คานา
ตามที่ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี เรื่ องจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ งเป็ นกรอบความประพฤติและวิธีปฏิบตั ิของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให้ผลงานของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีมีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และผูใ้ ช้บริ การให้ความเชื่ อมัน่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตามข้อบังคับ
จรรยาบรรณนี้ หมายความว่า ผูป้ ระกอบวิชาชี พด้านการทาบัญชี การสอบบัญชี และผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ด้านอื่น ๆ ตามที่กฎกระทรวงกาหนดให้เป็ นวิชาชี พบัญชี รวมทั้งผูซ้ ่ ึ งขึ้นทะเบียนไว้กบั สภาวิชาชี พบัญชี และ
ให้หมายรวมถึงหัวหน้าคณะบุคคล หรื อหัวหน้าสานักงาน หรื อผูม้ ีอานาจกระทาแทนนิ ติบุคคลตามมาตรา 11
แห่งพระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้วย
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ตามข้อบังคับจรรยาบรรณ มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อบังคับจรรยาบรรณ
ตามที่ ได้กล่ าวข้างต้นทุกข้อ ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ผูใ้ ดฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตามข้อบังคับใดของข้อบังคับ
จรรยาบรรณที่ อ อกมานี้ ให้ ถื อ ว่ า ผู ้น้ ัน ประพฤติ ผิ ด จรรยาบรรณ การฝ่ าฝื นและไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามข้อ บัง คับ
จรรยาบรรณโดยผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ให้รวมถึงกรณี ที่ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีรับรู้ หรื อยินยอมให้บุคคลอื่น
อ้า งชื่ อปฏิ บ ตั ิ หรื อปฏิ บ ตั ิ ใ ดๆ อันเป็ นการฝ่ าฝื นหรื อไม่ป ฏิ บ ตั ิ ตามข้อบังคับ จรรยาบรรณ เพื่ อก่ อให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีหรื อบุคคลที่สาม
ข้อบัง คับ สภาวิช าชี พ บัญชี เรื่ อง จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พ บัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็ น
ข้อบังคับจรรยาบรรณฉบับแรกที่ออกตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพื่อให้การปฏิบตั ิตาม
ข้อบังคับจรรยาบรรณสาหรับผูท้ าบัญชี เป็ นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนช่วยให้เกิดความสะดวกใน
การศึกษาและใช้อา้ งอิงในการปฏิ บตั ิงาน สภาวิชาชี พบัญชี โดยคณะอนุ กรรมการกาหนดจรรยาบรรณ จึ ง
เห็ นสมควรให้มีการจัดพิมพ์คาชี้ แจงข้อบังคับสภาวิชาชี พบัญชี เรื่ องจรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี
พ.ศ. ๒๕๕๓ สาหรับผูท้ าบัญชี เล่มนี้ข้ ึน

คณะอนุกรรมการกาหนดจรรยาบรรณ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ธันวาคม ๒๕๕๖

~1~

สารบัญ

๑ วัตถุประสงค์ โครงสร้ าง และหลักการพืน้ ฐานของจรรยาบรรณ
๒ คาชี้แจงข้ อบังคับจรรยาบรรณ สาหรับผู้ทาบัญชี
หมวดที่ ๑ บททัว่ ไป
หมวดที่ ๒ ความโปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่ อสัตย์สุจริ ต
หมวดที่ ๓ ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
หมวดที่ ๔ การรักษาความลับ
หมวดที่ ๕ ความรับผิดชอบต่อผูร้ ับบริ การ
หมวดที่ ๖ ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้น ผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน บุคคลหรื อนิติบุคคลที่
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบตั ิหน้าที่ให้
หมวดที่ ๗ ความรับผิดชอบต่อเพื่อร่ วมวิชาชี พ และจรรยาบรรณทัว่ ไป
๓ ข้ อบังคับสภาวิชาชี พบัญชี เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2553
๔ รายชื่ อคณะอนุกรรมการกาหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรมชู ปถัมภ์
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จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี
ตามข้ อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่19) พ.ศ.2553
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ความโปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ความเทีย่ งธรรม และความซื่อสั ตย์ สุจริต
ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
การรักษาความลับ
ความรับผิดชอบต่ อผู้รับบริการ
ความรั บผิดชอบต่ อ ผู้ถื อหุ้ น ผู้ เป็ นหุ้ นส่ วน บุ คคลหรื อ นิ ติ บุค คล ที่ผ้ ูประกอบวิชาชี พ บัญชี ปฏิบั ติ
หน้ าทีใ่ ห้
ความรับผิดชอบต่ อเพือ่ นร่ วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทัว่ ไป

๑

วัตถุประสงค์ โครงสร้ าง และหลักการพืน้ ฐานของจรรยาบรรณ
๑. คานา
การก าหนดจรรยาบรรณของวิช าชี พ บัญชี ซึ่ ง ถื อเป็ นกรอบความประพฤติ และวิธีป ฏิ บ ตั ิ ของผู ้
ประกอบวิชาชีพบัญชี มีความจาเป็ นสาหรับวิชาชี พบัญชี ในการกาหนดแนวทางและขั้นตอนของจรรยาบรรณ
จาเป็ นต้องพิจารณาจากโครงสร้างหรื อองค์ประกอบของจรรยาบรรณตามหลักสากลทัว่ ไป ในส่ วนนี้ จะอธิ บาย
ถึงวัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี โครงสร้ างของจรรยาบรรณและหลักการพื้นฐาน
ของจรรยาบรรณอันเป็ นองค์ประกอบเบื้องต้นขององค์ประกอบอื่นๆ
๒. วัตถุประสงค์ ของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี หมายถึ ง สิ่ งที่กาหนดความประพฤติและวิธีปฏิ บตั ิงาน
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่ตอ้ งยึดถือ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดารงไว้ ซึ่ง
 ความเชื่อมัน่ จากผูร้ ับบริ การ
 ความเชื่อถือได้ในผลงาน
 ความเป็ นมืออาชีพ
 คุณภาพของงานบริ การ
กฎหมายเป็ นบทบัง คับ ที่ บุ ค คลในสังคมทุ ก คนต้องถื อปฏิ บตั ิ ส าหรั บผูป้ ระกอบวิชาชี พ บัญ ชี
นอกจากต้องปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายที่ บญ
ั ญัติเป็ นการทัว่ ไปแล้ว ยังต้องปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชี ซึ่ งเป็ นบทบัญญัติเฉพาะของวิชาชีพ โดยเป็ นกฎเกณฑ์ที่สูงกว่ากฎหมาย
๓. โครงสร้ างจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี
โครงสร้างจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ประกอบด้วย
๑. หลักการพื้นฐาน เป็ นแนวคิดหรื อหลักการสาคัญของจรรยาบรรณ
๒. ข้อบังคับรายข้อ เป็ นบทบัญญัติที่กาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี เป็ นข้อ ๆ
ตามหลักการพื้นฐาน
๓. คาชี้แจง
เป็ นคาอธิ บายหลักการพื้นฐานและข้อบังคับแต่ละข้อให้ชดั เจนใน
รายละเอียด รวมทั้งการยกตัวอย่างประกอบในบางกรณี
ข้อ บัง คับ สภาวิช าชี พ บัญ ชี (ฉบับ ที่ ๑๙) เรื่ อง จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พ บัญ ชี พ.ศ.
๒๕๕๓ กาหนดตามโครงสร้างจรรยาบรรณ ประกอบด้วยหลักการพื้นฐานและข้อบังคับรายข้อ นอกจากนี้ ยงั มี
คาชี้แจง ตามเอกสารฉบับนี้

๒

๔. หลักการพืน้ ฐานของจรรยาบรรณ
หลัก การพื้ นฐานของจรรยาบรรณ คื อ แนวคิ ดหรื อหลัก การส าคัญของจรรยาบรรณ ส าหรั บ
วิชาชี พบัญชี ของประเทศไทย หลักการพื้นฐานดังกล่าวแบ่งออกเป็ นหัวข้อต่าง ๆ แสดงภายใต้หมวดที่ ๒ ถึ ง
หมวดที่ ๗ ในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้
หมวดที่ ๒ ความโปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต
หมวดที่ ๓ ความรู้ความสามารถ และ มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
หมวดที่ ๔ การรักษาความลับ
หมวดที่ ๕ ความรับผิดชอบต่อผูร้ ับบริ การ
หมวดที่ ๖ ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ น้ ผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน บุคคล หรื อ นิติบุคคลที่ผปู้ ระกอบวิชาชี พ
บัญชีปฏิบตั ิหน้าที่ให้
หมวดที่ ๗ ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่ วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทัว่ ไป
หลัก การพื้ น ฐานของจรรยาบรรณวิ ช าชี พ แต่ ล ะหัว ข้อที่ ก ล่ า วไว้ใ นหมวดที่ ๒ ถึ ง หมวดที่ ๖
กาหนดขึ้นตามมาตรา ๔๗ แห่ ง พ.ร.บ. วิชาชี พบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ งกาหนดให้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
เรื่ องดังกล่าว ส่ วนในหมวดที่ ๗ นั้น ได้กาหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชี พบัญชี ที่กาหนดโดย
สหพันธ์นกั บัญชีนานาชาติ (IFAC)
๕. คาอธิบายหลักการพืน้ ฐาน
คาอธิ บายหลักการพื้นฐานจรรยาบรรณของวิชาชี พบัญชี ของประเทศไทย แยกตามหมวดต่าง ๆ มี
ดังนี้คือ
หมวดที่ ๒ ความโปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ความเทีย่ งธรรม และ ความซื่อสั ตย์ สุจริต
“ความโปร่ งใส” หมายความว่า ภาพลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ิงานตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ
และมาตรฐานวิชาชีพที่กาหนดไว้ และไม่ปกปิ ดข้อเท็จจริ งหรื อบิดเบือนความจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งสามารถ
ติดตามตรวจสอบได้
“ความเป็ นอิสระ” หมายความว่า การปฏิบตั ิหน้าที่โดยปราศจากอิทธิ พลของบุคคลอื่นที่ทาให้เกิด
ความสงสัยในความเป็ นกลางหรื อความเที่ยงธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ความเป็ นอิสระนี้ จะต้องเป็ นที่
ประจักษ์ เพื่อให้ผลงานของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีเป็ นที่เชื่อถือได้
“ความเที่ยงธรรม” หมายความว่า การใช้ดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพโดยปราศจากความลาเอียง
อคติ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอิทธิพลของบุคคลอื่น

๓

ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี อาจประสบกับเหตุการณ์ที่จะทาให้ขาดความเที่ยงธรรม การที่จะแจกแจง
ทุกเหตุการณ์ดงั กล่าวให้ชดั เจนย่อมเป็ นไปไม่ได้ ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ต้องไม่ให้บริ การวิชาชี พ หากพบว่ามี
เหตุ การณ์ หรื อความสัมพันธ์ ที่ก่อให้เกิ ดความลาเอี ยง หรื อมี อิทธิ พลอย่างมี สาระสาคัญต่อการตัดสิ นใจทาง
วิชาชีพบัญชี
“ความซื่ อสัตย์สุจริ ต” หมายความว่า การประพฤติอย่างตรงไปตรงมา จริ งใจ ซื่ อตรงต่อวิชาชี พไม่
คดโกง ไม่หลอกลวง ปฏิบตั ิงานบนหลักฐานที่เป็ นจริ งและเชื่ อถือได้ ไม่อา้ งหรื อยินยอมให้บุคคลอื่นอ้างว่าได้
ปฏิบตั ิงานถ้าไม่ได้ปฏิบตั ิงานจริ ง
ความซื่ อสัตย์สุจริ ตนี้ ยงั รวมถึ ง ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ตอ้ งไม่เกี่ ยวข้องกับรายงาน แบบแสดง
รายการ การสื่ อสาร หรื อข้อมูลอื่น โดยที่ผปู้ ระกอบวิชาชี พบัญชีเชื่อว่าข้อมูลเหล่านั้น
๑. เป็ นข้อมูลที่ผดิ จากความจริ งอย่างเป็ นสาระสาคัญ หรื อ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
๒. เป็ นรายงานหรื อข้อมูลที่จดั ทาขึ้นโดยไม่ไตร่ ตรองอย่างรอบคอบ
๓. ได้ละเว้นหรื อปิ ดบังข้อมูลที่จาเป็ นต้องมีอยู่ในรายงาน ซึ่ งการละเว้นหรื อปิ ดบังนี้ ก่อให้เกิ ด
ความเข้าใจผิด
เมื่ อผูป้ ระกอบวิช าชี พ บัญ ชี รู้ว่า ตนเกี่ ย วข้อ งกับ ข้อ มู ล เหล่ า นั้น ผูป้ ระกอบวิ ช าชี พ บัญ ชี ต้อ ง
ดาเนินการเพื่อยุติการเกี่ยวข้องนั้น
ในกรณี ผปู ้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานหรื อแนวปฏิบตั ิทางวิชาชีพบัญชี ที่เกี่ยวข้อง
กับกรณี ดงั กล่าว ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีก็อาจพ้นจากการถูกกล่าวหาตามที่กล่าวมาในวรรคข้างต้นได้
หมวดที่ ๓ ความรู้ ความสามารถ และ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
“ความรู้ความสามารถ” หมายความว่า การใช้ความรู ้ ความสามารถ ความชานาญในการปฏิ บตั ิ
วิช าชี พ บัญชี ด้วยความเอาใจใส่ อย่า งเต็ม ความสามารถ ความเพีย รพยายาม และความระมัดระวังรอบคอบ
เพื่อที่ จะปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผล และมัน่ ใจได้ว่ามี ผ ลงานทางวิชาชี พ ที่ อยู่บ น
พื้นฐานของกฎเกณฑ์ มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน และมาตรฐานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
หลักการพื้นฐานในเรื่ อง ความรู ้ ความสามารถ และความระมัดระวังรอบคอบกาหนดให้ผปู ้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชีตอ้ งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. มีความรู ้ และทักษะทางวิชาชี พให้อยู่ในระดับที่ สามารถให้ความมัน่ ใจแก่ผรู ้ ั บบริ การ หรื อ
ผูว้ ่าจ้างว่าจะได้รับบริ การทางวิชาชี พบัญชี ตามความรู ้ ความสามารถที่ตอ้ งการตามที่กาหนด
โดยวิชาชีพบัญชี
๒. ปฏิ บ ตั ิ ง านด้วยความมุ่ ง มัน่ ขยันหมัน่ เพี ย ร และระมัดระวัง รอบคอบ ตามวิธี ป ฏิ บ ตั ิ และ
มาตรฐานแห่งวิชาชีพในการให้บริ การทางวิชาชีพบัญชี
๔

การบริ การทางวิช าชี พบัญชี โดยใช้ความรู้ ความสามารถต้องใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประยุกต์ใ ช้
ความรู้และทักษะในการให้บริ การ
ความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี แยกเป็ น ๒ ส่ วนได้ ดังนี้
๑. การบรรลุถึงระดับ ความรู ้ ความสามารถ ตามที่กาหนดโดยองค์กรวิชาชีพบัญชี
๒. การรักษาระดับ ความรู ้ ความสามารถ ตามที่กาหนดโดยองค์กรวิชาชีพบัญชี
การรักษาระดับ ความรู ้ ความสามารถ ตามที่กาหนดโดยองค์กรวิชาชี พบัญชี หมายถึง การรับรู้และ
มีความเข้าใจ วิธีปฏิบตั ิ การพัฒนาของวิชาชีพบัญชี และการพัฒนาทางธุ รกิจที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่ อง การพัฒนา
ทางวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่อง ทาให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ต้องพัฒนาและรักษาความสามารถในการให้บริ การ
ที่ตรงตามความต้องการในสภาพแวดล้อมของวิชาชี พบัญชี
ความรู ้ ความสามารถนี้ ครอบคลุมถึง การที่ผปู ้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ต้องให้ความมัน่ ใจว่า ผูช้ ่วยผู ้
ประกอบวิชาชีพบัญชีที่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของตน ได้รับการฝึ กอบรมและการกากับดูแลที่เพียงพอ
การปฏิบตั ิงานอย่างมุ่งมัน่ ขยันหมัน่ เพียร และระมัดระวังรอบคอบ หมายถึง การปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างระมัดระวังรอบคอบ ครบถ้วน และทันต่อเวลา
ในโอกาสที่เหมาะสม ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ต้องเปิ ดเผยข้อจากัดในการปฏิบตั ิงานให้บริ การทาง
วิชาชีพบัญชีให้ลูกค้า นายจ้าง หรื อ บุคคลอื่นที่เป็ นผูร้ ับบริ การทางวิชาชีพ
หมวดที่ ๔ การรักษาความลับ
“การรักษาความลับ ” หมายความว่า การไม่ นาข้อมูลใด ๆ ที่ โดยปกติ องค์กรไม่ไ ด้เปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชนไปเปิ ดเผย หรื อใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรื อบุคคลอื่น เว้นแต่ในกรณี ที่เป็ นการเปิ ดเผยตามสิ ทธิ
หรื อ หน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย หรื อ ในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
หลักการรักษาความลับ ได้กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีวา่ ต้อง
ไม่ดาเนินการในเรื่ องต่อไปนี้
๑. เปิ ดเผยข้อมูลใดๆที่เป็ นความลับของลูกค้า นอกสานักงาน หรื อนอกองค์กรที่วา่ จ้าง โดยเป็ น
ข้อมูลที่ตนได้มาจากความสัมพันธ์ทางวิชาชี พบัญชี หรื อทางธุ รกิ จ โดยไม่ได้รับการอนุ มตั ิ
อย่า งเหมาะสม หรื อ จากผูม้ ี อานาจให้ก ารอนุ ม ตั ิ ไ ด้ เว้นแต่ เป็ นการเปิ ดเผยที่ ผูป้ ระกอบ
วิชาชี พบัญชี มีสิทธิ ตามกฎหมาย หรื อสิ ทธิ ทางวิชาชี พบัญชี หรื อ เป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งเปิ ดเผย
และ
๒. ใช้ข ้อมู ล ที่ เป็ นความลับ ซึ่ งได้ม าจากความสั มพันธ์ ทางวิช าชี พ บัญชี หรื อทางธุ ร กิ จ เพื่ อ
ประโยชน์ส่วนตน หรื อ บุคคลอื่น

๕

ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ต้องรั กษาความลับโดยระวังไม่ให้พลั้งเผลอ ในทุกสภาวะแวดล้อมทาง
สั ง คม โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ต่ อ บุ ค คลที่ เ ป็ นผูร้ ่ ว มงานทางธุ ร กิ จ ที่ ใ กล้ชิ ด หรื อ ต่ อผูใ้ กล้ชิ ด หรื อ สมาชิ ก ใน
ครอบครัวหรื อสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิด
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ต้องรักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับจากการเปิ ดเผยโดยผูท้ ี่มีโอกาสเป็ น
ผูร้ ับบริ การ หรื อผูว้ า่ จ้าง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ต้องรักษาความลับของข้อมูลภายในสานักงาน หรื อองค์กรของผูว้ า่ จ้างให้
เป็ นความลับ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ต้องดาเนินการให้มนั่ ใจว่า ผูช้ ่วยที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแล รวมทั้งบุคคล
ที่ตนได้ขอคาแนะนาและช่วยเหลือทางวิชาชีพได้มีการปฏิบตั ิตามหลักการรักษาความลับ
การปฏิบตั ิตามหลักการรักษาความลับ ยังคงต้องถื อปฏิ บตั ิแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี
และลูกค้า หรื อ ผูว้ า่ จ้างได้สิ้นสุ ดลงแล้วก็ตาม เมื่อผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ได้เปลี่ยนการจ้างงานหรื อได้รับลูกค้า
รายใหม่ แม้วา่ จะสามารถนาประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้ แต่ตอ้ งไม่ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับซึ่ งได้
จากความสัมพันธ์ทางวิชาชีพบัญชี หรื อ ทางธุ รกิจนั้น
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับ หรื อ ถือว่าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
เป็ นการเหมาะสมในกรณี ดงั ต่อไปนี้
๑. การเปิ ดเผยเป็ นสิ่ งที่กฎหมายอนุญาต และได้รับการอนุมตั ิจากลูกค้า หรื อ ผูว้ า่ จ้าง
๒. การเปิ ดเผยเป็ นสิ่ งที่กฎหมายกาหนดให้กระทาได้ ตัวอย่าง เช่น
๑) การผลิตเอกสาร หรื อ การจัดหาหลักฐานในการดาเนินการทางกฎหมาย หรื อ
๒) การเปิ ดเผยต่อหน่วยราชการที่เหมาะสม เพื่อความกระจ่างเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมาย
๓) เป็ นหน้าที่ หรื อ สิ ทธิ ทางวิชาชีพ ที่กฎหมายไม่มีขอ้ ห้ามในกรณี ต่อไปนี้
(๑) เพื่อให้เป็ นไปตามกระบวนการสอบทานคุณภาพ ของสมาชิกองค์กร หรื อ สถาบัน
ทางวิชาชีพ หรื อโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแล
(๒) เพื่ อ สนองตอบการสอบถาม หรื อ การไต่ ส วนโดยองค์ก รในฐานะเป็ นสมาชิ ก
องค์กรนั้น หรื อ โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแล
(๓) เพื่อปกป้ องผลประโยชน์ของวิชาชี พ หรื อ ผูป้ ระกอบวิชาชี พในกระบวนการทาง
กฎหมาย หรื อ
(๔) เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตาม มาตรฐานวิชาการ และ ข้อกาหนดของจรรยาบรรณ
สาหรับปัจจัยสาคัญเพื่อการพิจารณาตัดสิ นใจในการเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับ ประกอบด้วย

๖

๑. ถึงแม้ว่าลูกค้า หรื อ ผูว้ ่าจ้าง ยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลแล้วก็ตาม ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ต้อง
คานึ งว่าผลประโยชน์ของทุกฝ่ ายซึ่ งรวมทั้ง บุคคลที่สามที่อาจได้รับผลกระทบ มีผลเสี ยหาย
หรื อไม่
๒. ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี จะต้องพิจารณาว่า มี ขอ้ มูลที่ เกี่ ยวข้องอย่างครบถ้วน และสามารถ
แสดงหลักฐานพิสูจน์ได้หรื อไม่ ในกรณี ที่อยู่ในสถานการณ์ ซ่ ึ งไม่สามารถมีหลักฐานที่เป็ น
จริ ง สนับสนุน หรื อ ข้อมูลไม่สมบูรณ์ หรื อ ข้อสรุ ปที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานสนับสนุ นได้
ควรใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพในการตัดสิ นใจว่า จะใช้การเปิ ดเผย ประเภทใดจึงจะเหมาะสม
๓. การสื่ อสารที่คาดหวังควรเป็ นประเภทใด และควรสื่ อสารถึงใคร
๔. บุคคลผูร้ ับข้อมูลการสื่ อสารเป็ นบุคคลที่เหมาะสมหรื อไม่
หมวดที่ ๕ ความรับผิดชอบต่ อผู้รับบริการ
(ดูคาอธิบายในหมวดที่ ๗)
หมวดที่ ๖ ความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น ผู้เป็ นหุ้นส่ วน บุคคล หรือ นิติบุคคลทีผ่ ้ ปู ระกอบวิชาชี พบัญชี
ปฏิบัติหน้ าทีใ่ ห้
(ดูคาอธิบายในหมวดที่ ๗)
หมวดที่ ๗ ความรับผิดชอบต่ อเพือ่ นร่ วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทัว่ ไป
เพื่อให้จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีเป็ นไปตามกรอบจรรยาบรรณของ พ.ร.บ.วิชาชี พ
บัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามหลักการพื้นฐานจรรยาบรรณตามหลักสากลทัว่ ไป ทาให้ตอ้ งกาหนดหลักการ
พื้นฐานจรรยาบรรณเกี่ ยวกับความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ตามที่แสดงในหมวดที่ ๕ ๖ และ ๗
เนื้ อหาของหลักการพื้นฐานในหมวดที่ ๕ ๖ และ ๗ ซึ่ งคล้ายกับเนื้ อหาของหลักการพื้นฐานของ IFAC เรื่ อง
“พฤติกรรมทางวิชาชี พ ” (Professional Behavior) ได้กาหนดให้ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี มีหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ ต่อบุ คคลต่างๆ (ตามที่ กล่ าวไว้ในหมวดที่ ๕ ๖ และ ๗) โดยจะต้องปฏิ บตั ิงานและปฏิ บตั ิตนใน
แนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อลูกค้าและองค์กรที่ตนสังกัด รวมถึงนายจ้างของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี
นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ยงั มีความรั บผิดชอบในการปฏิ บตั ิตนเพื่อส่ งเสริ มให้เกิ ดความร่ วมมือและ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่ วมวิชาชีพตลอดจนหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิใดๆ ที่ทาให้เกิดความเสื่ อมเสี ยต่อเกียรติ
ศักดิ์แห่งวิชาชีพ
หลักการพื้นฐานเรื่ อง “พฤติกรรมทางวิชาชี พ ” ตามที่ กาหนดโดย IFAC นั้น เป็ นหลักการที่ มี
จุ ด มุ่ ง หมายต้อ งการให้ ผูป้ ระกอบวิช าชี พ บัญชี มี ห น้า ที่ ต้องปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย และระเบี ย บข้อบังคับ ที่
เกี่ ยวข้อง และละเว้นการกระท าที่ ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี รู ้ หรื อควรจะรู ้ ว่า จะทาให้เกิ ดการเสื่ อมเสี ยความ
๗

น่าเชื่ อถือต่อวิชาชี พ การกระทาที่ควรละเว้นนี้ รวมถึงการกระทาใดๆ ที่บุคคลที่สามผูซ้ ่ ึ งเป็ นบุคคลที่มีเหตุมีผล
ใช้ดุลยพินิจ โดยให้น้ าหนักความจริ งทุก ๆ เรื่ องภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผปู ้ ระกอบวิชาชี พบัญชี สามารถหา
ข้อมูลได้ในเวลานั้น น่าจะสรุ ปว่ามีผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสี ยงของวิชาชีพบัญชี
ในการนาการตลาดมาใช้ เพื่อส่ งเสริ มตนเอง และงานทางวิชาชี พ ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ต้องไม่
ทาให้วิชาชี พบัญชี เสื่ อมเสี ย และต้องดาเนิ นการด้วยความซื่ อสัตย์ และยึดถื อความเป็ นจริ งโดยไม่กระทาการ
ดังต่อไปนี้
๑. การโอ้อวดเกินความเป็ นจริ ง สาหรับบริ การทางวิชาชี พบัญชี ที่ตนได้ปฏิบตั ิรวมถึงคุณสมบัติ
ของตนเอง หรื อ ประสบการณ์ที่ตนมี หรื อ
๒. การอ้างอิงโดยใช้ถอ้ ยคาดูหมิ่น หรื อ แสดงการเปรี ยบเทียบงานของตนเหนือผูอ้ ื่น
จากหลักการพื้นฐานที่ กล่ าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ ได้ถูกนาไปใช้เป็ นหลักการในการจัดทาเป็ นข้อบังคับสภา
วิชาชีพบัญชี(ฉบับที่ ๑๙) เรื่ องจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓

๘

คาชี้แจงข้ อบังคับจรรยาบรรณสาหรับผู้ทาบัญชี
๑. บทนา
ข้อบังคับจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี เป็ นบทบัญญัติที่กาหนดสิ่ งที่ผปู ้ ระกอบวิชาชี พ
บัญชี ตอ้ งปฏิ บ ตั ิ ในเรื่ องต่ า ง ๆ โดยกาหนดขึ้ นเป็ นข้อ ๆ ตามหลัก การพื้ นฐานที่ ไ ด้อธิ บ ายไว้ในส่ วนที่ แล้ว
เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจที่ชดั เจน ในส่ วนนี้ จะเป็ นการชี้ แจงและอธิ บายถึงข้อบังคับดังกล่าว ซึ่ งใช้สาหรับผูท้ า
บัญชี โดยเรี ยงตามลาดับของหมวดและข้อบังคับแต่ละข้อ อย่างไรก็ดี เนื่ องจากในการปฏิบตั ิวิชาชี พของผูท้ า
บัญชี อาจต้องประสบกับลักษณะงานและสถานการณ์ ที่มีความแตกต่างกันไป จึงเป็ นเรื่ องยากที่ จะจัดทาคา
ชี้แจงให้สามารถครอบคลุมทุกประเด็นได้ ดังนั้นนอกจากเอกสารคาชี้ แจงข้อบังคับจรรยาบรรณฉบับนี้ แล้วใน
เอกสารค าชี้ แจงข้อ บัง คับ จรรยาบรรณฉบับ สมบู ร ณ์ ซึ่ งจัด ท าโดยสภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ไ ด้น าคู่ มื อ ประมวล
จรรยาบรรณที่กาหนดโดยสหพันธ์นกั บัญชี นานาชาติ (IFAC) มาขยายความคาชี้ แจงเพิ่มเติม โดยแสดงตัวอย่าง
การประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานจรรยาบรรณภายใต้สถานการณ์ ต่างๆ เพื่อให้ผทู ้ าบัญชี สามารถศึกษาเพิ่มเติม
และนาไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมต่อไป
๒. คาชี้แจงข้ อบังคับจรรยาบรรณ
ข้ อ ๑ ถึง ๕ ว่าด้ วยเรื่อง
ข้ อ ๑ ข้ อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้ อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๙) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.๒๕๕๓
ข้ อ ๒ ข้ อบังคับนีใ้ ห้ ใช้ บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามเดือนนับแต่ วนั ถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ในข้ อบังคับนี้
“ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ” หมายความว่า ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ดา้ นการทาบัญชี ด้านการสอบ
บัญชี ดา้ นการบัญชี บริ หาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชี ภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการ
บัญชี และบริ ก ารเกี่ ย วกับ การบัญชี ด้า นอื่ นตามที่ ก ฎกระทรวงก าหนดให้เป็ นวิ ช าชี พ บัญ ชี รวมทั้ง ผูซ้ ่ ึ ง ขึ้ น
ทะเบียนไว้กบั สภาวิชาชี พบัญชี และให้หมายรวมถึ งหัวหน้าคณะบุคคลหรื อหัวหน้าสานักงานหรื อผูม้ ีอานาจ
กระทาการแทนนิติบุคคล ตามมาตรา ๑๑ ด้วย
“ผูซ้ ่ ึ งขึ้นทะเบียนไว้กบั สภาวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งขึ้นทะเบียนเพื่อเป็ นผูท้ าบัญชี
ตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๔๔ หรื อที่จะมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙
“ผูร้ ับบริ การ” หมายความว่า ผูร้ ับบริ การ ตามมาตรา ๔๗ (๓) ได้แก่
๑. ผูว้ า่ จ้างผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี และ/หรื อ
๙

๒. ส่ วนราชการหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ และบุคคลอื่นที่ใช้ผลงานของผูป้ ระกอบ วิชาชีพบัญชี
ด้วยความสุ จริ ตและจาเป็ น
“ผูท้ ี่ผปู้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ปฏิบตั ิหน้าที่ให้ ” หมายความว่า ผูท้ ี่ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ปฏิ บตั ิ
หน้าที่ให้ อันได้แก่ ผูถ้ ือหุ น้ ผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน บุคคลหรื อนิติบุคคล ตามมาตรา ๔๗ (๔)
“ความโปร่ งใส” หมายความว่า ภาพลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ิงานตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ
และมาตรฐานวิช าชี พ ที่ ก าหนดไว้ และไม่ ป กปิ ดข้อเท็จจริ ง หรื อบิ ดเบื อนความจริ ง อันเป็ นสาระส าคัญ ซึ่ ง
สามารถติดตามตรวจสอบได้
“ความเป็ นอิสระ” หมายความว่า การปฏิบตั ิหน้าที่โดยปราศจากอิทธิ พลของบุคคลอื่นที่ทาให้เกิด
ความสงสัยในความเป็ นกลางหรื อความเที่ยงธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ความเป็ นอิสระนี้ จะต้องเป็ นที่
ประจักษ์ เพื่อให้ผลงานของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีเป็ นที่เชื่อถือได้
“ความเที่ยงธรรม” หมายความว่า การใช้ดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพโดยปราศจากความลาเอียง
อคติ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอิทธิพลของบุคคลอื่น
“กรอบวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า หลักการ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิของวิชาชีพบัญชี
“ความซื่ อสัตย์สุจริ ต” หมายความว่า การประพฤติอย่างตรงไปตรงมา จริ งใจ ซื่ อตรงต่อวิชาชี พ ไม่คดโกง ไม่
หลอกลวง ปฏิบตั ิงานบนหลักฐานที่เป็ นจริ งและเชื่ อถือได้ ไม่อา้ งหรื อยินยอมให้บุคคลอื่นอ้างว่าได้ปฏิบตั ิงาน
ถ้าไม่ได้ปฏิบตั ิงานจริ ง
“ความรู้ความสามารถ” หมายความว่า การใช้ความรู ้ ความสามารถ ความชานาญในการปฏิบตั ิ
วิช าชี พ บัญชี ด้วยความเอาใจใส่ อย่า งเต็ม ความสามารถ ความเพีย รพยายาม และความระมัดระวัง รอบคอบ
เพื่อที่ จะปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผล และมัน่ ใจได้ว่ามี ผ ลงานทางวิชาชี พ ที่ อยู่บ น
พื้นฐานของกฎเกณฑ์ มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน และวิชาการที่เกี่ยวข้อง
“การรักษาความลับ ” หมายความว่า การไม่ นาข้อมูลใด ๆ ที่ โดยปกติ องค์กรไม่ไ ด้เปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชนไปเปิ ดเผย หรื อใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อบุคคลอื่น เว้นแต่ในกรณี ที่เป็ นการเปิ ดเผยตามสิ ทธิ
หรื อหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมายหรื อในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
“ความเสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า
(๑) การกระทาการใด ๆ ที่เป็ นเหตุใ ห้ผูป้ ระกอบวิชาชี พ บัญชี ต้องได้รับโทษการประพฤติ ผิด
จรรยาบรรณตามมาตรา ๔๙ โดยมีลกั ษณะการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) ลงลายมือชื่ อแสดงความเห็นในการสอบบัญชี โดยมิได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบใด ๆ หรื อ
ควบคุมการสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี

๑๐

(ข) มี พ ฤติ ก รรมรั บ จ้า งลงลายมื อ ชื่ อ หรื อยอมให้ใ ช้ชื่ อ ทั้ง ที่ ไ ม่ ไ ด้มี ก ารปฏิ บ ตั ิ ง านตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีหรื อมาตรฐานการบัญชี
(ค) แสดงความเห็ นต่องบการเงิ นที่นาส่ งหน่ วยราชการหลายแห่ ง โดยงบการเงิ นแต่ละชุ ด
แสดงข้อมูลต่างกันโดยไม่มีเหตุผลสมควร
(ง) แจ้งข้อความหรื อจัดทารวมถึงการใช้พยานหลักฐานอันเป็ นเท็จ หรื อรู ้อยูว่ า่ เป็ น
พยานหลักฐานอันเป็ นเท็จไม่วา่ จะจัดทาโดยบุคคลใดก็ตามในการประกอบวิชาชีพบัญชี
(จ) แนะนาให้ผรู ้ ับบริ การเสี ยภาษีอากรไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยทุจริ ตหรื อมีเจตนา
หลีกเลี่ยงภาษีอากร
(ฉ) มีพฤติกรรมอื่ น ๆ ตามที่ คณะกรรมการสภาวิชาชี พบัญชี กาหนดว่าเป็ นพฤติ กรรมอัน
นามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี
(๒) เคยถูกเพิกถอนใบอนุ ญาตในการประกอบวิชาชี พบัญชี จากหน่ วยงานราชการหรื อสถาบัน
วิชาชีพอื่นที่ควบคุมและหรื อกากับดูแล เนื่องจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชีในสาระสาคัญ
ข้ อ ๔ ภายใต้ บังคับในหมวด ๒ ถึงหมวด ๗ ของข้ อบังคับนี้ ทีก่ าหนดให้ ผ้ ปู ระกอบวิชาชี พบัญชี ต้องปฏิบัติ
หรืองดเว้นการปฏิบัติใด ๆ ให้ หมายความรวมถึง การกระทาของบุคคลอืน่ ผู้ซึ่ง
(๑) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีรับรู้ หรื อ
(๒) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชียนิ ยอมให้อา้ งชื่อ
ในการปฏิ บตั ิ หรื องดเว้นการปฏิ บตั ิใด ๆ ซึ่ งจะทาให้เกิ ดการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิ บตั ิตามข้อบังคับ
ฉบับนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีหรื อบุคคลอื่นโดยมิชอบ
ข้ อ ๕ ให้ นายกสภาวิชาชี พบัญชี เป็ นผู้รักษาการให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับนี้
หมวด ๑ บททัว่ ไป
ข้อ ๖ จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี เป็ นข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี กาหนดขึ้นภายใต้กรอบ
พระราชบัญญัติ วิช าชี พ บัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ และได้ป ระกาศในราชกิ จจานุ เบกษา เมื่ อวันที่ ๓ พฤศจิ ก ายน
๒๕๕๓จรรยาบรรณของผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ บัญ ชี นอกจากที่ ก าหนดไว้ใ นข้อ บัง คับ นี้ ให้ เ ป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื่อให้กระบวนการบังคับใช้จรรยาบรรณดาเนิ นโดยสะดวก รวดเร็ ว และเป็ นธรรม นายกสภา
วิช าชี พ บัญชี โดยการอนุ ม ตั ิ ข องคณะกรรมการสภาวิช าชี พ บัญชี มี อานาจออกข้อก าหนดใดๆ เกี่ ยวกับการ
ดังกล่าว
๑๑

ข้อ ๗ ในกรณี ที่มีปัญหาการตีความเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
เป็ นผูว้ นิ ิจฉัย และถือว่าคาวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี เป็ นที่สุด
หมวด ๒ ความโปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ความเทีย่ งธรรม และความซื่อสั ตย์ สุจริต
ข้ อ ๘ ความโปร่ งใส
ข้ อบังคับ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานด้วยความโปร่ งใส
คาชี้แจง
(ก) ผูท้ าบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานด้วยความโปร่ งใสและตรวจสอบได้
ผูท้ าบัญชี ต้องปฏิ บ ตั ิ ง านอย่า งโปร่ งใส ไม่ป กปิ ดข้อเท็จจริ ง หรื อบิ ดเบื อน
ความจริ ง อันเป็ นสาระส าคัญ โดยจะต้อ งมี ค วามมั่นใจว่า ข้อ มู ล ที่ น ามาใช้ถู ก ต้อ ง
ครบถ้วนเพียงพอเป็ นปั จจุบนั และสะท้อนให้เห็นภาพที่แท้จริ ง เพื่อให้ผลงานมีความ
ถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ ตัวอย่างเช่น
ผูถ้ ือหุ น้ ที่ซ้ื อหุ น้ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ต้ งั ข้อสังเกตว่างบการเงินที่จดั ทานั้น
ผูท้ าบัญชีไม่ได้ปฏิบตั ิตามหลักการบัญชี วา่ ด้วยการรับรู ้รายได้ ฉะนั้นผูท้ าบัญชี จะต้อง
อธิบายหลักเกณฑ์ของมาตรฐานที่ยึดถือให้แก่ผใู ้ ช้งบการเงิน (ผูถ้ ือหุ ้น) ได้ทราบ โดย
เปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องเข้าทาการตรวจสอบหลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการบันทึก
บัญชี
(ข) ผูท้ าบัญชีตอ้ งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากการปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
บัญชีสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างเพียงพอสะดวกตามที่จาเป็ นและ
เหมาะสมแก่กรณี ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามข้อบังคับในเรื่ องการรักษาความลับ
เมื่ อมี ผูเ้ กี่ ย วข้องที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบจากการปฏิ บ ัติ ง านวิ ช าชี พ บัญ ชี เ ข้า มา
สอบถามข้อมูลเกี่ ยวกับปั ญหาหรื อข้อสงสัยในงบการเงิ น ผูท้ าบัญชี จะต้องชี้ แจงเพื่อ
แก้ขอ้ สงสัยหรื อปั ญหาต่าง ๆ ให้เกิ ดความเข้าใจกับผูถ้ ามอย่างเพียงพอ และให้เกิ ด
ความสะดวกในการสอบถาม เช่ น อีเมล์ เว็บไซต์ หรื อตอบในที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น การ
ตอบจะต้องระมัดระวังให้คาตอบเท่าที่จาเป็ นและเหมาะสม อย่าให้เกินกว่าที่กฎหมาย
หรื อข้อบังคับกาหนดไว้
ข้ อ ๙ ความเป็ นอิสระ
ข้ อบังคับ ข้อ ๙(๑) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นอิสระภายใต้กรอบ
วิชาชีพบัญชี
คาชี้แจง
ผูท้ าบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่โดยปราศจากอิทธิ พลหรื อการควบคุมอย่างไม่
๑๒

เหมาะสมของบุคคลอื่นที่ทาให้เกิดความสงสัยในความเป็ นกลาง หรื อความเที่ยงธรรม
ของผูท้ าบัญชี และต้องใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นอิสระภายใต้ขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชี เว้นแต่กรณี ที่มีกฎหมายกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
ข้ อบังคับ ข้อ ๙(๒) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งไม่ปฏิบตั ิงานที่ตนขาดความเป็ นอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพ
บัญชี
คาชี้แจง
ในกรณี ที่ผทู ้ าบัญชีเห็นว่ามีความสัมพันธ์หรื อมีสถานการณ์ใดที่จะกระทบต่อ
ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพ ผูท้ าบัญชีตอ้ งใช้
วิจารณญาณในการรับงาน ถอนตัวจากการให้บริ การ หรื อหยุดการให้บริ การชัว่ คราว
จนกว่าความสัมพันธ์หรื อสถานการณ์ที่กระทบความเป็ นอิสระได้ยตุ ิลง
ในกรณี ที่ผทู้ าบัญชีในองค์กร หรื อในสานักงานบัญชีถูกฝ่ ายบริ หาร ในองค์กร
มอบหมายให้ปฏิ บตั ิงานทางบัญชี ต่างจากมาตรฐานการบัญชี ที่กาหนดไว้ เช่ น การตี
ราคาสิ น ทรั พ ย์ การค านวณค่ า เสื่ อ มราคา เป็ นต้น แต่ เ มื่ อผูท้ าบัญ ชี ไ ด้โ ต้แ ย้ง การ
ปฏิ บ ตั ิ ง านตามหลัก วิช าชี พ บัญชี จนเป็ นที่ ประจัก ษ์แล้ว เช่ น การประชุ ม หารื อกัน
ระหว่างผูท้ าบัญชี กบั ผูว้ า่ จ้าง การชี้ แจงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้เข้าใจถูกต้องตาม
หลัก มาตรฐานทางวิ ช าชี พ บัญ ชี ถึ ง หั ว หน้ า งานหรื อ นายจ้า ง และการหารื อ กับ
คณะกรรมการตรวจสอบ ย่อมถื อว่าเป็ นการผ่อนคลายในระดับหนึ่ ง อย่างไรก็ดีผทู ้ า
บัญชีตอ้ งพิจารณาถึงการปฏิบตั ิตามข้อบังคับจรรยาบรรณข้ออื่น ๆ ด้วย
ตัวอย่างการเพิม่ มาตรการป้ องกันและผ่อนคลาย เช่น
(ก) ปฏิเสธที่จะรับหรื อปฏิบตั ิงาน
(ข) การมี นโยบายการควบคุ มคุ ณภาพงาน การระบุส่วนได้เสี ยหรื อความสัมพันธ์
ของผูท้ าบัญชี ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูท้ าบัญชีกบั ลูกค้าหรื อฝ่ ายบริ หาร
(ค) การปฏิบตั ิในกรณี สานักงานบัญชี เช่น
๑) สื่ อสารนโยบายการปฏิ บตั ิ งาน และกระบวนการท างานของสานั ก งาน
ตลอดจนการปลู กฝั งจรรยาบรรณด้านความเป็ นอิสระให้กบั พนักงานใน
สานักงาน
๒) ให้ผูท้ าบัญชี รายอื่ นในสานักงาน สอบทานงานที่ทาหรื อให้คาปรึ กษาที่
จ าเป็ น การหมุ น เวี ย นผู ้ท าบัญ ชี ที่ รั บ งานของลู ก ค้า แต่ ล ะราย การขอ
คาปรึ กษาจากหน่วยงานหรื อบุคคลที่สามที่มีความเป็ นอิสระ เป็ นต้น
๓) ไม่รับทาบัญชีและสอบบัญชีให้กบั ลูกค้ารายเดียวกัน
๑๓

(ง) ในกรณี ที่ผทู ้ าบัญชีมีขอ้ ขัดแย้งเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชี พบัญชี
ผูท้ าบัญชี อาจแจ้งมาที่ สภาวิชาชี พบัญชี และ/หรื อกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าเพื่อ
ทราบก็ได้
การพิจารณาความเป็ นอิสระให้พิจารณาในช่ วงเวลาตั้งแต่ผทู ้ าบัญชี และกลุ่มผูป้ ฏิ บตั ิงานของ
ผูท้ าบัญชีเริ่ มต้นปฏิบตั ิงาน จนถึงการส่ งมอบงานให้กบั ผูว้ า่ จ้าง หรื อความสัมพันธ์ทางวิชาชี พ
ระหว่างผูท้ าบัญชีกบั ลูกค้าสิ้ นสุ ดลง โดยพิจารณาจากสัญญาหรื อข้อตกลง
ข้ อ ๑๐ ความเทีย่ งธรรม
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๐(๑) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานด้วยความยุติธรรม ซื่ อตรงต่อวิชาชีพ และต้อง
ไม่มีส่วนได้เสี ยในงานที่ตนประกอบวิชาชีพ นอกจากค่าตอบแทนที่ได้รับจากการ
ประกอบวิชาชีพนั้น
คาชี้แจง
ตัวอย่างปั จจัยที่สนับสนุนให้ผทู ้ าบัญชีดารงไว้ซ่ ึ งความเที่ยงธรรม เช่น
(ก) ผูท้ าบัญ ชี มี ก ารบัน ทึ ก ข้อ มู ล ทางบัญ ชี ที่ ถู ก ต้อ งตามหลัก ฐานเอกสารหรื อ
สิ่ งแวดล้อม ผูท้ าบัญชีตอ้ งหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์หรื อสถานการณ์ใดๆ ที่อาจทา
ให้ผทู ้ าบัญชีไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเป็ นกลางในการใช้ดุลยพินิจ เช่น
๑) รับของขวัญ ของกานัล หรื อการรับรองจากลูกค้าหรื อฝ่ ายบริ หารที่ตนเอง
สังกัดอยู่ ในส่ วนที่เกิ นสมควร การใช้วิจารณญาณเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พ
ของผูท้ าบัญชี ในเรื่ องดังกล่าวไม่รวมถึงการรับประโยชน์และค่าตอบแทน
จากการให้บริ การทางวิชาชีพนั้น
๒) กู้ยืมเงิ น หรื อค้ าประกันโดยลู กค้าหรื อฝ่ ายบริ หารที่ ตนสั งกัดอยู่ที่ ไม่ใ ช่
ธนาคารหรื อสถาบันการเงิ นในจานวนเกิ นสมควร หรื อที่นอกเหนื อจากที่
กาหนดไว้ในระเบียบของบริ ษทั
(ข) ผูท้ าบัญชีตอ้ งไม่เรี ยกทรัพย์สินหรื อประโยชน์ใด ๆ เช่น ค่าตอบแทน ค่าบริ การ
หรื อรางวัลใด ๆ จากบุ ค คลอื่ น เพื่อเป็ นการตอบแทนจากการที่ บุคคลอื่ นนั้น
ได้รั บ งานจากกิ จ การที่ ต นเป็ นผูป้ ฏิ บ ตั ิ วิ ช าชี พ บัญชี และการได้รับ งานของ
บุคคลอื่นนั้นเป็ นเพราะการแนะนาของตน
กรณี ต่อไปนี้อาจถือว่าผูท้ าบัญชีเรี ยกหรื อรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์จาก
บุคคลใดในเมื่อบุคคลนั้นได้รับงาน จากการแนะนาหรื อจัดหางานของตนในฐานะที่
เป็ นผูท้ าบัญชีของกิจการนั้น เช่น

๑๔

๑) นาย ก ผูท้ าบัญชีของบริ ษทั ข แนะนาให้บริ ษทั ข ทาการประกันวินาศภัย
กับ บริ ษัท ค ประกัน ภัย และ นาย ก ได้รั บ ค่ า นายหน้ า จากบริ ษัท ค
ประกันภัย จานวนหนึ่งจากการแนะนางานให้
๒) การได้รับรายได้ค่านายหน้า หรื อรายได้ท านองเดี ยวกันจากการแนะนา
ลูกค้าของผูท้ าบัญชี
๓) ผูท้ าบัญชี แนะนางานให้ นาย ง ทางานกับบริ ษทั ข ซึ่ งตนเป็ นผูท้ าบัญชี
โดยตนเองเรี ยกค่าตอบแทนจากการแนะนางานนั้นจาก นาย ง ด้วย
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๐(๒) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งใช้ดุลยพินิจบนหลักฐานที่เชื่อถือได้โดยปราศจากความมี
อคติและความลาเอียง
คาชี้แจง
การใช้ดุลยพินิจในทางวิชาชีพของผูท้ าบัญชีจะต้องเป็ นไปตามข้อมูลและ
หลักฐานที่เชื่อถือได้ โดยปราศจากความมีอคติและความลาเอียง
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๐(๓) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งใช้ดุลยพินิจอย่างเที่ยงธรรม โดยหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์
หรื อสถานการณ์ใดๆ ที่อาจทาให้ผปู ้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้โดย
โปร่ งใส อิสระ และซื่ อสัตย์สุจริ ต
คาชี้แจง
ผูท้ าบัญชี ในบางกรณี อาจตกอยูภ่ ายใต้สถานการณ์ที่ทาให้มีอคติและความ
ลาเอียงในการใช้ดุลยพินิจทางวิชาชี พได้ ดังนั้นผูท้ าบัญชี ควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ ที่
อาจทาให้เกิ ดความสัมพันธ์ อิทธิ พลและการโน้มน้าวต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการใช้
ดุลยพินิจได้
ข้ อ ๑๑ ความซื่อสั ตย์ สุจริต
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๑(๑) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงาน อย่างตรงไปตรงมา จริ งใจ ซื่ อตรงต่อวิชาชีพ
ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง
คาชี้แจง
ผูท้ าบัญชีตอ้ งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อเป็ นที่ทราบได้วา่ เกี่ยวข้องกับรายงาน
แบบแสดงรายการ การสื่ อสาร หรื อข้อมูลอื่นที่เชื่ อได้วา่ เป็ นข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญ ข้อมูลที่อาจทาให้ผอู ้ ื่นเข้าใจผิด ข้อมูลที่ไม่ชดั เจน หรื อข้อมูลที่ได้
ละเว้นหรื อปิ ดบัง ซึ่ งจาเป็ นต้องมี อยู่ในรายงาน ซึ่ งอาจทาให้เกิ ดความเข้าใจผิดได้
อย่างไรก็ดี ผูท้ าบัญชี อาจไม่ถือว่าได้มีการปฏิ บตั ิตามที่กล่าวในวรรคข้างต้น ถ้าผูท้ า
บัญชีได้ปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกรณี ดงั กล่าว
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๑(๒) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานตรงตามหลักฐานที่เป็ นจริ ง
คาชี้แจง
(ก) ผูท้ าบัญชีตอ้ งไม่กระทาการหรื อสนับสนุนให้บุคคลอื่นกระทาการโดยทุจริ ต
๑๕

ซ่อนเร้น ปลอมแปลง แก้ไขหรื อทาลายเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ผดิ จากความ
เป็ นจริ ง
(ข) ผูท้ าบัญชีตอ้ งไม่แนะนาหรื อเห็นด้วยกับลูกค้าหรื อฝ่ ายบริ หารให้มีการจัดทา
เอกสารหรื อหลักฐานทางบัญชีที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรื อตามมาตรฐานการบัญชี
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๑(๓) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ต้องไม่อา้ งหรื อยินยอมให้บุคคลอื่นอ้างว่าได้ปฏิบตั ิงานโดยที่
ไม่ได้มีการปฏิบตั ิงานจริ ง
คาชี้แจง
(ก) ผูท้ าบัญชีตอ้ งไม่ลงลายมือชื่อเป็ นผูท้ าบัญชี โดยมิได้มีส่วนในการปฏิบตั ิงานหรื อ
ควบคุมการปฏิบตั ิงานจริ ง
(ข) ผูท้ าบัญชีตอ้ งไม่ยนิ ยอมให้บุคคลใดอ้างว่าตนเองมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน
หรื อควบคุมการปฏิบตั ิงานโดยมิได้มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานหรื อควบคุมการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง
หมวดที่ ๓ ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ข้ อ ๑๒ ความรู้ ความสามารถ
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๒(๑) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งใช้ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ วิธีปฏิบตั ิ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ความชานาญและประสบการณ์ทางวิชาชีพด้วยความมีสติ เอาใจใส่ อย่างเต็ม
ความสามารถ และระมัดระวังรอบคอบ
คาชี้แจง
การใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ถือเป็ นหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผูท้ าบัญชี ดังนี้
(ก) มี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะทางวิ ช าชี พ ให้ อ ยู่ ใ นระดับ ที่ ส ามารถให้ ค วามมั่น ใจแก่
ผู ้รั บ บริ การ หรื อผู ้ว่ า จ้า งว่ า จะได้ รั บ บริ การทางวิ ช าชี พ บัญ ชี ต ามความรู ้
ความสามารถที่ตอ้ งการตามที่กาหนดโดยวิชาชีพบัญชี
(ข) ใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประยุกต์ใช้ค วามรู้และทักษะในการให้บริ การ ซึ่ งความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี แยกเป็ น ๒ ส่ วนได้ ดังนี้
(๑) การบรรลุ ถึงระดับ ความรู ้ ความสามารถ ตามที่กาหนดโดยองค์กรวิชาชี พ
บัญชี
(๒) การรั ก ษาระดับ ความรู ้ ความสามารถ ตามที่ ก าหนดโดยองค์กรวิชาชี พ
บัญชี
(ค) ดาเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อให้ความมัน่ ใจว่า ผูช้ ่วยผูท้ าบัญชี ที่อยู่
ภายใต้การกากับดูแลของตน ได้รับการฝึ กอบรมและการกากับดูแลที่เพียงพอ
๑๖

ข้ อบังคับ
คาชี้แจง

ข้ อบังคับ
คาชี้แจง

ในการปฏิบตั ิงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบตามมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานผูท้ า
บัญชี ตอ้ งวางแผนและควบคุมงานจนสามารถรวบรวมข้อมูลและหลักฐานให้เพียงพอในการ
ปฏิบตั ิงาน
ตัวอย่างของการใช้ความรู ้ และความระมัดระวังรอบคอบ เช่ น ผูท้ าบัญชี ตอ้ งมุ่งมัน่
ปฏิบตั ิงาน โดยใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบตั ิงานตามที่พึงมีสาหรับสถานการณ์
นั้นๆ การใช้ความระมัดระวังรอบคอบนี้ รวมถึ งกรณี ที่ผทู ้ าบัญชี ตอ้ งนาผลงานของผูท้ าบัญชี
รายอื่นไปใช้ ซึ่ งผูท้ าบัญชี ตอ้ งดาเนิ นการให้มีหลักฐานที่เพียงพอสาหรับการจัดทาบัญชี และ
รายงานที่ตนเองจัดทาขึ้น
ข้อ ๑๒(๒) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งประกอบวิชาชีพ โดยมีความสามารถเพียงพอที่จะ
ปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จได้
เพือ่ เป็ นแนวปฏิบตั ิในการให้บริ การโดยมัน่ ใจว่าผูท้ าบัญชีมีความสามารถ
เพียงพอที่จะปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จได้
ในการพิจารณารับงาน ผูท้ าบัญชีตอ้ งมีความรู ้และประสบการณ์ในธุ รกิจของ
ลูกค้า ลักษณะงานบริ การที่ลูกค้าต้องการ และมีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบตั ิงาน
ให้สาเร็ จลุ ล่วงไปได้ด้วยดี และมี ประสิ ทธิ ภาพตามมาตรฐานทางวิชาชี พที่เกี่ ยวข้อง
ผูท้ าบัญชี ตอ้ งไม่แสดงตนว่าเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อผูท้ ี่มีประสบการณ์ ในเรื่ องที่ตนเองมี
ความรู ้ แ ละความสามารถไม่ เ พี ย งพอ ในกรณี น้ ี ผู ้ท าบัญ ชี ค วรพิ จ ารณาที่ จ ะรั บ
คาแนะนาหรื อใช้ผลงานจากผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความถนัดในงานดังกล่าว
กรณี ต่อไปนี้อาจถือว่าผูท้ าบัญชีรับงานที่เกินความรู ้ความสามารถใน
การปฏิบตั ิงานได้ เช่น ผูท้ าบัญชีรับงานในปริ มาณมากเกินกว่าที่กาหนดในกฎหมาย
เกี่ยวกับการบัญชีหรื อมีระยะเวลาที่ไม่เหมาะสมจนไม่สามารถควบคุมการปฏิบตั ิงาน
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานได้
ข้อ ๑๒(๓) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งประกอบวิชาชีพ ด้วยความมุ่งมัน่ และขยันหมัน่ เพียร
ผูท้ าบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จลุล่วงด้วยความมุ่งมัน่ และขยันหมัน่ เพียร
โดยมี ความรั บผิดชอบและใส่ ใจในการปฏิ บตั ิ งานอย่า งมี ทกั ษะ ครบถ้วน สมบูรณ์
ทันเวลาตามสัญญาหรื อข้อผูกพันของลูกค้า หรื อผูว้ า่ จ้าง และเป็ นไปตามข้อบังคับใน
เรื่ องของความโปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่ อสัตย์สุจริ ต

ข้ อบังคับ ข้อ ๑๒(๔) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ต้องศึกษาหาความรู ้และความชานาญทางวิชาชีพเพิม่ เติมอย่าง
๑๗

คาชี้แจง

ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
ผูท้ าบัญชีตอ้ งศึกษาหาความรู้และความชานาญทางวิชาชีพให้เพียงพอที่จะ
ปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จได้
การที่ผทู ้ าบัญชีจะมีความรู ้ความสามารถในงานที่รับว่าจะให้บริ การ ผูท้ าบัญชี
ต้องผ่านการศึ กษา การอบรม และมีการศึกษาหาความรู ้ ความเข้าใจในงานดังกล่ าว
เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่ องตลอดเวลาและมีประสบการณ์ การฝึ กฝนในการใช้วิจารณญาณ
และการประยุกต์ใช้ความรู ้น้ นั กับงานที่รับว่าจะให้บริ การ เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ ลูกค้าจะ
ได้รับบริ การวิชาชีพที่สมบูรณ์และทันต่อเหตุการณ์

ข้ อ ๑๓ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๓(๑) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งประกอบวิชาชีพบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
และมาตรฐานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
คาชี้แจง
(ก) ผูท้ าบัญชีตอ้ งให้บริ การทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพและ
มาตรฐานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ผูท้ าบัญชี ตอ้ งมีความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชี พที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน เช่ น
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึ งมาตรฐานวิชาการอื่นที่เกี่ ยวข้อง
เช่ น มาตรฐานการควบคุ มภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ อง
การเงิน ภาษีอากร กฎหมายอื่น ๆ และต้องปฏิบตั ิต ามมาตรฐานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา
(ข) ผูท้ าบัญชีตอ้ งควบคุมคุณภาพงานให้ได้มาตรฐานอยูเ่ สมอ ผูท้ าบัญชีควรมีการ
อบรมและควบคุมคุณภาพงานของตนเองและผูช้ ่วยให้ปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสมและ
สม่าเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่าผลงานการบริ การทางวิชาชีพได้มาตรฐาน
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๓(๒) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และด้วยความ
ชานาญตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
คาชี้แจง
ผูท้ าบัญชีตอ้ งระมัดระวังรอบคอบ และใช้ความชานาญในการปฏิบตั ิงานตาม
มาตรฐานของวิชาชีพและมาตรฐานวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ยนิ ยอมให้ผอู ้ ื่นอ้าง
ว่าตนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงาน โดยมิได้ปฏิบตั ิงานหรื อควบคุมการปฏิบตั ิงานจริ งและต้องใช้
ความระมัดระวังรอบคอบในการบันทึกข้อมูล เมื่อปรากฏว่ามีขอ้ มูลหรื อเหตุการณ์อาจ
มีผลกระทบ หรื อมีขอ้ จากัดในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพผูท้ าบัญชีตอ้ งพิจารณาถึงความมี
สาระสาคัญของผลกระทบและข้อจากัดดังกล่าวต่อการปฏิบตั ิงาน และจะต้องเปิ ดเผย
๑๘

ข้อมูลหรื อเหตุ การณ์ ดงั กล่ าวให้ชัดเจนให้ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทราบ โดยอาจแจ้งคาโต้แย้ง
หรื อหาทางแก้ไขอย่างเหมาะสม ก่อนที่จะรับหรื อปฏิเสธการปฏิบตั ิงาน
หมวดที่ ๔ การรักษาความลับ
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๔
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งไม่นาข้อมูลที่เป็ นความลับขององค์กรที่ตนได้มาจากการ
ปฏิ บตั ิงานวิชาชี พ และความสัมพันธ์ ในทางธุ รกิ จ รวมทั้งความลับขององค์กรที่ตน
สังกัดไปเปิ ดเผยต่อบุ คคลที่ไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องได้รับทราบ โดยไม่ได้รับอนุ ญาตจาก
องค์กร เว้นแต่ในกรณี ที่เป็ นการเปิ ดเผยตามสิ ทธิ หรื อหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
หรื อในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
คาชี้แจง
ข้อพิจารณาในการรักษาความลับ รวมถึงกรณี ต่างๆ ดังต่อไปนี้ เช่น
(ก) ผูท้ าบัญชี จะต้องเก็บรักษาความลับของข้อมูลตลอดเวลา โดยจะต้องใช้ความ
ระมัด ระวัง ต่ อ สถานการณ์ ที่ อ าจท าให้ มี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล ได้โ ดยไม่ ต้ ัง ใจ
โดยเฉพาะในระหว่างการติดต่อหรื อมีความสัมพันธ์กบั หุ ้นส่ วนหรื อพันธมิตร
ทางธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน มาเป็ นระยะเวลานาน บุ ค คลใกล้ชิ ด ภายใน
ครอบครัว บิดามารดา คู่สมรส หรื อบุคคลที่อยูภ่ ายใต้การอุปการะของผูท้ าบัญชี
(ข) ผูท้ าบัญชี จะต้องเก็บรั กษาความลับของข้อมูลที่ ได้รับจากบุคคลที่ อยู่ระหว่าง
พิ จารณารั บ เป็ นลู ก ค้า หรื อจากองค์ก รที่ ต้องการใช้บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ซึ่ ง อยู่
ระหว่างพิจารณาว่าจ้างผูท้ าบัญชี
(ค) ผูท้ าบัญชี ตอ้ งจัดให้มีระบบที่เพียงพอในการติดตามควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่า
ผูป้ ฏิบตั ิงานภายใต้การควบคุมดูแลของตนเองและบุคคลที่ตนได้ขอคาแนะนา
หรื อขอความช่ วยเหลื อมี ก ารถื อปฏิ บ ตั ิ ตามหลัก การพื้ นฐานเกี่ ย วกับ การเก็ บ
รักษาความลับของข้อมูล
(ง) ผูท้ าบัญชีจะต้องเก็บรักษาความลับของข้อมูลแม้ในกรณี ที่ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูท้ าบัญชี กบั ลูกค้าหรื อผูว้ า่ จ้างจะสิ้ นสุ ดลงแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตามในกรณี ที่มี
การเปลี่ ยนแปลงองค์กรที่สังกัดหรื อผูว้ ่าจ้าง หรื อในกรณี ที่มีการรับลูกค้าใหม่
ผูท้ าบัญชีสามารถนาประสบการณ์ ที่ตนได้มาจากการให้บริ การทางวิชาชี พแก่
ลู ก ค้า หรื อ ผู ้ว่ า จ้า งรายเดิ ม มาใช้ แต่ จ ะต้อ งไม่ ใ ช้ ห รื อ เปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ เ ป็ น
ความลั บ ซึ่ งตนได้ ล่ ว งรู ้ ห รื อได้ ม าจากการให้ บ ริ การทางวิ ช าชี พ และ
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่ผา่ นมา
ผูท้ าบัญชีสามารถเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับขององค์กร ในกรณี ที่เป็ น
๑๙

หน้าที่หรื อความรับผิดชอบตามกฎหมาย หรื อโดยสิ ท ธิ หรื อหน้าที่ที่กาหนด
ไว้ในกฎหมาย หรื อในฐานะผูท้ าบัญชี ที่จะต้องเปิ ดเผย ดังนี้
(ก) ตัวอย่า งการเปิ ดเผยตามสิ ท ธิ หรื อหน้า ที่ ที่ ก าหนดไว้ใ นกฎหมายใน
ฐานะผูท้ าบัญชี
๑) การแสดงหรื อ จัด ส่ ง เอกสารหลัก ฐานภายใต้ก ระบวนการตาม
กฎหมาย
๒) การเปิ ดเผยต่ อ องค์ ก รที่ ท าหน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลผู ้ ท าบั ญ ชี ใน
กระบวนการตรวจสอบด้านคุณภาพ (quality review)
๓) การเปิ ดเผยต่ อองค์ก รที่ ท าหน้า ที่ ก ากับ ดู แ ลผูท้ าบัญ ชี ห รื อ การ
เปิ ดเผยต่ อ หน่ ว ยงานก ากับ ดู แ ลในกระบวนการไต่ ส วนหรื อ
ตรวจสอบ
๔) การเปิ ดเผยภายใต้กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายเพื่อแสดงว่า
ตนได้ปฏิบตั ิหน้าที่เยีย่ งผูท้ าบัญชีที่ดี
๕) การเปิ ดเผยตามข้ อ บั ง คั บ ของมาตรฐานทางวิ ช าชี พและ
จรรยาบรรณของผูท้ าบัญชี
(ข) ในการตัดสิ นใจว่าจะเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับหรื อไม่ ผูท้ าบัญชี ควร
พิจารณาประเด็นต่อไปนี้
๑) ความเสี ยหายที่ อาจจะเกิ ดขึ้นต่อผลประโยชน์ของบุ คคลทุ กฝ่ าย
รวมถึ งบุคคลที่สามจากการเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับ แม้วา่ จะ
ได้รับความเห็นชอบจากลูกค้าหรื อฝ่ ายบริ หารแล้วก็ตาม
๒) ข้อมูลที่เป็ นความลับนั้น ผูท้ าบัญชี ได้รับรู ้ และมีขอ้ มูลสนับสนุ น
เพียงพอในระดับที่เป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิหรื อไม่ สาหรับในบาง
สถานการณ์ ถ้าข้อมูลที่เป็ นความลับเกี่ยวข้องกับความจริ งที่ยงั ไม่
มี ข้อ มู ล สนับ สนุ น ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ มี ค วามครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ห รื อ
ข้อสรุ ปที่ ย งั ไม่มี ขอ้ มู ลสนับ สนุ น แต่มี ความจาเป็ นต้องเปิ ดเผย
ข้อ มู ล ที่ เ ป็ นความลับ นั้ น ผู ้ท าบัญ ชี ค วรใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ เกี่ ย วกับ
ประเภทของการเปิ ดเผย รู ปแบบและวิธีก ารที่ เหมาะสมในการ
เปิ ดเผย ตลอดจนบุ คคลที่ สมควรจะได้รับข้อมูลที่ เป็ นความลับ

๒๐

ข้ อบังคับ ข้อ ๑๕

คาชี้แจง

โดยจะต้องมัน่ ใจว่าบุคคลที่จะได้รับข้อมูลที่เป็ นความลับนั้นเป็ น
บุคคลที่สมควรจะได้รับข้อมูลนั้น
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งไม่นาข้อมูลที่เป็ นความลับขององค์กร ที่ตนได้มาจากการ
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพ และความสัมพันธ์ในทางธุ รกิจ รวมทั้งความลับขององค์กรที่ตน
สังกัด ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรื อบุคคลอื่นโดยมิชอบ
ในการปฏิบตั ิงาน ผูท้ าบัญชีอาจล่วงรู ้หรื อได้มาซึ่ งข้อมูลใด ๆ ที่พึงถือเป็ น
ความลับของกิจการที่ตนให้บริ การหรื อปฏิบตั ิงาน ผูท้ าบัญชีจะต้องไม่นาข้อมูลนั้นไป
เปิ ดเผย ทั้งนี้รวมถึงการที่ผทู ้ าบัญชีหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูท้ าบัญชีจะต้องไม่นาข้อมูลที่
ได้มาในระหว่างการปฏิบตั ิงานไปใช้หรื อเป็ นที่ประจักษ์ชดั ว่าได้ใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง หรื อเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก เช่น แนะนาให้คนใกล้ชิดหรื อเครื อญาติ
ไปซื้ อ หุ ้ น เป็ นการล่ ว งหน้า ก่ อ นที่ บ ริ ษ ัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ที่ ต นเอง
ปฏิ บ ัติ ง านอยู่ จ ะเพิ่ ม ทุ น หรื อ ซื้ อ หุ ้ น ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ก่ อ นที่ บ ริ ษ ัท จะประกาศ
จ่ายเงินปั นผล

หมวดที่ ๕ ความรับผิดชอบต่ อผู้รับบริการ
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๖
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งมีความรับผิดชอบตามกรอบวิชาชีพบัญชี ต่อผูร้ ับบริ การ
คาชี้แจง
(๑) ในกรณี ผทู้ าบัญชีที่ให้บริ การรับจ้างทาบัญชีหรื อสานักงานบัญชีตอ้ งมีความ
รับผิดชอบตามกรอบวิชาชีพบัญชีต่อผูร้ ับบริ การ ดังนี้
(ก) เมื่ อผูท้ าบัญชี ได้ให้บ ริ ก ารทางบัญชี ต่อผูร้ ั บบริ ก ารเสร็ จแล้ว ต้องส่ งคื น
เอกสารการบัน ทึ ก บัญ ชี และข้อ มู ล การบัน ทึ ก บัญ ชี คื น แก่ ผูร้ ั บ บริ ก าร
โดยเร็ ว
(ข) ในกรณี ที่ เกิ ดปั ญหาต้องหยุดการให้บ ริ การ เช่ น ไม่ ได้รับค่ าธรรมเนี ย ม
วิชาชี พเป็ นเวลานานเกิ นกว่า ๓ เดื อน ต้องแจ้งยกเลิ กการให้บริ การทาง
บัญชีต่อผูร้ ับบริ การภายในระยะเวลาอันสมควร
(ค) ผูท้ าบัญชี ตอ้ งไม่ละทิ้งการปฏิ บตั ิงานที่รับไว้แล้ว หรื อปฏิบตั ิงานไม่เสร็ จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่ได้แจ้งให้
ผูว้ ่าจ้างทราบ ซึ่ งถื อว่า ผูท้ าบัญชี ขาดความรั บผิดชอบต่อลู กค้า และอาจ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ลูกค้า
(ง) ผูท้ าบัญชีตอ้ งไม่จดั ทาหลักฐานเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อแนะนาให้ผวู ้ า่ จ้าง
เสี ยภาษี อากรไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่ งจะทาให้บญ
ั ชี และงบการเงิ นที่
๒๑

ข้ อบังคับ ข้ อ ๑๗
คาชี้แจง

นาส่ งหน่วยงานราชการแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และเกิ ดความเสี ยหายแก่
ส่ วนราชการหรื อหน่ วยงานอื่ นของรั ฐและผูอ้ ื่ น หากนาผลงานของผูท้ า
บัญชีไปใช้
(๒) ในกรณี ผทู ้ าบัญชีในองค์กร ต้องมีความรับผิดชอบตามกรอบวิชาชีพบัญชี ดังนี้
(ก) ผูท้ าบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
(ข) ในกรณี ที่ ไ ด้รั บ มอบหมายให้ป ฏิ บ ตั ิ ห น้า ที่ ต่า งจากมาตรฐานการบัญ ชี
จะต้องชี้ แจงให้เป็ นที่ประจักษ์วา่ มาตรฐานการบัญชี ที่ถูกต้องเป็ นอย่างไร
แต่ถา้ ยังมีปัญหาให้ปรึ กษาสภาวิชาชีพบัญชีฯ
(ค) ผูท้ าบัญ ชี ต้องไม่ ล ะทิ้ ง การปฏิ บ ตั ิ ง านที่ ไ ด้รับมอบหมายและปฏิ บตั ิ ใ ห้
ทันเวลาที่กาหนดไว้ ในกรณี ถ้ามีปัญหาล่าช้าให้แจ้งผูร้ ับผิดชอบทราบถึ ง
สาเหตุ
(ง) ผูท้ าบัญชี ต้องมี ส่วนร่ วมในการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย
ผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี ต้องปฏิบัติงานตามกรอบวิชาชี พบัญชี เพือ่ ให้ เกิดความ
น่ าเชื่ อถือและมีประโยชน์ ต่อผู้รับบริการ
ผูท้ าบัญชีที่ให้บริ การรับจ้างทาบัญชีหรื อสานักงานบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานให้
เกิดความน่าเชื่อถือและเป็ นประโยชน์ต่อบุคคลต่างๆ ภายใต้กรอบวิชาชีพ
ผูท้ าบัญชีตอ้ งให้ความร่ วมมือซึ่ งกันและกัน ในการส่ งเสริ มและพัฒนาวิชาชีพ
และสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างผูท้ าบัญชี ด้วยกันจนก่ อให้เกิ ดผลงานของผูท้ า
บัญชี ที่เป็ นที่เชื่ อถื อของบุคคลหลายฝ่ ายซึ่ งอาจรวมทั้งสาธารณชน ผูท้ าบัญชี จึงต้อง
ปฏิ บ ตั ิ ตนเพื่ อรั ก ษาจรรยาบรรณแห่ ง วิช าชี พ ทั้ง นี้ เพื่ อเป็ นการรั ก ษาและส่ ง เสริ ม
เกียรติศกั ดิ์แห่งวิชาชีพ เช่น
(ก) ไม่ ก ล่ า วเกิ นจริ ง เกี่ ย วกับ บริ ก ารที่ ตนสามารถให้ไ ด้ คุ ณ สมบัติข องตน หรื อ
ประสบการณ์ที่มี
(ข) ไม่ใส่ ร้ายป้ ายสี ดูถูกเหยียดหยามงานของผูท้ าบัญชีอื่น
(ค) ไม่เป็ นผูถ้ ู กศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรื อผูอ้ ยู่ในระหว่างสถานะเป็ นบุคคล
ล้มละลาย

๒๒

(ง) ไม่กระทาความผิดทางอาญาจนได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
เว้นแต่โทษที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรื อลหุ โทษ
นอกจากนี้ผทู ้ าบัญชียงั พึงบาเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์แก่สังคมโดยส่ วนรวม
หมวดที่ ๖ ความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น ผู้เป็ นหุ้นส่ วน บุคคลหรือนิติบุคคลทีผ่ ้ ปู ระกอบวิชาชี พบัญชี
ปฏิบัติหน้ าทีใ่ ห้
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๘
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมทางธุ รกิจขององค์กรที่ตนสังกัด
คาชี้แจง
ผูท้ าบัญชีในองค์กรนอกจากจะต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของผูท้ าบัญชีแล้ว
กฎหมายยังกาหนดให้ตอ้ งมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ น้ ผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน บุคคล หรื อนิติ
บุคคลที่ผปู ้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ปฏิบตั ิหน้าที่ให้ ซึ่ งในข้อบังคับนี้ ได้ระบุให้ผทู ้ าบัญชี
จะต้องปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมทางธุ รกิจขององค์กรที่ตนสังกัดด้วย ดังนั้นข้อบังคับนี้ จะ
ทาให้มี ความแตกต่ างกันในแต่ล ะองค์กรที่ มี จริ ย ธรรมทางธุ รกิ จที่ แตกต่ างกันด้วย
ตามแต่ความเคร่ งครั ดของจริ ยธรรมที่ องค์กรนั้นกาหนดไว้ ในกรณี ที่ องค์กรไม่ไ ด้
กาหนดเรื่ องจริ ยธรรมไว้ชดั เจน ผูท้ าบัญชีตอ้ งใช้จริ ยธรรมของธุ รกิจโดยทัว่ ไปแทน
ข้ อบังคับ ข้อ ๑๙
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต อุทิศตน ทุ่มเท ดูแล
ทรัพย์สินขององค์กรที่ตนสังกัด
คาชี้แจง
ในการปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้ให้ใช้คาชี้แจงในหมวด ๒ ข้อ ๑๑ ความซื่อสัตย์
สุ จริ ตมาเป็ นแนวในการปฏิ บตั ิ ไ ด้ ซึ่ งในข้อบัง คับ นี้ ได้เพิ่ม เรื่ องการดู แลทรั พ ย์สิ น
องค์กรที่ตนสังกัดไว้ดว้ ย ดังนั้น ผูท้ าบัญชี จะต้องจัดให้มีหรื อให้คาแนะนาระบบงาน
บริ หารสิ นทรัพย์ให้เหมาะสมกับขนาดขององค์กร เช่น การจัดให้มีทะเบียนสิ นทรัพย์
ที่ถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีสินทรัพย์ และการตรวจนับอย่างเพียงพอ
ข้ อบังคับ ข้อ ๒๐
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งใช้เวลา และทรัพย์สินขององค์กรที่ตนสังกัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด ไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อบุคคลที่สามทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม
คาชี้แจง
ข้อบังคับนี้กาหนดให้ผทู ้ าบัญชีในองค์กรต้องใช้เวลา และทรัพย์สินของ
องค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ซึ่ งมีเจตนาให้ใช้เวลาและทรัพย์สินเยี่ยงวิญญูชนในการ
ปฏิ บตั ิ งานให้บรรลุ ตามเป้ าหมายขององค์กร ในเรื่ องการใช้เวลาอย่า งน้อยต้องมา
ปฏิบตั ิงานตามระยะเวลา ซึ่ งรวมถึงการป่ วย สาย ลา ที่เป็ นข้อบังคับในระเบียบการ
บุ ค คลหรื อ สั ญ ญาจ้า งในบางกรณี อ าจจะต้อ งมี ก ารท างานล่ ว งเวลาเพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้ าหมายที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ให้ การใช้ทรัพย์สินขององค์กรก็ตอ้ งมีการระมัดระวังไม่ให้
๒๓

ข้ อบังคับ ข้อ ๒๑

คาชี้แจง

ข้ อบังคับ ข้อ ๒๒
คาชี้แจง

เสี ยหาย สู ญหาย โดยการประมาทเลินเล่อ รวมทั้งการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดให้กบั
องค์กร เช่ น การใช้รถยนต์พาหนะในการปฏิ บตั ิงานของกิ จการด้วยความระมัดระวัง
นอกจากนี้ จะต้องไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม เช่ น
ไม่ใช้รถยนต์ขององค์กรในงานส่ วนตัว ยกเว้นองค์กรนั้นอนุ ญาตไว้ หรื อยินยอมให้
บุคคลที่สามนารถยนต์ไปใช้งาน เป็ นต้น
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ต้องเปิ ดเผยความสัมพันธ์กบั องค์กร สถาบัน ธุ รกิจภายนอก
หรื อความสัมพันธ์ทางเครื อญาติ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
ผูท้ าบัญชีในองค์กรพึงระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
องค์กร เช่น ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ไม่วา่ จะเป็ นตัวเงิน/สิ นทรัพย์ หรื อประโยชน์อื่นๆ ที่
เกิ นกว่า ระเบี ย บขององค์กรก าหนดไว้ เมื่ อมี กรณี ที่ ก่ อให้เกิ ดผลประโยชน์ข ดั แย้ง
ถึงแม้จะมีการอนุ มตั ิตามหลักเกณฑ์แล้วก็ตาม ก็ตอ้ งเปิ ดเผยความสัมพันธ์กบั องค์กร
เช่ น การเป็ นกรรมการ และ/หรื อ ผู ้ถื อ หุ ้ น ในองค์ ก รอื่ น ที่ เ ป็ นสาระส าคัญ ที่ จ ะ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์น้ นั รวมถึงให้ระบุจานวนเงิ น สิ นทรัพย์ หรื อ
ประโยชน์อื่นไว้ให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้รวมถึ งความสัมพันธ์ทางเครื อญาติ ที่ สานักงาน
คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) ก าหนดไว้ใ ห้ต้อ ง
เปิ ดเผยความสัมพันธ์ของญาติสนิท ได้แก่ คู่สมรส บิดามารดา บุตรและคู่สมรส พี่นอ้ ง
ที่ จะมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่ งควรเปิ ดเผยในลักษณะเดี ยวกับคาชี้ แจงใน
หมวดที่ ๔ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ เรื่ อง การรักษาความลับ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ต้องไม่กระทาการใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสี ยง และการ
ดาเนินการขององค์กรที่ตนสังกัด
ข้อบังคับจรรยาบรรณ ได้กาหนดเรื่ องความเสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์แห่งวิชาชีพ
บัญชี ไว้แล้ว โดยการกระทาใดๆ ที่เป็ นเหตุให้ผทู้ าบัญชี ในองค์กรจะต้องได้รับโทษ
การประพฤติผดิ จรรยาบรรณ ตามมาตรา ๔๙ ซึ่งจะมีคานิยามไว้ในข้อ ๓ ของข้อบังคับ
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ซึ่ งรวมถึงเคยถูกเพิกถอนใบอนุ ญาตในการ
ประกอบวิช าชี พบัญชี จากหน่ วยงานราชการหรื อสถาบันวิชาชี พบัญชี อื่นที่ ควบคุ ม
หรื อกากับดูแล ซึ่ งเป็ นเรื่ องเฉพาะตัวของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่ทาให้มีผลกระทบ
ต่อชื่ อเสี ยงและการดาเนิ นการขององค์กร นอกจากนี้ ถ้าผูท้ าบัญชี ประพฤติ ผิดตาม
ข้อบังคับ จรรยาบรรณและมีก ารพิ จารณาโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณของสภา
๒๔

ข้ อบังคับ ข้อ ๒๓

คาชี้แจง

วิชาชี พบัญชี จนถึ งที่สุดแล้วว่าผิดจริ ง ก็ถือว่ามีการกระทาที่ส่งผลกระทบต่อชื่ อเสี ยง
และการดาเนินการขององค์กรที่ตนสังกัดด้วย
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ต้องใช้วจิ ารณญาณอย่างรอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบตั ิงาน
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กรที่ตนสังกัด รวมถึงนายจ้าง (ผูถ้ ือหุ ้น ผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน
เจ้าของ) ของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ผูท้ าบัญชีในองค์กรต้องมีความรู้ความสามารถและปฏิบตั ิตามมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานตามข้อบังคับ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ เมื่อได้ปฏิบตั ิตามข้อบังคับและคาชี้ แจง
แล้วอย่า งถู ก ต้อง จึ งจะถื อว่า ได้ใ ช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบและมี เหตุ ผ ลในการ
ปฏิบตั ิงานเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อบรรลุเป้ าหมายและประโยชน์ขององค์กรที่
ตนสังกัด รวมทั้งการปฏิ บตั ิงานให้นายจ้างตามที่ระเบียบหรื อสัญญาจ้างที่กาหนดไว้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล

หมวดที่ ๗ ความรับผิดชอบต่ อเพือ่ นร่ วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทัว่ ไป
ข้ อบังคับ ข้อ ๒๔
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งไม่แย่งงานวิชาชีพบัญชีจากผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีดา้ น
เดียวกันรายอื่น
คาชี้แจง
การไม่แย่งงานวิชาชีพบัญชีจากผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีดา้ นเดียวกันรายอื่น
เป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับสานักงานทาบัญชี หรื อผูท้ าบัญชี ที่ให้บริ การรั บจ้างทาบัญชี
โดยเฉพาะไม่รวมถึงการสมัครงานของผูท้ าบัญชีในองค์กร
ผูท้ าบัญ ชี จ ะต้อ งไม่ เ สนอตนเองเข้า รั บ งานของกิ จ การใดที่ ผูท้ าบัญ ชี อื่ น
ปฏิ บ ัติ ง านอยู่ แ ล้ ว ไม่ ว่ า จะด้ว ยวิ ธี ก ารใด ๆ ทั้ง นี้ รวมถึ ง การไม่ ยิ น ยอมให้ ผู ้อื่ น
ดาเนินการแทนด้วย
กรณี ดงั ต่อไปนี้ถือว่าไม่เป็ นการแย่งงานจากผูท้ าบัญชีอื่น เช่น
(ก) ได้รับการยินยอมจากผูท้ าบัญชีคนก่อน
(ข) มีเหตุอนั ควรเชื่อว่าลูกค้าได้ถอนผูท้ าบัญชี คนก่อนจากการเป็ นผูท้ าบัญชี ของเขา
แล้ว
(ค) ผูท้ าบัญชี ที่ปฏิ บตั ิงานอยูไ่ ด้ปฏิ เสธหรื อแสดงความไม่สมัครใจที่จะทาบัญชี ให้
ลูกค้านั้นต่อไปแล้ว
กรณี ต่อไปนี้ถือว่าผูท้ าบัญชีแย่งงานจากผูท้ าบัญชีอื่น เช่น
(ก) ผูท้ าบัญชี ส่งหนังสื อเวียนและให้ข่าวสารในรู ปแบบหรื อสื่ อต่างๆ เพื่อชักชวน
ให้ ม าท าบัญ ชี ก ับ ตนแก่ ลู ก ค้า ของผูท้ าบัญ ชี อื่ น โดยมิ ไ ด้รั บ การร้ อ งขอโดย
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หนังสื อเวียนนั้นมีชื่อ ที่อยู่ ของผูท้ าบัญชี และสานักงานของผูท้ าบัญชี ดว้ ย เว้น
แต่กิจการที่ยงั ไม่มีผทู ้ าบัญชี
(ข) ผูท้ าบัญชี เสนอค่ าธรรมเนี ยมวิช าชี พ ในการรั บ งานต่ า กว่าผูท้ าบัญชี รายก่ อน
อย่างมีนยั สาคัญโดยไม่มีเหตุอนั ควร
(ค) ผูท้ าบัญ ชี อ อกหนัง สื อ ถึ ง กิ จ การที่ ไ ม่ ใ ช่ ลู ก ค้า ของตนเพื่ อ เสนอบริ ก ารด้า น
วิชาชีพบัญชี เว้นแต่ได้รับการทาบทามจากกิจการนั้นมาก่อน
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งไม่ปฏิบตั ิงานทางวิชาชีพบัญชีเกินกว่าที่รับมอบหมายจาก
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีรายอื่น
ผูท้ าบัญชีที่ให้บริ การรับจ้างทาบัญชีหรื อสานักงานบัญชี ต้องไม่ปฏิบตั ิงาน
เกินกว่าที่ได้รับมอบหมายจากผูท้ าบัญชีอื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผูม้ อบหมายนั้น
ในกรณี ผทู้ าบัญชี ได้รับมอบหมายจากผูท้ าบัญชี อื่นให้ปฏิ บตั ิงาน ผูท้ าบัญชี
นั้น จะต้องไม่ปฏิ บตั ิงานเกิ นกว่าที่ได้รับมอบหมายจากผูท้ าบัญชี อื่น ในกรณี ที่ลูกค้า
ของผูท้ าบัญชี อื่นขอร้ องให้ทางานเกิ นขอบเขตที่ ได้รับมอบหมายจากผูท้ าบัญชี อื่น
ผูท้ าบัญ ชี จ ะต้อ งแจ้ง ให้ ผู ้ท าบัญ ชี ที่ ม อบหมายนั้น ทราบเสี ย ก่ อ น และจะต้อ งไม่
พยายามหาลู่ทางที่จะให้ลูกค้าว่าจ้างให้ตนทางานใด ๆ เพิ่มเติม เช่น
นาย ข ผูท้ าบัญชีของบริ ษทั ก มีความจาเป็ นต้องเดินทางไปต่างประเทศ
เป็ นเวลา ๓ เดือน จึงมอบหมายให้ นาย ค ผูท้ าบัญชี ปฏิ บตั ิงานด้านบัญชี ที่ เกี่ ยวกับ
ลูกหนี้ ของบริ ษทั ก แทนตน นาย ค ได้ถือโอกาสขณะที่ นาย ข ไม่อยูร่ ่ วมปฏิ บตั ิงาน
ของบริ ษ ัท ก ปฏิ บ ัติ ง านเกิ น กว่า ที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจากนาย ข ดัง นี้ ถื อ ว่า นาย ค
ปฏิบตั ิงานเกินกว่าที่ได้รับมอบหมายจากผูท้ าบัญชีอื่น
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งไม่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับงานของตนเกินความเป็ นจริ งไม่โอ้
อวด หรื อเปรี ยบเที ยบตนหรื อองค์กรที่ ตนสัง กัดอยู่กบั ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ด้า น
เดียวกันรายอื่น หรื อองค์กรที่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพบัญชีดา้ นเดียวกันรายอื่นสังกัดอยู่
ผูท้ าบัญชีที่ให้บริ การรับจ้างทาบัญชี หรื อสานักงานบัญชี ต้องไม่ให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับการบริ การของตนเกินความจริ งโดยการอวดอ้างหรื อเปรี ยบเทียบตนเอง หรื อ
สานักงานที่ตนเองสังกัดอยูก่ บั ผูท้ าบัญชีอื่น หรื อสานักงานที่ผทู ้ าบัญชีอื่นสังกัดอยู่
ผูท้ าบัญชีตอ้ งไม่ให้ขอ้ มูลที่เกินสมควรหรื อไม่เป็ นจริ ง หรื อยินยอมให้ผอู้ ื่น
ให้ขอ้ มูลที่เกินสมควรหรื อไม่เป็ นจริ ง ด้วยประการใดๆ ซึ่ งการประกอบวิชาชีพบัญชี
ผูท้ าบัญชี ควรจะได้ลูกค้าจากความเชื่ อถือในผลงานของผูท้ าบัญชี ไม่ควรจะได้ลูกค้า
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ด้วยวิธีการให้ขอ้ มูลที่เกิ นสมควรหรื อไม่เป็ นจริ ง รวมทั้งการชักจูงหรื อจูงใจเพื่อให้
บุคคลอื่นเห็ นคล้อยตามในลักษณะที่เป็ นการกระทาอันเป็ นเท็จ ทาให้เข้าใจผิดหรื อ
หลอกลวงให้หลงเชื่อไม่วา่ ด้วยวิธีการใดๆ เพราะการเสนอตนเองต่อสาธารณชน โดย
การประกาศหรื อให้ขอ้ มูลที่เกิ นสมควรหรื อไม่เป็ นจริ ง อาจทาให้ภาพพจน์ของงาน
วิชาชีพบัญชีเสี ยไป
ในกรณี ที่ผทู้ าบัญชีได้รับการทาบทามเพื่อให้บริ การทางวิชาชีพกับลูกค้าโดย
การแนะนาจากบุคคลที่ส าม ผูท้ าบัญชี ยงั ต้องมีความรับผิดชอบในการพิจารณาให้
แน่ ใจว่าการได้มาซึ่ งลู กค้าจากการแนะนาของบุ คคลที่สามนั้นอยู่ในขอบเขตตามที่
กาหนดไว้ในกฎหมายที่ไม่ยินยอมให้ผอู ้ ื่นให้ขอ้ มูลที่เกินสมควรหรื อไม่เป็ นจริ ง ด้วย
ประการใด ๆ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งไม่ให้หรื อรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรื อประโยชน์ใด ๆ เพื่อ
เป็ นการจูงใจให้บุคคลอื่นแนะนาหรื อจัดหางานวิชาชีพบัญชีมาให้ตน
๑) ในกรณี ของผูท้ าบัญชีที่เป็ นสานักงานหรื อผูท้ าบัญชีที่ให้บริ การรับจ้างทาบัญชีให้
ธุ รกิจทัว่ ไป มีขอ้ พิจารณาดังนี้
 ผูท้ าบัญชี ตอ้ งไม่ให้หรื อรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรื อประโยชน์ใดๆ เพื่อเป็ นการ
จูงใจให้บุคคลอื่นแนะนาหรื อจัดหางานมาให้ตนทา
 ผู ้ท าบัญ ชี ต้อ งไม่ ใ ห้ ห รื อรั บ ว่ า จะให้ ท รั พ ย์สิ น หรื อประโยชน์ ใ ดๆ เช่ น
ค่าตอบแทน ค่าบริ การ หรื อรางวัลใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นเพื่อเป็ นการตอบแทน
สาหรับการแนะนาลูกค้าหรื อจัดหางานมาให้ตนทา
กรณี ต่อไปนี้ อาจถือว่าผูท้ าบัญชี ให้หรื อรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรื อประโยชน์ใด ๆ เพื่อ
เป็ นการจูงใจให้บุคคลอื่นแนะนาหรื อจัดหางานมาให้ตนทา เช่น
(ก) ผูท้ าบัญชีรับว่าจะให้ค่านายหน้าแก่บุคคลที่จดั หางานมาให้ตน
(ข) ผู้ท าบัญ ชี รั บ ว่ า จะช่ ว ยแนะน าลู ก ค้ า ให้ ก ั บ บริ ษัท สถาบัน การเงิ น หรื อ
สานักงานวิชาชีพอื่น หากบุคคลเหล่านั้นจะจัดหางานด้านบัญชีมาให้
(ค) ผู ้ท าบัญ ชี ใ ห้ ห รื อรั บ ว่ า จะให้ ท รั พ ย์สิ น หรื อประโยชน์ ใ ดๆ ที่ เ กิ น ความ
เหมาะสมเพื่อเป็ นการจูงใจให้บุคคลอื่นแนะนาหรื อจัดหางานมาให้ตนทา
๒) ในกรณี ของผูท้ าบัญชีในองค์กร มีขอ้ พิจารณาดังนี้
ผูท้ าบัญชีในองค์กรจะต้องไม่ให้หรื อรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรื อประโยชน์ใดๆ
ที่ จะส่ ง ผลต่ อกระบวนการตัดสิ นใจของผูม้ ี อานาจในองค์ก รดาเนิ นการไปโดยไม่
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เหมาะสม เพื่อให้ตนเองได้รับผลประโยชน์เกินกว่าที่ควรจะเป็ น เช่นได้เลื่อนตาแหน่ง
งานที่ สู ง ขึ้ นหรื อ เพื่ อให้ไ ด้ม าซึ่ ง ความลับ ของคู่ แข่ ง ขัน เมื่ อ มี ค วามจ าเป็ นต้อ งให้
ทรัพย์สินหรื อผลประโยชน์จะต้องมีการปรึ กษากับผูบ้ งั คับบัญชาหรื อคณะกรรมการ
อิสระที่รับผิดชอบในการกากับดูแลกิ จการหรื อองค์กรวิชาชี พหรื อขอคาแนะนาด้าน
กฎหมาย เนื่องจากผูท้ าบัญชีไม่มีทางที่จะลดปั ญหาลงในระดับที่ยอมรับได้
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งไม่เรี ยกหรื อรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์จากบุคคลใดเมื่อ
บุคคลนั้นได้รับงานจากการแนะนาหรื อการจัดหางานของตนในฐานะที่เป็ นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชีขององค์กรนั้น
(๑) กรณี ของสานักงานบัญชีหรื อผูท้ าบัญชีที่ให้บริ การรับจ้างทาบัญชีให้ธุรกิจทัว่ ไป
มีขอ้ ควรพิจารณาดังนี้
ไม่เรี ยกหรื อรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์จากบุคคลใดเมื่อบุคคลนั้นได้รับงาน
จากการแนะนาหรื อการจัดหางานของตนในฐานะที่เป็ นผูท้ าบัญชีขององค์กรนั้น
ผูท้ าบัญชี ตอ้ งไม่เรี ยกหรื อรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์ใดๆ เช่ น ค่าตอบแทน
ค่าบริ การ หรื อรางวัลใดๆ จากบุคคลอื่นเพื่อเป็ นการตอบแทนจากการที่บุคคลอื่นนั้น
ได้รับงานจากกิจการที่ตนเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี และการได้รับงานของบุคคลอื่น
นั้น มาจากการแนะนาของตน
กรณี ต่อไปนี้ อาจถื อว่า ผูท้ าบัญชี เรี ย กหรื อรั บ ทรั พย์สิ นหรื อประโยชน์ จาก
บุคคลใด เมื่อบุคคลนั้นได้รับงานจากการแนะนาหรื อการจัดหางานของตนในฐานะที่
เป็ นผูท้ าบัญชีของกิจการนั้น เช่น
๑) นาย ก ผูท้ าบัญชี ของบริ ษทั ข แนะนาให้บริ ษทั ข ทาการประกันวินาศภัยกับ
บริ ษ ัท ค ประกันภัย และนาย ก ได้รับ ค่ า นายหน้า จากบริ ษ ัท ค ประกัน ภัย
จานวนหนึ่ง จากการแนะนางานให้
๒) การได้รับรายได้ค่านายหน้า หรื อรายได้ทานองเดี ยวกันจากการแนะนาลูกค้า
ของผูท้ าบัญชี
๓) ผูท้ าบัญชี แนะนางานให้นาย ง ได้ทางานกับบริ ษทั ข ซึ่ งตนเป็ นผูท้ าบัญชี อยู่
โดยตนเองเรี ยกค่าตอบแทนจากการแนะนางานนั้นจากนาย ง ด้วย
ในกรณี ที่ผทู้ าบัญชีได้ให้บริ การในการสรรหาบุคลากรระดับสู งให้กบั ลูกค้า
ผูท้ าบัญชี ควรพิจารณาถึ งปั จจัยต่างๆ เช่ น ตาแหน่ งของผูถ้ ูกว่าจ้าง หรื อลักษณะและ
ขอบเขตของงานที่ให้บริ การนั้นว่าจะมากระทบต่อการปฏิบตั ิงานทาบัญชี หรื อไม่ หาก
๒๘

ข้ อบังคับ ข้อ ๒๙

คาชี้แจง

ข้ อบังคับ ข้อ ๓๐

มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ ผูท้ าบัญชี ควรพิจารณาถอนตัวจากงานทาบัญชี หรื อถอน
ตัวจากการให้บริ การดังกล่ าว แต่อย่างไรก็ตาม หากรับงานในลักษณะดังกล่าว ผูท้ า
บัญชีตอ้ งไม่ตดั สิ นใจแทนลูกค้าเนื่องจาก อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(๒) ในกรณี ของผูท้ าบัญชีในองค์กร มีขอ้ พิจารณาดังนี้
ผูท้ าบัญชี ในองค์กรจะต้องไม่เรี ยกหรื อรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดอัน
เนื่องมาจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเอง เช่น ตกแต่งงบการเงินเพื่อให้ได้รับเงินรางวัล
จากผลก าไรเพิ่ ม ขึ้ น หรื อเพราะตนเองมี ก ารลงทุ นในหุ ้นขององค์ก รเป็ นมูล ค่ า ที่ มี
นัยสาคัญ หรื อได้รับหุ น้ หรื อสิ ทธิ การแปลงหุ ้นเมื่อมีผลประกอบการเกินกว่าเป้ าหมาย
เมื่อจะต้องรับทรัพย์สิ นหรื อผลประโยชน์ ควรมีมาตรการเพื่อตัดหรื อลดผลกระทบ
เช่น มีคณะกรรมการอิสระหรื อผูร้ ับผิดชอบในการกากับดูแลองค์กรกาหนดนโยบาย
และวิธี ป ฏิ บ ตั ิ ในเรื่ องจานวนและรู ป แบบการรั บ ผลประโยชน์ ดัง กล่ า ว หรื อมี ก าร
เปิ ดเผยการรั บ ผลประโยชน์ น้ ัน สอดคล้อ งกับ นโยบายภายใน หรื อ มี ก ารปรึ ก ษา
ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูร้ ับผิดชอบกากับดูแลองค์กรอย่างเหมาะสม
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งไม่กาหนดค่าธรรมเนียมหรื อค่าตอบแทน
ในการให้บริ การวิชาชีพบัญชีโดยมิได้คานึงถึงลักษณะ ความเสี่ ยง ความซับซ้อนและ
ปริ มาณของงานที่ตนให้บริ การหรื อมีส่วนร่ วมในการให้บริ การวิชาชีพบัญชี
ในกรณี ผทู ้ าบัญชีของสานักงานทาบัญชีกาหนดค่าธรรมเนียมหรื อ
ค่าตอบแทนโดยถื อเอาอัตราสู งต่ า ของยอดเงิ นหรื อของมูลค่ าทรั พย์สิ นของกิ จการ
หรื องานที่ตนให้บริ การวิชาชี พบัญชี หรื อตนมีส่วนร่ วมในการให้บริ การวิชาชี พบัญชี
สามารถกาหนดได้ แต่ตอ้ งคานึ งถึงลักษณะความเสี่ ยง ความซับซ้อน และปริ มาณของ
งานที่ตนให้บริ การหรื อมีส่วนร่ วมในการให้บริ การวิชาชีพบัญชียกตัวอย่าง เช่น
การคานวณค่าตอบแทนเป็ นเปอร์ เซ็นต์จากยอดสิ นทรัพย์รวมหรื อรายได้ โดย
มิ ไ ด้ค านึ ง ถึ ง จานวนรายการทางบัญชี ระยะเวลาที่ ใ ช้ใ นการท างาน ถื อว่าเป็ นการ
กาหนดค่าธรรมเนียมที่ไม่เหมาะสม
การกาหนดค่าธรรมเนียมหรื อค่าตอบแทนควรตระหนักถึงลักษณะความเสี่ ยง
ความซับซ้อนและปริ มาณของงานที่ ตนให้บริ ก ารหรื อมี ส่วนร่ วมในการให้บ ริ การ
วิชาชีพบัญชี
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งประพฤติปฏิบตั ิตนในทางที่ถูกที่ควรสานึกใน

๒๙

คาชี้แจง

หน้าที่ และไม่ปฏิบตั ิตนในลักษณะที่ทาให้เกิดความเสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์ แห่ งวิชาชี พ
บัญชี
ผูท้ าบัญชีจะต้องประพฤติตนในทางที่ถูกที่ควร สานึกในหน้าที่และไม่ปฏิบตั ิ
ตนในลักษณะที่ทาให้เกิดความเสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์แห่ งวิชาชี พบัญชี ผูท้ าบัญชี ตอ้ งไม่
ประพฤติตนที่ไม่เหมาะสม
“ความเสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า
(๑) การกระทาการใดๆ ที่เป็ นเหตุให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งได้รับโทษการ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณ ตามมาตรา ๔๙ โดยมีลกั ษณะการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(ก) ลงลายมื อ ชื่ อ แสดงความเห็ น ในการสอบบัญ ชี โ ดยมิ ไ ด้ ป ฏิ บ ัติ ง าน
ตรวจสอบใดๆ หรื อควบคุมการสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี
(ข) มี พ ฤติ ก รรมรั บ จ้า งลงลายมื อ ชื่ อ หรื อ ยอมให้ ใ ช้ ชื่ อ ทั้ง ที่ ไ ม่ ไ ด้มี ก าร
ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีหรื อมาตรฐานการบัญชี
(ค) แสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ นที่ นาส่ ง หน่ ว ยราชการหลายแห่ ง โดยงบ
การเงินแต่ละชุดแสดงข้อมูลต่างกันโดยไม่มีเหตุผลสมควร
(ง) แจ้งข้อความหรื อจัดทารวมถึงการใช้พยานหลักฐานอันเป็ นเท็จ หรื อรู ้อยูว่ า่
เป็ นพยานหลักฐานอันเป็ นเท็จ ไม่ว่าจะจัดทาโดยบุ ค คลใดก็ตามในการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี
(จ) แนะนาให้ผรู ้ ับบริ การเสี ยภาษีอากรไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยทุจริ ตหรื อ
มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากร
(ฉ) มีพฤติก รรมอื่ นๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิช าชี พบัญชี ก าหนดว่า เป็ น
พฤติกรรมอันนามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี
(๒) เคยถูกเพิกถอนใบอนุ ญาตในการประกอบวิชาชี พบัญชี จากหน่ วยงานราชการ
หรื อ สถาบัน วิ ช าชี พ อื่ น ที่ ค วบคุ ม และหรื อ ก ากับ ดู แ ล เนื่ อ งจากการประพฤติ ผิ ด
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในสาระสาคัญ
กรณี ดังต่ อไปนี้ ถื อว่าผูท้ าบัญชี ป ฏิ บตั ิ ง าน โดยนาความเสื่ อมเสี ย มาสู่ วิช าชี พ บัญชี
ตัวอย่างเช่น

๓๐

๑. นายสมชาย ลงลายมือชื่ อในฐานะผูท้ าบัญชี ของกิ จการ โดยที่ ตนเองมิได้มีส่วน
ร่ วมในการจัดทางบการเงินในครั้งนั้นหรื อ นายสมชาย ยินยอมให้ นายสมชาติ ลง
ลายมือชื่อของนายสมชายในฐานะผูท้ าบัญชีแทน
๒. นายสมยศ ผูท้ าบัญชี ได้นาใบเสร็ จรับเงินค่าเลี้ยงรับรองที่ออกโดยภัตตาคารลอย
ฟ้ าแห่งหนึ่งเป็ นจานวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ที่ผบู ้ ริ หารของกิจการ ไปเลี้ยงฉลองวัน
เกิดให้กลุ่มของเครื อญาติมาให้บนั ทึกบัญชี “ค่าเลี้ยงรับรองลูกค้า” ทั้ง ๆ ที่รู้อยูว่ า่
ข้อเท็จจริ ง มิใช่เป็ นการเลี้ยงรับรองลูกค้าของกิจการแต่อย่างใด
๓. สมศรี ในฐานะผูท้ าบัญชี แนะนาให้กิจการของลูกค้าขายสิ นค้าโดยไม่ตอ้ งออก
ใบกากับ ภาษี และไม่บนั ทึ ก บัญชี เป็ นรายได้ ทั้ง ๆ ที่ ตามข้อเท็จจริ งบริ ษทั ของ
ลู กค้าได้จดทะเบี ยนอยู่ในระบบภาษี มูล ค่าเพิ่ม โดยมี เจตนาที่ จะหลี กเลี่ ยงการ
ชาระภาษีในจานวนที่สูง การปฏิ บตั ิเช่ นนี้ ส่งผลให้บริ ษทั เสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลต่าไป

๓๑

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
(ฉบับที่ ๑๙)
เรื่อง จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เปน การสมควรกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผูซึ่งขึ้นทะเบียน
ไว กั บ สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการควบคุ ม ความประพฤติ แ ละการดํ า เนิ น งาน
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือผูซึ่งขึ้นทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญชี ใหถูกตองตามจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพบัญชี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ (๔) (๙) และ (๑๑) มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗
แหงพระราชบัญญัติวิช าชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ อัน เปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย สภาวิชาชีพบัญชี
จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๙) เรื่อง จรรยาบรรณ
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ขอบังคับ นี้ใ หใ ชบั งคับเมื่อ พน กําหนดสามเดือ นนับแตวัน ถัดจากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“ผูประกอบวิชาชีพบัญชี” หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพบัญชีดานการทําบัญชี ดานการสอบบัญชี
ดานการบัญชีบริหาร ดานการวางระบบบัญชี ดานการบัญชีภาษีอากร ดานการศึกษาและเทคโนโลยี
การบัญชี และบริการเกี่ยวกับการบัญชีดานอื่นตามที่กฎกระทรวงกําหนดใหเปนวิชาชีพบัญชี รวมทั้ง
ผูซึ่งขึ้นทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญชี และใหหมายรวมถึงหัวหนาคณะบุคคลหรือหัวหนาสํานักงาน
หรือผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล ตามมาตรา ๑๑ ดวย
“ผูซึ่งขึ้นทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญชี” หมายความวา ผูซึ่งขึ้นทะเบียนเพื่อเปนผูทําบัญชี
ตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๔๔ หรือที่จะมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

“ผูรับบริการ” หมายความวา ผูรับบริการ ตามมาตรา ๔๗ (๓) ไดแก
(๑) ผูวาจางผูประกอบวิชาชีพบัญชี และ/หรือ
(๒) สวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ และบุคคลอื่นที่ใชผลงานของผูประกอบ วิชาชีพบัญชี
ดวยความสุจริตและจําเปน
“ผูที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหนาที่ให” หมายความวา ผูที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติ
หนาที่ให อันไดแก ผูถือหุน ผูเปนหุนสวน บุคคลหรือนิติบุคคล ตามมาตรา ๔๗ (๔)
“ความโปรงใส” หมายความวา ภาพลักษณที่แสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบตาง ๆ
และมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดไว และไมปกปดขอเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเปนสาระสําคัญ
ซึ่งสามารถติดตามตรวจสอบได
“ความเปนอิสระ” หมายความวา การปฏิบัติหนาที่โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอื่นที่ทําให
เกิดความสงสัยในความเปนกลางหรือความเที่ยงธรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ความเปนอิสระนี้
จะตองเปนที่ประจักษ เพื่อใหผลงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชีเปนที่เชื่อถือได
“ความเที่ยงธรรม” หมายความวา การใชดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพโดยปราศจากความลําเอียง
อคติ ความขัดแยงทางผลประโยชน และอิทธิพลของบุคคลอื่น
“กรอบวิชาชีพบัญชี” หมายความวา หลักการ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติของวิชาชีพบัญชี
“ความซื่อสัตยสุจริต” หมายความวา การประพฤติอยางตรงไปตรงมา จริงใจ ซื่อตรงตอวิชาชีพ
ไมคดโกง ไมหลอกลวง ปฏิบัติงานบนหลักฐานที่เปนจริงและเชื่อถือได ไมอางหรือยินยอมใหบุคคลอื่น
อางวาไดปฏิบัติงานถาไมไดปฏิบัติงานจริง
“ความรูความสามารถ” หมายความวา การใชความรูความสามารถ ความชํานาญในการปฏิบัติ
วิช าชีพบั ญชีดวยความเอาใจใสอย างเต็มความสามารถ ความเพีย รพยายาม และความระมัดระวั ง
รอบคอบเพื่อ ที่จ ะปฏิ บัติห นา ที่ได อยา งมีป ระสิทธิ ภาพและประสิท ธิผ ล และมั่น ใจไดวา มีผ ลงาน
ทางวิชาชีพที่อยูบนพื้นฐานของกฎเกณฑ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และวิชาการที่เกี่ยวของ
“การรักษาความลับ” หมายความวา การไมนําขอมูลใด ๆ ที่โดยปกติองคกรไมไดเปดเผย
ตอสาธารณชนไปเปดเผย หรือใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือบุคคลอื่น เวนแตในกรณีที่เปนการเปดเผย
ตามสิทธิหรือหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายหรือในฐานะผูประกอบวิชาชีพบัญชี
“ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพบัญชี” หมายความวา
(๑) การกระทําการใด ๆ ที่เปนเหตุใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไดรับโทษการประพฤติผิด
จรรยาบรรณ ตามมาตรา ๔๙ โดยมีลักษณะการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
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(ก) ลงลายมือชื่อแสดงความเห็นในการสอบบัญชีโดยมิไดปฏิบัติงานตรวจสอบใด ๆ
หรือควบคุมการสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี
(ข) มีพฤติกรรมรับจางลงลายมือชื่อ หรือ ยอมใหใ ชชื่อ ทั้งที่ไมไดมีการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีหรือมาตรฐานการบัญชี
(ค) แสดงความเห็ น ต องบการเงิ น ที่ นํา ส งหนว ยราชการหลายแห ง โดยงบการเงิ น
แตละชุดแสดงขอมูลตางกันโดยไมมีเหตุผลสมควร
(ง) แจงขอความหรือจัดทํารวมถึงการใชพยานหลักฐานอันเปนเท็จ หรือรูอยูวาเปน
พยานหลักฐานอันเปนเท็จไมวาจะจัดทําโดยบุคคลใดก็ตามในการประกอบวิชาชีพบัญชี
(จ) แนะนําใหผูรับบริการเสียภาษีอากรไมถูกตองตามกฎหมาย โดยทุจริตหรือมีเจตนา
หลีกเลี่ยงภาษีอากร
(ฉ) มีพฤติกรรมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี กําหนดวาเปนพฤติกรรม
อันนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพบัญชี
(๒) เคยถู ก เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตในการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี จากหน ว ยงานราชการ
หรื อสถาบั น วิ ช าชี พอื่ น ที่ค วบคุ มและหรือ กํา กั บดู แ ล เนื่อ งจากการประพฤติ ผิด จรรยาบรรณของ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในสาระสําคัญ
ขอ ๔ ภายใตบังคับในหมวด ๒ ถึงหมวด ๗ ของขอบังคับนี้ ที่กําหนดใหผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติ หรืองดเวนการปฏิบัติใด ๆ ใหหมายความรวมถึง การกระทําของบุคคลอื่น ผูซึ่ง
(๑) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีรับรู หรือ
(๒) ผูประกอบวิชาชีพบัญชียินยอมใหอางชื่อ
ในการปฏิบั ติ หรืองดเวน การปฏิ บัติใ ด ๆ ซึ่งจะทําให เกิดการฝา ฝน หรือไมปฏิบั ติตาม
ขอบังคับฉบับนี้ เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอผูประกอบวิชาชีพบัญชีหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบดวย
ขอ ๕ ใหนายกสภาวิชาชีพบัญชี เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๖ จรรยาบรรณของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี นอกจากที่ กํ า หนดไว ใ นข อ บั ง คั บ นี้
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
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เพื่อใหกระบวนการบังคับใชจรรยาบรรณดําเนินโดยสะดวกรวดเร็วและเปนธรรม นายกสภา
วิชาชีพบัญชี โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี มีอํานาจออกขอกําหนดใด ๆ เกี่ยวกับ
การดังกลาว
ขอกําหนดนั้น ตองอยูภายในกรอบของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ และเมื่อ
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงใชบังคับได
ขอ ๗ ในกรณีที่มีปญหาการตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชีเปนผูวินิจฉัย และถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเปนที่สุด
หมวด ๒
ความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
ขอ ๘ ความโปรงใส
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงานดวยความโปรงใส
ขอ ๙ ความเปนอิสระ
(๑) ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต อ งใช ดุ ล ยพิ นิ จ และปฏิ บั ติ ง านอย า งเป น อิ ส ระภายใต
กรอบวิชาชีพบัญชี
(๒) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมปฏิบัติงานที่ตนขาดความเปนอิสระภายใตกรอบวิชาชีพบัญชี
ขอ ๑๐ ความเที่ยงธรรม
(๑) ผูประกอบวิช าชีพบัญชีตองปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม ซื่อตรงตอวิช าชีพ และตอง
ไมมีสวนไดเสียในงานที่ตนประกอบวิชาชีพ นอกจากคาตอบแทนที่ไดรับจากการประกอบวิชาชีพนั้น
(๒) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชดุลยพินิจบนหลักฐานที่เชื่อถือไดโดยปราศจากความมีอคติ
และความลําเอียง
(๓) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชดุลยพินิจอยางเที่ยงธรรมโดยหลีกเลี่ยงความสัมพันธหรือ
สถานการณใ ด ๆ ที่อาจทําใหผูประกอบวิช าชีพบัญชีไมสามารถปฏิบัติงานไดโดยโปรงใส อิสระ
และซื่อสัตยสุจริต
ขอ ๑๑ ความซื่อสัตยสุจริต
(๑) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงาน อยางตรงไปตรงมา จริงใจ ซื่อตรงตอวิช าชีพ
ไมคดโกง ไมหลอกลวง
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(๒) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงานตรงตามหลักฐานที่เปนจริง
(๓) ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต อ งไม อ า งหรื อ ยิ น ยอมให บุ ค คลอื่ น อ า งว า ได ป ฏิ บั ติ ง าน
โดยที่ไมไดมีการปฏิบัติงานจริง
หมวด ๓
ความรู ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ขอ ๑๒ ความรู ความสามารถ
(๑) ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต อ งใช ค วามรู ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ วิ ธี ป ฏิ บั ติ กฎหมาย
ที่เกี่ยวของ ความชํานาญและประสบการณทางวิชาชีพดวยความมีสติ เอาใจใสอยางเต็มความสามารถ
และระมัดระวังรอบคอบ
(๒) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองประกอบวิชาชีพ โดยมีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงาน
ใหสําเร็จได
(๓) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองประกอบวิชาชีพ ดวยความมุงมั่นและขยันหมั่นเพียร
(๔) ผูป ระกอบวิ ช าชี พบั ญ ชี ต อ งศึ ก ษาหาความรู แ ละความชํ านาญทางวิ ช าชี พเพิ่ ม เติ ม
อยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาความรูความสามารถใหทันสมัยอยูเสมอ
ขอ ๑๓ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
(๑) ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต อ งประกอบวิ ช าชี พ ให ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานวิ ช าชี พ
และมาตรฐานทางวิชาการที่เกี่ยวของ
(๒) ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต อ งปฏิ บั ติ ง านด ว ยความระมั ด ระวั ง รอบคอบ และด ว ย
ความชํานาญตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการที่เกี่ยวของ
หมวด ๔
การรักษาความลับ
ขอ ๑๔ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมนําขอมูลที่เปนความลับขององคกร ที่ตนไดม าจาก
การปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ และความสั ม พั น ธ ใ นทางธุ ร กิ จ รวมทั้ ง ความลั บ ขององค ก รที่ ต นสั ง กั ด
ไปเปดเผยตอบุคคลที่ไมมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบ โดยไมไดรับอนุญาตจากองคกร เวนแตในกรณี
ที่เปนการเปดเผยตามสิทธิหรือหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย หรือในฐานะผูประกอบวิชาชีพบัญชี
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ขอ ๑๕ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมนําขอมูลที่เปนความลับขององคกรที่ตนไดมาจากการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ และความสัมพันธในทางธุรกิจ รวมทั้งความลับขององคกรที่ตนสังกัด ไปใชเพื่อ
ประโยชนของตนหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ
หมวด ๕
ความรับผิดชอบตอผูรับบริการ
ขอ ๑๖ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองมีความรับผิดชอบตามกรอบวิชาชีพบัญชีตอผูรับบริการ
ขอ ๑๗ ผูประกอบวิ ช าชีพ บัญชีต องปฏิบัติง านตามกรอบวิช าชีพบั ญชี เพื่อใหเกิด ความ
นาเชื่อถือและมีประโยชนตอผูรับบริการ
หมวด ๖
ความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุน สวน บุคคลหรือนิติบุคคล
ที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหนาทีใ่ ห
ขอ ๑๘ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจขององคกรที่ตนสังกัด
ขอ ๑๙ ผูประกอบวิช าชีพบัญชีตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต อุทิศ ตน ทุม เท
ดูแลทรัพยสินขององคกรที่ตนสังกัด
ขอ ๒๐ ผูประกอบวิช าชีพบัญชีตอ งใชเวลา และทรัพยสินขององคกรที่ต นสังกัดใหเกิ ด
ประโยชนสูงสุด ไมนําไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือบุคคลที่สามทั้งทางตรงและทางออม
ขอ ๒๑ ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตองเปดเผยความสัมพันธกับองคกร สถาบัน ธุรกิจภายนอก
หรือความสัมพันธทางเครือญาติ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ขอ ๒๒ ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตองไมกระทําการใด ๆ ที่สงผลกระทบตอชื่อเสียง และการ
ดําเนินการขององคกรที่ตนสังกัด
ขอ ๒๓ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชวิจารณญาณอยางรอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุดตอองคกรที่ตนสังกัด รวมถึงนายจาง (ผูถือหุน ผูเปน หุน สวน เจาของ)
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

หมวด ๗
ความรับผิดชอบตอเพื่อนรวมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั่วไป
ขอ ๒๔ ผูประกอบวิช าชีพ บัญ ชีตอ งไมแ ยงงานวิช าชีพ บัญ ชีจ ากผู ประกอบวิ ช าชีพ บัญ ชี
ดานเดียวกันรายอื่น
ขอ ๒๕ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชีเกินกวาที่รับมอบหมายจาก
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีรายอื่น
ขอ ๒๖ ผูป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต อ งไม ใ ห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ งานของตนเกิ น ความเป น จริ ง
ไมโออวด หรือเปรียบเทียบตนหรือองคกรที่ตนสังกัดอยูกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีดานเดียวกันรายอื่น
หรือองคกรที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีดานเดียวกันรายอื่นสังกัดอยู
ขอ ๒๗ ผูประกอบวิช าชี พบัญ ชีตองไมใ หหรือ รับว าจะใหทรั พยสิน หรือ ประโยชน ใ ด ๆ
เพื่อเปนการจูงใจใหบุคคลอื่นแนะนําหรือจัดหางานวิชาชีพบัญชีมาใหตน
ขอ ๒๘ ผูประกอบวิช าชีพบัญชีตองไมเรียกหรือรับทรัพยสินหรือประโยชนจากบุคคลใด
เมื่อบุคคลนั้นไดรับงานจากการแนะนําหรือการจัดหางานของตนในฐานะที่เปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี
ขององคกรนั้น
ขอ ๒๙ ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต อ งไม กํ า หนดค า ธรรมเนี ย มหรื อ ค า ตอบแทนในการ
ให บ ริก ารวิ ช าชี พ บัญ ชี โดยมิไ ด คํา นึ งถึ ง ลัก ษณะ ความเสี่ย ง ความซับ ซ อนและปริม าณของงาน
ที่ตนใหบริการหรือมีสวนรวมในการใหบริการวิชาชีพบัญชี
ขอ ๓๐ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร สํานึกในหนาที่
และไมปฏิบัติตนในลักษณะที่ทําใหเกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพบัญชี
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษรี ณรงคเดช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ

รายชื่อ คณะอนุกรรมการกาหนดจรรยาบรรณ
พ.ศ.๒๕๕๖
องค์ ประกอบ
1. ผศ. ดร. ประวิตร
นิลสุ วรรณากุล
2. ดร. ชัยนริ นทร์
วีระสถาวณิ ชย์
3. นางสาวบงกช
อ่าเสงี่ยม
4. นายวิเชียร
กิ่งมนตรี
5. ดร. ศุภมิตร
เตชะมนตรี กุล
6. นายสิ ทธิชยั
จันทราวดี
7. นายโสภณ
เพิ่มศิริวลั ลภ
8. นายธีรพงษ์
แก้วรัตนปั ทมา
9. ผูแ้ ทนกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
(นางสาวอิสริ ยาศิริ พยัตติกุล ผูแ้ ทนหลัก)
(นางสาวนงนุช สุ ริยะปกรณ์ ผูแ้ ทนสารอง)
10. ผูแ้ ทนกรมสรรพากร
(นางปรมา วานิชถาวร ผูแ้ ทนหลัก)
(นายสมชาย รี เจริ ญ ผูแ้ ทนสารอง)
11. ผูแ้ ทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นางสาวพรสิ ริ กังวิวรรธน์ ผูแ้ ทนหลัก)
(นางสาวกมลทิพย์ เหล่าทรัพย์เพิ่มพูน ผูแ้ ทนสารอง)
12. ผูแ้ ทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(นายอานวย จิรมหาโภคา ผูแ้ ทนหลัก)
(นางสาวปริ มใจ เอี่ยมเพชราพงศ์ ผูแ้ ทนสารอง)
13. ผูแ้ ทนสมาคมสานักงานบัญชีและกฎหมาย
(นายชวินทร์ ลาภพิทกั ษ์พงษ์)
14. นางสาวชวนา
วิวฒั น์พนชาติ
15. ศาสตราจารย์สมฤกษ์ กฤษณามระ

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ที่ปรึ กษา

