เหตุผลลาดับความสาคัญออ อ้ อมูลที่ผ้ ูประกอบวิชาชีพ
บัญชีในอ ค์กรเป็ นผู้รับผิดชอบตามลักษณะดั นี้
(ก) อธิบายอย่า ชัดเจนถึ ลักษณะออ รายการทา การบัญชีสนิ ทรัพย์หรือหนี้สนิ
(อ) การจัดประเภทและบันทึกอ้ อมูลในเวลาที่เหมาะสมและถูกต้ อ และ
(ค) แสด อ้ อเท็จจริ อย่า ถูกต้ อ และครบถ้ วนในสาระสาคัญ

๓๒๐.๔

ในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน เช่ น การมีส่วนได้ ส่วนเสียกับลูกค้ า หรือ การอ่ มอู่อาจก่อให้ เกิด
อุปสรรคปัญหาในเรื่อ ความเที่ย ธรรม ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวั รอบคอบ ซึ่ ทาให้
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเกิดความกดดัน (ทั้ ภายนอก และอาจจะเป็ นผลประโยชน์ท่ตี นได้ รับ) และ
เป็ นเหตุให้ กระทาการบิดเบือนอ้ อมูล หรือการใช้ ผ้ ูอ่นื ในการทาให้ แสด อ้ อมูลที่ผิดจากความเป็ นจริ

๓๒๐.๕

ปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญ จะอึ้นอยู่กบั ปัจจัยต่า ๆ เช่น ความกดดันและระดับที่อ้อมูลเป็ นจริ หรือ
อาจมีการบิดเบือนปั ญหา และอุปสรรค ควรได้ รับการประเมินและป้ อ กันเมื่อจาเป็ นเพื่อให้ อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ หรือระดับที่ลดล บา มาตรการป้ อ กัน รวมถึ การปรึกษาหารือกับผู้บั คับบัญชา
ภายในอ ค์กรคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผู้ มีหน้ าที่กากับดู แลกิจ การหรื อกับอ ค์กรวิ ชาชี พ ที่
เกี่ยวอ้ อ

๓๒๐.๖

ในกรณีท่ผี ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีในอ ค์กร ไม่ สามารถลดปั ญหาอุปสรรคให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
แล้ วผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในอ ค์ กรควรจะปฏิเสธความเกี่ยวอ้ อ กับอ้ อมูลที่พิจารณาแล้ วว่าอาจทา
ให้ เกิดการเอ้ าใจผิด ซึ่ ในการป้ อ กันเพื่อไม่ ให้ เกี่ยวอ้ อ กับอ้ อมูลดั กล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ในอ ค์กรควรทาตามอั้นตอนเพื่ อไม่ ให้ เกี่ยวอ้ อ กับอ้ อมูลดั กล่ าว โดยพิ จารณาว่ ามีความจาเป็ น
ที่จะต้ อ ราย าน หรืออาจพิจารณาว่าจะรับคาแนะนาด้ านกฎหมายหรือไม่ นอกจากนี้ผ้ ูทาบัญชีอาจ
พิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสมและความจาเป็ นออ แต่ละกรณี

๑๒๗

หมวด ๓๓๐
การปฏิบตั ิงานด้วยความรูแ้ ละความชานาญ
๓๓๐.๑

หลั ก การพื้ นฐาน ด้ านความรู้ ค วามสามารถทา วิ ช าชี พ และความระมั ด ระวั รอบคอบ ระบุ ว่ า
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในอ ค์กร เพีย ปฏิบัติ านโดยใช้ ความรู้ ความสามารถทา วิชาชีพในธุรกิจได้
ทั้ นี้ ควรได้ รับการฝึ กอบรมเฉพาะเจาะจ และมีประสบการณ์ในธุรกิจนั้นอย่า เพีย พอ ผู้ประกอบ
วิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นอ ค์ ก ร จะต้ อ ไม่ ท าให้ นายจ้ า เอ้ า ใจผิ ด โดยเจตนา ว่ า มี ค วามเชี่ ย วชาญ และ
ประสบการณ์โดยไม่ออรับคาแนะนาที่เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ และรับความช่วยเหลือเมื่อจาเป็ น

๓๓๐.๒

เหตุ ก ารณ์ ท่ีเป็ นปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่อ อ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นอ ค์ ก ร
ตามหลักการพื้นฐานด้ านความรู้ความสามารถทา วิชาชีพ และความระมัดระวั รอบคอบ เนื่อ จาก
 เวลาไม่เพีย พอในการดาเนินการ หรือทาให้ เสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้ าที่
 ความไม่สมบูรณ์, การจากัดออบเอต, และความไม่เพีย พอออ อ้ อมูล ในการนามาปฏิบัติ
หน้ าที่อย่า เหมาะสม
 ความไม่เพีย พอออ ประสบการณ์, การฝึ กอบรม และ/หรือ การศึกษา
 ความไม่เพีย พอออ ทรัพยากรในการนามาปฏิบัติหน้ าที่อย่า เหมาะสม

๓๓๐.๒.๑ ความสาคัญออ ปัญหา และอุปสรรค ในการปฏิบัติหน้ าที่ออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในอ ค์กร อึ้นอยู่
กับปั จจัยต่ า ๆ เช่ น ออบเอตในการทา าน ซึ่ ผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีในอ ค์กรต้ อ ทา านร่ วมกับ
ผู้อ่นื ๆ ญาติ ผู้มีอาวุโสในทา ธุรกิจ และบุคลากรในระดับบริหาร(กากับดูแล และตรวจสอบ) เอ้ ามา
ควบคุมดู แลการทา าน ซึ่ การประเมินความสาคัญออ อุปสรรคปั ญหา ควรพิจารณาหามาตรการ
ป้ อ กัน และทาการป้ อ กัน เพื่ออจัด หรือลดอุปสรรคปัญหาให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ตัวอย่า มาตรการป้ อ กันปัญหาและอุปสรรค มีดั นี้
 การออรับคาแนะนาเพิ่มเติม และการฝึ กอบรม
 ต้ อ มั่นใจว่ามีเวลาในการปฏิบัติหน้ าที่ท่เี กี่ยวอ้ อ อย่า เพีย พอ
 การรับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่จาเป็ น
 การรับคาปรึกษาอย่า เหมาะสม กับ
- บุคคลผู้มีหน้ าที่กากับดูแลกิจการออ ลูกค้ า
- ผู้เชี่ยวชาญอิสระ
- อ ค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวอ้ อ
๓๓๐.๓

หากไม่สามารถหามาตรการป้ อ กัน และทาการป้ อ กัน เพื่อลดอุปสรรคปัญหาให้ อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ แล้ ว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในอ ค์กร ควรตระหนักว่า จะปฏิเสธการรับ านนั้นหรือไม่
ซึ่ ถ้ าเล็ เห็นแล้ วว่าควรปฏิเสธการรับ านนั้น สาเหตุออ การกระทาดั กล่าวควรมีการสื่อสารอย่า
ชัดเจน

๑๒๘

หมวด ๓๔๐
ส่วนได้เสียทางการเงิน
๓๔๐.๑

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วย านธุรกิจอาจจะมีส่วนได้ เสียทา การเ ินหรืออาจจะรู้ถึ ส่วนได้ เสีย
ทา การเ ิน คู่สามีภรรยาหรือสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ ชิด ซึ่ ในบา สถานการณ์อาจก่อนให้ เกิดปั ญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตัวอย่า เช่ น วัตถุประส ค์ออ ส่วนได้ เสียส่วนตัวหรือ
การเป็ นความลับ อาจจะก่อให้ เกิดแร จู ใจหรือโอกาสทีจะจัดการนาความอ่อนไหวด้ านราคา ทาให้
เกิดส่วนได้ เสียทา การเ ินได้ ตัวอย่า ออ สถานการณ์ท่จี ะก่อให้ เกิดปั ญหาอุปสรรคออ ส่วนได้ เสีย
ส่วนตัวออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่ วย านธุรกิจ รวมทั้ คู่สามีภรรยาหรือสมาชิกครอบครัวที่
ใกล้ ชิด ได้ แก่
 การล ทุนโดยตร หรือโดยอ้ อมในอ ค์กรที่ว่าจ้ า และมูลค่าออ ส่วนเสียดั กล่าว สามารถมี
ผลกระทบโดยตร ต่อการตัดสินใจออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วย านธุรกิจ
 การได้ รับสิทธิในเ ินรา วัลที่เกี่ยวกับผลกาไรและมูลค่าเ ินรา วัลนั้น สามารถมีผลกระทบ
โดยตร ต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วย านธุรกิจ
 การซื้อสิทธิโดยตร หรือโดยอ้ อมในการถือหุ้ นในอ ค์กรที่ว่าจ้ า มีมูลค่ า ซึ่ มีผลกระทบ
โดยตร ต่อการตัดสินใจออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหน่วย านธุรกิจ
 การซื้อสิทธิโดยตร หรือโดยอ้ อมในการถือหุ้นในอ ค์กรที่ว่าจ้ า ซึ่ ในไม่ช้าก็จะได้ สทิ ธิ์ใน
การแปล หุ้น หรือ
 มีคุ ณสมบั ติท่ีไ ด้ รั บการถือ หุ้ นในอ ค์ ก รที่ว่าจ้ า หรื อ ผลการปฏิบั ติ านที่มีผ ลต่ อเ ิ น
รา วัล ถ้ าบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้

๓๔๐.๒

ควรมีการประเมินปัญหาอุปสรรคที่มีนัยสาคัญ และกาหนดมาตรการป้ อ กันที่จาเป็ นเพื่อตัดหรือลด
ปั ญหาอุปสรรค ให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในการประเมินปั ญหาอุปสรรคที่มีนัยสาคัญ เมื่อมีความ
จาเป็ นจะต้ อ พิจารณามาตรการป้ อ กันที่เหมาะสมเพื่อตัดหรือลดปั ญหาอุปสรรค ให้ อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วย านธุรกิจควรจะประเมินลักษณะออ ส่วนได้ เสียทา การ
เ ิน รวมทั้ ประเมินความเป็ นนัยสาคัญออ ส่วนได้ เสียทา การเ ิน และพิจารณาว่าเป็ นโดยตร หรือ
โดยอ้ อม ความมีนัยสาคัญหรือมู ลค่ าออ ส่วนได้ เสียในอ ค์กรจะแปรผันไปตามแต่ ละบุคคล หรื อ
อึ้นกับสถานการณ์ส่วนตัว ตัวอย่า มาตรการป้ อ กัน รวมถึ
 นโยบายและวิธกี ารสาหรับคณะกรรมการที่เป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหารที่จะพิจารณาระดับ
หรือรูปแบบออ ผลตอบแทนออ ฝ่ ายบริหารอาวุโส
 เปิ ดเผยส่วนได้ เสียที่เกี่ยวอ้ อ ทั้ หมด และแผนใดๆ ที่จะแลกเปลี่ยนหุ้นให้ แก่ผ้ ูซ่ึ
ปกครอ ในอ ค์กรที่ว่าจ้ า ซึ่ สอดคล้ อ กับนโยบายภายใน
 การปรึกษาอย่า เหมาะสมกับผู้รับผิดชอบในการปกครอ ออ อ ค์กรที่ว่าจ้ า หรืออ ค์กร
วิชาชีพที่เกี่ยวกับวิธกี ารตรวจสอบภายใน และภายนอก
 การให้ ความรู้อย่า ทันกาลในเรื่อ จริยธรรม และอ้ อจากัดทา กฎหมายและกฎอ้ อบั คับอื่น
ที่มีผลต่อการค้ าหุ้นที่ใช้ อ้อมูลภายใน
๑๒๙

๓๔๐.๓ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วย านธุรกิจจะต้ อ ไม่จัดการนาอ้ อมูลหรือใช้ อ้อมูลที่เป็ นความลับเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตัว

๑๓๐

หมวด ๓๕๐
การชักจู งด้วยผลประโยชน์
การได้ รับอ้ อเสนอ
๓๕๐.๑

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วย านธุรกิจหรือคู่สามีภรรยา หรือสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ ชิดอาจะได้ รับ
การชักจู ด้ วยผลประโยชน์ในรูปแบบต่า ๆ รวมทั้ การให้ ออ อวัญ การเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ การให้ บุริม
สิทธิ์ และการให้ ท่ไี ม่เหมาะสมในสถานะออ การเป็ นเพื่อนหรือความซื่อสัตย์

๓๕๐.๒

อ้ อ เสนอในการชั ก จู ด้ วยผลประโยชน์อ าจก่ อ ให้ เกิด ปั ญหาอุ ปสรรคกับการปฏิบั ติ ตามหลักการ
พื้นฐาน เมื่อผู้ ประกอบวิชาชี พบัญชี ในหน่ วย านธุรกิจหรื อคู่ สามีภรรยา หรื อสมาชิ กครอบครั วที่
ใกล้ ชิด ได้ รับอ้ อเสนอในการชักจู ด้ วยผลประโยชน์ ในสถานการณ์เช่ นนี้ควรจะมีการประเมินในการ
ที่จะรั บอ้ อเสนอนั้น วัตถุ ประส ค์ออ ส่วนได้ เสียส่วนตัวหรื อการเป็ นความลับจะก่อให้ เกิดปั ญหา
อุปสรรค เมื่ออ้ อเสนอนั้นเป็ นความพยายามที่จะมีอิทธิพลต่ อการกระทาหรือการตัดสินใจอย่ า ไม่
เหมาะสม ก่ อให้ เกิดการกระทาที่ผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมทุจริ ต หรือการได้ มาซึ่ อ้ อมู ลที่เป็ น
ความลับ การยอมรั บ อ้ อเสนอจะเป็ นเหตุ ใ ห้ ถู ก อ่ ม อู่ว่ าจะมี ก ารเผยแพร่ สู่สาธารณะ และนาให้ ผ้ ู
ประกอบวิชาชี พบัญชีในหน่ วย านธุรกิจหรื อคู่สามีภรรยาหรือสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ ชิดเสื่อมเสีย
ชื่อเสีย

๓๕๐.๓

การมีอยู่ออ ปั ญหาอุปสรรคและความเป็ นสาระสาคัญอึ้นอยู่กับลักษณะ มูลค่ าและความตั้ ใจที่อยู่
เบื้อ หลั ในการให้ อ้อเสนอนั้ น ถ้ ามีเหตุผลและได้ แจ้ ต่ อบุคคลที่สามถ่ ว น้าหนักด้ วยอ้ อเท็จจริ
เฉพาะทั้ หมด และสถานการณ์ท่เี กิดอึ้น ควรจะพิจารณาได้ ว่าอ้ อเสนอชักจู ด้ วยผลประโยชน์ไม่เป็ น
สาระสาคัญในการทาให้ เกิดความตั้ ใจที่จะให้ เกิดพฤติกรรมที่ไม่มีจริยธรรม ดั นั้นผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี ในหน่ วย านธุรกิจอาจจะสรุปได้ ว่าอ้ อเสนอดั กล่ าวนั้นกระทาตามประเพณีธุรกิจปกติ และ
อาจจะสรุปโดยทั่วไปว่าไม่เป็ นสาระสาคัญในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน

๓๕๐.๔

ปั ญหาอุปสรรคที่จะเป็ นสาระสาคัญควรจะมีการประเมินและมีมาตรการป้ อ กันที่จาเป็ นเพื่อจะตัด
หรื อลดล ให้ อยู่ ในระดับที่ยอมรั บได้ แต่ เมื่อปั ญหาอุปสรรคไม่ สามารถจะตัดหรื อลดล ให้ อยู่ ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ด้วยมาตรการป้ อ กัน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่ วย านธุรกิจก็ไม่ ควรที่จะรั บ
อ้ อเสนอนั้น ในอณะที่ความเป็ นจริ และเห็นได้ ชัดว่ าปั ญหาอุปสรรคนั้นจะต้ อ ปฏิบัติตามหลักการ
พื้นฐาน ไม่เพีย แต่ในเรื่อ การยอมรับอ้ อเสนอ ชักจู ด้ วยผลประโยชน์เท่านั้น แต่บา ครั้ เพีย แต่มี
อ้ อเท็จจริ ว่ าจะมีการให้ อ้อเสนอ มาตรการเพิ่ มเติมจะต้ อ นามาใช้ ด้วยผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีใน
หน่วย านธุรกิจควรประเมินปัญหาอุปสรรคใดออ อ้ อเสนอนั้น และพิจารณาที่จะนาหนึ่ ในมาตรการ
ป้ อ กัน หรือมากกว่านั้น ดั ต่อไปนี้มาใช้ ประโยชน์ด้วย
(ก) แจ้ ผู้บริหารระดับสู กว่าหรือผู้รับผิดชอบในการปกครอ ออ อ ค์กรที่ว่าจ้ า ในทันทีเมื่อ
ได้ รับอ้ อเสนอ

๑๓๑

(อ) แจ้ บุคคลที่สามถึ อ้ อเสนอนั้น ตัวอย่า เช่น แจ้ อ ค์กรวิชาชีพหรือผู้ว่าจ้ า ออ บุคคลที่ให้
อ้ อเสนอนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วย านธุรกิจ อาจพิจารณาหาคาแนะนาทา
กฎหมายก่อนที่จะดาเนินการในอั้นต่อไป และ
(ค) แนะนาคู่สามีภรรยา หรือสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ ชิดถึ ปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวอ้ อ กับ
ปัญหาอุปสรรคและมาตรการป้ อ กัน ซึ่ เป็ นไปได้ ว่าเอาอยู่ในสถานการณ์ท่จี ะได้ รับผลจาก
อ้ อเสนอชักจู ด้ วยผลประโยชน์ด้วย ตัวอย่า เช่น จะมีผลต่อสถานการว่าจ้ า ออ เอา
( ) แจ้ ผู้บริหารระดับสู กว่าหรือผู้รับผิดชอบในการปกครอ อ ค์กรผู้ว่าจ้ า เมื่อคู่สามีภรรยา
หรือสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ ชิดได้ รับการจ้ า านจากคู่แอ่ อัน หรือผู้คาดว่าจะเป็ นผู้อาย
ออ อ ค์กรนั้น
การให้ขอ้ เสนอ
๓๕๐.๕

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในหน่ วย านธุรกิจ อาจจะอยู่ในสถานการณ์ท่ถี ู กคาดหวั หรื อภายใต้ ความ
กดดันอื่นที่จะให้ อ้อเสนอการชั กจู ด้ วยผลประโยชน์กับผู้ท่ีมีอิทธิพลกับการพิจารณาตัดสิน หรื อ
กระบวนการตัดสินใจออ บุคคล หรืออ ค์กรหรือการได้ มาซึ่ อ้ อมูลลับ

๓๕๐.๖

ความกดดันดั กล่าวอาจจะมาจากอ ค์กรที่ว่าจ้ า ตัวอย่ า เช่ น มาจากผู้ร่วม านหรือผู้บั คับบัญชา
หรือมาจากบุคคลหรืออ ค์กรภายนอก ให้ คาแนะนาหรื อการตัดสินใจทา ธุรกิจซึ่ จะเป็ นผลดีต่อ
อ ค์ก รที่ว่าจ้ า ซึ่ เป็ นไปได้ ท่ีจะมีอิทธิพลต่ อ ผู้ ป ระกอบวิ ชาชี พ บัญชี ใ นหน่ วย านธุร กิจ อย่ า ไม่
เหมาะสม

๓๕๐.๗

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วย านธุรกิจ ไม่ควรให้ อ้อเสนอชักจู ด้ วยผลประโยชน์ไปมีอิ ทธิพลที่ไม่
เหมาะสมกับการพิจารณาตัดสินอย่า มืออาชีพออ บุคคลที่สาม

๓๕๐.๘

เมื่อมีความกดดันที่จะต้ อ ให้ อ้อเสนอการชักจู ด้ วยผลประโยชน์ท่ไี ม่ถูกจริยธรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีควรปฏิบัติตามหลักการและคาแนะนาเกี่ยวกับมติในเรื่อ การอัดแย้ ทา จริยธรรมที่กาหนดไว้
ในส่วน A แล้ ว

๑๓๒

อภิธานศัพท์
๑. คานา
คาว่า “อภิธาน” พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ อธิบายว่า หมายถึ หนั สือ
อธิบายคาศัพท์เฉพาะเรื่อ เช่ น อภิธานประวัติศาสตร์ไทย
อภิธานศัพท์ ในส่วนนี้ประกอบด้ วย
(๑) คาศัพท์ท่นี ิยามใน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒) คาศัพท์ท่นี ิยามใน อ้ อบั คับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๙)
(๓) คาศัพท์ ตามมาตรฐานการบัญชีท่เี กี่ยวอ้ อ
(๔) คาศัพท์ท่นี ิยามใน คู่มือจรรยาบรรณออ สหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ (IFAC)
๒. คาศัพท์ที่นิยามใน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
“คุณธรรม”

หมายถึ

สภาพคุณ ามความดี

“จริยธรรม”

หมายถึ

ธรรมที่เป็ นอ้ อประพฤติปฏิบตั ิ , ศีลธรรม, กฎศีลธรรม

“จรรยาบรรณ”

หมายถึ
เพื่อ

ประมวลความประพฤติท่ผี ้ ูประกอบอาชีพการ านแต่ละอย่า กาหนดอึ้น
รักษาและส่ เสริมเกียรติคุณ ชื่อเสีย และฐานะสมาชิก อาจเอียนเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรหรือไม่กไ็ ด้

“ธรรม”

หมายถึ

คุณความดี, ความจริ , ความยุตธิ รรม, ความถูกต้ อ , กฎ, กฎเกณฑ์

“ศีลธรรม”

หมายถึ

ความประพฤติท่ดี ที ่ชี อบ

๓. คาศัพท์ที่นิยามใน ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๙)
“การรักษาความลับ” หมายความว่า

การไม่นาอ้ อมูลใดๆ ที่โดยปกติอ ค์กรไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปเปิ ดเผย หรือ
ใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น เว้ นแต่ในกรณีท่เี ป็ นการเปิ ดเผยตามสิทธิหรือ
หน้ าที่ท่กี าหนดไว้ ในกฎหมายหรือในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

“กรอบวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า

หลักการ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั อิ อ วิชาชีพบัญชี

“ความซื่อสัตย์สจุ ริต” หมายความว่า

การประพฤติ อ ย่ า ตร ไปตร มา จริ ใจ ซื่ อตร ต่ อ วิ ช าชี พ ไม่ ค ดโก
ไม่หลอกลว ปฏิบตั ิ านบนหลักฐานที่เป็ นจริ และเชื่อถือได้ ไม่อ้า หรือยินยอมให้
บุคคลอื่นอ้ า ว่าได้ ปฏิบตั ิ านถ้ าไม่ได้ ปฏิบตั ิ านจริ

“ความเที่ย ธรรม”

หมายความว่า

การใช้ ดุลยพิ นิจเยี่ย ผู้ประกอบวิชาชีพโดยปราศจากความลาเอีย อคติ ความ
อัดแย้ ทา ผลประโยชน์และอิทธิพลออ บุคคลอื่น

“ความรู้
ความสามารถ”

หมายความว่า

การใช้ ความรู้ความสามารถ ความชานาญในการปฏิบัติวิชาชีพบัญชีด้วยความเอา
ใจใส่อย่า เต็มความสามารถ ความเพียรพยายาม และความระมัดระวั รอบคอบ
เพื่ อที่จะปฏิบัติหน้ าที่ได้ อย่ า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมั่นใจได้ ว่ามี
ผล านทา วิชาชีพที่อยู่บนพื้นฐานออ กฎเกณฑ์ มาตรฐานในการปฏิบัติ าน และ
๑๓๓

วิชาการที่เกี่ยวอ้ อ
“ความเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แห่
วิชาชีพบัญชี”

หมายความว่า

(๑) การกระทาการใดๆ ที่เป็ นเหตุให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีต้อ ได้ รับโทษ
การประพฤติผิดจรรยาบรรณ ตามมาตรา ๔๙ โดยมีลักษณะการกระทาอย่า ใด
อย่า หนึ่ ดั ต่อไปนี้
(ก) การล ลายมื อชื่ อ แสด ความเห็น ในการสอบบั ญ ชี โ ดยมิ ไ ด้
ปฏิบัติ านตรวจสอบใด ๆ หรือควบคุมการสอบบัญชีตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี
(อ) การมีพ ฤติกรรมรับจ้ า ล ลายมือ ชื่อ หรื อยอมให้ ใช้ ช่ ื อ ทั้ ที่
ไม่ ไ ด้ มี ก ารปฏิ บั ติ านตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ห รื อ
มาตรฐานการบัญชี
(ค) การแสด ความเห็นต่อ บการเ ินที่นาส่ หน่ วยราชการหลาย
แห่ โดย บการเ ินแต่ละชุดแสด อ้ อมูลต่า กันโดยไม่มเี หตุผล
สมควร
( ) การแจ้ อ้ อความหรือจัดทารวมถึ การใช้ พยานหลักฐานอันเป็ น
เท็จ หรือรู้อยู่ว่าเป็ นพยานหลักฐานอันเป็ นเท็จไม่ว่าจะจัดทาโดย
บุคคลใดก็ตามในการประกอบวิชาชีพบัญชี
(จ) การแนะนาให้ ผ้ รู ับบริการเสียภาษีอากรไม่ถูกต้ อ ตามกฎหมาย
โดยทุจริตหรือมีเจตนาหลีกเลี่ย ภาษีอากร
(ฉ) การมีพฤติกรรมอื่น ๆ ตามที่ค ณะกรรมการสภาวิ ชาชี พบัญ ชี
กาหนดว่าเป็ นพฤติกรรมอันนามาซึ่ ความเสื่อมเสียเกีย รติศักดิ์
แห่ วิชาชีพบัญชี
(๒) การเคยถู ก เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตในการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี จาก
หน่วย านราชการหรือสถาบันวิชาชีพอื่นที่ควบคุมและหรือกากับดูแล
เนื่อ จากการประพฤติผิดจรรยาบรรณออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีใน
สาระสาคัญ

๔. คาศัพท์ตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
“การควบคุม”

หมายถึ

อ านาจในการก าหนดนโยบายทา การเ ิ น และการด าเนิ น านออ กิ จ การ
เชิ เศรษฐกิจเพื่อให้ ได้ รับประโยชน์จากกิจกรรมนั้น (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๒๗,
๔๔ และ ๔๖)

“บุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้อง”

หมายถึ

บุคคลหรือกิจการที่มลี ักษณะดั ต่อไปนี้
(ก) มีความสัมพันธ์กบั กิจการไม่ว่าทา ตร หรือทา อ้ อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่
หนึ่ หรือมากกว่าหนึ่ แห่ โดยบุคคลหรือกิจการนั้น
(๑) มีอานาจควบคุมกิจการหรือถูกควบคุม โดยกิจการหรืออยู่ ภายใต้ การ
ควบคุ มเดียวกันกับกิจการ (ในที่น้ ี หมายความรวมถึ บริ ษั ทใหญ่
บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน )
(๒) มีส่วนได้ เสียในกิจการซึ่ ทาให้ มีอทิ ธิพลอย่า มีนัยสาคัญต่อกิจการ
๑๓๔

(อ)
(ค)
()
(จ)
(ฉ)

“อิทธิพลอย่างมี
นัยสาคัญ”

หมายถึ

นั้น หรือ
(๓) มีอานาจควบคุมร่วมในกิจการ
เป็ นบริษัทร่วมออ กิจการ (ดูคานิยามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
๔๕ (ปรับปรุ ๒๕๕๐) เรื่อ เ ินล ทุนในบริษัทร่วม)
เป็ นการร่ วมค้ าที่กิจการเป็ นผู้ร่วมค้ า (ดูคานิยามที่กาหนดในมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ ๔๖ (ปรับปรุ ๒๕๕๐) เรื่อ ส่วนได้ เสียในการร่วมค้ า))
เป็ นผู้บริหารสาคัญออ กิจการหรือออ บริษัทใหญ่ออ กิจการ
เป็ นสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ ชิดออ บุคคลตามอ้ อ (ก) หรือ ( )
เป็ นกิจการที่บุคคลตามอ้ อ ( ) หรือ (จ) มีอานาจควบคุม หรือ ควบคุมร่ วม
หรือมีอทิ ธิพลอย่า มีนัยสาคัญ หรือมีอานาจในการออกเสีย อย่า มีนัยสาคัญใน
กิจการนั้นๆ ทั้ นี้ไม่ว่าโดยทา ตร หรือทา อ้ อม หรือเป็ นโคร การผลประโยชน์
ตอบแทนหลั การจ้ า าน สาหรับผลประโยชน์ออ พนัก านออ กิจการหรือออ
กิจการที่เกี่ยวอ้ อ กัน (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๒๔และ ๔๗)

อ านาจในการเอ้ าไปมี ส่ วนร่ วมในการตั ดสินใจเกี่ยวกั บนโยบายทา การเ ิ นและ
การดาเนิน านออ กิจการ แต่ไม่ถึ ระดับที่จะควบคุมนโยบายดั กล่ าว การมีอิทธิพล
อย่ า มีนัยสาคัญอาจได้ มาจากการเป็ นผู้ถือหุ้นจากอ้ อกาหนดออ กฎหมาย หรือจาก
อ้ อตกล ในสัญญา(มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๒๔, ๔๕ และ ๔๖)

๕. คาศัพท์ที่นิยามในคู่มือจรรยาบรรณของสหพันธ์นกั บัญชีนานาชาติ (IFAC)
Acceptable level - หมายถึ
ระดับที่ยอมรับได้

ระดับ ที่บุค คลที่ส าม ที่มีค วามรอบรู้แ ละมีความสมเหตุสมผล เมื่อ ได้ พิ จ ารณา
อ้ อเท็จจริ และสถานการณ์ท้ั หมดที่ผ้ ู ประกอบวิ ชาชี พบัญ ชีได้ รั บและทราบใน
อณะนั้นแล้ ว น่าจะสรุปได้ ว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ ปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน
โดยไม่อาจผ่อนปรนได้ แล้ ว

หมายถึ

การสื่อสารอ้ อมูลสารสนเทศต่อสาธารณะเกี่ยวกับ านหรือความชานาญที่ให้ บริการ
โดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพเพื่อให้ ได้ มาซึ่ านบริการทา
วิชาชีพ

Assurance client - หมายถึ
ลู ก ค้า งานให้ค วาม
เชื่อมัน่

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดั ต่อไปนี้
(ก) ผู้ท่รี ับผิดชอบต่อเรื่อ ที่จะตรวจสอบ สาหรับ านที่เป็ นการราย าน
โดยตร หรือ
(ข) ผู้ท่รี ับผิดชอบต่ออ้ อมูลออ เรื่อ นั้นๆ และอาจรับผิดชอบต่อเรื่อ ที่ให้
ความเชื่อมั่นสาหรับ านที่เกี่ยวอ้ อ กับคารับรอ
หมายถึ านที่ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพให้ ความเห็นโดยสรุป
ซึ่ ก าหนดอึ้ นมาเพื่ อเพิ่ มระดั บ ความเชื่ อมั่ น ออ ผู้ ที่ ป ระส ค์ ใ ช้ ราย าน
นอกเหนือจากผู้ท่มี หี น้ าที่รับผิดชอบต่อผลออ การประเมินหรือการวัดค่าออ เรื่อ
ที่ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์
(สาหรับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ านให้ ความเชื่อมั่นให้ ดูแม่บท านให้ ความเชื่อมั่นที่
ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ อธิบายถึ อ ค์ประกอบและวัตถุประส ค์ออ านให้

Advertising
- การโฆษณา

Assurance
engagement
– งานให้
ความเชื่อมัน่

หมายถึ

๑๓๕

ความเชื่อมั่นและกาหนดว่า านใด ถือเป็ น านที่ต้อ ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี (TSAs) มาตรฐาน านสอบทาน (TSREs)และมาตรฐานการปฏิบัติ านที่ให้
ความเชื่อมั่น (TSAEs))
Assurance team – หมายถึ
กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิ งานให้
ความเชื่อมัน่

(ก) สมาชิกทุกคนออ กลุ่มผู้ปฏิบตั ิ านให้ ความเชื่อมั่น
(อ) สมาชิกอื่นทุกคนออ สานัก านที่มอี ทิ ธิพลโดยตร ต่อผลออ การปฏิบตั ิ านให้
ความเชื่อมั่น หมายรวมถึ
(๑) ผู้ท่เี ป็ นผู้กาหนดผลตอบแทน หรือให้ คาปรึกษา บริหารจัดการโดยตร
หรือผู้ท่กี ากับดูแลการปฏิบัติ านให้ ความเชื่อมั่นออ หุ้นส่วนที่รับผิดชอบ านให้
ความเชื่อมั่น
(๒) ผู้ ท่ี ใ ห้ ค าปรึ ก ษาด้ า นเทคนิ ค หรื อ เกี่ ย วกั บ ประเด็น ปั ญ หาเฉพาะออ
อุตสาหกรรม รายการหรือเหตุการณ์ท่เี กี่ยวกับ านให้ ความเชื่อมั่นนั้น และ
(๓) ผู้ท่ีรั บผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุ มคุ ณภาพส าหรั บ านบริ การที่ให้ ความ
เชื่อมั่น รวมถึ ผู้ท่สี อบทานการควบคุมคุณภาพ านให้ ความเชื่อมั่น

Audit client
หมายถึ
- ลู ก ค้า งานสอบ
บัญชี

กิจการที่สานัก านปฏิบัติ านสอบบัญชีให้ ในกรณีท่ลี ูกค้ าเป็ นบริษัทจดทะเบียน
ลูกค้ า านสอบบัญชีจะรวมถึ กิจการที่เกี่ยวอ้ อ ถ้ าในกรณีท่ลี ูกค้ าไม่ใช่ บริษัทจด
ทะเบียน ลูกค้ า านสอบบัญชีรวมถึ กิจการที่เกี่ยวอ้ อ ที่ลูกค้ ามีการควบคุมทา ตร
หรือทา อ้ อม
** อ้ อสั เกต (คณะอนุ กรรมการฯ กลุ่มย่ อยผู้สอบบัญชี เห็นว่ า ให้ ใช้ อ้อความว่ า
“กิจการที่ส านั ก านปฏิบัติ านสอบบัญชี ให้ ” เพราะอ้ อความส่ วนที่เหลื ออาจไม่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมในประเทศไทย เนื่อ จากมาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้
ก าหนดให้ ผู้ สอบบั ญชี หลั กต้ อ ตรวจสอบบริ ษั ทย่ อย บริ ษั ทร่ วม และบริ ษั ท ที่
เกี่ยวอ้ อ ในกลุ่ม
หมายเหตุ : กรณี ข องประเทศไทย หมายถึง เฉพาะกิ จ การที่ ส านัก งาน
ปฏิ บตั ิ งานสอบบัญชีให้เท่ านั้น เนื่องจากกฎหมายไม่ได้กาหนดให้ผูส้ อบบัญชี
หลักต้องตรวจสอบบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ที่เกี่ยวข้องในกลุ่ม

Audit engagement
– งานสอบบัญชี

หมายถึ

านที่ใ ห้ ความเชื่อ มั่น ที่ผ้ ู สอบบัญ ชีแสด ความเห็น ว่ า บการเ ิ นจั ดทาอึ้น ตาม
แม่บทการราย านทา การเ ินที่รับรอ ทั่วไป านสอบบัญชีน้ ีปฏิบัติตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีระหว่า ประเทศ ทั้ นี้รวมถึ การตรวจสอบ บการเ ินที่กาหนดโดย
กฎหมาย

Audit team
– กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิ
งานสอบบัญชี

หมายถึ

(ก) สมาชิกทุกคนออ กลุ่มผู้ปฏิบตั ิ านสอบบัญชี
(อ) สมาชิกอื่นทุกคนออ สานัก านที่มอี ทิ ธิพลโดยตร ต่อผล านออ านสอบบัญชี
รวมถึ
(๑) ผู้ท่ีเป็ นผู้กาหนดผลตอบแทนหรือให้ คาปรึกษาบริหารจัดการโดยตร
หรื อ ผู้ ท่ีก ากับ ดู แ ลหุ้ นส่ ว นที่รั บ ผิด ชอบ านตรวจสอบบัญ ชี น้ั น ๆ รวมถึ ผู้ ท่ีมี
ต าแหน่ สู กว่ า หุ้ น ส่ ว นที่รั บ ผิ ด ชอบ านสอบบัญ ชี ซ่ึ เป็ นหุ้ นส่ ว นอาวุ โ ส หรื อ
กรรมการผู้อานวยการ (ผู้บริหารสู สุดหรือเทียบเท่า)
๑๓๖

(๒) ผู้ ที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาด้ านวิ ช าการหรื อ เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ปั ญ หาเฉพาะ
อุตสาหกรรม รายการหรือเหตุการณ์ท่เี กี่ยวกับ านสอบบัญชี และ
(๓) ผู้ท่รี ับผิดชอบการควบคุมคุณภาพ านสอบบัญชีในระดับ าน รวมถึ ผู้ท่ี
ปฏิบตั ิ านสอบทานการควบคุมคุณภาพ านสอบบัญชี และ
(ค) ผู้ท่อี ยู่ในสานัก านเครืออ่ายซึ่ มีอทิ ธิพลโดยตร ต่อผลออ านสอบบัญชี
Close family

หมายถึ

บิดา มารดา บุตร หรือ พี่น้อ ซึ่ ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว

-สมาชิกครอบ ครัวที่
ใกล้ชิด
Contingent fee - หมายถึ
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ที่
ขึ้ นอยู่กบั ผลงาน

ค่าธรรมเนียมวิชาชี พที่คานวณตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดล่ ว หน้ า โดยสัมพันธ์กับ
ผลลั พ ธ์อ อ รายการหรื อ ผลออ บริ ก ารที่ส านั ก านให้ ค่ า ธรรมเนี ย มวิ ช าชี พ ที่
กาหนดโดยศาลหรือหน่ วย านกากับดูแลอื่นออ รัฐไม่ถือว่ าเป็ นค่าธรรมเนียมที่
อึ้นอยู่กบั ผล าน

Direct
financial หมายถึ
interest
- ส่ วนได้เสีย ทาง
การเงินโดยทางตรง

ส่วนได้ เสียทา การเ ินที่
(ก) บุคคลหรือกิจการเป็ นเจ้ าออ โดยตร และควบคุมได้ ส่วนได้เสียทา การเ ินที่
บริหารโดยบุคคลอื่นที่มอี านาจตัดสินใจ) หรือ
(ข) บุคคลหรือกิจการควบคุมอยู่หรือสามารถมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจในการล ทุนเพื่อ
รับผลประโยชน์จากเครื่อ มือหรือสื่อในการล ทุน ทรัพย์สนิ กอ ทุน หรือประโยชน์
อื่นใด

Director or officer หมายถึ
- กรรมการหรื อ
เจ้ าหน้ าที่

ผู้ท่ีมีหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ หรือผู้ท่ีปฏิบัติภาระหน้ าที่
เดียวกัน โดยไม่คานึ ถึ ตาแหน่ ซึ่ อาจแตกต่า กันไปในแต่ละประเทศ

หมายถึ

หุ้ นส่ ว นหรื อ บุ ค คลอื่น ในส านั ก านผู้ ท่ี มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ านและผลการ
ปฏิบัติ าน และรับผิดชอบต่อราย านที่เผยแพร่ ในนามออ สานัก าน (และเป็ น
บุ ค คลที่มีอ านาจตามที่ส ภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ห รื อ กฎหมาย หรื อ หน่ ว ย านทา การ
กาหนดให้ ม)ี

Engagement quality หมายถึ
control review

กระบวนการที่ออกแบบเพื่อให้ ได้ การประเมินผลที่เที่ย ธรรม ก่อนหรือ ณ วันที่
เสนอราย าน ต่อการตัดสินใจที่มีสาระสาคัญออ กลุ่มผู้ปฏิบัติ าน และผลสรุปที่
เสนอราย าน

Engagement
partner
- หุน้ ส่วนผูร้ บั ผิด
ชอบในงาน

- การสอบทานการ
ควบคุมคุณภาพ
Engagement team
- กลุ่มผู ้ ปฏิบตั ิงาน

หมายถึ

หุ้ น ส่ วนและกลุ่ มผู้ ป ฏิบัติ านทุ ก คนที่ป ฏิบัติ าน และบุ คคลที่ได้ รั บว่ า จ้ า โดย
สานัก าน หรือสานัก านเครืออ่าย เพื่อปฏิบัติ านตามอั้นตอนการทา านให้ ความ
เชื่ อ มั่น ทั้ นี้ ไม่ ร วมถึ ผู้ เ ชี่ ย วชาญภายนอกที่ไ ด้ รั บ ว่ า จ้ า โดยส านั ก าน หรื อ
สานัก านเครืออ่าย
๑๓๗

Existing accountant หมายถึ
- ผูป้ ระกอบ วิชาชีพ
บัญชีในขณะนั้น

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ไี ด้ รับการแต่ ตั้ ให้ ปฏิบัติ าน บัญชี หรือให้ บริการด้ านการ
ทาบัญชี ภาษีอากร ให้ คาปรึกษา หรือให้ บริการอย่ า อื่นที่คล้ ายคลึ กันแก่ลูกค้ าใน
อณะนั้น

External expert - หมายถึ
ผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก

บุคคล (ผู้ท่ไี ม่ใช่ห้ ุนส่วน หรือสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบตั ิ านทา วิชาชีพ รวมถึ พนัก าน
ชั่วคราวออ สานัก าน หรือสานัก านเครืออ่าย) หรืออ ค์กรที่มีทกั ษะ ความรู้ ความ
ชานาญและประสบการณ์ในสาอาอื่นนอกจากสาอาการบัญชี หรือการตรวจสอบบัญชี
ซึ่ านออ บุ คคลเหล่ านั้ นช่ ว ยประกอบวิ ชาชี พบั ญชี ใ นการได้ มาซึ่ หลั กฐานที่
เหมาะสมเพีย พอ

หมายถึ

ส่วนได้ เสียในส่วนออ ผู้ถือหุ้ น หรือหลักทรัพย์อ่ ืน, หุ้นกู้, เ ินกู้ หรือ ตราสารหนี้ออ
กิจการ รวมถึ ตราสารสิทธิและภาระผูกพันในการได้ มาซึ่ ส่วนได้ เสีย และตราสารอนุพันธ์
ซึ่ เกี่ยวอ้ อ โดยตร กับส่วนได้ เสียนั้น

Financial statements หมายถึ
- งบการเงิน

การนาเสนออ้ อมูลทา การเ ินในอดีตอย่ า เป็ นระบบ รวมถึ หมายเหตุประกอบ บ
การเ ินที่เกี่ยวอ้ อ ซึ่ มีจุดมุ่ หมายเพื่อสื่อสารทรัพยากรทา เศรษฐกิจหรือภาระผูกพัน
ออ กิจการ ณ เวลาหนึ่ หรือการเปลี่ยนแปล ในเรื่อ นั้นสาหรับช่ว ระยะเวลาหนึ่ ตาม
แม่ บทการราย านทา การเ ิน หมายเหตุประกอบ บการเ ินที่เกี่ยวอ้ อ โดยทั่วไป
ประกอบด้ วยการสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสาคัญ และอ้ อมูลอธิบายอื่น ๆ คาศัพท์น้ ี
สามารถเชื่อมโย ถึ บการเ ินฉบับสมบูรณ์ แต่กส็ ามารถอ้ า ถึ บการเ ินแยกเฉพาะ
เช่ น บแสด ฐานะทา การเ ิ น หรื อ บกาไรอาดทุ น และหมายเหตุ ประกอบ บที่
เกี่ยวอ้ อ

Financial statements หมายถึ
on which the firm
will express an
opinion
- งบการเงินที่ผูส้ อบ
บัญ ชี (ส านัก งาน)
จะแสดงความเห็น

ในกรณีหน่วย านเดียวจะแสด เป็ น บการเ ินเฉพาะกิจการ ในกรณี บการเ ินรวม
จะแสด รวมถึ บการเ ินออ กลุ่มกิจการ เป็ น บการเ ินรวม

หมายถึ

(ก) กิจการเจ้ าออ คนเดียว ห้ า หุ้นส่วน หรือ บริษัทออ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
(อ) กิจการที่ควบคุมกิจการอ้ า ต้ นตามอ้ อ (ก) ผ่านการเป็ นเจ้ าออ การจัดการ
หรือโดยวิธอี ่นื และ

Financial interest
- ส่วนได้เสีย
ทางการเงิน

Firm
- สานักงาน

(ค) กิจการที่ถูกควบคุมโดยกิจการอ้ า ต้ นตามอ้ อ(ก) ผ่านการเป็ นเจ้ าออ การ
จัดการ หรือโดยวิธอี ่นื

Immediate family
-

สมาชิ ก ใน

หมายถึ

สามี/ภรรยา(หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะคู่สมรส) หรือบุคคลผู้อยู่ใน
ความอุปการะเลี้ย ดูออ บุคคลทั้ สอ
๑๓๘

ครอบครัว
หมายถึ

ความเป็ นอิสระ คือ
(ก) ความเป็ นอิสระด้านจิ ตใจ
ภาวะทา จิตใจซึ่ กล้ าที่จะแสด ความเห็น โดยไม่ตกอยู่ภายใต้ อทิ ธิพลใดๆ
ซึ่ มีผลกระทบต่อการใช้ วิจารณญาณเยี่ย ผู้ประกอบวิชาชีพ ความเป็ นอิสระด้ านจิตใจนี้
จะส่ ผลให้ บุคคลใด ๆ สามารถปฏิบตั ิ านได้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ความเที่ย ธรรม
และสามารถใช้ ความส สัยเยี่ย ผู้ประกอบวิชาชีพได้
(ข)ความเป็ นอิสระอันเป็ นที่ประจักษ์
การหลีกเลี่ย อ้ อเท็จจริ และการตกอยู่ในสถานการณ์ต่า ๆ ที่มนี ัยสาคัญซึ่
อาจทาให้ บุคคลที่สามซึ่ ได้ ใช้ วิจารณญาณเยี่ย วิญญูชนและได้ รับทราบอ้ อเท็จจริ
ต่ า ๆ และสถานการณ์ดั กล่ า วแล้ วอาจเชื่ อได้ ว่า สานั ก านหรื อสมาชิ กในทีม
านสอบบัญชีหรือทีม านให้ ความเชื่อมั่นอาดความซื่อสัตย์สจุ ริต ความเที่ย ธรรม
หรืออาดการใช้ วิจารณญาณเยี่ย ผู้ประกอบวิชาชีพ

Indirect financial หมายถึ
interest
ส่ ว นได้เ สี ย
ทางการเงินโดยอ้อม
Key audit partner หมายถึ
- ผูส้ อบบัญชีหลัก

ส่วนได้ เสียทา การเ ินที่ได้ รับจากการล ทุนเอ หรือโดยผ่านตัวกลา ซึ่ บุคคลหรือ
กิจการผู้ล ทุนไม่ มีอานาจในการควบคุมหรือไม่ มีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจในการ
ล ทุนนั้น

Listed entity
หมายถึ
กิ จ การที่ จ ด
ทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์
Network
หมายถึ
- เครือข่าย

กิจการที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือตราสารหนี้เสนออายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
หรือมีการซื้ออายภายใต้ การกากับดูแลออ ตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วย านกากับ
ดูแลอื่น

Independence
- ความเป็ นอิสระ

Network firm
- สานักงาน

หมายถึ

หุ้นส่วนผู้รับผิดชอบใน านบุคคลผู้รับผิดชอบการสอบทานการควบคุมคุณภาพ และ
หุ้ นส่ วนการสอบบัญชีอ่ ืน(ถ้ ามี)ในกลุ่มผู้ ปฏิบัติ าน โดยเป็ นผู้ ใช้ ดุ ลยพิ นิจในการ
ตัดสินใจ เรื่อ สาคัญที่เกี่ยวอ้ อ กับการตรวจสอบ บการเ ินที่สานั ก านต้ อ แสด
ความเห็นในราย านการสอบบัญชี หุ้ นส่วนการสอบบัญชีรายอื่นในที่น้ ี อาจรวมถึ
หุ้ นส่ วนการสอบบั ญชี ท่ีรั บผิ ดชอบ านสอบบั ญชี ในบริ ษั ทย่ อยหรื อส่ วน านที่ มี
สาระส าคั ญ ทั้ นี้ อึ้ นอยู่ กับสถานการณ์ และบทบาทหน้ าที่ ออ บุ คคลผู้ น้ั นในการ
ปฏิบตั ิ านสอบบัญชี

โคร สร้ า ที่ใหญ่อ้ นึ ซึ่
(ก) มีจุดมุ่ หมายเพื่อสร้ า ความร่วมมือ และ
(อ) มีจุดมุ่ หมายที่ชัดเจนเพื่อแบ่ ปั นกาไรและต้ นทุน แบ่ ส่วนความเป็ นเจ้ าออ
การควบคุม หรือการบริหารจัดการ นโยบายการควบคุมคุณภาพร่วมกัน กลยุทธ์
ทา ธุรกิจร่ วมกัน การใช้ ช่ ือร่วมกันหรือ การใช้ ทรัพยากรผู้ ประกอบวิชาชีพส่วนที่
สาคัญร่วมกัน
สานัก านหรือกิจการที่อยู่ในเครือเดียวกันกับสานัก านสอบบัญชี
๑๓๙

เครือข่าย
Office
หมายถึ
- สานักงานที่ทางาน

สานัก านที่ทา านย่อยที่แบ่ โดยใช้ เกณฑ์การจัดตั้ อย่า ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็ นเกณฑ์
ทา ภูมศิ าสตร์หรือทา สายปฏิบตั ิ าน

Professional
หมายถึ
accountant
- ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
บัญชี

บุคคลผู้เป็ นสมาชิกออ สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านการทา
บัญชี ด้ านการสอบบัญชี ด้ านการบัญชีบริหาร ด้ านการวา ระบบบัญชี ด้ านการ
บัญชีภาษีอากร ด้ านการศึ กษาและเทคโนโลยีการบัญชี และบริการเกี่ยวกับการ
บัญชีด้านอื่นตามที่กฎกระทรว กาหนดให้ เป็ นวิชาชีพบัญชี รวมทั้ ผู้ซ่ึ อึ้นทะเบียน
ไว้ กับ สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี และให้ หมายรวมถึ หั ว หน้ า คณะบุ ค คลหรื อ หั ว หน้ า
สานัก านหรือผู้มอี านาจกระทาการแทนนิตบิ ุคคลตามมาตรา ๑๑ ด้ วย

Professional
หมายถึ
accountant
in business
- ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
บัญ ชี ใ นหน่ ว ยงาน
ธุรกิจ
Professional
หมายถึ
accountant in public
practice – ประกอบ
วิชา ชีพบัญชีที่ให้
บริการทางวิชาชีพ

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ปี ฏิบัติ านทั้ ในฐานะที่เป็ นผู้บริหารหรือไม่ใช่ผ้ ูบริหารก็ตาม
ในหน่วย านภาคการพาณิชย์ ภาคอุตสาหกรรม การบริการ ภาครัฐ ภาคการศึกษา ใน
อ ค์กรไม่แสว กาไรหน่วย านกากับดูแล หน่วย านทา วิชาชีพ หรือผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีท่มี สี ญ
ั ญารับ านกับหน่วย านดั กล่าวอ้ า ต้ น

Professional services หมายถึ

านบริ การด้ านการบั ญชี หรื อสาอาความเชี่ ยวชาญที่ เกี่ ยวอ้ อ ซึ่ ต้ อ ให้
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็ นผู้ปฏิบัติ าน รวมถึ บริการด้ านการทาบัญชี การสอบบัญชี ภาษี
อากร การให้ คาปรึกษาด้ านการบริหารจัดการ และ การบริหารจัดการทา การเ ิน

- บริการทางวิชาชีพ

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในสานัก านที่ให้ บริการทา วิชาชีพ โดยไม่คานึ ว่าเป็ นการ
ปฏิบตั ิ านประเภทใด (ตัวอย่า เช่น ไม่ว่าจะเป็ น านสอบบัญชี านด้ านภาษีอากร
หรือ านให้ คาปรึกษา) คานิยามนี้สามารถนาไปใช้ อ้า ถึ สานัก านที่ผ้ ูประกอบ
วิชาชีพบัญชีท่ใี ห้ บริการทา วิชาชีพปฏิบตั ิ านด้ วย

Public interest
entity
- กิจการที่มีส่วนได้
เสียต่อสาธารณะ

หมายถึ

กิจการที่มสี ่วนได้ เสียต่อสาธารณะ
(ก) กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ
(อ) กิจการที่
(1) กฎหมายหรืออ้ อบั คับกาหนดว่ากิจการนั้นมีส่วนได้ เสียต่อสาธารณะหรือ
(2) กฎหมายหรืออ้ อบั คับกาหนดให้ มีการตรวจสอบบัญชี เพื่อให้ เป็ นไปตาม
อ้ อบั คับด้ านความเป็ นอิสระซึ่ ใช้ กับกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดย
อ้ อบั คับดั กล่ าวอาจกาหนดอึ้นโดยหน่ วย านที่มีอานาจควบคุมที่เกี่ยวอ้ อ รวมถึ
หน่วย านที่มอี านาจควบคุมด้ านการตรวจสอบบัญชี

Related entity
-กิจการที่เกี่ยว ข้อง
กัน

หมายถึ

กิจการใด ๆ ที่มคี วามสัมพันธ์กบั ลูกค้ าในลักษณะต่อไปนี้:
(ก) กิจการใด ๆ ที่มอี านาจควบคุมลูกค้ าทั้ ทา ตร และทา อ้ อม ถ้ าลูกค้ านั้น
มีสาระสาคัญต่อกิจการ
(ข) กิจการใด ๆ ซึ่ มีส่วนได้ เสียทา การเ ินโดยทา ตร ต่อลูกค้ า ถ้ ากิจการ
นั้น มีอิทธิพ ลอย่ า มีนั ยส าคัญ อย่ า มากต่ อลู กค้ า และส่ วนได้ เสีย ในลู กค้ า นั้ น มี
๑๔๐

สาระสาคัญต่อกิจการ
(ค) กิจการใด ๆ ที่ลูกค้ ามีอานาจควบคุมทั้ ทา ตร และทา อ้ อม
(ง) กิจการใด ๆ ที่ ลูกค้ าหรือกิจการที่เกี่ยวอ้ อ กับลูกค้ าตาม (ค) มีส่วนได้ เสีย
ทา การเ ินทา ตร ที่ทาให้ มีอิทธิพลอย่ า มีนัยสาคัญต่อกิจการนั้นและส่วนได้ เสีย
ดั กล่าวมีสาระสาคัญต่อลูกค้ าและกิจการที่เกี่ยวอ้ อ กับลูกค้ าตาม (ค) และ
(จ) กิจการใด ๆ ซึ่ อยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกันกับลูกค้ า โดยที่ท้ั กิจการนั้น
และลูกค้ ามีสาระสาคัญต่อกิจการที่ควบคุม
Review client

หมายถึ

กิจการใด ๆ ที่สานัก านปฏิบตั หิ น้ าที่ในการสอบทาน บการเ ินให้

- ลู ก ค้างานสอบ
ทาน
Review engagement หมายถึ
- งานสอบทานงบ
การเงิน

านประเภทที่ให้ ความเชื่อมั่นที่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการสอบทานหรือเทียบเท่า ซึ่
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะแสด ความเห็นต่ออ้ อสรุปต่อ บการเ ินว่าไม่พบสิ่ ที่เป็ น
เหตุให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีเชื่อว่า บการเ ินไม่ได้ จัดทาอึ้นตามแม่บทการบัญชี
ในการราย านทา การเ ิน ที่เ กี่ย วอ้ อ ในส่ว นที่มีส าระสาคัญ หรื อไม่ โดยอาศั ย
วิธกี ารซึ่ ไม่สามารถได้ หลักฐานทั้ หมดตามที่กาหนดในการตรวจสอบ

หมายถึ

(ก)สมาชิกทุกคนออ กลุ่มผู้ปฏิบตั ิ านสอบทาน บการเ ิน และ
(อ)สมาชิกอื่นทุกคนออ สานัก านที่มีอิทธิพลโดยตร ต่ อผลออ านสอบทาน
รวมถึ
(๑) ผู้ ท่ี ก าหนดผลตอบแทนหรื อ ผู้ ซึ่ มี อ านาจในการควบคุ ม โดยตร
ผู้บริหารหรือผู้ท่กี ากับดูแลหุ้นส่วนที่ดูแล านสอบทาน รวมถึ บุคคลที่
อยู่ในระดับอาวุโสถัดมาซึ่ มีตาแหน่ สู กว่าหุ้นส่วนที่ดูแล านสอบทาน
ไปจนถึ แต่ละคนในระดับหุ้นส่วนอาวุโสหรือกรรมการผู้อานวยการ
(๒) ผู้ท่ใี ห้ คาปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นธุรกรรมหรือเหตุการณ์ท่เี กี่ยวอ้ อ เฉพาะ
ด้ านทา อุตสาหกรรมและทา เทคนิค และ
(๓) ผู้ท่ดี ูแลด้ านการควบคุมคุณภาพ านสอบทานรวมถึ บุคคลที่ทาหน้ าที่
สอบทานการควบคุมคุณภาพ านสอบทาน และ
(ค)ทุกคนที่อยู่ในเครืออ่ายสานัก านที่มอี ทิ ธิพลโดยตร ต่อผลออ านสอบทาน
บการเ ินที่จัดทาอึ้นตามแม่บทการบัญชีในการราย านทา การเ ินที่กาหนดอึ้น
เพื่อให้ อ้อมูลทา การเ ินแก่ผ้ ใู ช้ ท่มี วี ัตถุประส ค์เฉพาะ

Review team
-กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิ
งานสอบทาน

Special
purpose หมายถึ
financial statements
- งบการเงิ น ที่ มี
วัตถุประสงค์เฉพาะ
Those charged with หมายถึ
governance - ผูม้ ี
ห น้ า ที่ ก า กั บ ดู แ ล
กิจการ

บุคคลที่มคี วามรับผิดชอบในการกากับดูแลทิศทา เชิ กลยุทธ์ออ กิจการและภาระ
ผูกพันในส่วนที่เกี่ยวอ้ อ กับการปฏิบตั หิ น้ าที่ความรับผิดชอบออ กิจการ ซึ่ รวมถึ
การกากับดูแลกระบวนการจัดทาราย านทา การเ ิน
๑๔๑
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