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คูมือประมวลจรรยาบรรณ  

สวนที่ 1 การปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ หลักการพ้ืนฐานและกรอบแนวคิด 9 

สวนที่ 2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ 30 

สวนที่ 3 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ 68 

มาตรฐานระหวางประเทศเร่ืองความเปนอิสระ  

 สวนที่ 4 ก ความเปนอิสระสําหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทาน 116 

 สวนที่ 4 ข ความเปนอิสระสําหรับงานที่ใหความเชื่อมั่น นอกเหนือจาก

งานสอบบัญชีและงานสอบทาน 

204 

อภิธานศัพท และรายการของอักษรยอ 247 
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คําแนะนําการใชประมวลจรรยาบรรณ 

วัตถุประสงคของประมวลจรรยาบรรณ 

1. ประมวลจรรยาบรรณระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี (รวมถึงมาตรฐานระหวาง

ประเทศเรื่องความเปนอิสระ) (“ประมวลจรรยาบรรณ”) กําหนดหลักเกณฑพื้นฐานของจริยธรรม

สําหรบัผูประกอบวิชาชีพบัญชี ท่ีสะทอนใหเห็นถึงการรับรู ถึงความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีท่ีมีตอสวนไดเสียสาธารณะ หลักการเหลานี้กําหนดมาตรฐานของพฤติกรรมท่ีคาดหวังจากผู

ประกอบวิชาชีพบัญชี หลักการพ้ืนฐาน คือ ความซื่อสัตย ความเที่ยงธรรม ความรูความสามารถทาง

วิชาชีพ ความเอาใจใส การรักษาความลับ และพฤติกรรมทางวิชาชีพ  

2. ประมวลจรรยาบรรณใหกรอบแนวคิด เพ่ือใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีนําไปปรับใชเพ่ือระบุ ประเมิน

และจัดการอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ประมวลจรรยาบรรณกําหนดขอกําหนด และ

คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในหลายหัวขอ เพ่ือชวยใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีนํากรอบแนวคิดไปปรับ

ใชกับหัวขอเหลานั้น 

3. ในกรณีของงานสอบบัญชี งานสอบทาน หรืองานที่ใหความเชื่อมั่นอื่นๆ ประมวลจรรยาบรรณ

กําหนดมาตรฐานระหวางประเทศเร่ืองความเปนอิสระ ซึ่งเกิดขึ้นโดยการนํากรอบแนวคิดไปใชกับ

อุปสรรคตอความเปนอิสระที่เก่ียวของกับงานเหลานี้ 

การจัดโครงสรางประมวลจรรยาบรรณ 

4. ประมวลจรรยาบรรณประกอบดวยคําอธิบายตอไปนี้ 

 สวนท่ี 1 - การปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ หลักการพ้ืนฐาน และกรอบแนวคิด ซึ่ง

รวมถึง หลักการพื้นฐาน และกรอบแนวคิด และที่สามารถนําไปปรับใชกับผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีทุกคน 

 สวนที่ 2 – ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ ซึ่งกําหนดคําอธิบายเพิ่มเติม ที่นําไป

ปฏิบัติกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ เมื่อปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพ ผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ รวมถึง ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ไดรับการวาจาง 

เปนพนักงาน การจางงานหรือการทําสัญญาในฐานะผูบริหาร หรือผูบริหารที่ไมไดเปน

ผูบริหารในองคกรเหลานี้ ตัวอยางเชน 

o พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม หรือบริการ 
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o ภาครัฐ 

o ภาคการศึกษา 

o หนวยงานที่ไมแสวงหากําไร 

o องคกรกํากับดูแลหรือองคกรทางวิชาชีพ 

สวนที่ 2 ยังนําไปปรับใชกับบุคคลที่เปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ เมื่อ

ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพตามความสัมพันธของผูประกอบวิชาชีพบัญชี กับสํานักงานของผู

ประกอบวิชาชีพบัญชี ไมวาจะเปนในฐานะ คูสัญญา ลูกจาง หรือเจาของ 

 สวนที่ 3 - ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะ ไดกําหนดคําอธิบายเพิ่มเติมที่นําไป

ปฏิบัติกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ เมื่อใหบริการทางวิชาชีพ 

 มาตรฐานระหวางประเทศเรื่องความเปนอิสระ ไดกําหนดคําอธิบายเพ่ิมเติมที่นําไปปฏิบัติกับ

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบรกิารสาธารณะ เมื่อใหบริการใหความเชื่อมั่น ดังตอไปนี้ 

o สวนท่ี 4 ก - ความเปนอิสระสําหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทาน ที่นําไปใชเมื่อ

ปฏิบัติงานสอบบัญชีหรืองานสอบทาน 

o สวนที่ 4 ข - ความเปนอิสระสําหรับงานท่ีใหความเชื่อมั่น นอกเหนือจากงานสอบบัญชี

และงานสอบทาน ซึ่งนําไปใช เมื่อปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น ที่ไมใชงานสอบบัญชีหรือ

งานสอบทาน 

 อภิธานศัพท ซึ่งบรรจุ คําศัพท ที่ระบุความหมายไวแลว (พรอมกับคําอธิบายเพ่ิมเติมตาม

ความเหมาะสม) และคําศัพทเชิงอธิบายท่ีมีความหมายเฉพาะในสวนนั้นๆของประมวล

จรรยาบรรณ ตัวอยางเชน ตามท่ีหมายเหตุไวในอภิธานศัพทในสวนที่ 4ก คําวา “งานสอบ

บัญชี” ใชกับงานสอบบัญชีและงานสอบทานอยางเทาเทียมกัน อภิธานศัพทยังรวมถึง 

ประมวลอักษรยอที่ใชในประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐานฉบับอ่ืนซึ่งประมวลจรรยาบรรณ

อางอิงถึง 

5. ประมวลจรรยาบรรณประกอบดวยหมวดตางๆ ที่กลาวถึงหัวขอเฉพาะ บางหมวดประกอบดวย

หมวดยอยที่เกี่ยวของกับมุมมองเฉพาะของหัวขอเหลานั้น แตละหมวดของประมวลจรรยาบรรณ

ไดรับการจัดโครงสราง ตามความเหมาะสม ดังตอไปนี้ 

 คํานํา - กําหนดเนื้อเรื่องที่กลาวถึงในหมวดนั้น และแนะนําขอกําหนดและคําอธิบายการนําไป

ปฏิบัติ ในบริบทของกรอบแนวคิด คําอธิบายคํานําประกอบดวย ขอมูลรวมถึงคําอธิบาย

คําศัพทที่ใช ซึ่งมีความสําคัญตอความเขาใจและการ นําไปปฏิบัติของแตละสวนของหมวดนั้น 
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 ขอกําหนด – กําหนดภาระผูกพันทั่วไปและภาระผูกพันเฉพาะ ท่ีเก่ียวของกับเนื้อเรื่องท่ี

กลาวถึง 

 คําอธิบายการนําไปปฏิบัติ – ใหบริบท คําอธิบาย คําแนะนํา สําหรับการปฏิบัติหรือเรื่องท่ี

ตองพิจารณา ตัวอยาง และคําแนะนําอ่ืนๆ เพื่อชวยในการปฏิบัติตามขอกําหนด 

การนําประมวลจรรยาบรรณไปใช 

หลักการพ้ืนฐาน ความเปนอิสระ และกรอบแนวคิด 

6. ประมวลจรรยาบรรณ กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานทางจริยธรรม 

ประมวลจรรยาบรรณ ยังกําหนดใหพวกเขานํากรอบแนวคิด ไปใชเพ่ือระบุ ประเมินและจัดการ

อุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน การนํากรอบแนวคิดไปใชนั้นตองใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ 

การรักษาไวซึ่งความตื่นตัวตอขอมูลขาวสารใหม และการเปลี่ยนแปลงในขอเท็จจริงและเหตุการณ

แวดลอม และการทดสอบประหน่ึงบุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเย่ียงวิญูชน 

7. กรอบแนวคิดนั้นรับรูวาความมีอยูของเงื่อนไข นโยบายและวิธีปฏิบัติที่กําหนดโดยวิชาชีพ กฎหมาย 

ขอบังคับ สํานักงาน หรือองคกรผูวาจางนั้น อาจสงผลกระทบตอการระบุอุปสรรคตางๆ เงื่อนไข 

นโยบายและวิธีปฏิบัติเหลานั้น ยังอาจเปนปจจัยที่เกี่ยวของตอการประเมินของผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีน้ัน วาอุปสรรคเหลานั้นอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม เมื่ออุปสรรคเหลานั้นไมอยูในระดับท่ี

ยอมรับได กรอบแนวคิดกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีจัดการอุปสรรคเหลานั้น การใชมาตรการ

ปองกันเปนวิธีหนึ่งที่อาจจัดการอุปสรรค มาตรการปองกันคือการกระทําอยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยางรวมกัน ที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีใช เพ่ือลดอุปสรรคใหอยูในระดับที่ยอมรับไดอยางมี

ประสิทธิผล 

8. นอกจากนี้ ประมวลจรรยาบรรณยังกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตองมีความเปนอิสระ เมื่อ

ปฏิบัติงานสอบบัญชี งานสอบทาน หรืองานที่ใหความเชื่อมั่นอื่น กรอบแนวคิดนําไปใชในลักษณะ

เดียวกันในการระบุ การประเมินและ การจัดการอุปสรรค ตอความเปนอิสระ ซึ่งเปนอุปสรรคตอการ

ปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน  

9. การปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ ตองมีความรูมีความเขาใจและมีการนําไปใช ในเรื่องตอไปนี้ 

 ขอกําหนดท่ีเก่ียวของ เฉพาะหมวดท้ังหมดในบริบทของหมวดที่ 1 และ แลวขอกําหนด

เพิ่มเติมท่ีกําหนดไว ในสวนที 200, 300, 400 และ 900 เทาที่สามารถ นําไปปฏิบัติได 
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 ขอกําหนดที่เก่ียวของเฉพาะหมวดทั้งหมด ตัวอยางเชน การใชขอกําหนดท่ีกําหนดไวภายใต

หัวขอยอย “ทั่วไป” และ ”ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย” ซึ่งประกอบดวยขอกําหนดเฉพาะ 

รวมถึงท่ีกําหนดไวภายใตหัวขอยอย “ลูกคางานสอบบัญชีที่ไมใชกิจการที่มีสวนไดเสีย

สาธารณะ” หรือ “ลูกคางานสอบบัญชีที่เปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ” 

 ขอกําหนดที่เก่ียวของทั้งหมด ที่กําหนดไว เฉพาะหมวด รวมถึงขอกําหนดเพ่ิมเติมที่กําหนดไว

ในหมวดยอยที่เกี่ยวของ 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ 

10. ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ ตองไดรับการอานและนําไปใชดวยวัตถุประสงคของ (ก) 

การปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน (ข) การนํากรอบแนวคิดไปปฏิบัติ และ (ค) เมื่อปฏิบัติงานสอบบัญชี 

งานสอบทาน และงานใหความเชื่อมั่นอ่ืน ตองมีความเปนอิสระ 

ขอกําหนด 

11. ขอกําหนด ไดรับการกําหนดไวดวยอักษร "R" และ ในกรณีสวนใหญรวมถึงคําวา “ตอง” ("shall.")  

คําวา “ตอง” ในประมวลจรรยาบรรณนั้นกําหนดใหเปนภาระหนาท่ี ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี

หรอืสํานักงาน ในการปฏิบัติตามขอกําหนดเฉพาะเมื่อมีการใชคําวา “ตอง” 

12.  ในบางสถานการณ ประมวลจรรยาบรรณใหขอยกเวนเฉพาะ ในขอกําหนดนั้น ในสถานการณ

ดังกลาว ขอกําหนด ไดรับการกําหนดไวดวยอักษร "R" แตใชคําวา อาจตอง" ("may") หรือ ใช

ถอยคําที่เปนเงื่อนไข 

13. เมื่อใชคําวา "อาจตอง" ("may") ในประมวลจรรยาบรรณ เปนการแสดง ความหมายวาอนุญาตให

กระทําการเฉพาะอยางในบางเหตุการณแวดลอม รวมถึงการยกเวนในขอกําหนด คําวา "อาจตอง" 

ไมไดแสดงถึงเรื่องความเปนไปได 

14. เมื่อใชคําวา “อาจ” ("might" ) ในประมวลจรรยาบรรณ เปนการแสดงความหมายถึงความเปนไปได

ของ (ก) เรื่องที่เกิดขึ้น (ข) เหตุการณที่กําลังเกิดขึ้น หรือ (ค) แนวทางการกระทําตางๆ ท่ีกําลัง

ดําเนินการ คําวา “อาจ” ไมไดแสดงถึง ระดับของความเปนไปได หรือ ความนาจะเปน วาอยูระดับ

ใด เมื่อใชรวมกับ อุปสรรค เมื่อการประเมินระดับของอุปสรรคข้ึนอยูกับขอเท็จจริงและเหตุการณ

แวดลอมของเร่ืองเฉพาะ เหตุการณ หรือแนวทางการกระทําใดๆ 

คําอธิบายการนําไปปฏิบัติ 

15. นอกเหนือจากขอกําหนด ประมวลจรรยาบรรณ ประกอบดวยคําอธิบาย การนําไปปฏิบัติ ที่ใหบริบท

ท่ีเกี่ยวของกับ การทําความเขาใจประมวลจรรยาบรรณอยางเหมาะสม โดยเฉพาะอยางย่ิงคําอธิบาย
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การนําไปปฏิบัตินั้น มี จุดมุงหมายที่จะชวยใหผูประกอบวิชาชีพบัญชี เขาใจวิธีการนํากรอบแนวคิด 

ไปใชกับเหตุการณแวดลอมเฉพาะ และ เพื่อใหเขาใจและปฏิบัติตามขอกําหนดเฉพาะ แมวา

คําอธิบายการนําไปปฏิบัตินั้น ไมได บังคับ เร่ืองขอกําหนด การพิจารณาคําอธิบายเปนสิ่งจําเปน ตอ

การ นําไปปฏิบัติอยางเหมาะสมของขอกําหนดในประมวลจรรยาบรรณ รวมถึง การนํากรอบแนวคิด

ไปใช คําอธิบายการนําไปปฏิบัติ ถูกกําหนดไว ดวยตัวอักษร "A."  

16. เมื่อ คําอธิบายการนําไปปฏิบัติ รวมรายการของตัวอยางตางๆ รายการเหลานี้ไมมีเจตนาที่จะให

รายละเอียดครบถวน 

17. ภาคผนวกของคาํแนะนํานี้ ใหภาพรวมของประมวลจรรยาบรรณ  
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ภาคผนวกของคําแนะนําการใชประมวลจรรยาบรรณ
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สว
นที่

 1
 

สวนที่ 1 การปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ หลักการพ้ืนฐานและกรอบแนวคิด 

 หนา 

หมวด 100 การปฏิบติัตามประมวลจรรยาบรรณ 10 

หมวด 110 หลักการพื้นฐาน 13 

 หมวดยอย 111 ความซ่ือสัตยสุจริต 14 

 หมวดยอย 112 ความเท่ียงธรรม 15 

 หมวดยอย 113 ความรู ความสามารถ และความเอาใจใสทางวิชาชีพ (การรักษา

 มาตรฐานในการปฏบิัติงาน) 

15 

 หมวดยอย 114 การรักษาความลับ 16 

 หมวดยอย 115 พฤติกรรมทางวิชาชีพ 18 

หมวด 120 กรอบแนวคิด 19 
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สว
นที่

 1
 

สวนที่ 1 การปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ หลักการพ้ืนฐานและกรอบแนวคิด 

หมวด 100 การปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ 

คาํนํา 

100.1  วิชาชีพบัญชีแตกตางจากวิชาชีพอื่นอยางเห็นไดชัด คือ การยอมรับความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติ

หนาที่เพื่อประโยชนสาธารณะ 

100.2 ความไวใจ ในวิชาชีพบัญชีเปนเหตผุลหน่ึงวา เหตุใดองคกรธรุกิจ หนวยงานรัฐบาล และองคกร

อ่ืนๆ นําผูประกอบวิชาชีพบัญชีมามีสวนรวมในขอบเขตที่กวางขวาง ซึ่งรวมถึงการรายงานทาง

การเงิน และผลประกอบการของกจิการ กิจกรรมใหความเชื่อมั่น และกิจกรรมทางวิชาชีพอื่นๆ 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีเขาใจและรับรูวาความไวใจนั้นมีพ้ืนฐานมาจากทักษะและคุณคา ซ่ึงผู

ประกอบวิชาชีพบัญชี นํามาสูกิจกรรมทางวิชาชีพท่ีตนปฏิบัติ รวมถึง 

(ก) การยึดมั่นตอหลักการทางจริยธรรม และมาตรฐานวชิาชีพ 

(ข) ใชความหลักแหลมทางธุรกิจ 

(ค) การใชความเชี่ยวชาญในการใชเทคนิคและเร่ืองอ่ืนๆ และ 

(ง) การใชดุลยพินิจทางวชิาชีพ 

การใชทักษะและคุณคาเหลานี้ ชวยทาํใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถใหคําปรึกษาหรือให

ผลงานอื่น เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการใหบริการดงักลาว และสามารถเปนที่นาเชื่อถือของผูที่

ตองการใหเปนผูใชผลงานดังกลาวนั้น 

100.3 ประมวลจรรยาบรรณ กําหนดมาตรฐานคุณภาพขั้นสูงของพฤติกรรมทางจริยธรรมที่คาดหวัง

สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อการรับมาใชโดยองคกรผูประกอบวิชาชีพบัญชี ซ่ึงเปน

สมาชิกของสหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ (IFAC) หรือเพื่อการนํามาใชโดยสมาชิกดังกลาว 

เปนเกณฑของประมวลจรรยาบรรณของสมาชิกเหลาน้ัน ประมวลอาจตองถูกนํามาใชหรือ

รับมาใช โดยผูที่รับผิดชอบในการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีใน

ภาคสวนหรือประเทศใดๆ โดยเฉพาะ และโดยสํานักงานในการพัฒนานโยบายจริยธรรมและ

ความเปนอิสระของสํานักงาน 

100.4 ประมวลจรรยาบรรณ กําหนดหลักการพ้ืนฐาน 5 ขอ เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคน

ยึดถือปฏิบัติ ประมวลจรรยาบรรณยังรวมถึงกรอบแนวคิดที่ กําหนดวิธีการ ในการระบุ 

ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานนั้น และอุปสรรคตอความเปน

อิสระสําหรับงานสอบบัญชีและงานที่ใหความเชื่อม่ันอื่น ประมวลจรรยาบรรณยังนําหลักการ

พ้ืนฐานและกรอบแนวคิดไปใช ในขอบเขตขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมที่ผูประกอบ
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สว
นที่

 1
 

วิชาชีพบัญชี อาจพบ ไมวาจะเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจหรือผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

100.5 A1 ขอกําหนดในประมวลจรรยาบรรณนี้ ที่ขึ้นตนดวยตัวอักษร “R” ถือเปนภาระหนาที ่

100.5 A2 คําอธิบายและการนําไปปฏิบัติ ขึ้นตนดวยตัวอักษร “A” แสดงเนื้อหา คําอธิบาย คําแนะนําใน

การปฏิบัติ หรือเร่ืองที่ตองพิจารณา ตัวอยางและแนวทางอื่นที่เก่ียวของเพ่ือใหเกิดความเขาใจ

ท่ีถูกตองในประมวลจรรยาบรรณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง คําอธิบายและการนําไปปฏิบัติ ต้ังใจจะ

ชวยผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหเขาใจในการนํากรอบแนวคิดมาปฏิบัติ ตอเหตุการณแวดลอมใด

เหตุการณหนึ่งเปนการเฉพาะและ เพื่อใหเขาใจและปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีเฉพาะเจาะจง 

ในขณะที่คําอธิบายการนําไปปฏิบัตินั้นไมใชขอกําหนดโดยตัวมันเองการพิจารณาคําอธิบาย

เปนสิ่งจําเปนเพื่อการนําไปปฏิบัติอยางเหมาะสมของขอกําหนดของประมวลจรรยาบรรณ 

รวมทั้งการนาํกรอบแนวคิดไปปฏิบัติ 

R100.6 ผูประกอบวิชาชพีบัญชีตองปฏิบัตติามประมวลจรรยาบรรณ  

100.6 A1 การสนับสนุน หลักการพื้นฐานและการปฏิบัติตามขอกําหนดเฉพาะของประมวลจรรยาบรรณ

ชวยใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีบรรลุ (วัตถุประสงคเร่ือง) ความรับผิดชอบของตนในการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชนสาธารณะ 

100.6 A2 การปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ รวมถึงการใหความตระหนักที่เหมาะสมของเปาหมาย

และความต้ังใจของขอกําหนดเฉพาะ 

100.6 A3 การปฏิบัติตามขอกําหนดของประมวลจรรยาบรรณ ไมไดหมายความวาผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

จะบรรลุ (วัตถุประสงคเร่ือง) ความรับผิดชอบของตนในการปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชน

สาธารณะเสมอไป อาจมีเหตุการณแวดลอมที่ไมปกติหรือเปนขอยกเวน ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพ

บัญชี  เชื่ อวาการปฏิบัติตามขอกําหนดใดขอกําหนดหนึ่งหรือหลายขอ ของประมวล

จรรยาบรรณอาจไมเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ หรือ นําไปสูผลลัพธท่ีมิไดเปนสัดสวนกัน 

ในเหตุการณแวดลอมเชนนั้นผูประกอบวิชาชีพบัญชี ควรไดรับการสนับสนุนใหปรึกษาหารือ

กับองคกรที่เหมาะสม เชน องคกรวิชาชีพ หรือองคกรกํากับดูแล 

100.6 A4 ในการปฏิบัติตนใหเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมพิจารณา 

เพียงแตความพึงพอใจหรือความตองการของลูกคารายใดรายหนึ่งหรือองคกรผูวาจาง แตตอง

คํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียอื่นเมื่อปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพ 

R100.7 ถามีเหตุการณแวดลอมอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมายหรือขอบังคับหามมิใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติ

ตาม สวนใดสวนหนึ่งของประมวลจรรยาบรรณ กฎหมายและขอบังคับเหลานั้นยังคงมีผล
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สว
นที่

 1
 

บังคับใช และผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามสวนอ่ืนๆ ที่เหลือทั้งหมดของประมวล

จรรยาบรรณ  

100.7 A1 หลักการของพฤติกรรมทางวิชาชพี กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอบังคับที่เกี่ยวของ ในบางประเทศอาจมีขอกําหนดที่แตกตางจากหรือล้ําหนากวาที่กําหนดไว

ในประมวลจรรยาบรรณนี้ ผูประกอบวิชาชีพบญัชีในประเทศนั้นตองตระหนักถึงความแตกตาง

เหลานั้นและตองปฏิบัติตามขอกําหนดที่เขมงวดกวา เวนแตจะมีขอหามตามกฎหมายหรือ

ขอบังคบั 

การฝาฝนประมวลจรรยาบรรณ 

R100.8 ยอหนา R400.80 ถึง R400.89 และ R900.50 ถึง R900.55 กลาวถึงการฝาฝนมาตรฐาน

ระหวางประเทศเร่ืองความเปนอิสระ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีผูซึ่งฝาฝนขอกําหนดใดๆ ของ

ประมวลจรรยาบรรณ ตองประเมินนัยสําคัญของการฝาฝน และผลกระทบตอความสามารถ

ของผูประกอบวิชาชพีบัญชีในการปฏิบติัตามหลักการพ้ืนฐาน ผูประกอบวิชาชีพบัญชียงัตอง 

(ก) กระทําการใด ๆ ท่ีจะทําไดโดยเร็วที่สุดเทาท่ีเปนไปได เพ่ือจัดการผลของการฝาฝนใหเปน

ท่ีพอใจ และ 

(ข) ตัดสินวาจะรายงานการฝาฝนนี้ไปยังผูที่เกี่ยวของหรือไม 

100.8 A1 ผูที่เก่ียวของที่ไดรับรายงานการฝาฝน รวมถึง ผูที่อาจไดรับผลกระทบจากการฝาฝน องคกร

วิชาชีพ องคกรกํากับดูแล หรือหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแล 
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 หมวด 110 หลักการพ้ืนฐาน 

ทั่วไป 

110.1 A1 หลักการพ้ืนฐานของจรรยาบรรณสําหรับผูประกอบวิชาชพีบัญชีมี 5 ขอ 

(ก) ความซ่ือสัตยสุจริต - ประพฤติตนอยางตรงไปตรงมา จริงใจในความสัมพันธทั้งมวล ทั้งทาง

วิชาชีพและทางธุรกิจ 

(ข)  ความเท่ียงธรรม - การใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ หรือทางธุรกิจ โดยปราศจากการรอมชอม

จาก 

(1)  อคติ 

(2)  ความขัดแยงทางผลประโยชน หรือ 

(3)  อิทธิพลอันเกินควรของบุคคล องคกร เทคโนโลยี หรือปจจัยอ่ืน หรือการพ่ึงพิงอันเกิน

ควรตอบุคคล องคกร เทคโนโลยี หรือปจจัยอ่ืน  

(ค)  ความรู ความสามารถ และความเอาใจใสทางวิชาชีพ (การรักษามาตรฐานในการ

ปฏิบัตงิาน) 

(1) มีและรักษาไวซึ่งความรู ความสามารถ และความชํานาญทางวิชาชีพในระดับที่รับรอง

ได วาลูกคาหรือองคกรผูวาจางไดรับบริการทางวิชาชีพที่ถึงพรอมดวยเทคนิคการ

ปฏิบัตงิานและมาตรฐานวิชาชีพ หรือตามกฎหมาย ท่ีเกี่ยวของลาสุด และ 

(2) ปฏิบัติหนาที่ดวยความเอาใจใสใหเปนไปตามเทคนิคการปฏิบัติงานและมาตรฐาน

วิชาชีพท่ีนํามาปรับใชได 

(ง) การรักษาความลับ – ใหความสําคัญกับความลับของขอมูลที่ไดมาจากความสัมพันธทาง

วิชาชีพและทางธุรกิจ 

(จ) พฤติกรรมทางวิชาชีพ – ให 

(1) ปฏิบัตติามกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของ 

(2) ประพฤติตนในลักษณะที่สอดคลองกับความรับผิดชอบทางวชิาชีพ ในการปฏิบัติหนาที่

เพ่ือประโยชนสาธารณะ ในกิจกรรมทั้งมวล ทั้งทางวิชาชีพและความสัมพันธทางธุรกิจ 

และ 

(3) หลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีรูหรืออาจรูวาอาจทําใหเกิดความ

เสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชพีบัญชี 

R110.2 ผูประกอบวิชาชพีบัญชีตองปฏิบัตติามหลักการพื้นฐานแตละขอ 

110.2 A1 หลักการพ้ืนฐานของจรรยาบรรณ กําหนดมาตรฐานของพฤติกรรมท่ีคาดหวังไวของผูประกอบ

วิชาชีพบัญช ีกรอบแนวคิดกําหนดแนวทางซึ่งผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตาม
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หลักการพ้ืนฐานเหลานั้น หมวดยอย 111 ถึง 115 กําหนดขอกําหนดและคําอธิบายการนําไป

ปฏิบัต ิสาํหรับแตละหลักการพื้นฐาน 

110.2 A2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชี อาจเผชิญสถานการณในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานใดหลักการหนึ่ง 

ขัดแยงกับการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานอื่นหลักการหนึ่งหรือมากกวา ในสถานการณเชนนั้น ถา

จําเปน ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณาปรึกษาโดยไมเปดเผยชื่อ กับ 

 บุคคลอื่นภายในสํานักงาน หรือองคกรผูวาจาง 

 ผูมีหนาที่กํากับดูแล 

 องคกรวิชาชีพ 

 องคกรกํากับดูแล 

 ท่ีปรึกษากฎหมาย 

อยางไรก็ตาม การปรึกษาดังกลาวไมทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีหลุดพนจากความรับผิดชอบใน

การใชดุลยพินิจทางวิชาชีพเพ่ือแกไขขอขัดแยง หรือ ถาจําเปนและไมมีขอหามตามกฎหมายหรือ

ขอบังคบั ใหถอนตัวจากเร่ืองที่ทําใหเกิดขอขัดแยง  

110.2 A3 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีควรไดรับการสนับสนุนใหบันทึกประเด็นสําคัญ รายละเอียดของการ

ปรกึษาหารือใดๆ การตัดสินใจ และเหตุผลที่ใชประกอบการตัดสินใจ 

หมวดยอย 111 ความซ่ือสัตยสุจริต 

R111.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเร่ืองความซ่ือสัตยสุจริต ซ่ึงกําหนดใหผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีประพฤติตนอยางตรงไปตรงมา จริงใจในความสัมพันธท้ังมวล ทั้งทาง

วิชาชีพและทางธุรกิจ 

111.1 A1 ความซื่อสัตยสุจริต เกี่ยวของกับการปฏิบัตติอกันอยางยุติธรรม ความจริงใจ และมีลักษณะนิสัยที่

เขมแข็งในการกระทําอยางเหมาะสม แมเม่ือเผชิญกับแรงกดดันใหปฏิบัติเปนอยางอ่ืน หรือเมื่อ

การกระทําเชนนั้น อาจมีแนวโนมกอใหเกิดผลท่ีตามมาตอบุคคลหรือองคกรในทางลบ   

111.1 A2 การกระทําอยางเหมาะสม เกี่ยวของกับ 

(ก) การมีจุดยืนอยางมั่นคง เมื่อเผชิญกับสภาวะลําบากในการตัดสินใจ และสถานการณที่ยาก 

หรือ 

(ข) การโตแยงผูอ่ืน เมื่อมีเหตุการณแวดลอมที่มีเหตุผลสมควร  

ในลักษณะท่ีเหมาะสมกับเหตุการณแวดลอมนั้น 

R111.2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมเขาไปเกี่ยวของท้ัง ๆ ท่ีรู วารายงาน แบบแสดงรายการภาษี การ

ส่ือสาร หรือขอมูลอื่น ซึ่งผูประกอบวิชาชีพบัญชเีชื่อวาขอมูลนั้น 
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(ก) ประกอบดวยขอผิดพลาดท่ีมีสาระสําคญั หรือ รายงานที่กอใหเกิดความเขาใจผดิ 

(ข) ประกอบดวยรายงานหรือขอมูลที่จัดทําขึ้นโดยไมไตรตรอง  หรือ 

(ค) ละเวนหรือปดบังขอมูลที่จําเปนตองมี ซ่ึงการละเวนหรือปดบังนั้นอาจกอใหเกิดความเขาใจ

ผิด 

111.2 A1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมฝาฝนยอหนา R111.2 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีแสดงรายงานที่

เปล่ียนแปลงไปตอ รายงาน แบบแสดงรายการภาษี การสื่อสาร หรือขอมูลอื่น  

R111.3 เมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีเร่ิมตระหนักวาตนเก่ียวของกับขอมูลท่ีอธิบายไวในยอหนา R111.2 ผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีตองดําเนินการเพ่ือยุตกิารเก่ียวของกับขอมูลน้ัน 

หมวดยอย 112 ความเที่ยงธรรม 

R112.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเร่ืองความเที่ยงธรรม ซึ่งกําหนดใหผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีใชดุลยพินิจทางวิชาชพี หรือทางธุรกิจ โดยปราศจากการรอมชอมจาก 

(ก) อคติ 

(ข) ความขัดแยงทางผลประโยชน หรือ 

(ค) อิทธิพลอันเกินควรของบุคคล องคกร เทคโนโลยี หรือปจจัยอื่น หรือการพึ่งพิงอันเกินควรตอ

บุคคล องคกร เทคโนโลยี หรือปจจัยอื่น 

R112.2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตองไมดําเนินกิจกรรมทางวิชาชีพ ถาเหตุการณแวดลอมหรือ

ความสัมพันธ กอใหเกิดอิทธิพลอันเกินควรตอดุลยพินิจทางวิชาชีพที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนั้นของ

ผูประกอบวิชาชพีบัญชี 

หมวดยอย 113 ความรู ความสามารถ และความเอาใจใสทางวิชาชีพ (การรักษามาตรฐานในการ

ปฏิบัติงาน) 

R113.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลกัการพ้ืนฐานเร่ืองความรู ความสามารถ และความเอา

ใจใสทางวิชาชีพ (การรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน) ซ่ึงกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพตอง 

(ก) มีและรักษาไวซ่ึงความรู ความสามารถ และความชํานาญทางวิชาชีพในระดับที่รับรองไดวา

ลกูคา หรือองคกรผูวาจางไดรับบริการทางวิชาชีพท่ีถึงพรอมดวยเทคนิคการปฏิบัติงานและ

มาตรฐานวิชาชีพ หรือตามกฎหมาย ที่เกี่ยวของลาสุด และ 

(ข) ปฏิบัติหนาที่ดวยความเอาใจใสใหเปนไปตามเทคนิคการปฏิบัติงานและมาตรฐานวิชาชีพที่

เก่ียวของ 

113.1 A1 การใหบริการลูกคาและองคกรผูวาจางดวยความรู ความสามารถทางวิชาชีพ ตองใชดุลยพินิจที่ดี

ในการใชความรู และทักษะทางวิชาชีพ ในการดําเนนิกิจกรรมทางวิชาชีพ 
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113.1 A2 การรักษาไวซึ่งความรู ความสามารถทางวิชาชีพ ตองการใหตระหนักรูอยางตอเนื่องและมีความ

เขาใจเก่ียวกับ การพัฒนาทางเทคนิค ทางวิชาชีพ ทางธุรกิจ และทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของการ

พัฒนาทางวิชาชีพบัญชีอยางตอเนื่อง ทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชี พัฒนาและรักษาไวซ่ึง

ความสามารถในการใหบริการอยางมีความชํานาญในสภาพแวดลอมทางวิชาชีพ 

113.1 A3 การปฏิบัติงานอยางมุงมั่น ขยันหมั่นเพียร ครอบคลุมถึง ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม

ขอกําหนดของงานที่ไดรับมอบหมายอยางระมัดระวังรอบคอบ ครบถวน และทันตอเวลา 

R113.2 ในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน เร่ืองความรู ความสามารถ และความเอาใจใสทางวชิาชีพ (การ

รักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองทําตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผล 

เพ่ือใหมั่นใจวา ผูชวยผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่อยูภายใตการกํากับดูแลของตน ไดรับการฝกอบรม

และการกํากับดูแลที่เหมาะสม 

R113.3 ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตองทําใหลูกคา องคกรผูวาจาง หรือบุคคลอ่ืนที่เปนผูใชบริการทาง

วิชาชีพหรือกิจกรรมทางวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตระหนักถึงขอจํากัดที่มีอยูในการ

ใหบริการหรือกิจกรรม ตามสมควร 

หมวดยอย 114 การรักษาความลับ 

R114 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเร่ืองการรักษาความลับ ซ่ึงกําหนดใหผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีตองใหความสําคัญกับความลับของขอมูลที่ไดมาจากความสัมพันธทาง

วิชาชีพและทางธุรกิจ ผูประกอบวิชาชีพบญัชีตอง  

(ก) ระวังความเปนไปไดท่ีจะเปดเผยขอมูลโดยพลั้งเผลอ รวมทั้ง ในสภาพแวดลอมทางสังคม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งตอบุคคลที่เปนผูรวมงานทางธุรกิจที่ใกลชิด หรือสมาชิกในครอบครัวที่

ใกลชิดที่สุด หรือสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิด 

(ข) รักษาความลับของขอมูลภายในสํานกังานหรือองคกรผูวาจาง 

(ค) รักษาความลับของขอมูลท่ีเปดเผยโดยผูที่มีโอกาสเปนลูกคา หรอืองคกรผูวาจาง 

(ง) ไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับ ที่ไดมาจากผลของความสัมพันธทางวิชาชีพและทางธุรกิจ 

ภายนอกสํานักงาน หรือองคกรผูวาจางโดยไมมีอํานาจหนาที่ที่เหมาะสมและเฉพาะเจาะจง  

เวนแต เปนการเปดเผยตามสิทธิทางกฎหมายหรือสิทธิทางวิชาชีพหรือเปนหนาที่ที่ตอง

เปดเผย 

(จ) ไมใชขอมูลท่ีเปนความลับ ซึ่งไดมาจากผลของความสัมพันธทางวิชาชีพและทางธุรกิจเพ่ือ

ประโยชนสวนตนของผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือ เพ่ือประโยชนของบุคคลท่ีสาม 

(ฉ) ไมใชหรือเปดเผยขอมูลที่เปนความลับใด ซ่ึงไดมา หรือไดรับ จากผลของความสัมพันธทาง

วิชาชีพ หรือทางธุรกิจ แมวาความสัมพันธนั้น ไดสิ้นสุดลงแลวก็ตาม และ 
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(ช) ทําตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพ่ือใหมั่นใจวา บุคลากรที่อยูภายใตการควบคุมของผู

ประกอบวิชาชีพบัญชี และ บุคคลที่ตนไดขอคําปรึกษาและความชวยเหลือปฏิบัติตาม

หลักการพ้ืนฐานเร่ืองการรักษาความลับของผูประกอบวิชาชีพบัญช ี

114.1 A1 การรักษาความลับเปนประโยชนสาธารณะ เพราะการรักษาความลับชวยใหการไหลของขอมูล

อยางเสรีจากลูกคา หรือองคกรของผูวาจางของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ไปยังผูประกอบวิชาชีพ

บัญชี เปนไปดวยความรับรูวาขอมูลนั้นจะไมถูกเปดเผยตอบุคคลท่ีสาม อยางไรก็ตาม เหตุการณ

แวดลอมตอไปน้ี ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองเปดเผย หรืออาจตองเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับ 

หรือ เมื่อการเปดเผยขอมูลดังกลาวเหมาะสม 

(ก) การเปดเผยขอมูลที่กําหนดโดยกฎหมาย ตัวอยาง  

(1)  การจัดทําเอกสาร หรือ การจัดหาหลักฐานอ่ืนในการดําเนินการทางกฎหมาย หรือ 

(2)  การเปดเผยขอมูลตอหนวยราชการที่เหมาะสมเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมาย เมื่อพบ 

(ข) การเปดเผยขอมูลที่กฎหมายอนุญาต และไดรับอนุมัติจากลูกคา หรือ องคกรผูวาจาง และ 

(ค) มีหนาที่หรือสิทธิทางวิชาชีพที่จะเปดเผย เมื่อไมมีขอหามทางกฎหมาย  

(1)  เพ่ือใหเปนไปตามกระบวนการสอบทานคุณภาพ ขององคกรวิชาชพี 

(2)  เพ่ือตอบขอซักถาม หรือ การไตสวนโดยองคกรวิชาชีพ หรอืองคกรกํากับดูแล 

(3)  เพ่ือปกปองผลประโยชนทางวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการดําเนินการทาง

กฎหมาย หรือ 

(4)  เพื่อเปนการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาการ และ วิชาชีพ รวมทั้งขอกําหนดดาน

จรรยาบรรณ 

114.1 A2 ในการตัดสินวาจะเปดเผยขอมูลที่เปนความลับ ปจจัยที่ควรนํามาพิจารณาข้ึนอยูกับเหตุการณ

แวดลอมตางๆ รวมถึง  

 ผลประโยชนของฝายใดฝายหนึ่ง รวมทั้งบุคคลท่ีสามผูอาจถูกกระทบ อาจไดรับความเสียหาย

หรือไม แมวาลกูคา หรือองคกรผูวาจาง ยินยอมใหเปดเผยขอมูลแลวก็ตาม  

 ขอมูลที่เก่ียวของทั้งหมดไดรับรูและพิสูจนเทาที่ปฏิบัติได หรือไม ปจจัยที่กระทบตอการตัดสิน

วาจะเปดเผย รวมถึง 

o ขอเท็จจริงที่ไมสามารถพิสูจนได 

o ขอมูลไมสมบูรณ  

o ขอสรุปท่ีไมสามารถที่พสิูจนได 

 รูปแบบการส่ือสารที่นําเสนอ และนําเสนอถึงใคร 

 บุคคลผูรับการสื่อสารเปนผูรับที่เหมาะสมหรือไม 
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R114.2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานอยางตอเนื่องในเร่ืองการรักษาความลับ 

แมวาความสัมพันธระหวางผูประกอบวชิาชีพบัญชี กับลูกคา หรือองคกรผูวาจาง ไดส้ินสุดลงแลว 

เมื่อมีการเปล่ียนแปลงการจางงานหรือมีการรับลูกคารายใหม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีสิทธิใช

ประสบการณคร้ังกอน แตตองไมใชหรือเปดเผยขอมูลที่เปนความลับใดๆ ซ่ึงไดมา หรือไดรับจาก

ผลของความสัมพันธทางวิชาชีพ หรือทางธุรกิจ 

หมวดยอย 115 พฤติกรรมทางวิชาชีพ 

R115.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเร่ืองพฤตกิรรมทางวิชาชีพ ซ่ึงกําหนดใหผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีตอง 

(ก) ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของ 

(ข) ประพฤติตนในลักษณะที่สอดคลองกับความรับผิดชอบทางวิชาชีพ ในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือ

ประโยชนสาธารณะ ในกิจกรรมทั้งมวล ทั้งทางวิชาชีพและความสัมพันธทางธุรกิจ และ 

(ค) หลีกเล่ียงการกระทาํใด ๆ ท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีรูหรืออาจรูวาอาจทําใหเกิดความเส่ือม

เสยีเกียรติศักด์ิแหงวิชาชพีบัญช ี

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมรับงานในธุรกิจ ในอาชีพ หรือในกิจกรรมใดๆ ท้ังท่ีรูวาทําใหหรือ

อาจทําใหลดทอนความซื่อสัตยสุจริต ความเที่ยงธรรม หรือชื่อเสียงที่ดีของวิชาชีพ และเปนผลให

ไมสามารถดํารงไวซ่ึงหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณ 

115.1 A1 การประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ รวมถึง บุคคล

ท่ีสามซ่ึงมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเย่ียงวิญูชน อาจสรุปวามีผลกระทบในทางลบตอ

ชื่อเสียงที่ดีของวิชาชพี 

R115.2 ในการทําการตลาด หรือกิจกรรมสงเสริม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมทําใหวิชาชีพบัญชีเส่ือม

เสียชื่อเสียง ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองมีความซ่ือสัตยสุจริต และอยูบนพื้นฐานของความจริง 

และตองไมกระทําการ ตอไปนี้ 

(ก) การโออวดเกินความเปนจริง ในบริการทางวิชาชีพบัญชีของตน ไมวาในทางคุณสมบัติ หรือ

ในทางประสบการณท่ีมี หรือ 

(ข) การอางอิงโดยใชถอยคําดูหม่ิน หรือเปรียบเทียบงานของตนกับผูอ่ืนโดยไมไดอยูบนหลัก

ความจริง 

115.2 A1 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชี สงสัยวารูปแบบของการโฆษณาหรือการตลาดเหมาะสมหรือไม ผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีควรไดรับการสนับสนนุใหปรึกษาองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ 
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 หมวด 120 กรอบแนวคิด 

คาํนํา 

120.1 เหตุการณแวดลอมตางๆ ที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติงานอยูอาจทําใหเกิดอุปสรรคในการ

ปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน หมวด 120 นี้จึงไดกําหนดขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ 

รวมถึงกรอบแนวคิดเพ่ือชวยใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานและบรรลุความ

รับผิดชอบที่มีตอประโยชนสาธารณะขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติดังกลาว สามารถ

นําไปปรับใชกับขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมในวงกวางได รวมถึงกิจกรรมทางวิชาชีพ 

ผลประโยชนและความสัมพันธที่หลากหลาย ซ่ึงอาจทําใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการ

พ้ืนฐาน นอกจากนั้น ยังชวยยับยั้งผูประกอบวิชาชีพบัญชีจากการใหขอสรุปวาสถานการณหนึ่ง

ยอมรับได  เพียงเพราะวาสถานการณ น้ันไมไดตองหามอยางเฉพาะเจาะจงตามประมวล

จรรยาบรรณนี้ 

120.2 กรอบแนวคิดระบุแนวทางใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีนําไปใชเพ่ือ 

(ก) ระบุอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณ 

(ข) ประเมินอุปสรรคที่ระบุไว และ 

(ค) จัดการอุปสรรคโดย ขจดั หรือ ลด อุปสรรคใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ทั่วไป 

R120.3 ผูประกอบวิชาชพีบัญชีตองใชกรอบแนวคิด เพ่ือระบุ ประเมิน และ จดัการอุปสรรคตอการปฏิบัติ

ตามหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณ ในหมวด 110 

120.3.A1 ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติเพิ่มเติมท่ีเก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิดไดกําหนดไว

ใน  

(ก) สวนที่ 2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชใีนหนวยงานธุรกิจ 

(ข) สวนที่ 3 ผูประกอบวิชาชีพบัญชทีี่ใหบริการสาธารณะ และ 

(ค) มาตรฐานระหวางประเทศเร่ืองความเปนอิสระ ดังนี ้

(1) สวนที่ 4ก ความเปนอิสระในการใหบริการงานสอบบัญชีและงานสอบทาน และ 

(2) สวนที่ 4ข ความเปนอิสระในการใหบริการงานใหความเชื่อมั่น นอกเหนือจากงานสอบ

บัญชีและงานสอบทาน 
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R120.4 เมื่อจัดการประเด็นทางจรรยาบรรณ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองพิจารณาบริบทที่กอใหเกิดหรือ

อาจกอใหเกิดประเดน็น้ันข้ึน ในกรณีที่ผูนั้นเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะกําลัง

ปฏิบัติหนาท่ีทางวิชาชีพเก่ียวเนื่องกับความสัมพันธของผูประกอบวิชาชีพบัญชีกับสํานักงาน ไมวา

จะในฐานะคูสัญญา พนักงาน หรือเจาของ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการทางวิชาชีพผูนั้น

ตองปฏิบัติตามขอกําหนดในสวนที่ 2 ท่ีนําไปปฏิบัติในเหตุการณแวดลอมตาง ๆ เหลานั้น 

R120.5 ในการปฏิบัติตามกรอบแนวคิด ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอง 

(ก) มีจิตชางสงสัย 

(ข) ใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ และ 

(ค) ใชการทดสอบประหนึ่งบุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน ดัง

อธิบายในยอหนา 120.5 A6 

การมีจติชางสงสัย 

120.5 A1 จิตชางสงสัย เปนสภาวะกอนที่จะไดมาซ่ึงความเขาใจเกี่ยวกับขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอม

ท่ีรูอยูแลว ซ่ึงจําเปนตอการนาํกรอบแนวคิดที่ถูกตองไปใช การมีจิตชางสงสัยเกี่ยวของกับ 

(ก) การพิจารณา แหลงท่ีมา ความเก่ียวของ และความเพียงพอของขอมูลที่ไดมา โดยคํานึงถึง

ลักษณะขอบเขตและผลลัพธของกิจกรรมทางวิชาชีพที่ดําเนนิการอยู และ 

(ข) การเปดใจและการเตรียมพรอมตอความตองการที่จะทําการสืบสวนหรือทําการอ่ืนตอไป 

120.5 A2 เมื่อพิจารณาแหลงที่มา ความเกี่ยวของ และความเพียงพอของขอมูลที่ไดมา ผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีอาจพิจารณาเร่ืองตางๆ วา 

 ขอมูลใหมเกิดขึ้นหรือมีการเปล่ียนแปลงในขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอม 

 ขอมูลหรือแหลงที่มาของขอมลูนั้นอาจไดรับอิทธิพลจากอคติหรือจากผลประโยชนสวนตน  

 มีเหตุผลที่ตองกังวลวาขอมูลที่อาจจะเก่ียวของ อาจหายไปจากขอเท็จจริงและเหตุการณ

แวดลอมที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชไีดรู   

 มีความไมสอดคลองกันระหวางขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมท่ีเปนที่ รับรู กับความ

คาดหวังของผูประกอบวิชาชีพบัญช ี

 ขอมูลใหเกณฑที่สมเหตุสมผลในการบรรลุขอสรุป 

 อาจมีขอสรุปท่ีสมเหตุสมผลอื่น ซ่ึงอาจบรรลุไดจากขอมูลที่ไดรับ 
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120.5 A3 ยอหนา R120.5 กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคนมีจิตชางสงสัยเม่ือระบุ ประเมิน และ

จัดการอุปสรรคตอหลักการพ้ืนฐาน การมีจิตชางสงสัยเปนสภาวะที่ตองมีกอน ในการใชกรอบ

แนวคิดสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคน ไมวาจะประกอบกิจกรรมทางวิชาชีพประเภทใด 

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี การสอบทาน และงานที่ใหความเชื่อมั่นอ่ืน รวมถึงที่ออกโดย

คณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชีระหวางประเทศ (สําหรับประเทศไทย หมายถึง สภา

วิชาชีพบัญชีฯ) ผูประกอบวิชาชีพบัญชียังไดรับการกําหนดใหใชการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู

ประกอบวิชาชีพ อันรวมถึงการประเมินอยางจริงจังซึ่งหลักฐาน 

การใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ 

120.5 A4 ดุลยพินิจทางวิชาชีพ เก่ียวของกับการใชการฝกอบรม ความรู ความชํานาญ และประสบการณ

ทางวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงสอดคลองกับขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอม รวมถึง ลักษณะและ

ขอบเขตของกิจกรรมทางวิชาชีพเฉพาะเร่ืองนั้น กับ ผลประโยชนและความสัมพันธที่เกี่ยวของ 

120.5 A5 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ เมื่อนํากรอบแนวคิดมาใช เพื่อการตัดสินใจที่

มีขอมูลครบถวน เกี่ยวกับแนวทางการกระทําที่มีอยู และเพ่ือกําหนดวาการตัดสินใจดังกลาว 

เหมาะสมในเหตุการณแวดลอมนั้นหรือไม ในการตัดสินใจนี้ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณา

เร่ืองตางๆ ดังกลาววา 

 ผูประกอบวิชาชพีบัญชีมคีวามชํานาญและประสบการณเพียงพอที่จะบรรลุขอสรุป 

 มีความจําเปนตองปรึกษากับบุคคลอื่นที่มีความชํานาญหรือมีประสบการณท่ีเกี่ยวของ 

 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีการต้ังขอสรุปไวลวงหนา หรือมีอคติ อันอาจสงผลกระทบตอการใช

ดุลยพนิิจทางวิชาชีพ 

บุคคลที่สามซ่ึงมคีวามรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน 

120.5 A6 การทดสอบประหนึ่งบุคคลท่ีสามซ่ึงมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน เปนการท่ีผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีใชพิจารณาวา บุคคลท่ีสามจะไดขอสรุปเชนเดียวกัน หรือไม การพิจารณา

เชนวานั้นมาจากมุมมองของบุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเย่ียงวิญูชน ผูได

ใหน้ําหนักกับขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมที่เกี่ยวของทั้งหมดที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีรู 

หรือ สามารถคาดไดอยางสมเหตุสมผลวาควรรู ในขณะท่ีไดขอสรุปนั้น บุคคลท่ีสามซึ่งมีความ

รอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชนไมจําเปนตองเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี แตควรมี

ความรูความสามารถและประสบการณที่เก่ียวของเพ่ือที่จะเขาใจและประเมินความเหมาะสมของ

ขอสรุปของผูประกอบวิชาชีพ ในลักษณะท่ีเปนกลาง  
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การระบุอุปสรรค 

R120.6 ผูประกอบวิชาชพีบัญชีตองระบุอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน 

120.6 A1 การเขาใจถึงขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอม รวมถึง กิจกรรมทางวิชาชีพ ผลประโยชนและ

ความสัมพันธใด ๆ ที่ทําใหการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานอาจถูกรอมชอม เปนสิ่งจําเปนที่ตองมี

กอนทีผู่ประกอบวิชาชพีบัญชีจะระบุอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานดังกลาว  

การมีอยูของเง่ือนไข นโยบาย และวิธีปฏิบัติบางเร่ืองที่กําหนดโดยองคกรวิชาชีพ กฎหมาย 

ขอบังคับ สํานักงาน หรือองคกรผูวาจาง ซ่ึงสงเสริมใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตนอยางมี

จริยธรรม อาจชวยระบุอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน  

ยอหนา 120.8 A2 รวมถึงตัวอยางโดยท่ัวไปของเงื่อนไข นโยบาย และวิธีปฏิบัติดังกลาวซ่ึงเปน

ปจจัยที่เก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรค  

120.6 A2 อุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน อาจทําใหเกิดขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมใน

ขอบเขตที่กวางขวาง ซึ่งเปนไปไมไดที่จะกําหนดใหไดทุกสถานการณที่ทําใหเกิดอุปสรรค 

นอกจากนั้น ลักษณะของงานและการมอบหมายงานอาจแตกตางกัน และผลท่ีตามมาอาจทําให

เกิดประเภทท่ีตางกันของอุปสรรค 

120.6 A3 อุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน อาจเปนประเภทใดประเภทหน่ึงหรือมากกวา 

ดังตอไปนี้  

(ก) อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน คือ อุปสรรคท่ีเกิดจากผลประโยชนทางการเงินหรือ

ผลประโยชนอื่นท่ีมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอการใชดุลยพินิจ หรือพฤติกรรมของผู

ประกอบวิชาชีพบัญชี 

(ข) อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง คืออุปสรรคที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไมสามารถ

ประเมินไดอยางเหมาะสมเก่ียวกับผลของการใชดุลยพินิจที่ผานมาของตน หรือกิจกรรมที่

กระทําโดยผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือโดยบุคคลอ่ืนภายในสํานักงานของผูประกอบวิชาชีพ

บัญชี หรือองคกรผูวาจาง ซ่ึงเปนผูที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีเชื่อถือในการใชดุลยพินิจเพ่ือ

เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมที่ทําอยู 

(ค) อุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน คืออุปสรรคที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีเปนผูใหการ

สนับสนุนสถานภาพของลูกคาหรือองคกรผูวาจางรายใดรายหน่ึง จนไมสามารถอยูในฐานะ

ที่สามารถปฏิบตัิงานไดดวยความเที่ยงธรรม 

(ง) อุปสรรคจากความคุนเคย คือ อุปสรรคที่เกิดจากความสัมพันธอันยาวนานหรือใกลชิดกับ

ลูกคาหรือองคกรผูวาจาง จนทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีเกิดความเห็นอกเห็นใจจนเกินไป

ในผลประโยชนหรืองายตอการยอมรับในผลงานของบุคคลดังกลาว และ 
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(จ) อุปสรรคจากการถูกขมขู คืออุปสรรคท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีถูกยับย้ังจากการปฏิบัติงาน

อยางเที่ยงธรรม เนื่องจากแรงกดดัน ซึ่งไมวาจะเกิดขึ้นจริงหรือซ่ึงเขาใจไปไดเชนนั้น รวมถึง

การใชความพยายามที่จะใชอทิธิพลอันเกินควรตอผูประกอบวิชาชีพบัญช ี

120.6 A4 เหตุการณแวดลอมอาจกอใหเกิดอุปสรรคมากกวาหนึ่งประเภท และอุปสรรคอาจสงผลตอการ

ปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานมากกวาหนึ่งหลักการ 

การประเมนิอุปสรรค 

R120.7 เมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีระบุอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีตองประเมนิวาอุปสรรคน้ันอยูในระดบัที่ยอมรับไดหรือไม 

ระดับท่ียอมรับได 

120.7 A1 ระดับที่ยอมรับได คือ ระดับที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดใชการทดสอบอยางที่บุคคลที่สามที่มี

ความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเย่ียงวิญูชน อาจสรุปไดวา ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตาม

หลักการพ้ืนฐาน 

ปจจัยที่เก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรค 

120.8 A1 ในการประเมินอุปสรรคของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตองพิจารณาปจจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ และผลกระทบรวมของอุปสรรคถามีมากกวาหนึ่งประเภท  

120.8 A2 การมีอยูของเง่ือนไข นโยบาย และวิธีปฏิบัติ ตามท่ีระบุไวในยอหนา 120.6 A1 อาจเปนปจจัยที่

เกี่ยวของในการประเมินระดับของอุปสรรคตอการปฏิบตัิตามหลักการพ้ืนฐาน 

ตัวอยางของ เงื่อนไข นโยบาย และวิธีปฏิบัติดังกลาว รวมถึง 

 ขอกําหนดในการกํากบัดูแลกิจการ 

 ขอกําหนดเร่ืองการศึกษา การฝกอบรม ประสบการณ สําหรับวิชาชีพ 

 ระบบการรองเรียนที่มีประสิทธิผล ท่ีทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีและประชาชนทั่วไป ให

ความสนใจตอพฤติกรรมท่ีผิดจรรยาบรรณ 

 การกําหนดอยางชัดเจนถึงหนาที่ในการรายงานการละเมิดขอกําหนดทางจรรยาบรรณ 

 การติดตามประเมินผลทางวิชาชีพ หรือการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามขอบังคับ และ

วิธีปฏิบัติในการลงโทษ 

การพิจารณาขอมูลใหมหรือการเปลี่ยนแปลงในขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอม 

R120.9 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับทราบขอมูลใหม หรือการเปลี่ยนแปลงในขอเท็จจริง และ

เหตุการณแวดลอม ที่อาจมีผลกระทบตอการ ขจัด หรือ ลด อุปสรรคนั้นใหอยูในระดับที่ยอมรับ
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ไดหรือไม ดังนั้น ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองประเมินใหมเก่ียวกับอุปสรรค และจัดการกับ

อุปสรรคดังกลาวดวย 

120.9 A1 การคงไวซ่ึงการเตรียมพรอมตลอดกิจกรรมทางวิชาชีพ ชวยใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีตัดสินวา

การมีขอมูลใหมเกิดข้ึน หรือการเปล่ียนแปลงในขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมที่เกิดขึ้น มีผล

หรือไม ตอ 

(ก) ผลกระทบตอระดับของอุปสรรค หรือ 

(ข) ผลตอขอสรุปของผูประกอบวิชาชีพบัญชีวามาตรการปองกันยังคงเหมาะสม ในการจัดการ

กบัอุปสรรคที่ระบุไดหรือไม 

120.9 A2 ถาขอมูลใหมเปนผลใหมีการระบุอุปสรรคใหม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองประเมินและถาเปนการ

เหมาะสม ตองจัดการอุปสรรคใหมนี้ (อางอิง ยอหนา R120.7 และ R120.10) 

การจัดการอุปสรรค 

R120.10 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีตัดสินใจวาอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานที่ระบุได ไมอยู

ในระดับที่ยอมรับได ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองจัดการอุปสรรคนั้นดวยการขจัด หรือ ลด 

อุปสรรคนั้น ใหอยูในระดบัท่ียอมรับได ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองกระทําเชนวานั้นโดย  

(ก) การขจัดเหตุการณแวดลอม รวมถึง ผลประโยชนหรือความสัมพันธ ที่ทําใหเกิดอุปสรรคนั้น  

(ข) การใชมาตรการปองกัน เทาท่ีมีอยูและสามารถนํามาปฏิบัติไดเพ่ือลดอุปสรรคน้ัน ใหอยูใน

ระดับที่ยอมรับได หรือ 

(ค) การปฏิเสธ หรือ ยุติ กิจกรรมทางวิชาชีพที่ปฏิบัติอยูนั้น 

การกระทําเพื่อขจัดอุปสรรค 

120.10 A1 ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอม อุปสรรคอาจไดรับการจัดการโดยขจัด เหตุการณ

แวดลอมที่ทําใหเกิดอุปสรรค อยางไรก็ตาม ยังมีบางสถานการณที่อุปสรรคนั้นสามารถไดรับการ

จัดการเพียงการปฏิเสธ หรือ ยุติกิจกรรมทางวิชาชีพที่ปฏิบัติอยูน้ัน นั่นเปนเพราะวาเหตุการณ

แวดลอมที่ทําใหเกิดอุปสรรคไมสามารถที่จะถูกขจัด และ มาตรการปองกันไมสามารถนํามา

ปฏิบัติได เพ่ือลดอุปสรรคนั้นใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

มาตรการปองกัน 

120.10 A2 มาตรการปองกัน คือ การกระทําอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางประกอบกัน ที่ผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีกระทําอยางมีประสิทธิผล เพื่อลดอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานใหอยู

ในระดบัที่ยอมรับได 
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การพิจารณาการใชดุลยพินิจท่ีสําคัญ และขอสรุปโดยรวมที่ได 

R120.11 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใหขอสรุปโดยรวมวา การดําเนินการที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีกระทํา 

หรือ ตั้งใจจะกระทํา เพื่อจัดการอุปสรรคที่เกิดขึ้นจะขจดั หรือ ลดอุปสรรคนั้นๆ ใหอยูในระดับที่

ยอมรับไดหรือไม ในการใหขอสรุปโดยรวม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอง 

(ก) ทบทวนการใชดุลยพินิจที่สําคัญใดๆ หรอืขอสรุปโดยรวมที่ได และ 

(ข) ใชการทดสอบประหนึ่งบุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน 

ขอควรพิจารณาอ่ืนเม่ือนํากรอบแนวคิดมาใช 

อคติ  

120.12 A1 การมีอคติ ไมวาจะรูตัวหรือไม กระทบตอการใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ เมื่อระบุ ประเมิน และ

จัดการอุปสรรคตอการปฏิบัตกิารหลักการพ้ืนฐาน  

120.12 A2 ตัวอยางของอคติที่อาจเปนไปไดที่ตองตระหนัก เมื่อใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ รวมถึง  

 การมีอคติจากการยึดติด ซึ่งเปนแนวโนมที่จะปกใจเชื่อในขอมูลแรกที่ไดรับเปนหลัก เพ่ือ

ตอตานขอมูลที่รับมาภายหลังใหไดรับการประเมินอยางไมเพียงพอ  

 การมีอคติ (โมหาคติ - มีอคติเพราะหลง) ตอระบบอัตโนมัติ ซึ่งเปนแนวโนมที่จะให

ความสําคัญกับผลลัพธท่ีประมวลไดจากระบบอัตโนมัติ แมวาเมื่อมีการใหเหตุผลโดยมนุษย

หรือขอมูลที่ขัดแยงกัน ทําใหเกิดคําถามวาผลลัพธดังกลาวเชื่อถือได หรือเหมาะสมกับ

วัตถุประสงคนั้นหรือไม 

 การมีอคติเนื่องจากความมี ซึ่งเปนแนวโนมท่ีจะใหน้ําหนักกับเหตุการณ หรือประสบการณที่

นึกไดในทันที หรือมีอยูแลว มากกวาส่ิงที่ยังไมมี  

 การมีอคติเนื่องจากมีคํายืนยนั ซึ่งเปนแนวโนมที่จะใหน้ําหนักกับขอมูลที่สอดคลองกับความ

เชื่อที่มีอยู มากกวาขอมูลที่ขดัแยงหรือกอใหเกิดความสงสยัเกี่ยวกบัความเชื่อนั้น 

 ความคิดกลุม ซ่ึงเปนแนวโนมที่จะใหกลุมบุคคล ลดทอนความคิดสรางสรรคและความ

รับผิดชอบสวนบุคคล และเปนผลใหนาํมาสูการตัดสินใจที่ปราศจากการใหเหตุผลเชิงวิพากษ 

หรือการพิจารณาทางเลือกอื่น 

 อคติเพราะมีความม่ันใจสูงเกิน ซึ่งเปนแนวโนมที่จะประเมินความสามารถของตนที่มาก

เกินไปในการประเมินความเสี่ยงอยางแมนยํา หรือในการใชดุลยพินิจหรือการตัดสินใจตางๆ 

 อคติจากการใชตัวแทน ซ่ึงเปนแนวโนมที่จะอางอิงความเขาใจในรูปแบบของประสบการณ 

เหตุการณ หรือความเชื่อที่อนุมานวาเปนตัวแทน   
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 การเลือกรับรู ซึ่งเปนแนวโนมสําหรับความคาดหวังของบุคคล ท่ีจะมีอิทธิพลตอการที่บุคคล

นั้นจะมมีุมมองตอเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

120.12 A3 การกระทําที่อาจลดผลกระทบของการมีอคติ รวมถึง 

 การหาคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญเพ่ือที่จะไดรับขอมลูเพ่ิมขึ้น 

 การปรึกษากับผูอ่ืน เพื่อใหมั่นใจไดมีการโตแยงท่ีเหมาะสม ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ

ประเมินผล 

 การรับการฝกอบรมเก่ียวกับ การระบุการมอีคติ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของพัฒนาการทางวิชาชีพ 

วัฒนธรรมองคกร 

120.13 A1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีจะเพ่ิมประสิทธิผลในการนํากรอบแนวคิดไปใช เมื่อความสําคัญของคุณคา

ทางจริยธรรมท่ีสอดคลองกับหลักการพ้ืนฐานและขอกําหนดอ่ืนที่กําหนดไวในประมวล

จรรยาบรรณ ไดรับการสงเสริมผานวัฒนธรรมภายในองคกรของผูประกอบวิชาชีพบัญช ี

120.13 A2 การสงเสริมวัฒนธรรมดานจริยธรรมภายในองคกรจะมีประสทิธิผลที่สุดเมื่อ  

(ก) ผูนําและผูที่มีบทบาทในการบริหาร สงเสริมความสําคัญของคุณคาทางจริยธรรมขององคกร 

และยังตองใหตนและผูอ่ืนในปกครองของตนรับผิดชอบตอการแสดงออกซ่ึงคุณคาทาง

จริยธรรมขององคกรดวย 

(ข) จัดให มีโปรแกรมการศึกษาและฝกอบรมที่ เหมาะสม กระบวนการจัดการ และการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและเกณฑการใหรางวัล ที่สงเสริมวฒันธรรมดานจริยธรรม 

(ค) จัดใหมีนโยบายและกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการสนับสนุนและปกปองผูที่รายงาน

พฤติกรรมการกระทําผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรม ที่เกิดข้ึนจริงหรือที่นาสงสัย รวมทั้งผูสง

สัญญาณพฤติกรรม (whistle-blowers) เหลานั้น และ 

(ง) องคกรยึดมั่นตอคุณคาทางจริยธรรมในการติดตอกับบุคคลที่สาม  

[เทยีบเคียง COSO 2013 – Control Environment]  

120.13 A3 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับการคาดหวังวาจะสนับสนุนและสงเสริมวัฒนธรรมที่มีจริยธรรมเปน

ฐานในองคกรของตน โดยคํานงึถึงตําแหนงและความอาวุโสของแตละคน 

ขอควรพิจารณาสําหรับงานสอบบัญชี งานสอบทาน งานที่ใหความเชื่อม่ันอ่ืน และงานใหบริการที่เกี่ยวเนื่อง 

วัฒนธรรมสํานักงาน 

120.14 A1 TSQM 1 กาํหนดขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ เกี่ยวกับวัฒนธรรมสํานักงานในบริบท

ความรับผิดชอบของสํานักงานในการออกแบบ การนําไปปฏิบัติ และการดําเนินระบบการบริหาร

คุณภาพงานสอบบัญชี หรืองานสอบทานงบการเงิน หรืองานที่ใหความเชื่อมั่นอ่ืน หรืองาน

ใหบริการที่เกี่ยวเนื่อง 
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ความเปนอิสระ 

120.15 A1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะถูกกําหนดโดยมาตรฐานระหวางประเทศเร่ืองความ

เปนอิสระ ใหดํารงความเปนอิสระ เมื่อปฏิบัติงานสอบบัญชี งานสอบทาน และ งานที่ใหความ

เชื่อม่ันอื่น ความเปนอิสระเชื่อมโยงกับหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณ เร่ือง ความเที่ยงธรรม

และความซ่ือสัตยสุจริต ความเปนอิสระประกอบดวย 

(ก) ความเปนอิสระดานจิตใจ (Independence of mind) สภาวะจิตใจที่ยอมใหมีการแสดงออก

ซ่ึงขอสรุป โดยไมถูกกระทบจากอิทธิพลใด ๆ ที่จะใหรอมชอมการใชดุลยพินิจทางวชิาชีพ ซ่ึง

จะทําใหบุคคลสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดวยความซื่อสัตยสุจริต และใชความเที่ยงธรรม และ

ใชการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพได 

(ข) ความเปนอิสระอันเปนที่ประจักษ  (Independence of Appearance) การหลีกเลี่ยง

ขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมตางๆ ที่มีนัยสําคัญมากจนทําใหบุคคลที่สามซ่ึงมีความรอบ

รูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน อาจสรุปวาความซ่ือสัตยสุจริต ความเที่ยงธรรม หรือ

การสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของสํานักงาน หรือสมาชิกของกลุมผูปฏิบัติงาน

สอบบัญชี หรือสมาชิกของกลุมผูปฏิบัตงิานที่ใหความเชื่อมั่นนั้น ไดถูกรอมชอม  

120.15 A2 มาตรฐานระหวางประเทศเร่ืองความเปนอิสระ กําหนดขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ 

เก่ียวกับการนํากรอบแนวคิดไปใชเพ่ือดํารงความเปนอิสระ เมื่อปฏิบัติงานสอบบัญชี งานสอบ

ทาน และงานใหความเชื่อมั่นอ่ืน ผูประกอบวิชาชีพบัญชีและสํานักงานถูกกําหนดใหตองปฏิบัติ

ตามมาตรฐานเหลานี้เพื่อใหเปนอิสระเมื่อปฏิบัติงานดังกลาว กรอบแนวคิดเพ่ือระบุ ประเมิน 

และจัดการอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ใชในทํานองเดียวกันเพื่อใหเปนไปตาม

ขอกําหนดเร่ืองความเปนอิสระ ประเภทของอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานที่ได

อธิบายไวใน ยอหนา 120.6 A3 เปนประเภทเดียวกันกับอุปสรรคในการปฏิบัติตามขอกําหนด

เร่ืองความเปนอิสระดวย 

การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 

120.16 A1 ในงานสอบบัญชี งานสอบทาน และงานใหความเชื่อมั่นอ่ืน รวมถึงงานอื่นใดที่กําหนดโดย IAASB 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะถูกกําหนดใหตองใชการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู

ประกอบวิชาชีพเมื่อวางแผนและปฏิบัติงานสอบบัญชี งานสอบทาน และงานใหความเชื่อมั่นอ่ืน 

การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพและหลักการพ้ืนฐาน ที่อธิบายไวในหมวด 110 มี

แนวคิดที่สมัพันธกัน 

120.16 A2 ในการตรวจสอบงบการเงิน ตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานแตละขอและโดยรวม เพ่ือสนับสนุน

การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ ดังตัวอยางตอไปนี้ 
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 ความซื่อสัตยสุจริต กําหนดให ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตองประพฤติตนอยางตรงไปตรงมา 

และซ่ือสัตย ตัวอยางเชน ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานวาดวยความ

ซ่ือสัตยสุจริต ดวยการ 

o ประพฤติตนอยางตรงไปตรงมาและซื่อสัตยเม่ือมีขอกังวลเกี่ยวกับจุดยนืของลูกคา  

o ติดตามสอบถามเก่ียวกับขอมูลที่ไมสอดคลองกัน และคนหาหลักฐานการสอบบัญชี

อ่ืนเพ่ิมเติม เพื่อจัดการขอกังวลเก่ียวกับงบการเงินท่ีอาจมีขอผิดพลาดอยางมี

สาระสําคัญ หรือทําใหเขาใจผิด เพื่อท่ีจะตัดสินใจอยางมีขอมูลเก่ียวกับการ

ดําเนินการอยางเหมาะสมในเหตุการณแวดลอมน้ัน 

o การมีลักษณะนิสัยที่เขมแข็งในการกระทําอยางเหมาะสม แมเม่ือเผชิญกับแรงกดดัน

ใหปฏิบัติเปนอยางอ่ืน หรือเม่ือการกระทําเชนนั้น อาจมีแนวโนมกอใหเกิดผลที่

ตามมาตอบุคคลหรือองคกรในทางลบ การกระทําอยางเหมาะสม เกี่ยวของกับ 

(ก) การมีจุดยืนอยางมั่นคง เมื่อเผชิญกับสภาวะลําบากในการตัดสินใจ และ

สถานการณที่ยาก หรือ 

(ข) การโตแยงผู อ่ืน เม่ือมีเหตุการณแวดลอมท่ีมีเหตุผลสมควร ในลักษณะที่

เหมาะสมกับเหตกุารณแวดลอมนั้น 

ในการทําเชนนั้น ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดแสดงใหเห็นการประเมินหลักฐานการสอบบัญชีที่

สาํคัญ เพ่ือกอใหเกิดการใช การสงัเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ  

 ความเท่ียงธรรม กําหนดให ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมรอมชอมในการใชดุลยพินิจทาง

วิชาชีพและทางธุรกิจ จาก 

(ก) อคติ  

(ข) ความขัดแยงทางผลประโยชน  

(ค) อิทธิพลอันเกินควรของบุคคล องคกร เทคโนโลยี หรือปจจัยอ่ืน หรือการพึ่งพิงอันเกิน

ควรตอบุคคล องคกร เทคโนโลยี หรือปจจยัอื่น 

 ตัวอยางผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเร่ืองความเท่ียงธรรม โดย 

(ก) ตระหนักถึงเหตุการณแวดลอมหรือความสัมพันธใดๆ เชน ความคุนเคยกับลูกคา ที่อาจ

กอใหเกิดการรอมชอม การใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ หรือทางธุรกจิของผูประกอบวชิาชีพ

บัญชี และ 

(ข) พิจารณาผลกระทบของเหตุการณแวดลอมหรือความสัมพันธดังกลาว ในการใชดุลยพินิจ

ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี เม่ือประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของหลักฐานการ

สอบบัญชีที่เก่ียวของกับประเด็นท่ีมีสาระสําคัญตองบการเงินของลูกคา 



 คูมือประมวลจรรยาบรรณ  

29  

 

สว
นที่

 1
 

ในการทําเชนนั้น ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดประพฤติในลักษณะที่เห็นไดวากอใหเกิด การ

สงัเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 

 ความรู ความสามารถ และความเอาใจใส กําหนดให ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองมี ความรู 

ความสามารถ และความชํานาญทางวิชาชีพในระดับที่ถึงพรอมและปฏิบัติหนาท่ีดวยความ

เอาใจใสใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ กฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของ ตัวอยางเชน ผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานวาดวยความรู ความสามารถ และความเอา

ใจใส ดวยการ โดย 

(ก) การนําความรูไปปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมและธุรกิจของแตละลูกคาโดยเฉพาะ 

เพ่ือประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไดอยาง

เหมาะสม 

(ข) การวางแผนและการปฏิบตัิตามวิธีตรวจสอบที่เหมาะสม และ 

(ค) การนําความรูท่ีเก่ียวของไปปฏิบัติ เม่ือประเมินดวยการใชวิจารณญาณอยางระมัดระวัง

ยิ่ง วาหลักฐานการสอบบัญชี เพียงพอและเหมาะสมในเหตุการณแวดลอมนั้น 

ในการทําเชนนั้น ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดตองประพฤติในลักษณะที่เห็นไดวากอใหเกิดการ

สงัเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 
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สวนที่ 2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ 

 หนา 

หมวด 200 การนํากรอบแนวคิดไปใช – ผูประกอบวิชาชีพบัญชใีนหนวยงานธุรกิจ 31 

หมวด 210  ความขัดแยงทางผลประโยชน 36 

หมวด 220 การจดัทํา และการนําเสนอขอมูล 39 

หมวด 230 การปฏิบัติงานดวยความชํานาญที่เพียงพอ 44 

หมวด 240 สวนไดเสียทางการเงิน คาตอบแทน และส่ิงจูงใจท่ีเชื่อมโยงกับการรายงานทาง

การเงินและการตัดสินใจ 

46 

หมวด 250 ส่ิงจูงใจ รวมถึงของขวัญและการตอนรับ 48 

หมวด 260 การตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคบั 54 

หมวด 270 ความกดดันตอการฝาฝนหลักการพ้ืนฐาน 64 
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สวนที่ 2  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ 

หมวด 200 การนํากรอบแนวคิดไปใช – ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ 

คาํนํา 

200.1 ในสวนนี้ของประมวลจรรยาบรรณ ไดกําหนดขอกําหนด และคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ 

สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ เมื่อนํากรอบแนวคิดที่กําหนดในหมวด 120 

มาปฏิบัติ ซ่ึงไมอาจอธิบายไดทุกขอเท็จจริง และเหตุการณแวดลอม รวมทั้งกิจกรรมทาง

วิชาชีพ ผลประโยชนและความสัมพันธท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจอาจเผชิญ 

ซ่ึงทําใหเกิดอุปสรรคหรืออาจทําใหเกิดอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ดังนั้น 

กรอบแนวคิดกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจตระหนักถึงขอเท็จจริงและ

เหตุการณแวดลอมเหลานั้น 

200.2 ผูลงทุน เจาหนี้  องคกรผูวาจางและสวนอ่ืนๆ ของธุรกิจ รวมทั้งหนวยงานของรัฐและ

สาธารณชน ผูอาจใชผลการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ ผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจอาจรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวหรือรวมกันรับผิดชอบใน

การจัดทําและการรายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลอื่นๆ ซึ่งท้ังองคกรผูวาจางและบุคคลที่

สามอาจใชขอมูลดังกลาว ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจอาจรับผิดชอบในการ

จัดการทางการเงินอยางมีประสิทธิผลและใหคําแนะนําอยางเต็มความรูความสามารถในเร่ือง

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ 

200.3 ผูประกอบวิชาชีพในหนวยงานธุรกิจอาจเปนลูกจาง ผูรับจางตามสัญญา หุนสวน กรรมการ 

(ผูบริหารหรือผูที่ไมไดเปนผูบริหาร) เจาของกิจการท่ีเปนผูจัดการ หรืออาสาสมัครขององคกรผู

วาจาง รูปแบบทางกฎหมายของความสัมพันธของผูประกอบวิชาชีพบัญชีกับองคกรผูวาจางไม

มีผลกระทบตอความรับผิดชอบทางจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชพีบัญชี  

200.4 ในสวนนี้ คําวา “ผูประกอบวิชาชพีบัญชี” ประกอบดวย 

(ก) ผูประกอบวิชาชพีในหนวยงานธุรกิจ และ 

(ข) (ข) บุคคลผูเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ เมื่อปฏิบัติกิจกรรมทาง

วิชาชีพตามความสัมพันธของผูประกอบวิชาชีพบัญชี กับสํานักงานของผูประกอบวิชาชีพ

บัญชี ไมวาจะเปนรูปแบบของผูรับจางตามสัญญา พนักงาน หรอื เจาของ ขอมูลเพิ่มเติม

เมื่อสวนที่ 2 นําไปใชกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะกําหนดไวในยอ

หนาที่ R120.4 R300.5 และ 300.5 A1 
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ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ทั่วไป 

R200.5 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานท่ีกําหนดไวในหมวด 110 และ

ประยุกตใชกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอ

การปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน 

200.5 A1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีรับผิดชอบในการสงเสริมวัตถุประสงคที่ถูกกฎหมายขององคกรผูวาจาง

(ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี) ประมวลจรรยาบรรณนี้มิไดพยายามขัดขวางผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีจากการทําใหความรับผิดชอบนั้นบรรลุผล แตจัดการกับเหตุการณแวดลอมที่อาจทําให

การปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานถูกรอมชอม  

200.5 A2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจตองสงเสริมสถานะขององคกรผูวาจาง เม่ือสงเสริมเปาหมายและ

วัตถุประสงคที่ถูกกฎหมายขององคกรผูวาจาง ถารายงานใด ๆ ที่ไดกระทําไมผิดหรือทําให

เขาใจผิด การกระทําเชนนั้นจะไมถือวากอใหเกิดอุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน 

200.5 A3 เมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีตําแหนงสูงขึ้น ก็จะยิ่งมีความสามารถและมีโอกาสในการเขาถึง

ขอมูล และมีอิทธิพลในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการกระทําโดยบุคคลอ่ืนที่

เกี่ยวของ ในองคกรผูวาจาง ตราบเทาที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถจะทําได เมื่อคํานึงถึง

ตําแหนงและความอาวุโสในองคกร ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับการคาดหวังวาจะสนับสนุน

และสงเสริมวัฒนธรรมที่ใชจรรยาบรรณเปนเกณฑในองคกร ตามยอหนา 120.13 A3 ตัวอยาง

ของการกระทําดังกลาว รวมถึงการแนะนํา การนํามาปฏิบัติ  และการกํากับดแูล เร่ืองตอไปนี ้

 โปรแกรมการศึกษาและการฝกอบรมดานจรรยาบรรณ  

 กระบวนการจัดการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานและเกณฑการใหรางวัล ที่สงเสริม

วัฒนธรรมดานจริยธรรม 

 นโยบายเก่ียวกับจรรยาบรรณและสงสัญญาณพฤติกรรม (whistle-blowing) 

 นโยบายและวิธีปฏิบัติที่ออกแบบเพ่ือปองกัน การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ 

การระบุอุปสรรค 

200.6 A1 อุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน อาจเกิดจากความหลากหลายของขอเท็จจริงและ

เหตุการณแวดลอมตางๆ ประเภทของอุปสรรคไดอธิบายไวในยอหนา120.6 A3 ตอไปนี้คือ

ตัวอยางของขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมในแตละประเภทของอุปสรรค ซึ่งเปนอาจทําให

เกิดอุปสรรคตอผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชพี 

(ก) อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน 
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 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีสวนไดเสียทางการเงิน หรือไดรับเงินกูหรือการคํ้าประกัน 

จากองคกรผูวาจาง 

 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีสวนรวมในการจัดทําแผนคาตอบแทนที่ทําใหเกิดแรงจูงใจ

จากองคกรผูวาจาง 

 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับสิทธิการใช ทรัพยสินของบริษัทเพ่ือประโยชนสวนตน 

(หมายเหต ุสิทธิการใช = access ใชไดทั้ง Tangible และ Intangible) 

 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับขอเสนอเปนของขวัญ หรือการปฏิบัติเปนพิเศษจากคูคา

ขององคกรผูวาจาง 

(ข) อุปสรรคจากการสอบทานผลงานของตนเอง 

 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีเปนผูกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสมในการรวมธุรกิจ 

หลังจากทําการศึกษาความเปนไปไดเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจซื้อ 

(ค) อุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน 

 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีโอกาสตกแตงขอมูลในหนังสือชี้ชวนเพื่อใหไดรับประโยชน

จากการจัดหาเงินทุน 

(ง) อุปสรรคจากความคุนเคย 

 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีเปนผูรับผิดชอบในการรายงานทางการเงินขององคกรผูวาจาง 

เมื่อสมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด หรือครอบครัวที่ใกลชิดไดรับการวาจางจากองคกร

นั้น เปนผูตดัสินใจซึ่งมีผลกระทบตอรายงานทางการเงินขององคกร 

 ผูประกอบวิชาชีพบัญชมีีความสัมพันธอันยาวนานกับบุคคลผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ทางธุรกิจ 

(จ) อุปสรรคจากการถูกขมขู 

 ผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือสมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดท่ีสุด หรือครอบครัวท่ีใกลชิด 

ตองเผชิญอุปสรรคจากการถูกปลดหรือโยกยาย เนื่องจากขอขัดแยงเก่ียวกบั 

o การประยุกตใชหลกัการบัญชี 

o วิธีการนําเสนอขอมูลทางการเงิน 

 บุคคลที่พยายามมีอิทธิพลในกระบวนการตัดสินใจของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

ตัวอยาง เชน ในเร่ืองการตกลงทําสัญญา (ใหชนะการประมูล) หรือการประยุกตใช

หลักการบัญชี 
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การประเมนิอุปสรรค 

200.7 A1 เงื่อนไข นโยบาย และวิธีการ ที่อธิบายไวในยอหนา 120.6 A1 และ 120.8 A2 อาจกระทบการ

ประเมินวา อุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม 

200.7 A2 การประเมินระดับของอุปสรรคของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ไดรับผลกระทบมาจากลักษณะ

และขอบเขตของกิจกรรมทางวิชาชีพอีกดวย 

200.7 A3 การประเมินระดับของอุปสรรคของผูประกอบวิชาชีพบัญชี อาจไดรับผลกระทบมาจาก

สภาพแวดลอมการปฏิบัติงานภายในองคกรของผูวาจาง และสภาพแวดลอมการดําเนินงาน 

ตัวอยาง เชน 

 ภาวะผูนําซ่ึงเนนความสําคัญของพฤติกรรมทางจรรยาบรรณ และความคาดหวังท่ีวา

พนกังานจะปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณนั้น 

 นโยบายและวิธีปฏิบัติที่ ให อํานาจและสนับสนุนพนักงาน ให ส่ือสารประเด็นทาง

จรรยาบรรณซ่ึงเกี่ยวกับพนักงานเอง ตอผูบริหารระดับอาวุโส โดยปราศจากความกังวล

เกี่ยวกับผลลบที่ตามมา 

 นโยบายและวิธีปฏิบัติในการนําไปปฏิบั ติและติดตามประเมินผลคุณภาพของการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน 

 ระบบเกี่ยวกับการกํากับดูแลองคกร หรือโครงสรางการกํากับดูแล และความเขมแข็งของ

การควบคุมภายใน 

 วิธีปฏิบัติในการรับสมัครงาน ซึ่งเนนความสําคัญของการวาจางบุคลากรที่มีความรู  

ความสามารถสูง 

 การสื่อสารท่ีทันเวลาเกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติ รวมทั้งการเปล่ียนแปลงที่มี ให

พนักงานท้ังหมดทราบ พรอมทั้ง การฝกอบรมและใหการศึกษาที่เหมาะสม เก่ียวกับ

นโยบายและวิธีปฏิบัติดังกลาวนั้น 

 นโยบายจรรยาบรรณและขอกาํหนด 

200.7 A4 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณาขอคําแนะนําดานกฎหมาย ในกรณีที่เชื่อวาอาจมีการ

กระทําผิดจรรยาบรรณ หรือการกระทําโดยผูอื่นเกิดขึ้น หรือ จะเกิดข้ึนตอไปภายในองคกรผู

วาจาง 

การจัดการอุปสรรค 

200.8 A1 หมวด 210 ถึง 270 อธิบายอุปสรรคตางๆที่อาจเกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพ 

รวมถึงตัวอยางของการกระทําที่อาจจะกอใหเกิดอุปสรรคนั้น 
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200.8 A2 ถึงที่สุดแลว ถาเหตุการณแวดลอมที่กอใหเกิดอุปสรรค ไมสามารถขจัดได และไมมีมาตรการ

ปองกันหรือไมสามารถนํามาตรการปองกันมาใชเพ่ือลดอุปสรรคใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

อาจจะเปนการเหมาะสมที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองลาออกจากองคกรผูวาจาง 

การสื่อสารกับผูมีหนาที่กํากับดูแล 

R200.9 เมื่อสื่อสารกับผูมีหนาที่กํากับดูแลตามที่กําหนดไวในประมวลจรรยาบรรณ ผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีตองตัดสินใจวา ควรจะส่ือสารกับผูใดถึงจะเหมาะสมในโครงสรางการกํากับดูแลของ

องคกรผูวาจาง ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีสื่อสารกับกลุมยอยของผูมีหนาที่กํากับดูแล ผู

ประกอบวิชาชีพตองตัดสินใจวาจําเปนหรือไมท่ีจะตองส่ือสารกับผูมหีนาท่ีกํากับดูแลทั้งหมด 

เพ่ือที่วาทุกทานจะไดรับขอมลูท่ีเพียงพอ 

200.9 A1 ในการตัดสินใจวาควรสื่อสารกับผูใด ผูประกอบวิชาชีพบญัชีอาจพิจารณาจาก 

(ก) ลักษณะและความสําคัญของเหตุการณแวดลอม และ 

(ข) เร่ืองที่จะสื่อสาร 

200.9 A2 ตัวอยางของกลุมยอยของผูมีหนาท่ีกํากับดูแล รวมถึง คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ บุคคลใด

บุคคลหนึ่งของคณะผูมีหนาท่ีกํากับดูแล 

R200.10 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชี ส่ือสารกับบุคคลผูซึ่งมีทั้งความรับผิดชอบดานการจัดการและความ

รับผิดชอบดานกํากับดูแล ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองทําใหเกิดความพอใจวาการสื่อสารกับ

บุคคลทานนั้น ไดใหขอมูลที่เพียงพอกับผูมีหนาที่กํากับดแูลทั้งมวลผูซึ่งผูประกอบวิชาชีพบัญชี

ควรจะไดทําการสื่อสารแลว  

200.10 A1 ในเหตุการณแวดลอมบางเหตุการณ ผูมีหนาท่ีกํากับดูแลทุกคนเก่ียวของกับการบริหารงาน

องคกรผูวาจาง ตัวอยาง เชน ธุรกิจขนาดเล็ก ซ่ึงเจาของคนเดียวบริหารงาน และไมมีผูอื่นท่ีทํา

หนาที่ดานกํากับดูแล  

ในกรณีเหลานี้ ถาเร่ืองที่จะสื่อสารกับบุคคลผูซ่ึงมีความรับผิดชอบดานการจัดการ และความ

รับผิดชอบดานกํากับดูแล ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตองทําใหเกิดความพอใจวา ไดปฏิบัติตาม

ขอกําหนดวาดวยการส่ือสารกับผูมีหนาที่กํากับดูแล 
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 หมวด 210  ความขัดแยงทางผลประโยชน 

คาํนํา 

210.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานและประยุกตใชกรอบแนวคิดที่กําหนด

ไวในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรค 

210.2 A ความขัดแยงทางผลประโยชนทําใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเร่ืองความ

เที่ยงธรรม และอาจทําใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานอื่น อุปสรรคดังกลาว 

อาจเกิดข้ึนเมื่อ 

(ก) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีดําเนินกิจกรรมทางวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองเฉพาะ ใหกับผูที่

ไดรับบริการทางวิชาชีพ ต้ังแตสองหนวยงานข้ึนไปซ่ึงผลประโยชนในเร่ืองนั้นขัดแยงกัน 

หรือ 

(ข) ผลประโยชนของผูประกอบวชิาชพีบัญชีที่เก่ียวของกับเร่ืองเฉพาะ และ ผลประโยชนของผู

ท่ีไดรับบริการทางวิชาชีพที่ผูประกอบวิชาชีพดําเนินกิจกรรมทางวิชาชีพ เก่ียวของกับเร่ือง

ท่ีขัดแยงกัน 

ผูที่ไดรับบริการทางวิชาชีพ อาจรวมถึง องคกรผูวาจาง ผูจําหนาย ลูกคา ผูใหกูยืม ผูถือหุน 

หรือบุคคลอ่ืน 

210.3 หมวดนี้นําเสนอขอกําหนดเฉพาะ และคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่เก่ียวของกับการนํากรอบ

แนวคิดไปใชกับความขัดแยงทางผลประโยชน 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ทั่วไป 

R210.4 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมยินยอมใหมีความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อรอมชอมการใช

ดุลยพนิิจทางวิชาชีพ หรือทางธุรกิจ 

210.4 A1 ตัวอยางของเหตุการณแวดลอมที่อาจทาํใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึง  

 การดํารงตําแหนงผูบริหารหรือผูกํากับดูแลในองคกรผูวาจางสองแหงและไดรับขอมูลที่

เปนความลับจากองคกรผูวาจางแหงหนึ่ง ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจนํามาใชเพื่อทําให

องคกรผูวาจางอีกแหงหนึ่งไดเปรียบหรือเสียเปรียบ 

 การดําเนินกิจกรรมทางวิชาชีพใหกับหุนสวนท้ังสองฝายซ่ึงเปนผูวาจางผูประกอบวิชาชีพ

บัญชี เพ่ือชวยใหทั้งสองฝายส้ินสุดจากการเปนหุนสวนกนั 



 คูมือประมวลจรรยาบรรณ  

37  

 

สว
นที่

 2
 

 การจัดเตรียมขอมูลทางการเงินใหแกสมาชิกบางคนของผูบริหารในองคกรผูวาจางผู

ประกอบวิชาชีพบัญชี  ซ่ึงผูบริหารคนดังกลาวอยูระหวางดําเนินการซื้อกิจการนั้น 

 การเปนผูรับผิดชอบในการเลือกผูจําหนายใหกับองคกรผูวาจางผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

เมื่อ ครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจไดรับผลประโยชนทาง

การเงินจากการน้ัน 

 การดํารงตําแหนงที่สามารถกํากับดูแลในองคกรผูวาจาง ที่อยูระหวางการอนุมัติการลงทุน

ของบริษัท ซ่ึงการลงทุนนั้นมีสวนหนึ่งจะเพ่ิมมูลคาหลักทรัพยในความครอบครองของผู

ประกอบวิชาชีพเองหรือของครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด 

การระบุความขดัแยง 

R210.5 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองดําเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อระบุเหตุการณแวดลอมที่

อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และ เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการ

พ้ืนฐานหนึ่งหลักการหรือมากกวา ขั้นตอนดังกลาวตองรวมถึงการระบุ  

(ก) ลักษณะของผลประโยชนและความสัมพันธที่เก่ียวของ ระหวางฝายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และ 

(ข) กิจกรรม และความหมายโดยนัยของกิจกรรมนั้น กับทุกฝายที่เก่ียวของ 

R210.6 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองยังคงตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาเปล่ียนไปของลักษณะ

กิจกรรม ผลประโยชน และความสัมพันธที่อาจจะทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

ขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพ 

อุปสรรคที่เกิดจากความขัดแยงทางผลประโยชน 

210.7 A1 โดยทั่วไป ความเชื่อมโยงระหวางกิจกรรมทางวิชาชีพกับเร่ืองที่ผูที่ไดรับบริการทางวิชาชีพมี

ความขัดแยงทางผลประโยชน เกี่ยวของโดยตรงมากเทาใด ระดับของอุปสรรคย่ิงมีมากข้ึนจน

อยูในระดับที่ไมสามารถยอมรับได 

210.7 A2 ตัวอยางของการกระทําที่อาจลดอุปสรรคอันเกิดจากความขัดแยงทางผลประโยชนคือ การ

ถอนตัวจากกระบวนการตดัสินใจซ่ึงเก่ียวของกับเร่ืองท่ีทาํใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

210.7 A3 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคที่เกิดจากความขัดแยง

ทางผลประโยชน รวมถึง  

 การปรับโครงสรางหรือการแบงแยกความรับผิดชอบและหนาที ่

 การมีการกํากับดูแลที่ เหมาะสม ตัวอยางเชน การปฏิบัติงานภายใตการดูแลของ

กรรมการบริหารหรือกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
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การเปดเผยและความยินยอม 

ทั่วไป 

210.8 A1 โดยทั่วไป จําเปนตอง 

(ก) เปดเผยลักษณะของความขัดแยงทางผลประโยชน และมีการจัดการอยางไรตออุปสรรคท่ี

เกิดขึ้น แกบุคคลที่เก่ียวของ รวมถึง แกบุคคลในระดับที่เหมาะสมในองคกรผูวาจางท่ี

ไดรบัผลกระทบจากความขัดแยงนั้น และ 

(ข) ไดรับการยินยอมจากบุคคลที่เก่ียวของเพ่ือใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติกิจกรรมทาง

วิชาชีพเมื่อไดนํามาตรการปองกันมาใชจัดการอุปสรรคนั้น 

210.8 A2 การยินยอมอาจอนุมานไดจากการกระทําของบุคคลในเหตุการณแวดลอมซ่ึงผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีมีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปไดวา บุคคลนั้นรับรูเหตุการณแวดลอมต้ังแตแรก และยอมรับ

ความขัดแยงทางผลประโยชน ถาบุคคลเหลาน้ันไมยกเปนขอคัดคาน ตอการมีอยูของความ

ขัดแยง 

210.8 A3 ถาการเปดเผยหรือการยินยอมนั้นไมเปนลายลักษณอักษร ผูประกอบวิชาชีพบัญชีควรไดรับ

การสนับสนุนใหบันทึก 

(ก) ลักษณะของเหตุการณแวดลอมตางๆที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

(ข) มาตรการปองกันที่ใชเพ่ือจัดการอุปสรรคตางๆท่ีเกิดขึ้น และ 

(ค) การยินยอมที่ไดรับ 

ขอพิจารณาอื่น 

210.9 A1 เมื่อจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ควรไดรับการสนับสนุนใหหา

แนวทาง จากภายในองคกรผูวาจาง หรือจากแหลงอื่น เชน องคกรวิชาชีพ ที่ปรึกษากฎหมาย 

หรือผูประกอบวิชาชีพบัญชีอ่ืน เมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีเปดเผยขอมูลเหลานั้น หรือแบงปน

ขอมูลภายในองคกรผูวาจาง และหาคําแนะนําจากบุคคลท่ีสาม ตองนําหลักการเร่ืองการรักษา

ความลับมาปฏิบัติ 
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 หมวด 220 การจัดทํา และการนําเสนอขอมูล 

คาํนํา 

220.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน และนํากรอบแนวคิด ซ่ึงกําหนดไวใน

หมวด 120 มาใช เพ่ือระบอุุปสรรค ประเมิน และจัดการอปุสรรค 

220.2 การจัดทํา และการนําเสนอขอมูล อาจทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรค

จากการถูกขมขู หรืออุปสรรคอ่ืนตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานหนึ่งหลักการหรือมากกวา 

หมวดนี้นําเสนอขอกําหนดเฉพาะ และคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่เก่ียวของกับการนํากรอบ

แนวคิดไปใชในแตละเหตุการณแวดลอม 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ทั่วไป 

220.3 A1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีทุกระดับในองคกรผูวาจาง มีสวนเก่ียวของในการจัดทํา และการ

นําเสนอขอมูล ทั้งภายใน และภายนอกองคกรผูวาจาง 

220.3 A2 ผูมีสวนไดเสียทั้งผูรับและผูใหขอมูลในการจัดทําและนําเสนอขอมูลดังกลาว รวมถึง 

 ฝายบริหารและผูมีหนาที่กํากับดูแล 

 นักลงทุน และ ผูใหกูหรือเจาหน้ีอื่น 

 หนวยงานกาํกับดูแล 

ขอมูลนี้อาจชวยผูมีสวนไดเสียในการทําความเขาใจ และประเมินแงมุมสถานการณขององคกร

ผูวาจาง และการตัดสินใจเก่ียวกับองคกร ขอมูลรวมถึงขอมูลทางการเงิน และขอมูลที่ไม

เกี่ยวของกบัการเงิน ซึ่งอาจเปดเผยตอสาธารณะ หรือใชเพื่อ วัตถุประสงคภายในองคกร 

ตัวอยาง รวมถึง 

 รายงานการดําเนินงานและผลประกอบการ 

 การวิเคราะหเพื่อสนับสนนุการตัดสินใจ 

 งบประมาณและการคาดการณ 

 ขอมูลที่ใหผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี 

 การวิเคราะหความเส่ียง 

 งบการเงินเพ่ือวตัถุประสงคทั่วไป และงบการเงินที่จัดทําเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 

 แบบแสดงรายการภาษี 
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 รายงานตาง ๆ ที่ย่ืนตอหนวยงานกํากับดูแล เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย และเพื่อแสดง

การปฏิบัติตาม 

220.3 A3 เพ่ือวัตถุประสงคของหมวดน้ี การจัดทําหรือการนําเสนอขอมูล รวมถึง การบันทึกขอมูล การ

เก็บรักษาขอมูล และการอนุมัติขอมูล 

R220.4 เมื่อจัดทําหรือนําเสนอขอมูล ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอง 

(ก)  จัดทํา หรือนําเสนอขอมูลใหเปนไปตามกรอบแนวคิดการรายงานท่ีเก่ียวของ เมื่อนํามา

ปรบัใช 

(ข)  จัดทํา หรือนําเสนอขอมูลในรูปแบบที่ต้ังใจไว โดยไมทําใหเขาใจผิด หรือมีอิทธิพลตอ

ผลลัพธตามสัญญาหรือตามกฎระเบียบตางๆ อยางไมเหมาะสม 

(ค)  ใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ เพื่อ 

(1) นําเสนอความจริงอยางถูกตองและครบถวนในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งหมด 

(2) อธิบายอยางชัดเจนถึงลักษณะท่ีแทจริงของรายการหรือกิจกรรมทางธุรกิจ และ 

(3) จัดประเภทและบันทึกขอมูลใหทันเวลาและในรูปแบบที่เหมาะสม  

(ง) ไมละเวนขอมูลใด ๆ โดยมีเจตนาที่จะทําใหขอมูลน้ันกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือมี

อิทธิพลตอผลลพัธตามสัญญา หรือตามกฎระเบียบตาง ๆ อยางไมเหมาะสม 

(จ) หลีกเลี่ยงอทิธิพลอันเกินควรของบุคคล องคกร หรือเทคโนโลยี หรือการพ่ึงพิงอันเกินควร

ตอบุคคล องคกร หรือเทคโนโลยี และ 

(ฉ) ตระหนักถึงความเสี่ยงจากอคติ 

220.4 A1 ตัวอยางของอิทธิพลตอผลลัพธตามสัญญา หรือตามกฎระเบียบตาง ๆ อยางไมเหมาะสม คือ 

การใชประมาณการท่ีไมสมจริง โดยเจตนาท่ีจะหลีกเลี่ยงการฝาฝนขอกําหนดตามสัญญา เชน 

พันธะสัญญาการกูเงิน หรือการฝาฝนขอกําหนดดานกฎระเบียบ เชน ทุนจดทะเบียนของ

สถาบันการเงิน 

การใชความระมัดระวังรอบคอบในการจัดทํา หรือ นําเสนอขอมูล 

R220.5 การจัดทํา หรือนําเสนอขอมูลอาจตองการ การใชความระมัดระวังรอบคอบในการใชดุลยพินิจ

ทางวิชาชีพ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมใชความระมัดระวังรอบคอบดังกลาวอยางต้ังใจที่จะ

ทําใหผูอื่นเขาใจผิด หรือมีอิทธิพลตอผลลัพธตามสัญญาหรือตามกฎระเบียบตางๆ อยางไม

เหมาะสม 

220.5 A1 ตัวอยางการใชความระมัดระวังรอบคอบในทางท่ีผิดเพื่อใหไดผลลัพธท่ีไมเหมาะสม รวมถึง 

 การกําหนดประมาณการ ตัวอยางเชน การกําหนดประมาณการมูลคายุติธรรม เพื่อ

นําเสนอกําไรหรือขาดทุนที่ขัดตอขอเท็จจริง 
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 การเลือก หรือการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี หรือวิธีการทางบัญชี ระหวางทางเลือกสอง

ทางหรือมากกวา ตามที่กรอบรายงานทางการเงินกําหนดไว ตัวอยางเชน การเลือก

นโยบายการบัญชีเก่ียวกับสัญญาระยะยาว เพื่อนําเสนอกําไรหรือขาดทุนที่ขัดตอ

ขอเท็จจริง 

 การกําหนดเวลาบันทึกรายการ ตัวอยางเชน กําหนดเวลาขายสินทรัพยใกลส้ินปบัญชี เพ่ือ

ทําใหเขาใจผิด 

 การกําหนดโครงสรางของรายการ ตัวอยางเชน กําหนดโครงสรางรายการทางการเงิน

เพ่ือใหนําเสนออยางขัดตอขอเท็จจริงเกี่ยวกับสินทรัพย และหนี้สิน หรือการจัดประเภท

กระแสเงินสด 

 การเลือกเปดเผยขอมูล  ตัวอยางเชน การละเวนไมแสดงขอมูล หรือแสดงขอมูลอยาง

คลุมเครือ ท่ีเก่ียวของกับความเส่ียงทางการเงิน หรือความเส่ียงทางการดําเนินงาน เพื่อให

เขาใจผิด  

R220.6 เมื่อปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพโดยเฉพาะอยางย่ิง กิจกรรมที่ไมตองปฏิบัติตามกรอบแนวคิด

การรายงาน(ทางการเงิน)ท่ีเก่ียวของ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชดุลพินิจทางวิชาชีพ เพ่ือ

ระบุและพิจารณา  

(ก) วัตถุประสงคของการนําขอมูลไปใช 

(ข) บรบิทที่ขอมูลนั้น ๆ ให และ 

(ค) ผูรับขอมูลที่ประสงคจะสื่อให 

220.6 A1 ตัวอยางเชน เมื่อจัดทําหรือนาํเสนอรายงานตามแบบที่กําหนด (pro forma) งบประมาณ หรือ 

การคาดการณ (forecasts,TAS39.9)นั้น การมีอยางเหมาะสมเกี่ยวกับ ประมาณการ คา

ใกลเคียง และขอสมมติฐานที่เก่ียวของ จะชวยใหผูที่อาจพึ่งพาขอมูลเหลานั้นใชดุลยพินิจของ

ตนเองได  

220.6 A2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณาใหความชัดเจนเกี่ยวกับ ผูต้ังใจใหเปนผูรับขอมูล บริบท 

และวัตถุประสงคของขอมูลท่ีนําเสนอ 

การพ่ึงพาผลงานของผูอ่ืน 

R220.7 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ประสงคจะใชการพึ่งพาผลงานของผูอ่ืนไมวาภายในหรือภายนอก

องคกรผูวาจาง หรือองคกรอื่น ตองใชดุลยพินิจทางวิชาชีพเพื่อกาํหนดขั้นตอนการปฏิบัติ ถามี 

เพ่ือใหความรับผิดชอบนั้นบรรลุผลตามที่กําหนดไวในยอหนา R220.4 

220.7 A1 ปจจัยเพ่ือพิจารณาในการกําหนดวาจะใชผลงานของผูอ่ืนนั้นสมเหตุสมผลหรือไม รวมถึง: 

 ชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญของบุคคลหรือองคกรอื่น และแหลงที่มาของขอมูลที่ได 
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 บุคคลอ่ืนนั้นไดปฏิบัติตามมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณที่มีหรือไม 

ขอมูลดังกลาวอาจไดรับจากความสัมพันธท่ีมีมากอน หรือจากการปรึกษาผูอื่นเก่ียวกับบุคคล

หรือองคกรอื่นนั้น  

การจัดการขอมูลที่ทําใหเขาใจผิด หรืออาจทําใหเขาใจผิด 

R220.8 เมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีรู หรือมีเหตุผลท่ีเชื่อไดวา ขอมูลท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีเก่ียวของ

อยูนั้นทําใหเขาใจผิด ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองดําเนินการที่เหมาะสมเพ่ือหาทางแกไขเร่ือง

นั้น 

220.8 A1 การดําเนินการที่เหมาะสม รวมถึง 

 การอภิปรายขอกังวลเกี่ยวกับขอมูลที่ทําใหเขาใจผิด กับผูบังคับบัญชาของผูประกอบ

วิชาชีพบัญชี และ/หรือระดับผูบริหารที่เหมาะสมในองคกรผูวาจางของผูประกอบวิชาชีพ

บัญชี หรือผูมีหนาที่กํากับดูแล และขอใหบุคคลดังกลาวดําเนินการอยางเหมาะสมเพ่ือ

แกไขเร่ืองนั้น  

การดําเนินการดังกลาว อาจรวมถึง  

o การแกไขขอมูลใหถูกตอง 

o ถาขอมูลนั้นไดรับการเปดเผยไปยังผู ต้ังใจจะใหเปนผูใชรายงานแลว ใหแจงแกไข

ขอมูลใหถูกตอง 

 การปรึกษาเก่ียวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติขององคกรผูวาจาง (ตัวอยางเชน นโยบาย

จรรยาบรรณ หรือนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด) เกี่ยวกับวิธีการจัดการเร่ือง

ดังกลาวเปนการภายใน 

220.8 A2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณาวาองคกรผูวาจางยังมิไดดําเนินการอยางเหมาะสม ถาผู

ประกอบวิชาชีพบัญชียังคงมีเหตุผลที่เชื่อไดวาขอมูลดังกลาวทําใหเขาใจผิด การดําเนินการ

เพ่ิมเติมตอไปนี้อาจเหมาะสมหากผูประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงหลักการพ้ืนฐานเร่ืองการ

รักษาความลับ ดวยการ 

 ปรกึษากับ  

o องคกรวิชาชีพที่เก่ียวของ 

o ผูตรวจสอบภายในหรือผูสอบบัญชขีององคกรผูวาจาง  

o ที่ปรึกษากฎหมาย 

 พิจารณาวามีขอกําหนดอ่ืนใดใหส่ือสารกับ : 

o บุคคลที่สาม รวมทั้งผูใชขอมลู 

o หนวยงานกาํกับดูแล และหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแล 
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R220.9 ถาหลังจากไดใชทางเลือกที่ มีจนหมดแลว ผูประกอบวิชาชีพบัญชีพิจารณาวายังไมได

ดําเนินการที่เหมาะสม และมีเหตุผลที่เชื่อไดวาขอมูลดังกลาวยังคงทําใหเขาใจผิดอยู ผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิเสธท่ีจะเกี่ยวของกับขอมูล หรือปฏิเสธที่จะยังคงขอมูลดังกลาวไว

ตอไป 

220.9 A1 ในเหตุการณแวดลอมดังกลาวอาจเปนการเหมาะสมสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีจะลาออก

จากองคกรผูวาจาง 

เอกสารหลักฐาน 

220.10 A1 ผูประกอบวิชาชพีบัญชีควรไดรับการสนับสนุนใหบนัทึกเอกสารหลักฐาน: 

 ขอเท็จจริง 

 หลักการบัญชีหรือมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของอื่น 

 การติดตอสื่อสาร และฝายตาง ๆ ที่นําเร่ืองไปอภิปราย(สนทนาอยางเปนทางการและไม

เปนทางการ)ดวย  

 แนวทางการดําเนินงานที่พิจารณา 

 ผูประกอบวิชาชพีบัญชีไดพยายามจัดการเร่ืองนี้อยางไร 

ขอพิจารณาอ่ืน  

220.11 A1 เมื่ออุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดทําหรือนําเสนอขอมูล เกิดจาก

สวนไดเสียทางการเงิน รวมถึงคาตอบแทนและสิ่งจูงใจเชื่อมโยงกับการรายงานทางการเงินและ

การตัดสินใจ ใหนําขอกําหนด และคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่กําหนดไวในหมวด 240 มาใช 

220.11 A2 เมื่อขอมูลที่ทําใหเขาใจผิดอาจเกี่ยวของกับการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ ใหนํา

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่กําหนดไวในหมวด 260 มาใช 

220.11 A3 เมื่ออุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลกัการพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับการจัดทําหรือนําเสนอขอมูล เกิดจาก

ความกดดัน ใหนาํขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัตทิี่กําหนดไวในหมวด 270 มาใช  
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 หมวด 230 การปฏิบัติงานดวยความชํานาญท่ีเพียงพอ 

คาํนํา 

230.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานและใชกรอบแนวคิดที่กําหนดไวใน

หมวด 120 เพื่อระบุอุปสรรค ประเมนินัยสําคัญและจัดการอุปสรรค 

230.2 การปฏิบัติงานโดยไมมีความชํานาญเพียงพอจะทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน ใน

การปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเร่ืองความรู ความสามารถ และความเอาใจใส หมวดนี้วาง

ขอกําหนด และคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับการนํากรอบแนวคิดไปใชในเหตุการณ

แวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ทั่วไป 

R230.3 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมจงใจทําใหองคกรผูวาจางเขาใจผิดเก่ียวกับระดับความเชี่ยวชาญ

หรือประสบการณที่ตนมี 

230.3 A1 หลักการพื้นฐานเร่ืองความรู ความสามารถ และความเอาใจใส กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีรับงานที่ สําคัญไดตอเมื่อ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีหรือได รับการฝกอบรมหรือมี

ประสบการณที่เพียงพอ 

230.3 A2 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน ตามหลักการพื้นฐานเร่ืองความรู ความสามารถ และความ

เอาใจใส อาจเกิดขึ้นได ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีมี 

 เวลาไมเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ หรือในการปฏิบัติหนาที่ที่เก่ียวของใหสําเร็จ 

 ขอมูลที่ไมสมบูรณ ถูกจํากัด หรือไมเพยีงพอตอการปฏิบัติหนาที่ 

 ประสบการณ การฝกอบรม และ/หรือการศกึษาไมเพียงพอ 

 ทรพัยากรไมเพียงพอสําหรับการปฏิบัติหนาท่ี 

230.3 A3 ปจจัยที่เก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดงักลาว รวมถึง 

 ขอบเขตที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 ความอาวุโสของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ 

 ระดับของการกํากับดูแลและการสอบทานงานท่ีทํา 

230.3 A4 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันในการจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตน รวมถึง: 



 คูมือประมวลจรรยาบรรณ  

45  

 

สว
นที่

 2
 

 การไดรับความชวยเหลือ หรือการฝกอบรมจากผูเชี่ยวชาญที่จําเปน 

 การทําใหมั่นใจไดวามีเวลาเพียงพอในการปฏิบติัหนาที่ที่เก่ียวของ 

R230.4 ถาอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเร่ืองความรู ความสามารถ และความเอาใจใส 

ไมสามารถจัดการได ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองพิจารณาวาจะปฏิเสธการปฏิบัติหนาที่ที่เปน

ปญหาหรือไม ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีพิจารณาวาการปฏิเสธเปนการเหมาะสม ผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีตองส่ือสารถึงเหตุผลนั้น 

ขอพิจารณาอื่น 

230.5 A1 ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ ในหมวด 270 ใชเมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับ

ความกดดันใหกระทําในลักษณะท่ีอาจนําไปสูการฝาฝนหลักการพื้นฐานเร่ืองความรู  

ความสามารถ และความเอาใจใส 
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 หมวด 240 สวนไดเสียทางการเงิน คาตอบแทน และสิ่งจูงใจที่เช่ือมโยงกับการรายงานทาง

การเงินและการตัดสินใจ 

คาํนํา 

240.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานและใชกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไวใน

หมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรค 

240.2 การมีสวนไดเสียทางการเงิน หรือการรับรูเก่ียวกับสวนไดเสียทางการเงินท่ีถือโดยสมาชิก

ในครอบครัวที่ใกลชิดท่ีสุด หรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิด อาจทําใหเกิดอุปสรรคจาก

ผลประโยชนสวนตน ในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเร่ืองความเที่ยงธรรม หรือการ

รักษาความลับ ในหมวดน้ีไดกําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่

เกี่ยวของกับการใชกรอบแนวคิดในเหตกุารณแวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ทั่วไป 

R240.3 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมตกแตงขอมูลหรือใชขอมูลที่เปนความลับเพ่ือผลประโยชน

สวนตัว หรือเพื่อผลประโยชนทางการเงินของผูอื่น 

240.3 A1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจมีสวนไดเสียทางการเงิน หรืออาจรูถึงสวนไดเสียทางการเงินของ

สมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด หรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิด ในเหตุการณแวดลอม

เชนนั้นอาจทําใหเกิดอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานสวนไดเสียทางการเงิน รวมถึง 

สวนไดเสียที่เกิดจากแผนคาตอบแทน และแผนส่ิงจูงใจที่เชื่อมโยงกับการรายงานทางการเงิน

และการตัดสินใจ 

240.3 A2 ตัวอยางของเหตุการณแวดลอมที่อาจทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน รวมถึง 

สถานการณที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด หรือสมาชิกใน

ครอบครัวที่ใกลชิด 

 มีแรงจูงใจและโอกาสในการตกแตงขอมูลที่ มีความออนไหวตอราคาเพ่ือที่จะได รับ

ผลประโยชนทางการเงิน 

 ถือครองสวนไดเสียทางการเงินท้ังทางตรงและทางออมในองคกรผูวาจาง และมูลคาของ

สวนไดเสียทางการเงินนั้นอาจเปนผลกระทบโดยตรงจากการตัดสินใจของผูประกอบ

วิชาชีพบัญช ี
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 มีสิทธิไดรับโบนัสผันแปรตามผลกําไร และมูลคาของโบนัสนั้นอาจเปนผลกระทบโดยตรง

จากการตัดสนิใจของผูประกอบวิชาชีพบัญช ี

 ถือสิทธิทางตรงหรือทางออมในหุนโบนัสรอรับ หรือสิทธิในการซื้อหุนในองคกรผูวาจาง 

มูลคาของสทิธิดังกลาวอาจเปนผลกระทบจากการตัดสินใจของผูประกอบวิชาชีพบัญช ี

 มีสวนรวมในแผนคาตอบแทนซึ่งใหแรงจูงใจเพ่ือบรรลุเปาหมาย หรือเพื่อสนับสนุนความ

พยายามในการเพิ่มมูลคาสูงสุดใหกับหุนขององคกรผูวาจาง ตัวอยางของแผนดังกลาวอาจ

เกิดจากการมีสวนรวมในแผนการจูงใจซึ่งเชื่อมโยงกับเงื่อนไขในการบรรลุผลการ

ปฏิบัติงานที่กําหนด 

240.3 A3 ปจจัยที่เก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดงักลาว รวมถึง 

 นัยสําคัญของสวนไดเสียทางการเงิน ส่ิงที่กอใหเกิดสวนไดเสียทางการเงินท่ีมีนัยสําคัญจะ

ขึ้นอยูกับเหตุการณแวดลอมสวนบุคคลและสาระสําคัญของสวนไดเสยีทางการเงินของแต

ละบุคคล 

 นโยบายและวิธีปฏิบัติของคณะกรรมการท่ีเปนอิสระจากฝายบริหาร ในการกําหนดระดับ

หรือรูปแบบของคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง 

 เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายภายใน การเปดเผยขอมูลตอผูมีหนาที่กํากับดูแลเก่ียวกับ : 

o ผลประโยชนท่ีเกี่ยวของท้ังหมด 

o แผนการใชสิทธิ หรอืแลกเปลี่ยนหุนที่เกี่ยวของกัน 

 วิธีปฏิบัติการตรวจสอบภายในและภายนอกที่เฉพาะเจาะจงเพ่ือจัดการอุปสรรคที่

กอใหเกิดสวนไดเสียทางการเงิน 

240.3 A4 อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากแผนคาตอบแทน หรือแผนสิ่งจูงใจอาจเกิดจากท้ังแรงกดดันอยางชัดเจน

หรือโดยนัยจากผูบังคับบัญชาหรือเพ่ือนรวมงาน ดูหมวด 270 ความกดดันตอการฝาฝน

หลักการพ้ืนฐาน 
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 หมวด 250 สิ่งจูงใจ รวมถึงของขวัญและการตอนรับ 

คาํนํา 

250.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน และใชกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไวใน

หมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรค 

250.2 การเสนอใหหรือการยอมรับส่ิงจูงใจ อาจทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรค

จากความคุนเคยหรืออุปสรรคจากการถูกขมขูในการปฏิบัตกิารตามหลักการพ้ืนฐานโดยเฉพาะ

อยางยิ่งหลกัการในเร่ืองความซ่ือสัตย ความเที่ยงธรรม และพฤติกรรมทางวิชาชีพ 

250.3 หมวดน้ีกําหนดขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติเกี่ยวกับการใชกรอบแนวคิดในเร่ือง

การเสนอใหและการยอมรับสิ่งจูงใจเมื่อดําเนินกิจกรรมทางวิชาชีพ ที่ไมกอใหเกิดการไมปฏิบัติ

ตามกฎหมายและขอบังคับ หมวดนี้ยังกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตามกฎหมาย

และขอบังคับ เมื่อมกีารเสนอใหหรือมีการยอมรับส่ิงจูงใจ 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ทั่วไป 

250.4 A1 ส่ิงจูงใจ คือ สิ่งของ สถานการณ หรือการกระทําที่จะใชในทางท่ีจะใหมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

ของอีกบุคคลหนึ่ง แตไมจําเปนตองมีเจตนาที่จะมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของ

บุคคลนั้น สิ่งจูงใจ เปนไปไดตั้งแตการกระทําเล็กนอยในการใหการตอนรับระหวางผูรวมงาน

ทางธุรกิจ จนกระทั่งถึงการกระทําท่ีเปนผลใหเกิดการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ 

ส่ิงจูงใจเปนไปไดในรูปแบบตางๆ กัน ตัวอยางเชน 

 ของขวัญ 

 การตอนรับ 

 นันทนาการ  

 การบริจาคเพื่อการเมือง หรือ เพ่ือการกุศล 

 การรองขอความเปนมิตร และความจงรักภักด ี

 โอกาสในการจางงานหรือโอกาสในทางการคาอื่น 

 การไดรับเปนกรณีพเิศษ สิทธิ หรือเอกสิทธิ์ 
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สิ่งจูงใจท่ีตองหามโดยกฎหมายหรือขอบังคับ 

R250.5 ในหลายประเทศมีกฎหมายและขอบังคับ เชน สวนท่ีเก่ียวกับการใหสินบนและคอรรัปชั่น ซึ่ง

หามการเสนอใหหรือการยอมรับส่ิงจูงใจในเหตุการณแวดลอมบางกรณี ผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีตองไดมาซ่ึงความเขาใจกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ และปฏิบัติตาม กฎหมายและ

ขอบังคบัเหลานั้น เมื่อผูประกอบวิชาชพีบัญชีประสบเหตุการณแวดลอมดังกลาว 

สิ่งจูงใจท่ีไมตองหามโดยกฎหมายหรอืขอบังคับ 

250.6 A1 การเสนอใหหรือการยอมรับส่ิงจูงใจที่ไมตองหามโดยกฎหมายและขอบังคับอาจยังทําใหเกิด

อุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน 

ส่ิงจูงใจท่ีมีเจตนาท่ีจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรม (ทางวิชาชีพ) 

R250.7 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมเสนอให หรือสนับสนุนผูอ่ืนใหเสนอใหซ่ึงส่ิงจูงใจใดๆ หรือสิ่งท่ีผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีพิจารณาวา บุคคลที่สามซ่ึงมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญู

ชน อาจจะสรุปไดวาเปนการใหที่มีเจตนาที่จะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของ

ผูรับหรืออีกบุคคลหนึ่ง 

R250.8 ผูประกอบวิชาชีพตองไมรับ หรือสนับสนุนผูอื่นใหรับสิ่งจูงใจใดๆ ที่ผูประกอบวิชาชีพสรุปวา

ไดรับ หรือพิจารณาวา บุคคลที่สามซ่ึงมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน อาจจะ

สรุปไดวาเปนการรับที่มีเจตนาที่จะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของผูรับหรืออีก

บุคคลหนึ่ง 

250.9 A1 การพิจารณาวาส่ิงจูงใจมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของผูรับ ถาส่ิงนั้นทําใหบุคคล

กระทําการอยางผิดจรรยาบรรณ การมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมดังกลาว อาจมีโดยตรงตอผูรับ

หรือตออีกบุคคลหนึ่งผูซ่ึงมีความสัมพันธกับผูรับนั้น หลกัการพื้นฐานเปนกรอบการอางอิงอยาง

เหมาะสมสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการพิจารณาวาพฤติกรรมใดของผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีนั้นผิดจรรยาบรรณ และของบุคคลอ่ืน ถาจําเปนกโ็ดยการอนุมาน  

250.9 A2 การฝาฝนหลักการพื้นฐานเร่ืองความซ่ือสัตยสุจริตเกิดข้ึนเมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีเสนอให

หรือยอมรับ หรือสนับสนุนผูอ่ืนใหเสนอหรือยอมรับส่ิงจูงใจ เมื่อมีเจตนาที่จะใหมีอิทธิพลอยาง

ไมเหมาะสมตอพฤตกิรรมของผูรับหรือของอีกบุคคลหนึ่ง 

250.9 A3 การกําหนดวามีเจตนาที่แทจริง หรือเจตนาที่ถูกรับรู ที่จะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอ

พฤติกรรมของผูรับหรือไม ตองใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ ปจจัยที่เกี่ยวของในการพิจารณาอาจ

รวมถึง  

 ลักษณะ ความถ่ี มูลคา และผลกระทบสะสมของสิ่งจูงใจ 
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 จังหวะเวลาเมื่อสิ่งจูงใจถูกเสนอ สัมพันธกับการกระทําใด หรือการตัดสินใจใดที่อาจมี

อิทธิพล 

 ส่ิงจูงใจนั้นเปนวิธีปฏิบัติตามธรรมเนียมหรือตามวัฒนธรรมในเหตุการณแวดลอมหรือไม 

ตัวอยางเชน การเสนอใหของขวัญในโอกาสของวันหยุดทางศาสนาหรืองานมงคลสมรส 

 ส่ิงจูงใจนั้นเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมทางวิชาชีพหรอืไม ตัวอยางเชน การเสนอใหหรือการ

ยอมรับ อาหารกลางวันในระหวางการประชุมทางธุรกิจ 

 การเสนอใหสิ่งจูงใจนั้นจํากัดเพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือมีใหกับกลุมคนที่กวางขึ้น

หรือไม กลุมคนที่กวางข้ึนนั้นอาจเปนกลุมคนภายในหรือภายนอกองคกรผูวาจาง เชน 

ลูกคารายอื่น หรือผูขายรายอ่ืน 

 บทบาทและตําแหนงของบุคคลผูเสนอให หรือไดรับการเสนอสิ่งจูงใจนั้น 

 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีทราบ หรือมีเหตุผลที่ควรเชื่อไดวาการยอมรับส่ิงจูงใจน้ัน เปนการ

ฝาฝนนโยบายและวธีิปฏิบัติขององคกรผูวาจางที่เปนคูสัญญา หรือไม 

 ระดับของความโปรงใส ซ่ึงส่ิงจูงใจนั้นถูกเสนอให 

 ผูรับตองการหรือรองขอสิ่งจูงใจนั้นหรือไม 

 พฤติกรรมที่รับทราบอยูแลว หรือชื่อเสียงที่มีอยูแลว ของผูเสนอให 

การพิจารณาการกระทําในอนาคต 

250.10 A1 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีเร่ิมตระหนักถึงส่ิงจูงใจที่ไดรับการเสนอดวยเจตนาที่เกิดข้ึนจริงหรือ

ซ่ึงเขาใจไปไดเชนนั้นเพื่อจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรม อาจจะยังทําใหเกิด

อุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานข้ึนไดแมวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนดยอหนา 

R250.7 และ R250.8 แลว 

250.10 A2 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันในการจัดการอุปสรรคดังกลาว รวมถึง 

 การรายงานใหเจาหนาท่ีบริหารอาวุโสหรือผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลขององคกรผูวาจางผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผูเสนอใหเกี่ยวกับขอเสนอนั้น 

 การแกไขหรือการยกเลิกความสัมพันธทางธุรกิจกับผูเสนอให 

ส่ิงจูงใจท่ีไมประกอบดวยเจตนาที่จะใหมีอิทธิพลตอพฤติกรรม 

250.11 A1 ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ ที่กําหนดในกรอบแนวคิดที่นําไปใชเมื่อผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีไดสรุปวาไมมีเจตนาท่ีเกิดข้ึนจริงหรือซึ่งเขาใจไปไดเชนนั้นเพื่อจะใหมีอิทธิพล

อยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของผูรับหรือบุคคลอื่น 

250.11 A2 ถาสิ่งจูงใจนั้นเล็กนอยและไมสาํคัญ อุปสรรคใดๆ ที่เกิดขึ้นจะอยูในระดับที่ยอมรับได  
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250.11 A3 ตัวอยางของเหตุการณแวดลอมเมื่อมีการเสนอใหหรือการยอมรับส่ิงจูงใจนั้น อาจทําใหเกิด

อุปสรรค แมวาผูประกอบวิชาชีพบัญชี ไดสรุปวา ไมมีเจตนาท่ีเกิดขึ้นจริงหรือเขาใจไปได

เชนนั้น เพื่อจะใหมีอทิธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรม รวมถึง 

 อปุสรรคจากผลประโยชนสวนตน 

o ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับการเสนอการวาจางใหปฏิบัติงานแบบไมเต็มเวลาจากผูขาย 

 อปุสรรคจากความคุนเคย 

o ผูประกอบวิชาชีพบัญชีพาลูกคาหรือผูขายไปชมการแขงขันกีฬาเปนประจํา 

 อปุสรรคจากการถูกขมขู 

o ผูประกอบวิชาชีพบัญชียอมรับการตอนรับ ซึ่งมีลักษณะท่ีทําใหเขาใจไปไดวาไม

เหมาะสมเมื่อมีการเปดเผยตอสาธารณะ 

250.11 A4 ปจจัยที่เก่ียวของในการประเมินระดับอุปสรรคดังกลาว ที่เกิดจากการเสนอใหหรือการยอมรับ

ส่ิงจูงใจนั้น รวมถึงปจจัยเดียวกันท่ีกําหนดไวในยอหนา 250.9 A3 เพื่อการกําหนดเจตนา 

250.11 A5 ตัวอยางของการกระทําที่อาจขจัดอุปสรรคที่เกิดจากการเสนอใหหรือการยอมรับสิ่งจูงใจนั้น 

รวมถึง 

 การปฏิเสธหรือการไมเสนอสิ่งจูงใจ 

 การโอนความรับผิดชอบการตัดสินใจใดๆ เก่ียวกับธุรกิจที่เก่ียวของกับคูสัญญา ไปใหอีก

บุคคลหนึ่งผูซึ่งผูประกอบวิชาชีพบัญชีไมมีเหตุผลอันควรเชื่อไดวามี หรืออาจทําใหเขาใจ

ไปไดวามี อทิธิพลอยางไมเหมาะสมในการตัดสินใจ 

250.11 A6 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันในการจัดการอุปสรรคดังกลาว ที่เกิดข้ึน

จากการเสนอใหหรือการยอมรับสิ่งจูงใจนั้น รวมถึง 

 การมีความโปรงใสกับเจาหนาที่บริหารอาวุโส หรือผูมีหนาที่กํากับดูแลขององคกรผูวาจาง 

ของผูประกอบวิชาชพีบัญชี หรือของคูสัญญา เก่ียวกับการเสนอใหหรือการยอมรับส่ิงจงูใจ 

 การบันทึกส่ิงจูงใจลงในสมุดทะเบียนที่จัดทําและเก็บรักษาโดยองคกรผูวาจางของผู

ประกอบวิชาชีพบัญชี หรือของคูสญัญา 

 การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสมซึ่งไมเกี่ยวของในการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพนั้น สอบ

ทานงานใดๆ ที่ไดกระทําหรือไดตัดสินใจไปโดยผูประกอบวิชาชีพบัญชี ท่ีเก่ียวกับบุคคล

หรือองคกรผูซ่ึงผูประกอบวิชาชีพบัญชียอมรับสิ่งจูงใจนั้น  

 การบริจาคส่ิงจูงใจนั้นใหแกองคกรการกุศลหลังจากท่ีไดรับและทําการเปดเผยการบริจาค

อยางเหมาะสม ตัวอยางเชน เปดเผยตอผูมีหนาที่กํากับดูแลหรือบุคคลผูเสนอใหสิ่งจูงใจ

นั้น 
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 การจายคืนราคาของสิ่งจูงใจท่ีไดรับ เชน การตอนรับ 

 การสงคืนส่ิงจูงใจโดยเร็วที่สุดเทาที่เปนไปได เชน ของขวัญ หลังจากที่ไดรับมา 

สมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดท่ีสุดหรือท่ีใกลชิด 

R250.12 ผูประกอบวิชาชีพบัญชียังคงตองเตรียมพรอมสําหรับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ตอการปฏิบัติตาม

หลักการพ้ืนฐานของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่เกิดจากการเสนอใหส่ิงจงูใจ 

(ก) ใหโดยสมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดหรือที่ใกลชิดของผูประกอบวิชาชีพบัญชีแกคูสัญญา

ท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธทางวิชาชีพ หรือ 

(ข) รับโดยสมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดหรือที่ใกลชิดของผูประกอบวิชาชีพบัญชีจาก

คูสัญญาที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธทางวิชาชีพ 

R250.13 เมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีเร่ิมตระหนักถึงส่ิงจูงใจที่ไดรับการเสนอใหหรือกระทําโดยสมาชิก

ครอบครัวท่ีใกลชิดที่สุดหรือที่ใกลชิดและสรุปวามีเจตนาเพื่อจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสม

ตอพฤติกรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือของคูสัญญา หรือพิจารณาวาบุคคลที่สามซ่ึงมี

ความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน อาจสรุปไดวาเจตนานั้นมีอยู ผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีตองแนะนําสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดหรือท่ีใกลชิดวาไมเสนอใหหรือยอมรับสิ่งจูงใจ

นั้น 

250.13 A1 ปจจัยตางๆ ท่ีกําหนดใหไวในยอหนา 250.9 A3 มีความเก่ียวของในการกําหนดวา มีเจตนาที่

เกิดขึ้นจริงหรือซึ่งเขาใจไปไดเชนน้ัน เพ่ือจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของผู

ประกอบวิชาชีพบัญชี หรือของคูสัญญาหรอืไม อีกปจจัยหนึ่งท่ีเก่ียวของคือ ลักษณะหรือความ

ใกลชิดของความสัมพันธระหวาง  

(ก) ผูประกอบวิชาชพีบัญชีและสมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดหรือที่ใกลชิด 

(ข) สมาชิกครอบครวัที่ใกลชิดที่สุดหรือที่ใกลชิดและคูสัญญา และ 

(ค) ผูประกอบวิชาชพีบัญชีและคูสญัญา 

ตัวอยางเชน การเสนอการจางงาน นอกเหนือจากกระบวนการจัดจางปกติ ใหกับคูสมรสของผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยคูสัญญาที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีกําลังเจรจาสัญญาที่มีนัยสําคัญอาจ

บงบอกถึงเจตนาดังกลาวน้ัน 

250.13 A2 คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนา 250.12 A2 ยังคงเกี่ยวของในการจัดการอุปสรรคที่อาจ

เกิดข้ึนเมื่อมีเจตนาที่เกิดข้ึนจริงหรือซ่ึงเขาใจไปไดเชนนั้น เพื่อจะใหมอิีทธิพลอยางไมเหมาะสม

ตอพฤติกรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือของคูสัญญา แมวาสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิด

ท่ีสุดหรือที่ใกลชิดไดปฏิบัติตามคําแนะนําที่ไดรับตามยอหนา R250.13 แลว 
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การนํากรอบแนวคิดไปปฏิบัติ 

250.14 A1 เมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีเร่ิมตระหนักถึงส่ิงจูงใจที่ไดรับการเสนอใหในเหตุการณแวดลอมที่

กําหนดไวในยอหนา R250.12 อุปสรรคตอการปฏิบัติการตามหลักการพื้นฐานอาจเกิดขึ้นเมื่อ 

(ก) สมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดหรือที่ใกลชิดเสนอใหหรือยอมรับส่ิงจูงใจท่ีขัดแยงกับ

คําแนะนําของผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามยอหนา R250.13 หรือ 

(ข) ผูประกอบวิชาชีพไมมีเหตุผลที่จะเชื่อวา มีเจตนาที่เกิดข้ึนจริงหรือซ่ึงเขาใจไปไดเชนนั้น 

เพ่ือจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือของ

คูสัญญานั้น 

250.14 A2 คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนา 250.11 A1 ถึง 250.11 A6 เก่ียวของกับวัตถุประสงคใน

การระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคดังกลาว ปจจัยตางๆ ที่เก่ียวของในการประเมินระดับ

อุปสรรคในเหตุการณแวดลอมเหลานี้ ยังรวมถึงลักษณะและความใกลชิดของความสัมพันธที่

กําหนดไวในยอหนา 250.13 A1 

ขอควรพิจารณาอ่ืน 

250.15 A1 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับขอเสนอส่ิงจูงใจจากผูวาจางที่เกี่ยวของกับผลประโยชนทางการ

เงิน ผลตอบแทน และสิ่งจูงใจ ที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน ใหนําขอกําหนดและคําอธิบาย

การนําไปปฏิบัตทิี่กําหนดไวในหมวด 240 มาใช  

250.15 A2 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีประสบหรือตระหนักวาส่ิงจูงใจนั้น อาจสงผลตอการไมปฏิบัติตาม

หรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับโดยบุคคลอ่ืนที่ปฏิบัติงานให หรืออยูภายใต

การกําหนดทิศทางขององคกรผูวาจาง ใหนําขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่

กําหนดไวในหมวด 260 มาใช 

250.15 A3 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชี เผชิญความกดดันตอการเสนอใหหรือการยอมรับสิ่งจูงใจท่ีอาจทําให

เกิดอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ใหนําขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ

ท่ีกําหนดไวในหมวด 270 มาใช 
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 หมวด 260 การตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ 

คาํนํา 

260.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานและใชกรอบแนวคิดที่กําหนดไวใน

หมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรค  

260.2 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนหรืออุปสรรคจากการถูกขมขูตอการปฏิบัติตามหลักการ

พ้ืนฐาน เร่ืองความซื่อสัตยสุจริตและเร่ืองพฤติกรรมของผูประกอบวิชาชีพ จะเกิดขึ้นเมื่อผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมไดปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอบังคบั  

260.3 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพบหรือตระหนักถึงการไมปฏิบัติตาม หรือสงสัยวาไมปฏิบัติตาม

แนวทางในการดําเนินกิจกรรมทางวิชาชีพ หมวดน้ีใหแนวทางกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการ

ประเมนิความเก่ียวของของเร่ืองและแนวทางปฏิบัติที่เปนไปได เม่ือตอบสนองตอการไมปฏิบัติ

ตามหรือสงสัยวาไมไดปฏิบัติตาม 

(ก) กฎหมายและขอบังคับ โดยทั่วไปที่ เปนที่ รูวามีผลโดยตรงตอการกําหนดจํานวนที่มี

สาระสาํคัญและการเปดเผยขอมูลในงบการเงินขององคกรผูวาจาง และ 

(ข) กฎหมายและขอบังคับอ่ืนๆ ท่ีไมไดมีผลกระทบโดยตรงตอการกําหนดจํานวนและการ

เปดเผยขอมูลในงบการเงินขององคกรผูวาจาง แตการปฏิบัติตาม อาจเปนพื้นฐานในการ

ดําเนินงานตามธุรกิจขององคกรผูวาจาง ความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 

หรือเพื่อหลีกเลี่ยงบทลงโทษที่มีสาระสําคัญ 

วัตถุประสงคของผูประกอบวิชาชีพบัญชทีี่เก่ียวกับการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ 

260.4 ขอแตกตางท่ีเดนชัดของผูประกอบวิชาชีพบัญชี คือการยอมรับความรับผิดชอบในการ

ดําเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะ เมื่อการตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไม

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบงัคับ วัตถุประสงคของผูประกอบวิชาชีพบัญชี คือ  

(ก) เพ่ือปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเร่ืองความซื่อสัตยสุจริตและเร่ืองพฤติกรรมของผูประกอบ

วิชาชีพ 

(ข) โดยแจงเตือนผูบริหารหรือผูมีหนาที่กํากับดูแลขององคกรผูวาจาง เมื่อเหมาะสม เพื่อ

หาทาง : 

(1) ชวยใหผูบริหารหรือผูมีหนาที่กํากับดูแล แกไข ฟนฟู หรือบรรเทาผลกระทบจากการ

ไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ

ท่ีระบุ หรือ 
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(2) ยับยั้งการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเมื่อยังไมเกิดขึ้น และ  

(ค) ดําเนินการข้ันตอไปตามความเหมาะสมเพื่อประโยชนสาธารณะ 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ทั่วไป 

260.5 A1 การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ ("non-compliance") ประกอบดวย การกระทําโดย

ละเลย หรือการกระทําผิดโดยเจตนาหรือไมเจตนา ซ่ึงขัดตอกฎหมายหรือขอบังคับท่ีมีอยู ซ่ึง

กระทําโดยบุคคลตอไปนี้:  

(ก) องคกรผูวาจางของผูประกอบวิชาชีพบญัชี 

(ข) ผูมีหนาที่กํากับดูแลขององคกรผูวาจาง 

(ค) ผูบริหารขององคกรผูวาจาง หรือ 

(ง) บุคคลอ่ืนที่ทํางานหรืออยูภายใตคําส่ังขององคกรผูวาจาง 

260.5 A2 ตัวอยางของกฎหมายและขอบังคับ ซึ่งหมวดนี้ไดกลาวถึง รวมถึงเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ: 

 การทุจริต การคอรัปชั่น และการติดสินบน 

 การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและเงินท่ีไดจากการกอ

อาชญากรรม 

 ตลาดทุน และการซื้อขายหลกัทรัพย 

 การธนาคาร และผลิตภัณฑและบริการทางการเงินอ่ืน 

 การปองกันขอมูล 

 ภาษีและเงินบํานาญคางจาย และการจายเงินบาํนาญ 

 การปองกันสภาพแวดลอม 

 สุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน 

260.5 A3 การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ อาจสงผลใหเกิดคาปรับ การถูกดําเนินคดี หรือผลที่

ตามมาอ่ืน กับองคกรผูวาจาง ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน ที่สําคัญคือ 

การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับดังกลาวอาจมีผลกระทบอยางกวางขวางตอประโยชน

สาธารณะ ในดานความเสียหายอยางมากตอนักลงทุน เจาหนี้ พนักงาน หรือสาธารณชน เพื่อ

วัตถุประสงคในหมวดนี้ การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่กอใหเกิดความเสียหายอยาง

มาก เปนเร่ืองหน่ึงที่ทําใหเกิดผลที่ไมพึงประสงคอยางรายแรงตอฝายตาง ๆ ในทางการเงิน

หรือท่ีมิใชทางการเงิน ตัวอยางรวมถึงการกระทําผิดโดยการทุจริตที่มีผลตอการขาดทุน
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ทางการเงินอยางมีสาระสําคัญของผูลงทุน และการฝาฝนกฎหมายและขอบังคับดาน

ส่ิงแวดลอมที่เปนอันตรายตอสุขภาพหรือความปลอดภัยของพนักงาน หรือสาธารณชน 

R260.6 ในบางประเทศ มีขอกําหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับท่ีใชบังคับใหผูประกอบวิชาชีพบัญชี

ตองดําเนินการกับการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับอยางไร 

ขอกําหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับเหลานี้ อาจแตกตางจากหรือล้ําหนากวาท่ีกําหนดใน

หมวดนี้ เมื่อพบวาการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับดังกลาว 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองทําความเขาใจเก่ียวกับขอกําหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับ

เหลานั้นและปฏิบัติตาม รวมถึง: 

(ก) ขอกําหนดใด ๆ ในการรายงานเร่ืองนี้ตอผูมีอํานาจที่เหมาะสม และ 

(ข) การแจงเตือนขอหามใด ๆ กบัฝายที่เก่ียวของ 

260.6 A1 การแจงเตือนขอหามใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับฝายที่เก่ียวของ ตัวอยางเชน กฎหมายการตอตาน

การฟอกเงิน 

260.7 A1 หมวดนี้ใชโดยไมคํานึงถึงลักษณะขององคผูวาจาง รวมถึง ไมวาจะเปนกิจการที่มีสวนไดเสีย

สาธารณะ หรือไม 

260.7 A2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่พบหรือไดตระหนักถึงเร่ืองที่ไมสําคัญอยางเห็นไดชัด ไมตองปฏิบัติ

ตามหมวดนี้ ไมวาเร่ืองที่ไมสําคัญอยางชัดเจนนั้นจะไดรับการตัดสินโดยคํานึงถึงลักษณะและ

ผลกระทบทางการเงินหรืออ่ืนๆ เก่ียวกับองคกรผูวาจาง ผูมีสวนไดเสยี และสาธารณชนหรือไม 

260.7 A3 หมวดนี้ไมไดกําหนด  

(ก) การประพฤติมิชอบที่ไมเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจขององคกรผูวาจาง และ 

(ข) การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ โดยฝายอื่น นอกจากที่ระบุไวในยอหนา  260.5 

A1 

อยางไรก็ตาม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพบแนวทางในหมวดนี้ ท่ีเปนประโยชนในการ

พิจารณาวิธีการตอบสนองตอสถานการณเหลานี้อยางไร 

ความรบัผิดชอบของผูบริหารขององคการผูวาจางและผูมีหนาท่ีกํากับดูแล 

260.8 A1 ผูบริหารขององคกรผูวาจาง ซ่ึงมีการกํากับดูแลโดยผูมีหนาที่กํากบัดูแล เปนผูรับผิดชอบในการ

ใหความม่ันใจวาการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับ ผูบริหารและผู

มีหนาที่กํากับดูแล เปนผูรับผิดชอบในการระบุและจัดการการไมปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอบังคับใด ๆ โดย : 

(ก) องคกรผูวาจาง 

(ข) บุคคลแตละบุคคลที่กํากับดูแลองคกรผูวาจาง 
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(ค) สมาชิกของฝายบริหาร 

(ง) บุคคลอ่ืนที่ทํางานใหหรือภายใตการสั่งการขององคกรผูวาจาง 

 

ความรบัผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพบัญชีทกุคน 

R260.9 ถาแบบพิธีและวิธีปฏิบัติที่มีอยูภายในองคกรผูวาจางของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ที่กําหนด

เกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ ผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีตองพจิารณากําหนดวิธีการตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับดังกลาว 

260.9 A1 องคกรผูวาจางจํานวนมากไดจัดทําแบบพิธีและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยกประเด็นการไมปฏิบัติ

ตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเปนการภายในแบบพิธีและวิธีปฏิบัติ

เหลานี้ รวมถึงตัวอยาง นโยบายดานจริยธรรมหรือกระบวนการภายในในการแจงเบาะแสการ

กระทําผิด แบบพิธีและวิธีปฏิบัติดังกลาวอาจอนุญาตเร่ืองที่ใหมีการรายงานโดยไมระบุตัวตน

ผานชองทางที่กําหนด 

R260.10 ในกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงเร่ืองท่ีจะใชในหมวดนี้ ขั้นตอนที่ผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีใชเพื่อใหสอดคลองกับหมวดนี้ตองดําเนินการอยางทันทวงที เพื่อวัตถุประสงคในการ

ดําเนินการอยางทันทวงที ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองคํานึงถึงลักษณะของเร่ือง และความ

เสียหายท่ีอาจเปนไปไดตอผลประโยชนขององคกรผูวาจาง ผูลงทุน เจาหน้ี พนักงานหรือ

สาธารณชน 

ความรบัผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสในหนวยงานธุรกิจ 

260.11 A1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสในหนวยงานธุรกิจ (“senior professional accountants”) คือ 

กรรมการ เจาหนาที่ หรือพนักงานระดับอาวุโสซ่ึงสามารถใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญและ

ตัดสินใจเกี่ยวกับ การไดมา การใชงาน และการควบคุมทรัพยากรดานบุคคล ดานการเงนิ ดาน

เทคโนโลยี ที่มีตัวตนและไมมีตัวตนขององคกรผูวาจาง ความคาดหวังจะสูงขึ้นสําหรับบุคคล

ดังกลาวมากกวาผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนอ่ืนในองคกรผูวาจาง ที่จะดําเนินการใด ๆ ที่

เหมาะสมเพ่ือประโยชนสาธารณะ ในการตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมได

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ เนื่องจากบทบาท ตําแหนงหนาที่ และขอบขายอิทธิพลของ

ผูประกอบวิชาชพีบัญชีอาวุโส ในองคกรผูวาจาง 

การทําความเขาใจเรื่อง (เนื้อหา) 

R260.12 ถาในระหวางที่ปฏิบัติงานทางวิชาชีพ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโส ไดตระหนักถึงขอมูล

เกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ ผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีตองทําความเขาใจเร่ือง การทําความเขาใจนี้ตองรวมถึง: 
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(ก) ลักษณะของการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ และ

เหตุการณแวดลอมที่เกิดขึ้นหรืออาจเกดิขึ้น 

(ข) การใชกฎหมายและขอบงัคับท่ีเก่ียวของกับเหตุการณแวดลอม และ 

(ค) การประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอองคกรผูวาจางนักลงทุน เจาหนี้ พนักงาน หรือ 

สาธารณะอยางกวางขวาง 

การจัดการเร่ือง (เนื้อหา) 

R260.13 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสระบุหรือสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่

เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น อางถึงในยอหนา R206.9 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปรึกษาเร่ืองนั้น

กับผูบังคับบัญชาที่เหนือข้ึนไป (ถามี) ถาผูบังคับบัญชาที่เหนือข้ึนไปของผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีมีสวนเก่ียวของในเร่ืองนั้น ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปรึกษาเร่ืองนั้นกับผูมีอํานาจ

ระดับสงูขึ้นไปอีกในองคกรผูวาจาง 

260.13 A1 จุดประสงคของการปรึกษา เพ่ือใหสามารถตัดสินใจไดวาควรจัดการเร่ืองนั้นอยางไร  

R260.14 ผูประกอบวิชาชพีบัญชีอาวุโสตองดําเนินการตามขั้นตอนท่ีเหมาะสม เพ่ือ: 

(ก) ส่ือสารเร่ืองนั้นไปยังผูมีหนาท่ีกํากับดูแล 

(ข) ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่มีอยู รวมทั้งขอกําหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับ

เก่ียวกับการรายงานการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตาม กฎหมายและขอบังคับ

ตอผูมีอํานาจท่ีเหมาะสม 

(ค) ใหแกไข ฟนฟู หรือบรรเทาผลกระทบจากการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตาม

กฎหมายและขอบังคบั 

(ง) ลดความเสี่ยงจากการเกิดซ้ํา และ 

(จ) พยายามยับยั้งการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ ถายงัไมเกิดขึ้น 

260.14 A1 วัตถุประสงคของการส่ือสารเร่ืองนั้นกับผูมีหนาที่กํากับดูแล เพ่ือใหไดรับความเห็นเก่ียวกับการ

ดําเนินการที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองตอเร่ืองนั้น และเพ่ือใหผูมีหนาที่กํากับดูแลสามารถทําให

ความรบัผิดชอบไดบรรลผุล 

260.14 A2 กฎหมายและขอบังคับบางฉบับอาจกําหนดชวงเวลาที่ตองรายงานถึงการไมปฏิบัติตามหรือ

สงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคบั ตอหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสม 

R260.15 นอกจากการตอบสนองตอเร่ืองนั้น ตามที่ไดกาํหนดในหมวดนี้ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโส

ตองตัดสินใจวาจําเปนตองเปดเผยเร่ืองนั้น (ถาม)ี แกผูสอบบัญชีขององคกรผูวาจางหรือไม 
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260.15 A1 การเปดเผยเร่ืองดังกลาวเปนไปตามหนาที่หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีอาวุโสที่จะตองใหขอมูลทั้งหมดที่จําเปนเพ่ือใหผูสอบบัญชีสามารถดําเนินการตรวจสอบ

ได 

การตัดสินใจวาจาํเปนตองดําเนินการตอไปหรือไม 

R260.16 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสตองประเมินความเหมาะสมของการตอบสนองของผูบังคับบัญชา

ของผูประกอบวิชาชพีบญัชี (ถามี) และผูมีหนาที่กํากับดูแล 

260.16 A1 ปจจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณาในการประเมินความเหมาะสมของการตอบสนองของ

ผูบังคับบัญชาของผูประกอบวชิาชีพบัญชีอาวุโส (ถามี) และผูมีหนาที่กํากับดูแลรวมถึง: 

 การตอบสนองที่ทันเวลา  

 การดําเนินการหรืออนุญาตใหดําเนินการที่เหมาะสม เพ่ือหาทางแกไข ฟนฟูหรือบรรเทา

ผลกระทบของการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการไมปฏิบัติ

ตามกฎหมายและขอบังคับ ถายังไมเกิดข้ึน 

 เร่ืองนั้นไดเปดเผยตอหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสมแลว และการเปดเผยดังกลาว 

เพียงพอหรือไม 

R260.17 ในแงการตอบสนองของผูบังคับบัญชาของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโส (ถามี) และผูมีหนาที่

กํา กับดูแล ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองพิจารณาวาการดําเนินการตอไปจําเปน เ พ่ือ

ผลประโยชนสาธารณะหรือไม 

260.17 A1 การพิจารณาวาจําเปนตองมีการดําเนินการตอไปหรือไม และลักษณะและขอบเขตของการ

ดําเนินการนั้นจะขึ้นอยูกบัหลายปจจัย รวมถึง 

 กรอบของกฎหมายและขอบังคับ 

 ความเรงดวนของสถานการณ 

 การแผกระจายของเร่ืองนั้นทั่วทั้งองคกรผูวาจาง 

 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสยังคงมีความเชื่อมั่นในความซ่ือสัตยของผูบังคับบัญชาของผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีและผูมีหนาที่กํากับดูแล หรือไม 

 การไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัตติามกฎหมายและขอบังคับอาจเกิดข้ึนอีก หรือไม 

 มีหลักฐานที่นาเชื่อถือเก่ียวกับความเสียหายอยางมากที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้น ตอ

ผลประโยชนขององคกรผูวาจาง ผูลงทุน เจาหนี้ พนกังาน หรือสาธารณชน 

260.17 A2 ตัวอยางเหตุการณแวดลอมท่ีอาจทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสไมมีความเชื่อมั่นในเร่ือง

ความซ่ือสัตยของผูบังคับบัญชาของผูประกอบวิชาชีพบัญชีและผูมีหนาที่กํากับดูแลอีกตอไป 

รวมถึงสถานการณที่ 
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 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีสงสัยหรือมีหลักฐานวาผูบังคับบัญชาและผูมีหนาที่กํากับดูแลมี

สวนเกี่ยวของหรือต้ังใจที่จะเก่ียวของในการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคบัใด ๆ 

 โดยขัดตอขอกําหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับ บุคคลเหลานั้นไมไดรายงานหรือไม

อนุญาตใหรายงานเร่ืองนั้นตอหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสมในชวงเวลาท่ีเหมาะสม 

R260.18 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสตองใชดุลยพินิจทางวิชาชีพในการกําหนดความจําเปนและ

ลักษณะและขอบเขตของการดําเนินการตอไป ในการกําหนดดังกลาวผูประกอบวิชาชีพบัญชี

ตองคํานึงวาบุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชนจะไดขอสรุปวาผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีมีการดําเนินการอยางเหมาะสมเพ่ือผลประโยชนสาธารณะหรือไม 

260.18 A1 การดําเนินการตอไปที่ผูประกอบวิชาชพีบัญชีอาวุโสอาจใช รวมถึง 

 แจงใหผูบริหารของบริษัทใหญเก่ียวกับเร่ืองนั้น ถาองคกรผูวาจางเปนสมาชิกของกลุม 

 เปดเผยเร่ืองนั้นไปยังหนวยงานท่ีมีอํานาจที่เหมาะสม แมวาจะไมมีขอกําหนดทางกฎหมาย

หรือขอบังคับ ใหทําเชนนั้น 

 ลาออกจากองคกรผูวาจาง 

260.18 A2 การลาออกจากองคกรผูวาจาง ไมไดเปนการทดแทนการดําเนินการอื่นที่จําเปนเพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงคของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสภายใตหมวดน้ี อยางไรก็ตาม ในบางประเทศ

อาจมีขอจํากัดเก่ียวกับการดําเนินการที่มีตอไปของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ในเหตุการณ

แวดลอมดังกลาว การลาออกอาจเปนเพียงส่ิงเดียวที่ทําได 

การขอคําแนะนํา 

260.19 A1 เนื่องจากการประเมินเร่ืองนั้นอาจเก่ียวของกับการวิเคราะหและดุลยพินิจที่ซับซอน ผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีอาวุโสอาจพิจารณา 

 การปรึกษาเปนการภายใน 

 การขอคําแนะนําทางกฎหมายเพ่ือทําความเขาใจกับทางเลือกของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

และผลกระทบทางวิชาชีพหรือผลกระทบทางกฎหมายในการดําเนินการโดยเฉพาะใดๆ 

 การปรึกษาในทางลบักับหนวยงานกํากับดูแลหรือองคกรวิชาชีพ 

การพิจารณาวาควรเปดเผยเร่ืองนั้นตอหนวยงานที่มีอํานาจท่ีเหมาะสม 

260.20 A1 วัตถุประสงคของการเปดเผยเร่ืองนั้นตอหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสมคือเพื่อใหหนวยงาน

นั้นสามารถสอบสวนและดําเนินการเพ่ือประโยชนสาธารณะ ในทางตรงกันขาม การเปดเผย

เร่ืองน้ันตอหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสมไมอาจทําได ถาการกระทํานั้นขัดตอกฎหมายและ

ขอบังคบั 
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260.20 A2 การพิจารณาวาควรเปดเผยเร่ืองนั้นหรือไม ขึ้นอยูกับลักษณะและขอบเขตโดยเฉพาะของความ

เสียหายที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดข้ึน ซึ่งเร่ืองนั้นมีหรืออาจมีผลตอนักลงทุน เจาหนี้ พนักงาน 

หรือสาธารณชน ตัวอยางเชน ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสอาจพิจารณาวาการเปดเผยเร่ือง

นั้นตอหนวยงานที่มอีํานาจที่เหมาะสม เปนแนวทางที่เหมาะสม ถา 

 องคกรผูวาจางมีสวนรวมในการใหสินบน(ตัวอยางเชน กับเจาหนาที่ทองถ่ินหรือ

ตางประเทศ ของรัฐเพ่ือใหไดสัญญาขนาดใหญ) 

 องคกรผูวาจางถูกควบคุมและเร่ืองนั้นมีนัยสําคัญที่ทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินการ

ตามใบอนุญาต 

 องคกรผูวาจางเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและเร่ืองนั้นอาจมีผลในทางลบ

ตอหลักทรัพยขององคกรผูวาจางในตลาดท่ียุติธรรมและเปนปกติ หรืออาจเปนความเสี่ยง

ท่ีเปนระบบตอตลาดการเงิน 

 มีแนวโนมวาองคกรผูวาจางจะจําหนายสินคาที่เปนอันตรายตอสุขภาพหรือความปลอดภัย

ของประชาชน 

 องคกรผูวาจางกําลังสนับสนุนชองทางใหลูกคาเพื่อชวยในการหลีกเลี่ยงภาษ ี

260.20 A3 การพิจารณาวาควรเปดเผยเร่ืองนั้นหรือไม ขึ้นอยูกับปจจัยภายนอก เชน 

 มีหนวยงานท่ีมีอํานาจที่เหมาะสมที่สามารถรับขอมูลได และมีการสอบสวนและดําเนินการ

เร่ืองนั้นตอไปหรือไม หนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสมขึ้นอยูกับลักษณะของเร่ืองนั้น 

ตัวอยางเชนหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสมจะเปนหนวยงานกํากับหลักทรัพย ในกรณีที่มี

รายงานทางการเงินที่ทุจริต หรือเปนหนวยงานคุมครองสิ่งแวดลอม ในกรณีท่ีมีการฝาฝน

กฎหมายและขอบังคบัดานส่ิงแวดลอม 

 มีการปองกันที่มีเขมแข็งและนาเชื่อถือจากความรับผิดทางแพง ทางอาญา หรือความรับ

ผิดทางวิชาชีพ หรือการตอบโตโดยกฎหมาย หรือขอบังคับ เชนภายใตกฎหมายและ

ขอบังคบัเร่ือง การแจงเบาะแสการกระทําผดิ 

 มีอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้น ตอความปลอดภัยทางกายภาพของผูประกอบ

วิชาชีพอาวุโสหรือบุคคลอ่ืน 

R260.21 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสพิจารณาวาการเปดเผยเร่ืองนั้นตอหนวยงานที่มีอํานาจที่

เหมาะสม เปนแนวทางที่เหมาะสมในเหตุการณแวดลอมน้ัน การเปดเผยดังกลาวเปนไปตามยอ

หนา R114.1 (ง) ของประมวลจรรยาบรรณ การเปดเผยดังกลาวผูประกอบวิชาชีพบัญชีจะตอง

กระทําโดยสุจริตใจและใชความระมัดระวังในการรายงานและใหการรับรอง 
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การกระทําผิดอยางฉับพลัน 

R260.22 ในเหตุการณแวดลอมที่ผิดปกติ ผูประกอบวิชาชีพอาวุโส อาจไดตระหนักถึงความประพฤติที่

เกิดขึ้นจริงหรือตั้งใจจะใหเกิด วาผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีเหตุผลท่ีเชื่อวาจะทําการกระทําผิด

กฎหมายหรือขอบังคับอยางฉับพลัน จะกอใหเกิดความเสียหายอยางมากตอนักลงทุน เจาหนี้ 

พนักงาน หรือสาธารณชน สิ่งแรกควรพิจารณาวาเปนการเหมาะสมที่จะปรึกษาหารือเร่ืองนั้น

กับผูบริหารหรือผูมีหนาที่กํากับดูแลขององคกรผูวาจางหรือไม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใช

ดุลยพินิจทางวิชาชีพ และพิจารณาวาจะเปดเผยเร่ืองนั้นทันทีตอหนวยงานท่ีมีอํานาจที่

เหมาะสม เพื่อปองกันหรือบรรเทาผลกระทบของการกระทําผิดอยางฉับพลันดงักลาว ถามีการ

เปดเผย การเปดเผยนั้นเปนไปตาม ยอหนา R114.1 (ง) ของประมวลจรรยาบรรณ 

เอกสารหลักฐาน 

260.23 A1 ในสวนที่เก่ียวกับการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่อยูใน

ขอบเขตของหมวดนี้ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสควรไดรับการสนับสนุนใหบันทึกเร่ือง

ตอไปนี ้

 เร่ืองนั้น 

 ผลการปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี (ถามี) และผูมีหนาท่ี

กํากับดูแล และฝายอื่นๆ 

 ผูบังคับบัญชาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี (ถามี)  และผูมีหนาที่กํากับดูแล ตอบสนองตอ

เร่ืองนี้อยางไร 

 ขั้นตอนการดําเนินการที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีพิจารณาแลว และดุลยพนิิจที่ใช และการ

ตัดสินใจที่ไดกระทํา 

 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีความพอใจอยางไร ท่ีตนไดบรรลุผลในการปฏิบัติตามความ

รับผิดชอบ ตามที่กําหนดไวในยอหนา R260.17 

ความรบัผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพบัญชี นอกจากผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโส 

R260.24 ถาในระหวางที่ดําเนินกิจกรรมทางวิชาชีพ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดตระหนักถึงขอมูลเกี่ยวกับ

การไมปฏิบตัิตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคบั ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอง

พยายามทําความเขาใจเร่ืองนั้น ความเขาใจนี้ตองรวมถึงลักษณะของการไมปฏิบัติตามหรือ

สงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคบั และเหตุการณแวดลอมที่เกิดข้ึนหรืออาจเกิดขึ้น 

260.24 A1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีถูกคาดหวังวาจะใชความรู ความเชี่ยวชาญ และใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ 

อยางไรก็ตาม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไมไดถูกคาดหวังวาจะมีระดับของความเขาใจในกฎหมาย
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และระเบียบขอบังคับมากไปกวาที่ถูกกําหนดโดยบทบาทของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในองคกร

ผูวาจาง แมวาการกระทําที่ถือวาเปนการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับนั้น ในท่ีสุดเปน

เร่ืองที่ศาลหรือหนวยงานที่เหมาะสมอ่ืนจะเปนผูพิจารณาตัดสิน 

260.24 A2 ขึ้นอยูกับลักษณะและความสําคัญของเร่ือง ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจปรึกษาเปนทางลับกับ

บุคคลอ่ืนในองคกรผูวาจาง หรือองคกรวิชาชีพ หรือที่ปรึกษากฎหมาย 

R260.25 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีระบุหรือสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกิดข้ึน

หรืออาจเกิดขึ้น ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองแจงใหผูบังคับบัญชาที่เหนือข้ึนไป ตามยอหนา 

R260.9 เพื่อใหผูบังคับบัญชาสามารถดําเนินการตามที่เหมาะสมได ถาผูบังคับบัญชาที่เหนือ

ขึ้นไปของผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีสวนเกี่ยวของในเร่ืองนั้น ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองแจง

เร่ืองนั้นกับผูมีอาํนาจระดับสูงขึ้นไปอีกในองคกรผูวาจาง 

R260.26 ในเหตุการณแวดลอมที่ไมปกติผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจตองพิจารณาวาการเปดเผยเร่ืองนั้น

ตอหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสมเปนแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชี

ไดทําตามยอหนา 260.20 A2 และ A3 การเปดเผยดังกลาวเปนไปตามยอหนา R114.1 (ง) 

ของประมวลจรรยาบรรณ การเปดเผยขอมูลดังกลาว ผูประกอบวิชาชีพบัญชีจะตองกระทํา

โดยสุจริตใจและใชความระมดัระวังในการรายงานและใหการรับรอง 

เอกสารหลักฐาน 

260.27 A1 ในสวนที่เก่ียวกับการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่อยูใน

ขอบเขตของหมวดนี้ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีควรไดรับการสนับสนุนใหบันทึกเร่ืองตอไปนี้ 

 เร่ืองนั้น 

 ผลการปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ผูบริหาร และถาเปนไป

ได ปรกึษาหารือกับผูมีหนาที่กาํกับดูแล และฝายอื่นๆ  

 ผูบังคับบัญชาของผูประกอบวชิาชีพบัญชี ตอบสนองตอเร่ืองนี้อยางไร 

 ขั้นตอนการดําเนินการที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีพิจารณาแลว และดุลยพนิิจที่ใช และการ

ตัดสินใจที่ไดกระทํา 
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 หมวด 270 ความกดดันตอการฝาฝนหลักการพ้ืนฐาน 

คาํนํา 

270.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีถูกกําหนดใหปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานและใชกรอบแนวคิดที่กําหนด

ไวในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรค 

270.2 แรงกดดันที่เกิดข้ึนตอ หรือโดยผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจเกิดอุปสรรคจากการถูกขมขู หรือ

อุปสรรคอ่ืนตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานหน่ึงหลักการหรือมากกวา หมวดนี้กําหนด

ขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการนํากรอบแนวคิดไปใชใน

เหตุการณแวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ทั่วไป 

R270.3 ผูประกอบวิชาชพีบัญชีตองไม 

(ก) ปลอยใหความกดดันจากผูอ่ืนทําใหเกิดการฝาฝนการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน หรือ 

(ข) สรางแรงกดดันตอผูอื่นที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีรูหรือมีเหตุผลที่จะเชื่อวาจะสงผลใหบุคคล

อ่ืนฝาฝนหลักการพ้ืนฐาน 

270.3 A1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจเผชิญกับความกดดันที่ทําใหเกิดอปุสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการ

พ้ืนฐาน ตัวอยางเชน อุปสรรคจากการถูกขมขู เมื่อปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพ ความกดดันอาจ

มีความชัดเจนหรือโดยนัยและอาจมาจาก 

 ภายในองคกรผูวาจาง ตวัอยางเชน จากเพ่ือนรวมงานหรือผูบังคับบัญชา 

 บุคคลหรือองคกรภายนอก เชน ผูจําหนาย ลูกคา หรือผูใหกู 

 เปาหมายภายในหรือภายนอก และความคาดหวัง 

270.3 A2 ตัวอยางของแรงกดดันที่อาจสงผลตออุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานรวมถึง 

 ความกดดันที่เก่ียวของกบัการไมปฏิบตัิตามกฎหมายและขอบังคับ 

o ความกดดันจากการเสนอราคาของสมาชิกในครอบครัว เพื่อที่จะเปนผูจําหนายใหกับ

องคกรผูวาจางของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ในการเลือกสมาชิกในครอบครัวเปนผู

จําหนายมากกวารายอื่น 

ดูเพ่ิมเติมที่หมวด 210 ความขัดแยงทางผลประโยชน 

 ความกดดันที่มอีิทธิพลตอการเตรียมหรือการนาํเสนอขอมูล 
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o ความกดดันที่จะรายงานผลการดําเนินงานท่ีทําใหเขาใจผิด เพื่อใหเปนไปตามความ

คาดหวังนักลงทนุ นกัวิเคราะหหรือผูใหกู 

o ความกดดันจากเจาหนาท่ีที่มาจากการเลือกต้ังตอผูประกอบวิชาชีพบัญชีภาครัฐ เพื่อ

บิดเบือนความจริงเกี่ยวกบัแผนงานหรือโครงการตอผูมีสิทธิออกเสียง 

o ความกดดันจากเพ่ือนรวมงาน เพื่อให บิดเบือนรายได  คาใชจาย หรืออัตรา

ผลตอบแทนเพื่อใหเกิดอคติในการตัดสนิใจตอโครงการลงทุน และการเขาซ้ือกิจการ 

o ความกดดันจากผูบังคับบัญชาเพื่อใหอนุมัติหรือดําเนินการเกี่ยวกับคาใชจายที่ไมใช

คาใชจายทางธุรกิจที่ถูกกฎหมาย 

o ความกดดันใหระงับรายงานการตรวจสอบภายในที่มีผลการตรวจสอบที่ไมพึงประสงค 

ดูเพ่ิมเติมที่หมวด 220 การจัดทํา และการนําเสนอขอมูล 

 ความกดดันที่ทําใหปฏิบัติงานโดยไมมีความชํานาญท่ีเพียงพอหรือขาดความเอาใจใส 

o ความกดดันจากผูบังคับบัญชาเพ่ือลดขอบเขตการทํางานที่ไมเหมาะสม 

o ความกดดันจากผูบังคับบัญชาเพ่ือปฏิบัติงานโดยไมมีทักษะหรือการฝกอบรมที่

เพียงพอหรือภายในกําหนดเวลาท่ีไมสมจรงิ 

ดูเพ่ิมเตมิที่หมวด 230 การปฏิบัติงานดวยความชํานาญที่เพยีงพอ 

 ความกดดันที่เก่ียวของกบัสวนไดเสียทางการเงิน 

o ความกดดันจากผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงานหรือ บุคคลอื่น ตัวอยางเชน ผูที่อาจ

ไดรับประโยชนจากการมีสวนรวมในคาตอบแทนหรือส่ิงจูงใจ เพ่ือจัดการกับตัวชี้วัด

ผลการปฏิบัติงาน 

ดูหมวด 240 สวนไดเสียทางการเงิน คาตอบแทน และส่ิงจูงใจที่เชื่อมโยงกับการรายงานทาง

การเงินและการตัดสนิใจ 

 ความกดดันที่เก่ียวของกบัการชักจูงดวยผลประโยชน  

o ความกดดันจากบุคคลอ่ืนทั้งภายในและภายนอกองคกรผูวาจาง ในการเสนอการ ชัก

จูงดวยผลประโยชน เพื่อใหมีอิทธิพลที่ไมเหมาะสมตอการตัดสินหรือกระบวนการ

ตัดสินใจของบุคคลหรือองคกร 

o ความกดดันจากเพื่อนรวมงาน เพื่อใหรับสินบนหรือการชักจูงดวยผลประโยชนอื่น 

ตัวอยางเชน รับของขวัญหรือนันทนาการที่ไมเหมาะสมจากผูที่อาจเปนผูจําหนายใน

กระบวนการประมลู 

ดูเพ่ิมเติมที่มาตรา 250 ส่ิงจูงใจ รวมถึงของขวัญและการตอนรับ 

 ความกดดันที่เก่ียวของกบัความขัดแยงทางผลประโยชน  
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o ความกดดันในการจดัโครงสรางรายการเพ่ือหลีกเล่ียงภาษี 

ดูเพ่ิมเติมที่วรรค 260 การตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ 

270.3 A3 ปจจัยที่เก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากความกดดัน รวมถึง 

 เจตนาของบคุคลที่พยายามสรางความกดดัน และลักษณะและขอบเขตของความกดดัน 

 การนํากฎหมาย ขอบังคบั และมาตรฐานวิชาชีพไปใชในเหตุการณแวดลอม 

 วัฒนธรรมและความเปนผูนําขององคกรผูวาจาง รวมถึงขอบเขตที่สะทอนหรือเนน

ความสําคัญของพฤติกรรมทางจริยธรรมและความคาดหวังวาพนักงานจะทําหนาที่อยางมี

จริยธรรม ตัวอยางเชน วัฒนธรรมองคกรท่ียอมใหมีพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณอาจเพิ่ม

โอกาสที่ความกดดันจะสงผลใหเกิดอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน 

 นโยบายและวิธีปฏิบัติ (ถามี) ซึ่งองคกรผูวาจางไดกําหนดขึ้น เชน จรรยาบรรณ หรือ

นโยบายดานทรัพยากรมนุษยท่ีจัดการความกดดัน 

270.3 A4 การอภิปรายเกี่ยวกับเหตุการณแวดลอมที่ทําใหเกิดความกดดัน และการปรึกษากับบุคคลอื่น

เกี่ยวกับเหตุการณแวดลอมเหลาน้ัน อาจชวยผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการประเมินระดับของ

อุปสรรค การอภิปรายและการปรึกษาดังกลาวจําเปนตองตระหนักถึงหลักการรักษาความลับ

อาจรวมถึง  

 อภิปรายเร่ืองนั้นกับบุคคลที่พยายามสรางความกดดันเพื่อหาแนวทางแกไข 

 อภิปรายเร่ืองนั้นกับผูบังคับบัญชาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ถาผูบังคับบัญชาไมไดเปน

บุคคลท่ีสรางความกดดัน 

 ขยายเร่ืองน้ันภายในองคกรผูวาจาง รวมถึงอธิบายถึงความเส่ียงที่เปนผลสืบเนื่องตอ

องคกร เมื่อเหมาะสม ตัวอยางเชน  

o ตอระดบัการบริหารท่ีสูงกวา 

o ตอผูตรวจสอบภายในหรือผูสอบบัญชี 

o ตอผูมีหนาท่ีกํากับดูแล 

 เปดเผยเร่ืองนั้นตามนโยบายขององคผูวาจาง รวมถึงนโยบายดานจริยธรรมและการแจง

เบาะแส โดยใชวิธีการที่กําหนดไว เชน สายดวนจริยธรรมที่เปนความลับ 

 ปรกึษากับ  

o เพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา เจาหนาที่ทรัพยากรมนุษย หรือผูประกอบวิชาชีพบัญชี

อ่ืน  

o องคกรวิชาชีพหรือหนวยงานกํากับดูแลที่เก่ียวของ หรือสมาคมอตุสาหกรรม หรือ 
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o ท่ีปรึกษากฎหมาย 

270.3 A5 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจขจัดอุปสรรคท่ีเกิดจากความกดดัน คือ การรองขอของผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีเพ่ือปรับโครงสรางหรือการแบงแยกความรับผิดชอบและหนาที่บางอยางเพ่ือใหผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีไมเกี่ยวของกับบุคคลหรือหนวยงานท่ีสรางความกดดนัอีกตอไป 

เอกสารหลักฐาน 

270.4 A1 ผูประกอบวิชาชพีบัญชีควรไดรับการสนับสนุนใหจัดทําเอกสาร 

 ขอเท็จจริง 

 การติดตอสื่อสาร และฝายตาง ๆ ท่ีนําเร่ืองไปอภิปราย 

 แนวทางการดําเนินงานที่พิจารณา 

 เร่ืองนั้นไดรับการจัดการอยางไร 
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สวนที่ 3 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ 

 หนา 

หมวด 300 การนํากรอบแนวคิดไปใช – ผูประกอบวิชาชีพบัญชทีี่ใหบริการสาธารณะ 69 

หมวด 310 ความขดัแยงทางผลประโยชน 77 

หมวด 320  การแตงต้ังผูใหบริการวิชาชีพ 84 

หมวด 321 การใหความเห็นที่สองในทางวิชาชีพ 89 

หมวด 330 คาธรรมเนียมและคาตอบแทนอ่ืน 90 

หมวด 340 ส่ิงจูงใจ รวมถึงของขวัญและการตอนรับ 93 

หมวด 350 การดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา 99 

หมวด 360 การตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคบั 100 
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สวนที่ 3 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ 

หมวด 300 การนํากรอบแนวคิดไปใช – ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ  

คาํนํา 

300.1 ในสวนนี้ของประมวลจรรยาบรรณ ไดกําหนดขอกําหนด และคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ 

สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะ เมื่อนํากรอบแนวคิดที่กําหนดในหมวด 

120 มาปฏิบัติ ซ่ึงไมอาจอธิบายไดทุกขอเท็จจริง และเหตุการณแวดลอม รวมทั้งกิจกรรมทาง

วิชาชีพ สวนไดเสีย และความสัมพันธที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะอาจเผชิญ 

ซ่ึงทําใหเกิดอุปสรรคหรืออาจทําใหเกิดอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ดังนั้น 

กรอบแนวคิดกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ ตระหนักถึงขอเท็จจริง

และเหตุการณแวดลอมเหลานั้น 

300.2 ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่ใชกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ 

กําหนดไวในหัวขอดังตอไปนี้ 

 สวนที่ 3 – ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ หมวด 300 ถึง 399 ใชกับผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะทุกคน ไมวาจะใหบริการงานใหความเชื่อมั่น

หรือไม 

 มาตรฐานระหวางประเทศเร่ืองความเปนอิสระ ตอไปนี ้

o สวนที่ 4ก – ความเปนอิสระตองานสอบบัญชีและงานสอบทาน หมวด 400 ถึง 899 

ใชกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ เม่ือปฏิบัติงานสอบบัญชีและ

งานสอบทาน 

o สวนที่ 4ข – ความเปนอิสระตองานใหความเชื่อม่ันท่ีนอกจากงานสอบบัญชีและ

งานสอบทาน หมวด 900 – 999 ใชกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ  

เมื่อปฏิบัติงานใหความเชื่อมั่นที่นอกจากงานสอบบัญชีหรืองานสอบทาน 

300.3 ในสวนนี้ ความหมายของ “ผูประกอบวิชาชีพบัญชี” หมายถึง ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ี

ใหบริการสาธารณะที่เปนบุคคลและสาํนักงาน  
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ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ทั่วไป 

R300.4 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานท่ีกําหนดไวในหมวด 110 และ

ประยุกตใชกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอ

การปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน 

R300.5 เมื่อตองจัดการกับประเด็นทางจริยธรรม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองพิจารณาบริบทของ

ประเด็นดังกลาวท่ีเกิดขึ้นหรือที่อาจจะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการ

สาธารณะไดปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพ ตามความสัมพันธกับของผูประกอบวิชาชีพบัญชีกับ

สํานักงาน ไมวาจะเปนรูปแบบของผูรับจางตามสัญญา พนักงาน หรือ เจาของ ผูประกอบ

วิชาชีพนั้นตองปฏิบัติตามขอกําหนดในสวนที่ 2 ที่เก่ียวของกับเหตุการณแวดลอมเหลานี ้

300.5 A1 ตัวอยางของสถานการณที่กําหนดในสวนที่  2 นํามาใชกับผูประกอบวิชาชีพที่ใหบริการ

สาธารณะ รวมถึง  

 เผชิญกับความขัดแยงทางผลประโยชน เมื่อตองรับผิดชอบในการคัดเลือกผูจําหนายใหแก

สํานักงาน โดยที่สมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดกับผูประกอบวิชาชีพบัญชี อาจไดรับ

ผลประโยชนทางการเงินจากการทําสัญญา ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่

กําหนดไวในหมวด 210 จะนํามาใชในเหตุการณแวดลอมเหลาน้ี 

 เตรียมหรือนาํเสนอขอมูลทางการเงินใหแกลูกคาหรอืสํานักงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่กําหนดไวในหมวด 220 จะนํามาใชใน

เหตุการณแวดลอมเหลานี้ 

 ถูกชักจูงดวยผลประโยชน เชน การเสนอใหบัตรเขารวมชมการแขงขันกีฬาอยูเปนนิจจาก

ผูจัดหาสินคาของบริษัท ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีกําหนดไวในหมวด 

250 จะนํามาใชในเหตุการณแวดลอมเหลานี้ 

 เผชิญกับความกดดันจากผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน ใหรายงานชั่วโมงทํางานอยางไม

ถูกตองสําหรับลูกคางานบริการวิชาชีพ ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติกําหนด

ไวในหมวด 270 จะนํามาใชในเหตุการณแวดลอมเหลานี้ 

การระบุอุปสรรค 

300.6 A1 อุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน อาจเกิดจากความหลากหลายของขอเท็จจริงและ

เหตุการณแวดลอมตางๆ ประเภทของอุปสรรคไดอธิบายไวในยอหนา120.6 A3 ตอไปนี้คือ
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ตัวอยางของขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมในแตละประเภทของอุปสรรค ซึ่งเปนอาจทําให

เกิดอุปสรรคตอผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการใหบริการทางวชิาชีพ : 

(ก) อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน  

 ผูประกอบวิชาชพีบัญชีมสีวนไดเสียทางการเงินโดยตรงกับลูกคา 

 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตกลงคาธรรมเนียมที่ ตํ่า เพื่อใหไดมาซึ่งงานใหม และ

คาธรรมเนียมนั้นตํ่าไปจนอาจเปนการยากที่จะใหบริการทางวิชาชีพใหสอดคลองกับ

มาตรฐานการปฏิบัตงิานและมาตรฐานทางวิชาชีพที่บังคับใชดวยราคานั้น 

 ผูประกอบวิชาชพีบัญชีมคีวามสัมพันธทางธุรกิจท่ีใกลชิดกับลูกคา 

 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถเขาถึงขอมูลที่เปนความลับท่ีอาจถูกนํามาใชเพื่อ

ประโยชนสวนบุคคล 

 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่พบขอผิดพลาดที่มีนัยสําคัญเม่ือประเมินผลของบริการทาง

วิชาชีพกอนหนา ที่ปฏิบตัิงานโดยสมาชิกของสํานักงานของผูประกอบวิชาชีพบัญช ี

(ข) อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง 

 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีออกรายงานที่ใหความเชื่อมั่นตอความมีประสิทธิผลของการ

ปฏิบัติงานระบบทางการเงิน หลังจากท่ีตนไดนาํระบบน้ันมาใชงาน 

 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีจัดเตรียมขอมูลตนฉบับที่ใชในการบันทึกรายการ ซ่ึงรายการ

นั้นเปนเร่ืองที่เปนเนื้อหาสาระของงานใหความเชื่อมั่น 

(ค) อุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน 

 ผูประกอบวิชาชพีบัญชีใหการสนับสนุนสวนไดเสีย หรือหุนของลูกคา 

 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติงานในลักษณะท่ีเปนผูสนับสนุนในฐานะตัวแทนของ

ลูกคา ในการดําเนินคดีหรือขอพิพาทกับบุคคลท่ีสาม 

 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีโนมนาว (lobby) เพ่ือใหลูกคาไดรับผลประโยชนทางกฎหมาย

ในนามของลูกคา 

(ง) อุปสรรคจากความคุนเคย 

 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดหรือสมาชิกในครอบครัวที่

ใกลชิดที่สุดเปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลกูคา 

 กรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคา หรือพนักงานในตําแหนงที่ใชอิทธิพลอยางมี

นัยสําคัญตอเร่ืองที่เปนเนื้อหาสาระของงาน เพิ่งไดรับแตงต้ังใหเปนหุนสวนของงาน

นั้น 

 สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชมีีความสมัพันธอันยาวนานกับลกูคางานสอบบัญช ี



 คูมือประมวลจรรยาบรรณ  

72 

 

สว
นท

ี่ 3
 

(จ) อุปสรรคจากการถูกขมขู 

 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีถูกขมขูวาจะยกเลิกงานจากลูกคา หรือสํานักงาน เนื่องจาก

ความเห็นท่ีไมตรงกันในเร่ืองทางวิชาชพี 

 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีรูสึกกดดันใหเห็นดวยกับดุลยพินิจของลูกคา เนื่องจากลูกคามี

ความชํานาญในเร่ืองท่ีเปนปญหานั้นมากกวาตน 

 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับแจงวาจะไมไดรับการเล่ือนตําแหนงตามแผน จนกวาผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีจะเห็นดวยกับการปฏิบัติดานบัญชีที่ไมเหมาะสม 

 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับของขวัญที่มีนัยสําคัญจากลูกคา และถูกขมขูวาการรับ

ของขวัญนี้จะถูกเปดเผยตอสาธารณะ 

การประเมนิอุปสรรค 

300.7 A1 เงื่อนไข นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่อธิบายไวในยอหนา 120.6 A1 และ 120.8 A2 อาจกระทบ

การประเมินวา อุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม โดย

เงื่อนไข นโยบาย และวิธีปฏิบัติดังกลาวนั้นอาจเก่ียวของกับ :  

(ก) ลูกคาและสภาพแวดลอมการดําเนินงานของลูกคา และ 

(ข) สํานักงานและสภาพแวดลอมการดําเนินงานของสํานักงาน 

300.7 A2 การประเมินระดับของอุปสรรคของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ยังไดรับผลกระทบมาจากลักษณะ

และขอบเขตของบริการทางวิชาชีพอีกดวย 

ลูกคาและสภาพแวดลอมการดําเนนิงานของลูกคา 

300.7 A3 การประเมินระดับของอุปสรรคของผูประกอบวิชาชีพบัญชี อาจไดรับผลกระทบหากลูกคามี

ลักษณะดังตอไปนี ้ 

(ก) ลูกคางานสอบบญัชี ท่ีเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะหรือไม 

(ข) ลูกคางานใหความเชื่อมั่นซ่ึงไมใชลกูคางานสอบบัญชี หรือ  

(ค) ลูกคางานบริการที่ไมใหความเชื่อมั่น  

ตัวอยางเชน การใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อม่ัน กับลูกคางานสอบบัญชีที่เปนกิจการที่มีสวน

ไดเสียสาธารณะ อาจถูกเขาใจไดวาทําใหเกิดอุปสรรคในระดับที่สูงขึ้นตอการปฏิบัติตาม

หลักการพ้ืนฐานเร่ืองความเที่ยงธรรมตองานสอบบัญช ี

300.7 A4 โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ รวมถึงความเปนผูนําของลูกคา อาจสงเสริมการปฏิบัติตาม

หลักการพื้นฐาน ดังนั้นการประเมินระดับของอุปสรรคของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจไดรับ

ผลกระทบจากสภาพแวดลอมการดําเนนิงานของลูกคา ตัวอยางเชน  
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 ลูกคากําหนดใหบุคคลอื่นที่เหมาะสมนอกจากผูบริหารในการรับรองหรืออนุมัติการแตงต้ัง

สํานักงานใหปฏิบัติงาน 

 ลูกคามีพนักงานที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ และมีความอาวุโสที่จะตัดสินใจ

ดานการจัดการ 

 ลูกคาไดใชวิธีปฏิบัติภายในองคกรที่สงเสริมทางเลือกท่ีเที่ยงธรรมในการคัดเลือกการ

วาจางงานบริการที่ไมใหความเชื่อมั่น 

 ลูกคามีโครงสรางการกํากับดูแลกิจการ ท่ีมีการกํากับดูแลและการสื่อสารที่เหมาะสม

เกี่ยวกับบรกิารของสํานักงาน 

สํานักงานและสภาพแวดลอมการดาํเนินงานของสํานักงาน 

300.7 A5 การประเมินระดับของอุปสรรคของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจได รับผลกระทบจาก

สภาพแวดลอมในการทํางานภายในสํานักงานและสภาพแวดลอมของการดําเนินงานของผู

ประกอบวิชาชีพบัญชี ตัวอยางเชน: 

 ผูนําของสํานักงานที่สงเสริมการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน และต้ังความคาดหวังวากลุม

ผูปฏิบัติงานใหความเชื่อมั่นจะกระทําเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

 นโยบายหรือวิธีปฏิบัติในการกําหนดและการติดตามการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของ

บุคลากรทุกคน 

 คาตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน นโยบายและวิธีปฏิบัติดานระเบียบวินัย ที่

สงเสริมการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน 

 การจัดการเร่ืองการพึ่งพิงรายไดที่ไดจากลูกคาสําคัญเพียงรายเดียว 

 ผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงาน มีอํานาจในการตัดสินใจภายในสํานักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามหลักการพ้ืนฐาน รวมถึงการตัดสินใจเก่ียวกับการตอบรับงานหรือการใหบริการแก

ลูกคา 

 ขอกําหนดเก่ียวกับการใหความรู การฝกอบรม และประสบการณ 

 กระบวนการเพ่ืออํานวยความสะดวกและจัดการขอกังวลหรือขอรองเรียนทั้งภายในและ

ภายนอก 

การพิจารณาขอมูลใหม หรือการเปล่ียนแปลงในขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอม 

300.7 A6 ขอมูลใหม หรือการเปล่ียนแปลงในขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอม อาจ 

(ก) กระทบตอระดับของอุปสรรค; หรือ 
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(ข) สงผลตอขอสรุปของผูประกอบวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับมาตรการปองกันที่เคยนํามาใช วายัง

สามารถใชจัดการอุปสรรคท่ีระบุไดอยางที่ต้ังใจไวหรือไม  

ในสถานการณดังกลาว มาตรการปองกันที่ไดดําเนินการไปแลวอาจไมมีประสิทธิภาพอีกตอไป

ในการจัดการอุปสรรค ดังนั้น การใชกรอบแนวคิด กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอง

ประเมินและจัดการอุปสรรคอกีคร้ังหนึ่ง (อางอิง: ยอหนา R120.9 และ R120.10) 

300.7 A7 ตัวอยางของขอมูลใหม หรือการเปลี่ยนแปลงในขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมอาจสงผล

กระทบตอระดับของอุปสรรค รวมถึง 

 เมื่อมีการขยายขอบเขตของงานบริการวิชาชีพ 

 เมื่อลูกคาเขาไปเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือมีการซ้ือหนวยธรุกิจอ่ืน 

 เมื่อสํานักงานมีการควบรวมกับสํานักงานอื่น 

 เมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับงานจากลูกคาสองรายรวมกัน และเกิดขอพิพาทระหวาง

ลูกคาทั้งสอง รายดังกลาว 

 เมื่อมีการเปล่ียนแปลงในความสัมพันธสวนตัวของผูประกอบวิชาชีพบัญชีหรือครอบครัวที่

ใกลชิดที่สุดของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

การจัดการอุปสรรค 

300.8 A1 ยอหนาท่ี R120.10 ถึง 120.10 A2 ระบุขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติสําหรับการ

จัดการอุปสรรคท่ีไมอยูในระดับท่ียอมรับได 

ตัวอยางมาตรการปองกัน 

300.8 A2 มาตรการปองกันตาง ๆ มีความหลากหลาย ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอม 

ตัวอยางของการกระทําท่ีในบางเหตุการณแวดลอมอาจเปนมาตรการปองกันในการจัดการกับ

อุปสรรค รวมถึง: 

 การใหเวลาเพ่ิมเติมและมอบหมายบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานที่ตอบรับ เมื่อ

งานนั้นอาจมีอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน 

 การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสมซ่ึงไมใชสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงาน สอบทานงานหรือให

คําปรึกษาท่ีจําเปน อาจสามารถจัดการอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง 

 การใชหุนสวนและกลุมผูปฏิบัติงานอ่ืนที่ไมอยูในสายการบังคับบัญชาเดียวกัน ในการ

ใหบริการที่ไมใหความเชื่อมั่นแกลูกคางานใหความเชื่อมั่น อาจสามารถจัดการอุปสรรค

จากการสอบทานผลงานตนเอง อุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน หรืออุปสรรคจาก

ความคุนเคย  
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 การมอบหมายงานบางสวนใหสํานักงานอ่ืน ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานซํ้า อาจสามารถ

จัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง  

อุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการ

ถูกขมขู 

 การเปดเผยตอลูกคาเกี่ยวกับคาธรรมเนียมและคานายหนาที่ไดรับจากการแนะนําบริการ

หรือสินคา อาจสามารถจัดการกับอปุสรรคจากผลประโยชนสวนตน 

 การแยกกลุมผูปฏิบัติงาน เมื่อจัดการเร่ืองท่ีมีลักษณะเปนความลับ อาจสามารถจัดการ

อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน 

300.8 A3 หมวดที่เหลือในสวนที่ 3 และมาตรฐานระหวางประเทศเร่ืองความเปนอิสระ ไดอธิบายถึง

อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงานใหบริการวิชาชีพ และไดรวมตัวอยางของการ

กระทําที่อาจสามารถจัดการกับอุปสรรคดังกลาว 

ผูสอบทานท่ีเหมาะสม 

300.8 A4 ผูสอบทานท่ีเหมาะสม คือผูประกอบวิชาชีพที่มีความรู ทักษะ ประสบการณ ที่จําเปน และมี

อํานาจในการสอบทานงานที่ทําหรือการใหบริการท่ีเก่ียวของอยางเที่ยงธรรม ผูสอบทาน

ดังกลาวอาจเปนผูประกอบวิชาชีพบัญช ี

การสื่อสารกับผูมีหนาที่กํากับดูแล 

R300.9 ในการส่ือสารกับผูมีหนาที่ กํากับดูแลตามประมวลจรรยาบรรณ ผูประกอบวิชาชีพบัญชี

ตัดสินใจวา ควรจะส่ือสารกับผูใดถึงจะเหมาะสมในโครงสรางการกํากับดูแลของกิจการ ถาผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีสื่อสารกับกลุมยอยของผูมีหนาที่กํากับดูแล ผูประกอบวิชาชีพบัญชี

ตัดสินใจวาจําเปนหรือไมที่จะตองส่ือสารกับผูมีหนาที่กํากับดูแลทั้งหมด เพื่อท่ีวาทุกทานจะ

ไดรบัขอมูลที่เพียงพอ 

300.9 A1 ในการตัดสินใจวาควรสื่อสารกับผูใด ผูประกอบวิชาชีพบญัชีอาจพิจารณาจาก: 

(ก) ลักษณะและความสําคัญของเหตุการณแวดลอม และ 

(ข) เร่ืองที่จะสื่อสาร 

300.9 A2 ตัวอยางของกลุมยอยของผูมีหนาท่ีกํากับดูแล รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลใด

บุคคลหนึ่งของคณะผูมีหนาท่ีกํากับดูแล 

R300.10 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชี สื่อสารกับบุคคลผูซ่ึงมีท้ังความรับผิดชอบดานการบริหารและความ

รับผิดชอบดานกํากับดูแล ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองทําใหเกิดความพอใจวาการสื่อสารกับ

บุคคลทานนั้น ไดใหขอมูลที่เพียงพอกับผูมีหนาที่กํากับดแูลทั้งมวลผูซ่ึงผูประกอบวิชาชีพบัญชี

ควรจะไดทําการสื่อสารแลว 
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300.10 A1 ในเหตุการณแวดลอมบางเหตุการณ ผูมีหนาที่กํากับดูแลทุกคนเกี่ยวของกับการบริหารกิจการ 

ตัวอยาง เชน ธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งเจาของคนเดียวบริหารงาน และไมมีผูอื่นที่ที่ทําหนาที่ดาน

กํากับดูแล ในกรณีเหลานี้ ถาเร่ืองท่ีจะสื่อสารกับบุคคลผูซึ่งมีความรับผิดชอบดานการจัดการ 

และความรับผิดชอบดานกํากับดูแล ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตองทําใหเกิดความพอใจวาได

ปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยการสื่อสารกับผูมีหนาที่กํากบัดูแล 
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 หมวด 310 ความขัดแยงทางผลประโยชน 

คาํนํา 

310.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานและประยุกตใชกรอบแนวคิดที่กําหนด

ไวในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรค 

310.2 ความขัดแยงทางผลประโยชนทําใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเร่ืองความ

เที่ยงธรรม และอาจทําใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานอื่น อุปสรรคดังกลาว

อาจเกิดข้ึนเมื่อ 

(ก) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหบริการทางวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับเร่ืองเฉพาะ กับลูกคาสองราย

ขึ้นไป ซึ่งผลประโยชนในเร่ืองนั้นขัดแยงกัน หรือ 

(ข) ผลประโยชนของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่เก่ียวของกับเร่ืองเฉพาะ และผลประโยชนของ

ลูกคาที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหบริการทางวิชาชีพ เกี่ยวของกับเร่ืองที่ขัดแยงกัน 

310.3 หมวดนี้นําเสนอขอกําหนดเฉพาะ และคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่เก่ียวของกับการนํากรอบ

แนวคิดไปใชกับความขัดแยงทางผลประโยชน เมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหบริการงานสอบ

บัญชี งานสอบทาน หรืองานใหความเชื่อมั่นอ่ืน ความเปนอิสระถูกกําหนดใหเปนไปตาม

มาตรฐานระหวางประเทศเร่ืองความเปนอิสระดวย 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ทั่วไป 

R310.4 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมยินยอมใหมีความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อรอมชอมการใช

ดุลยพนิิจทางวิชาชีพ หรือทางธุรกิจ 

310.4 A1 ตัวอยางของเหตุการณแวดลอมที่อาจทาํใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึง 

 การใหบริการท่ีปรึกษากับลูกคาที่กําลังจะซื้อกิจการที่เปนลูกคางานสอบบัญชี โดย

สํานักงานไดรับขอมูลที่เปนความลับระหวางการตรวจสอบซึ่งอาจเก่ียวของกับรายการซ้ือ

กิจการดังกลาว 

 การใหบริการที่ปรึกษากับลูกคาสองรายในเวลาเดียวกัน ซึ่งอยูระหวางการแขงขันกันเพื่อ

ซ้ือบริษัทเดียวกัน โดยที่การใหคําปรึกษาดังกลาวอาจเก่ียวของกับสถานะการแขงขันของ

ลูกคาแตละราย 

 การใหบริการทั้งแกผูขายและผูซ้ือที่เกี่ยวของในรายการเดียวกัน 
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 การใหบริการประเมินมูลคาของสินทรัพยใหกับท้ังสองฝายที่อยูตรงกันขามกัน ในประเด็น

ท่ีเก่ียวกับสินทรัพยดังกลาว 

 การเปนตัวแทนของลูกคาสองรายในประเด็นขอพิพาททางกฎหมายระหวางกัน เชน อยู

ในชวงกระบวนการฟองหยา หรืออยูในชวงการเลิกเปนหุนสวนกัน 

 การใหรายงานความเชื่อมั่นกับผูอนุญาตใหใชสิทธิเก่ียวกับคาสิทธิคงคางภายใตสัญญาให

ใชสิทธิ ในขณะเดียวกันใหคําปรึกษากับผูรับอนุญาตใชสิทธิ เก่ียวกับความถูกตองของ

จํานวนเงินที่ตองจาย  

 การใหคําปรึกษากับลูกคาเก่ียวกับการลงทุนในธุรกิจ ตัวอยางเชน ในธุรกิจที่คูสมรสของผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีมีสวนไดสวนเสียทางการเงิน 

 การใหคําปรึกษาดานกลยุทธกับลูกคา เร่ืองสถานะในการแขงขันของลูกคา ในขณะท่ีตนมี

กิจการรวมคา หรือมีสวนไดเสยีคลายคลึงกัน กับคูแขงหลักของลูกคา 

 การใหคําปรึกษากับลูกคา เร่ืองการซ้ือธุรกิจ ซ่ึงสํานักงานก็สนใจที่จะซื้อธุรกิจดังกลาว 

 การใหคําปรึกษากับลูกคา เร่ืองการซื้อผลิตภัณฑหรือบริการ ในขณะที่มีขอตกลงไดรับคา

สิทธิ หรือคานายหนา กับผูที่อาจเปนผูขายผลิตภัณฑหรือบริการดังกลาว 

การระบุความขดัแยง 

ทั่วไป 

R310.5 กอนตอบรับความสัมพันธกับลูกคาใหม งานบริการ หรือความสัมพันธทางธุรกิจ ผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีตองมีขั้นตอนที่สมเหตุสมผล ในการระบุเหตุการณแวดลอมท่ีอาจทําใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชน และเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานหนึ่งหลักการหรือ

มากกวา ขั้นตอนดังกลาวตองรวมถึงการระบ ุ

(ก) ลักษณะของผลประโยชนและความสัมพันธท่ีเก่ียวของ ระหวางทุกฝายตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

และ 

(ข) งานที่ใหบริการ และความหมายโดยนยัของงานนั้นกับทกุฝายท่ีเกี่ยวของ 

310.5 A1 กระบวนการการระบุความขัดแยงที่มีประสิทธิภาพชวยผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการใช

ขั้นตอนที่สมเหตุสมผลในการระบุผลประโยชนและความสัมพันธที่อาจทําใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งกอนที่จะตัดสินใจตอบรับงานและตลอด

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน กระบวนการดังกลาวรวมถึงการพิจารณาเร่ืองที่ ถูกระบุโดย

บุคคลภายนอก ตัวอยางเชนลูกคาหรือผูที่อาจเปนลูกคา ความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นแลวหรือที่อาจ

เกิดข้ึนถูกระบุไดเร็วเทาใด ก็ย่ิงทําใหโอกาสของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่จะสามารถจัดการ

อุปสรรคท่ีเกิดจากความขัดแยงทางผลประโยชนมีมากข้ึนเทานั้น 
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310.5 A2 กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการระบุความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจริงหรืออาจ

เกิดขึ้น จะข้ึนอยูกับปจจัยตางๆดังนี ้

 ลักษณะของการบริการทางวิชาชีพ 

 ขนาดของสํานักงาน 

 ขนาดและลกัษณะของฐานลูกคา 

 โครงสรางของสํานักงาน ตัวอยางเชน จํานวนและสถานที่ต้ังทางภมูิศาสตรของสํานกังาน 

310.5 A3 ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการตอบรับลูกคากําหนดไวในหมวด 320 เร่ือง การแตงตั้งผูประกอบ

วิชาชีพ 

การเปล่ียนแปลงในเหตุการณแวดลอม 

R310.6 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองยังคงตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาเปล่ียนไปของลักษณะ

ของบริการผลประโยชน และความสัมพันธที่อาจจะทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

ขณะที่ปฏิบัติงาน 

310.6 A1 ลักษณะของบริการ ผลประโยชน และความสัมพันธอาจเปล่ียนแปลงระหวางปฏิบัติงาน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับการรองขอใหปฏิบัติงานในสถานการณที่

อาจกลายเปนความขัดแยง แมวาฝายที่วาจางผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจไมมีสวนเก่ียวของกับ

ขอพิพาทนั้นเมื่อแรกเร่ิมก็ตาม 

สํานักงานเครือขาย 

R310.7 ถาสํานักงานเปนสมาชิกของเครือขาย ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองพิจารณาความขัดแยงทาง

ผลประโยชนที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีเหตุผลที่จะเชื่อวาอาจมีอยูหรืออาจเกิดข้ึนเนื่องจาก

ผลประโยชนและความสัมพันธของสํานักงานเครือขาย 

310.7 A1 ปจจัยในการพิจารณาเมื่อมีการระบุผลประโยชนและความสัมพันธของสํานักงานเครือขาย

รวมถึง 

 ลักษณะของการบริการทางวิชาชีพ 

 ลูกคาที่ใหบริการโดยเครือขาย 

 สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตรของผูที่เกี่ยวของทั้งหมด 

อุปสรรคที่เกิดจากความขัดแยงทางผลประโยชน 

310.8 A1 โดยทั่วไป ความเชื่อมโยงระหวางบริการทางวิชาชีพกับเร่ืองที่ผูที่ไดรับบริการทางวิชาชีพมี

ความขัดแยงทางผลประโยชน เกี่ยวของโดยตรงมากเทาใด ระดบัของอุปสรรคย่ิงมีมากข้ึนจน

อยูในระดับที่ไมสามารถยอมรับได 
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310.8 A2 ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการประเมินระดับของอุปสรรคที่เกิดจากความขัดแยงทางผลประโยชน 

รวมถึงมาตรการที่ปองกันการเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยไมไดรับอนุญาต เมื่อใหบริการ

ทางวิชาชีพที่เก่ียวของกับเร่ืองเฉพาะใหกับลูกคาตั้งแตสองรายหรือมากกวาซึ่งผลประโยชนใน

เร่ืองนั้นของบุคคลดังกลาวมีความขัดแยงกัน มาตรการเหลานี้รวมถึง  

 การมีพื้นที่ปฏิบัติงานแยกตางหากสําหรับหนวยงานพิเศษภายในสํานักงาน เพื่อเปนการ

ปดก้ันการสงผานขอมูลของลูกคาท่ีเปนความลับระหวางพื้นที่ปฏบิัติงาน 

 นโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อจํากัดการเขาถึงแฟมขอมูลของลูกคา 

 ขอตกลงการรักษาความลับที่ลงนามโดยบคุลากรและหุนสวนของสํานกังาน 

 การแบงแยกขอมูลที่เปนความลับทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส 

 การฝกอบรมและการส่ือสารที่เฉพาะเจาะจง 

310.8 A3 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคที่เกิดจากความขัดแยง

ทางผลประโยชนรวมถึง  

 การมีกลุมผูปฏิบัติงานแยกกัน ซ่ึงเปนผูไดรับนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับที่

ชัดเจน 

 การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสม ซ่ึงเปนผูท่ีไมเกี่ยวของกับการใหบริการหรือไมไดรับ

ผลกระทบจากความขัดแยง สอบทานงานที่ทําเพื่อประเมินวามีการใชดุลยพินิจที่สําคัญ

และขอสรุปน้ันมีความเหมาะสม 

การเปดเผยและความยินยอม 

ทั่วไป 

R310.9 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชดุลยพินิจทางวิชาชีพเพ่ือตัดสินใจวาลักษณะและนยัสําคัญของ

ความขัดแยงทางผลประโยชนนั้นจําเปนตองไดรับการเปดเผยเร่ืองเฉพาะและตองไดรับความ

ยินยอมอยางชัดแจงหรือไม เมื่อมีการจัดการกับอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

310.9 A1 ปจจัยที่ใชเพื่อตัดสินใจวาการเปดเผยเร่ืองเฉพาะ และการไดรับความยินยอมอยางชัดแจงมี

ความจาํเปนหรือไม รวมถึง 

 เหตุการณแวดลอมที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

 บุคคลท่ีอาจไดรับผลกระทบ 

 ลักษณะของประเด็นที่อาจเกดิข้ึน 

 ความเปนไปไดที่เร่ืองเฉพาะนั้นอาจกลายเปนเร่ืองที่ไมคาดคดิ 
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310.9 A2 การเปดเผยและความยินยอมอาจใชรูปแบบที่แตกตางกนั ตัวอยางเชน 

 การเปดเผยเปนการทั่วไปแกลูกคาเกี่ยวกับเหตุการณแวดลอม ในการปฏิบัติทางการคา

ปกติ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีจะไมใหบริการทางวิชาชีพเปนพิเศษแกลูกคารายใดรายหนึ่ง 

(ตัวอยางเชน ในการใหบริการทางวิชาชีพเฉพาะ และในภาคการตลาดเฉพาะ) เพ่ือให

ไดรับความยินยอมเปนการทั่วไปจากลูกคา ตัวอยางเชน ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจ

เปดเผยเปนการทั่วไป ตามมาตรฐานและเง่ือนไขของงานนั้น 

 การเปดเผยเร่ืองเฉพาะในรายละเอียดอยางเพียงพอแกลูกคาซ่ึงไดรับผลกระทบจาก

เหตุการณแวดลอมของความขัดแยงเฉพาะเร่ือง เพื่อใหลูกคาสามารถตัดสินใจโดยใชขอมูล

ท่ีไดรับเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว และเพ่ือใหไดรับความยินยอมที่ชัดเจนตามลําดับ การ

เปดเผยดังกลาว อาจรวมถึงการนําเสนอรายละเอียดของเหตุการณแวดลอม และ

คําอธิบายที่ครอบคลุมถึงมาตรการปองกันใด ๆ ที่ไดวางแผนไว และความเส่ียงที่เก่ียวของ 

 ความยินยอมอาจทราบไดโดยนัยจากการปฏิบัติของลูกคา เมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีมี

หลักฐานเพียงพอท่ีจะสรุปไดวาลูกคาไดทราบถึงเหตุการณแวดลอมนี้ ต้ังแตแรก และ

ยอมรับความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาว ถาลูกคาไมยกเปนขอคัดคานตอความ

ขัดแยงที่มีอยู 

310.9 A3 โดยทั่วไป จําเปนที่จะ 

(ก) เปดเผยลักษณะของความขัดแยงทางผลประโยชน และอุปสรรคที่เกิดขึ้นไดรับการจัดการ

อยางไร ตอลูกคาที่ไดรับผลกระทบจากความขดัแยงทางผลประโยชนนั้น และ  

(ข) ไดรับความยินยอมจากลูกคาที่ไดรับผลกระทบ ในการใหบริการทางวิชาชีพ เมื่อใช

มาตรการปองกันในจดัการกับอุปสรรค 

310.9 A4 ถาการเปดเผยหรือการไดรับความยินยอมดังกลาวไมไดเปนลายลักษณอักษร ผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีควรไดรับการสนับสนุนใหจัดทาํเอกสารเก่ียวกับ 

(ก) ลักษณะของเหตุการณแวดลอมที่เปนสาเหตุใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

(ข) มาตรการปองกันที่ใชเพ่ือจัดการกับอุปสรรค ถาสามารถทําได และ 

(ค) ความยินยอมที่ไดรับ 

เมื่อการไดรับความยินยอมที่ชัดแจงถูกปฏิเสธ 

R310.10 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีพบวาการไดรับความยินยอมตามที่กําหนดในยอหนา R310.9 เปน

ส่ิงจําเปน และลกูคาปฏิเสธท่ีจะใหความยนิยอม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีควรปฏิบัติดังนี้ 

(ก) ยุติหรือปฏิเสธการใหบริการวิชาชีพท่ีอาจสงผลตอความขัดแยงทางผลประโยชน 

(ข) ยุติความสัมพันธท่ีเก่ียวของ หรือจําหนายสวนไดเสียที่เก่ียวของ เพื่อขจัด หรือลดอุปสรรค

ใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
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การรักษาความลับ 

ทั่วไป 

R310.11 ผูประกอบวิชาชีพบัญชียังคงตองระมัดระวังตอหลักการพ้ืนฐานเร่ืองการรักษาความลับ ซ่ึง

รวมถึงเมื่อมีการเปดเผยหรือแบงปนขอมูลภายในสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย และการ

ขอคําแนะนําจากบุคคลท่ีสาม 

310.11 A1 หมวดยอยที่ 114 ระบุขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่เกี่ยวของกับสถานการณที่

อาจกอใหเกิดอปุสรรคตอการปฏบิัติตามหลักการพ้ืนฐานเร่ืองการรักษาความลบั 

เมื่อการเปดเผยเพ่ือขอรับความยินยอมอาจเปนการละเมิดการรักษาความลับ 

R310.12 เมื่อการเปดเผยขอมูลเปนการเฉพาะโดยมีวัตถุประสงคเพื่อไดรับความยินยอมอยางชัดแจง 

อาจทําใหเกิดการละเมิดตอการรักษาความลับ และไมไดรับความยินยอมดังกลาว สํานักงาน

ตองตอบรับงานหรือใหบริการตอเน่ืองได ถา 

(ก) สํานักงานไมไดกระทําการในฐานะผูใหการสนับสนุนแกลูกคารายหนึ่งที่อยูในสถานะ

ปฏิปกษกับลูกคาอีกรายหนึ่งในเร่ืองเดียวกัน 

(ข) มีมาตรการเฉพาะเพื่อปองกันการเปดเผยขอมูลที่เปนความลับระหวางกลุมผูปฏิบัติงานที่

ใหบริการลูกคาทั้งสองราย 

(ค) สํานักงานพอใจวาบุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเย่ียงวิญูชน อาจ

สรุปวา เปนการเหมาะสมที่สํานักงานจะตอบรับหรือใหบริการงานตอเนื่อง เน่ืองจาก

ขอจํากัดตอความสามารถของสํานักงานในการใหบริการทางวิชาชีพ จะกอใหเกิดผลลัพธ

เชิงลบที่ไมรายแรงตอลูกคาหรือตอบุคคลท่ีสามที่เกี่ยวของ 

310.12 A1 การละเมิดการรักษาความลับอาจเกิดข้ึนได ตัวอยางเชน เมื่อตองการขอความยินยอมในการ

ดําเนินการดังตอไปน้ี 

 บริการท่ีเก่ียวของกับการทําธุรกรรมสําหรับลูกคาในการเขาครอบงํากิจการอยางไมเปน

มิตรกับลูกคารายอ่ืนของสํานักงาน 

 การสอบสวนการทุจริตสําหรับลูกคาที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต เมื่อสํานักงานมีขอมูล

ท่ีเปนความลับท่ีไดจากการทํางานใหลูกคารายอ่ืนที่อาจเกี่ยวของกับการทุจริตนั้น 
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เอกสารหลักฐาน 

R310.13 ในเหตุการณแวดลอมที่กําหนดไวในยอหนา R310.12 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองจัดทํา

เอกสารหลักฐานเก่ียวกับ 

(ก) ลักษณะของเหตุการณแวดลอม รวมถึงบทบาทที่ผูประกอบวิชาชีพตองรับผิดชอบ; 

(ข) มาตรการเฉพาะที่ใชบังคับเพื่อปองกันการเปดเผยขอมูลระหวางกลุมผูปฏิบัติงานที่

ใหบริการลูกคาทั้งสองราย; และ 

(ค) เหตุที่การตอบรับงานหรือการใหบริการตอเนื่องยังเหมาะสม 
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 หมวด 320  การแตงต้ังผูใหบริการวิชาชีพ 

คาํนํา 

320.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานและประยุกตใชกรอบแนวคิดที่กําหนด

ไวในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมินและจัดการอุปสรรค 

320.2 การตอบรับความสัมพันธกับลูกคารายใหม หรือการเปลี่ยนแปลงในงานที่ใหบริการอยู อาจทํา

ใหเกิดอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานหลักการใดหลักการหนึ่งหรือมากกวา หมวด

นี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ ที่เก่ียวกับการนํากรอบแนวคิดไปใช

กับเหตุการณแวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

การตอบรับลูกคาและการตอบรับงาน 

ทั่วไป 

320.3 A1 อุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเร่ืองความซ่ือสัตยสุจริต หรือพฤติกรรมของผู

ประกอบวิชาชีพ อาจทําใหเกิด ตัวอยางเชน ประเด็นขอสงสัยเก่ียวกับลูกคา (เชน ความเปน

เจาของ การบริหารงาน หรือกิจกรรมตางๆ) ประเด็นดังกลาว ถาไดรับทราบ อาจทําใหเกิด

อุปสรรค รวมถึงการมีสวนรวมของลูกคาในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ความไมซ่ือสัตยสุจริต การ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินที่นาสงสัย หรือพฤติกรรมอันผิดจรรยาบรรณอ่ืน เปน

ตน 

320.3 A2 ปจจัยที่เก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดงัลาว รวมถึง 

 ความรูและความเขาใจเก่ียวกับลูกคา เจาของ ผูบริหารและผูมีหนาที่กํากับดูแล และ

กิจกรรมทางธุรกิจ  

 ขอตกลงของลูกคาวาในการจัดการประเด็นที่มีขอสงสัย เชน การปรับปรุงเร่ืองการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ หรือการควบคุมภายใน 

320.2 A3 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนตอการปฏิบัตติามหลักการพื้นฐานเร่ืองความรู ความสามารถ

และความเอาใจใสทางวิชาชีพ จะเกิดขึ้นไดถากลุมผูปฏิบัติงาน ไมมีหรือไมสามารถไดมาซ่ึง

ความรู ความสามารถในการปฏิบัตงิานใหบริการวิชาชีพ 

320.3 A4 ปจจัยที่เก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดงักลาว รวมถึง 

 ความเขาใจอยางเหมาะสมเกี่ยวกับ 
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o ลกัษณะธุรกิจของลกูคา   

o ความซับซอนของการดําเนินงาน 

o ความตองการของงาน และ 

o วัตถุประสงค ลกัษณะและขอบเขตของงานที่ตองปฏิบัติ 

 ความรูในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ หรือเร่ืองที่เปนเนื้อหาสาระ 

 ประสบการณในการกํากับดูแลที่เกี่ยวของ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับการรายงาน 

 นโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมคณุภาพท่ีมีอยูไดออกแบบเพื่อใหเกิดความมั่นใจ

ท่ีสมเหตุสมผลวา การตอบรับงานใดไดก็ตอเมื่อสามารถที่จะปฏิบัติงานนั้นดวยความรู

ความสามารถ 

320.3 A5 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตน รวมถึง 

 การมอบหมายงานใหพนักงานที่มีความรูความสามารถที่จําเปน ในจํานวนที่เพียงพอ 

 การตกลงกรอบเวลาที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัติงาน 

 การใชผูเชี่ยวชาญในกรณีที่จําเปน 

การเปลี่ยนแปลงการแตงตั้งผูใหบริการวชิาชีพ 

ทั่วไป 

R320.4 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองตัดสินใจวามีเหตุผลใด ในการไมตอบรับงาน เม่ือผูประกอบวิชาชีพ

บัญชี 

(ก) ถูกรองขอจากผูที่จะมาเปนลูกคาใหมาแทนผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนอ่ืน 

(ข) อยูระหวางการพิจารณาเสนองานที่มีผูประกอบวิชาชีพบัญชีรายอ่ืนเปนผูใหบริการอยูแลว 

(ค) อยูระหวางการพิจารณาวาจะรับงานสวนเสริม หรืองานเพ่ิมเติมจากงานของผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีอ่ืน 

320.4 A1 เหตุผลที่ไมตอบรับงาน เหตุผลหนึ่งอาจเกิดจากถาอุปสรรคที่เกิดจากขอเท็จจริงและเหตุการณ

แวดลอมที่ไมสามารถจัดการไดโดยการนํามาตรการปองกันมาใช ตัวอยางเชน อาจมีอุปสรรค

จากผลประโยชนสวนตนตอการปฏิบัตติามหลักการพ้ืนฐานเร่ืองความรูความสามารถและความ

เอาใจใสทางวิชาชีพ ถาผูประกอบวิชาชีพทางบัญชีตอบรับงานกอนท่ีจะรับรูขอเท็จจริงที่

เกี่ยวของทั้งหมด 

320.4 A2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับการขอใหปฏิบัติงานที่เปนงานสวนเสริม หรือเพ่ิมเติมจากงานของ

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนกอน อุปสรรคจาก
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ผลประโยชนสวนตนตอหลักการพ้ืนฐานเร่ืองความรูความสามารถและความเอาใจใสทาง

วิชาชีพอาจเกิดข้ึน ตัวอยางเชน ผลจากการไดขอมูลไมครบถวน 

320.4 A3 ปจจัยที่เก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรค คือขอเสนอกอนจะตอบรับงานที่ระบุวาจะ

ขอติดตอกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอนเสียกอน เพ่ือจะไดสอบถามวามี

เหตุผลใดหรือไม ที่ทําใหตนไมควรตอบรับงานน้ัน 

320.4 A4 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตน รวมถึง 

 การรองขอใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอนใหขอมูลที่ทราบอยูแลว ที่ผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอนมีความเห็นวาผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีจะ

เสนองานจําเปนตองตระหนักกอนท่ีจะตัดสินใจตอบรับงานหรือไม ตัวอยางเชน การรอง

ขออาจทําใหทราบถึงขอเท็จจริงในประเด็นที่ปกปดกอนหนาน้ี  และอาจชี้ใหเห็นถึงการไม

เห็นชอบดวยกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอน ซึ่งอาจมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจรับงานนั้น 

 การไดมาซึ่งขอมูลจากแหลงอ่ืน เชน การสอบถามจากบุคคลที่สาม หรือสืบสวนภูมิหลัง

ของเจาหนาท่ีบริหารอาวุโส หรือผูมีหนาที่กํากับดูแล (TCWG) ของลูกคา 

การติดตอส่ือสารกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอน 

320.5 A1 โดยทั่วไปแลว ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไดรับอนญุาตจากลูกคา ซ่ึงควรเปนลายลักษณอักษร 

กอนเร่ิมการปรึกษาหารือกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอน 

R320.6 ถาไมสามารถสื่อสารกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอนได ผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีที่จะเสนองานตองดําเนินตามขั้นตอนอ่ืนที่เหมาะสม เพ่ือใหไดรับขอมูลเกี่ยวกับอุปสรรค

ใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

การติดตอส่ือสารกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่จะเสนองาน 

R320.7 เมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอนถูกรองขอใหตอบสนองตอการติดตอสื่อสาร

จากผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่จะเสนองาน ผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจบุันหรือคนกอนตอง 

(ก) ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบงัคับอ่ืนที่เก่ียวของกับการรองขอนั้น และ 

(ข) ใหขอมูลดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมคลุมเครือ 

320.7 A1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอนถูกผูกพันดวยหลกัการพ้ืนฐาน เร่ือง การรักษา

ความลับ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอน จะตองไดรับอนุญาตหรือถูกขอให

ปรึกษาหารือเร่ืองดังกลาวของลูกคากับผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่จะเสนองานหรือไมนั้น จะ

ขึ้นอยูกับลักษณะงาน และ: 



 คูมือประมวลจรรยาบรรณ  

87 

 

สว
นท

ี่ 3
 

(ก) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอนไดรับอนุญาตจากลูกคาใหกระทําการ

ดังกลาวหรือไม และ 

(ข) กฎหมาย หรือขอกําหนดทางจรรยาบรรณเกี่ยวกับ การติดตอส่ือสาร และการเปดเผย ซ่ึง

อาจแตกตางกันในแตละประเทศ 

320.7 A2 เหตุการณแวดลอมท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีถูกกําหนด หรืออาจถูกกําหนดใหเปดเผยขอมูลที่

เปนความลับ หรือเม่ือการเปดเผยดังกลาวอาจถือวาเหมาะสม ไดกําหนดไวในยอหนา 114.1 

ของสวน ก. ของประมวลจรรยาบรรณน้ี 

การเปล่ียนแปลงการแตงต้ังผูสอบบัญชีหรือผูสอบทาน 

R320.8 ในกรณีที่มีการตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงิน ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองขอใหผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีปจจุบันหรือคนกอนใหขอมูลที่ทราบเก่ียวกับขอเท็จจริงหรือขอมูลอื่น ที่ผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีในปจจุบันหรือคนกอนมีความเห็นวาผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่จะเสนอ

งาน จําเปนตองตระหนักกอนที่จะตัดสินใจตอบรับงานหรือไม เวนแตจะเปนเหตุการณ

แวดลอมที่เกี่ยวของกับเร่ืองการไมปฏิบัติตามหรือตองสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอบังคบัตามที่กําหนดไวในยอหนา R360.21 และ R360.22: 

(ก) ถาลูกคายินยอมใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีปจจุบันหรือคนกอนเปดเผยขอเท็จจริงหรือ

ขอมูลอ่ืน ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปจจุบันหรือคนกอนตองใหขอมูลอยางสุจริตและไม

คลุมเครือ และ 

(ข) ถาลูกคาไมยินยอมหรือปฏิเสธท่ีจะอนุญาตใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีปจจุบันหรือคนกอน

ปรึกษาหารือเก่ียวกับงานของลูกคากับผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่จะเสนองาน ผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีปจจุบันหรือคนกอนตองเปดเผยขอเท็จจริงนี้แกผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีจะ

เสนองาน ผูซึ่งตองพิจารณาอยางรอบคอบถึงการไมยินยอมหรือการปฏิเสธนั้นเมื่อ

พิจารณาวาจะตอบรับงานหรือไม 

ลูกคาและงานท่ีใหบริการตอเน่ือง 

R320.9 สําหรับงานบริการลูกคาท่ีมีลักษณะตอเน่ือง ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองทบทวนเปนระยะวา

จะใหบริการตอไปหรือไม 

320.9 A1 อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานอาจเกิดข้ึนหลังจากที่ตอบรับงานแลว 

ซ่ึงหากผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับรูกอนหนานี้ อาจทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิเสธงาน

ได ตัวอยางเชน อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเร่ืองความ

ซ่ือสัตยสุจรติ อาจเกิดข้ึนจากการจัดการรายไดที่ไมเหมาะสมหรือการประเมินมูลคาในงบแสดง

ฐานะทางการเงนิ 
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การใชผลงานของผูเชี่ยวชาญ 

R320.10 เมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีต้ังใจจะใชผลงานของผูเชี่ยวชาญ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอง

ตัดสินใจวา การใชผลงานดังกลาวมีการรับรองหรือไม 

320.10 A1 ปจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีต้ังใจใชผลงานของผูเชี่ยวชาญนั้นรวมถึง 

ชื่อเสียงและความชํานาญของผูเชี่ยวชาญ ทรัพยากรที่ผูเชี่ยวชาญมีอยู และมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณที่บังคับใชกับผูเช่ียวชาญน้ัน จรรยาบรรณ ขอมูลเหลานี้อาจไดรับจากการที่

เคยติดตอกับผูเชี่ยวชาญมากอน หรือจากปรึกษาบุคคลอื่น 
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 หมวด 321 การใหความเห็นท่ีสองในทางวชิาชีพ 

คาํนํา 

321.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานและประยุกตใชกรอบแนวคิดที่กําหนด

ไวในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมินและจัดการอุปสรรค 

321.2 การใหความเห็นท่ีสองแกกิจการที่ไมไดเปนลูกคาในขณะนั้นอาจทําใหเกิดอุปสรรคจาก

ผลประโยชนสวนตนหรืออุปสรรคอื่น ๆ ตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานหลกัการใดหลักการ

หนึ่งหรือมากกวานั้น หมวดนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบตัิท่ีเก่ียวกับ

การนํากรอบแนวคิดไปใชกับเหตุการณแวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ทั่วไป 

321.3 A1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจไดรับการรองขอใหแสดงความเห็นที่สองเกี่ยวกับการใชมาตรฐาน

การบัญชี การสอบบัญชี การรายงาน หรือมาตรฐานอ่ืน หรือหลักการสําหรับ ก) เหตุการณ

แวดลอมเฉพาะ หรือ ข) รายการท่ีทําโดยบริษัทหรือในนามของบริษัทหรือกิจการที่ไมไดเปน

ลูกคาในขณะนั้น ตัวอยางของอุปสรรคเชน อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนตอการปฏิบัติ

ตามหลักการพ้ืนฐานเร่ืองความรู ความสามารถและความเอาใจใสทางวิชาชีพ อาจเกิดข้ึนไดถา

การใหความเห็นที่สองไมไดอยูบนพ้ืนฐานขอเท็จจริงเดียวกับที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีคน

ปจจุบันหรือคนกอนมีอยู หรืออยูบนพื้นฐานที่ไมมีหลักฐานเพียงพอ 

321.3 A2 ปจจัยที่เก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน คือ เหตุการณ

แวดลอมของการรองขอและขอเท็จจริงอื่นที่มีทั้งหมด และสมมุติฐานที่เก่ียวกับการแสดง

ความเห็นของการใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ 

321.3 A3 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน รวมถึง 

 การขออนุญาตลูกคาในการขอขอมูลจากผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอน 

 การอธิบายถึงขอจํากัดที่มีตอการใหความเห็นในการสื่อสารใด ๆ กับลูกคา 

 การใหสําเนาความเหน็ของตนไปยังผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอน 

เมื่อไมไดรับอนุญาตใหติดตอส่ือสาร 

R321.4 ถากิจการท่ีรองขอใหแสดงความเห็นที่สองจากผูประกอบวิชาชีพบัญชีไมอนุญาตใหผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีส่ือสารกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันหรือคนกอน ผูประกอบวิชาชีพบัญชี

ตองตัดสินใจวาอาจตองใหความเห็นที่สองตามที่ไดรับการรองขอหรือไม 
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 หมวด 330 คาธรรมเนียมและคาตอบแทนอื่น 

คาํนํา 

330.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานและประยุกตใชกรอบแนวคิดที่กําหนด

ในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมินและจดัการอุปสรรค 

330.2 ระดับและลักษณะของคาธรรมเนียมและขอตกลงคาตอบแทนอ่ืน อาจทําใหเกิดอุปสรรคจาก

ผลประโยชนสวนตนตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานหลักการใดหลักการหนึ่งหรือมากกวา 

หมวดนี้กําหนดคําอธิบายการนําไปปฏิบัติเฉพาะที่เกี่ยวกับการนํากรอบแนวคิดไปใชกับ

เหตุการณแวดลอมดังกลาว 

คาํอธิบายการนําไปปฏิบัติ 

ระดับของคาธรรมเนียม 

330.3 A1 ระดับของคาธรรมเนียมท่ีเสนออาจกระทบตอความสามารถของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการ

ใหบริการทางวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

330.3 A2 ผูประกอบวิชาชพีบัญชีอาจเสนอราคาตามท่ีเห็นวาเหมาะสม การเสนอคาธรรมเนียมที่ตํ่ากวาผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีรายอื่นนั้นไมขัดตอจรรยาบรรณ อยางไรก็ตามระดับของคาธรรมเนียมที่

เสนออาจทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเร่ือง

ความรูความสามารถและความเอาใจใสทางวิชาชีพถาคาธรรมเนียมที่เสนอไปนั้นมีจํานวนที่ต่ํา

มากจนอาจยากที่จะปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานทาง

วิชาชีพ 

330.3 A3 ปจจัยที่เก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรค รวมถึง 

 ลูกคาไดตระหนักแลวหรือไมถึงเง่ือนไขของงาน และโดยเฉพาะเกณฑที่ใชในการกําหนด

คาธรรมเนียม และคาธรรมเนยีมที่เสนอไปนั้นไดครอบคลุมการบริการทางวิชาชีพใดบาง 

 ระดับของคาธรรมเนียมไดถูกกําหนดโดยบุคคลที่สามที่เปนอิสระหรือไม เชน องคกรกํากับ

ดูแล  

330.3 A4 ตัวอยางการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันในการจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตน รวมถึง 

 การปรับระดับของคาธรรมเนียมหรือขอบเขตของงาน 

 การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสมเพื่อสอบทานงานที่ทํา 
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คาธรรมเนียมท่ีขึ้นอยูกับผลงาน 

330.4 A1 คาธรรมเนียมท่ีขึ้นอยูกับผลงานใชสําหรับงานบริการที่ไมใหความเชื่อมั่น อยางไรก็ตาม 

คาธรรมเนียมที่ขึ้นอยูกับผลงานอาจทําใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน 

โดยเฉพาะอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเร่ืองความเที่ยง

ธรรมในบางเหตุการณแวดลอม 

330.4 A2 ปจจัยที่เก่ียวของกับการประเมินระดับของอุปสรรค รวมถึง: 

 ลักษณะของงานใหบริการ 

 ชวงของคาธรรมเนียมที่เปนไปได 

 หลักเกณฑสําหรับการกําหนดคาธรรมเนียม 

 การเปดเผยขอมูลใหผู ต้ังใจจะให เปนผู ใชรายงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชีและ

หลักเกณฑของคาตอบแทน 

 นโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ 

 ผลลัพธหรือผลของรายการไดรับการสอบทานโดยบุคคลที่สามที่เปนอิสระหรือไม 

 ระดับของคาธรรมเนียมถูกกําหนดโดยบุคคลท่ีสามที่เปนอิสระหรือไม เชน องคกรกํากับ

ดูแล  

330.4 A3 ตัวอยางการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน 

รวมถึง 

 การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสมผูซ่ึงไมมสีวนเก่ียวของกับงานบริการท่ีไมใหความเชื่อมั่น 

สอบทานการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชี  

 การจัดทําสัญญาที่ เปนลายลักษณอักษรลวงหนากับลูกคาเก่ียวกับหลักเกณฑของ

คาตอบแทน 

330.4 A4 ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่เก่ียวของกับคาธรรมเนียมที่ ข้ึนอยูกับผลงาน 

สําหรับบริการที่ใหแกลูกคางานสอบบัญชีหรือลูกคางานสอบทาน และลูกคางานใหความ

เชื่อมั่นอ่ืน ไดถูกกําหนดไวในมาตรฐานระหวางประเทศเร่ืองความเปนอิสระ 

คาธรรมเนียมจากการแนะนําหรือคานายหนา 

330.5 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเร่ืองความเที่ยงธรรม และ

เร่ืองความรูความสามารถและความเอาใจใสทางวิชาชีพ เกิดขึ้นได ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชี

จายหรือได รับคาธรรมเนียมจากการแนะนําหรือได รับคานายหนาที่ เ ก่ียวกับลูกคา 

คาธรรมเนียมจากการแนะนําหรือคานายหนา รวมถึง ตัวอยางเชน  
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 คาธรรมเนียมที่จายใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีอื่น เพ่ือวัตถุประสงคสําหรับการไดรับลูกคา

ใหม เมื่อลูกคายังคงเปนลูกคาของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอื่นนั้น แตจําเปนตองใชบริการ

งานของผูเชี่ยวชาญท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีอื่นนั้นไมไดใหบริการ 

 คาธรรมเนียมที่ รับจากการแนะนําลูกคาของตนใหกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีอ่ืนหรือ

ผูเชี่ยวชาญอ่ืน ในกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนปจจุบันไมไดใหบริการทางวิชาชีพ

เฉพาะที่ลูกคาตองการ 

 คานายหนาที่รับจากบุคคลที่สาม (ตัวอยางเชน ผูขายซอฟตแวร) ในการขายสินคาหรือ

บรกิารใหกับลูกคา 

330.5 A2 ตัวอยางการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน 

รวมถึง 

 การไดรับสัญญาลวงหนาจากลูกคาสําหรับคานายหนาที่เกี่ยวกับการขายสินคาหรือบริการ

โดยบุคคลอ่ืนใหกับลูกคา อาจเปนการจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน 

 การเปดเผยใหลูกคาทราบถึงคาธรรมเนียมในการแนะนําหรือคานายหนาใด ๆ ที่ไดจายให 

หรือรับจากผูประกอบวิชาชีพบัญชีรายอ่ืน หรือบุคคลที่สาม สําหรับบริการหรือสินคาที่

แนะนํา อาจเปนการจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน 

การซ้ือหรือขายสํานักงาน 

330.6 A1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจตองซื้อสํานักงานอื่นทั้งหมด หรือเพียงบางสวน บนหลักเกณฑวา

จะจายใหกับบุคคลที่เคยเปนเจาของสํานักงาน หรือทายาท หรือกองมรดกของบุคคลดังกลาว 

การจายเงินดังกลาวไมถือวาเปนการจายคาธรรมเนียมจากการแนะนําหรือคานายหนา ตาม

วัตถุประสงคของหมวดนี ้
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 หมวด 340 สิ่งจูงใจ รวมถึงของขวัญและการตอนรับ 

คาํนํา 

340.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน และใชกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไวใน

หมวด 120 เพือ่ระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรค 

340.2 การเสนอใหหรือการรับสิ่งจูงใจ อาจทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจาก

ความคุนเคยหรืออุปสรรคจากการถูกขมขูในการปฏิบัติการตามหลักการพื้นฐานโดยเฉพาะ

อยางยิ่งหลกัการในเร่ืองความซ่ือสัตย ความเที่ยงธรรม และพฤติกรรมทางวิชาชีพ 

340.3 หมวดน้ีกําหนดขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติเกี่ยวกับการใชกรอบแนวคิดในเร่ือง

การเสนอใหและการรับสิ่งจูงใจเมื่อดําเนินกิจกรรมทางวิชาชีพ ท่ีไมกอใหเกิดการไมปฏิบัติตาม

กฎหมายและขอบังคับ หมวดนี้ยังกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอบังคบั เมื่อมีการเสนอใหหรือมกีารยอมรับส่ิงจูงใจ 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ทั่วไป 

340.4 A1 ส่ิงจูงใจ คือ สิ่งของ สถานการณ หรือการกระทําที่จะใชในทางท่ีจะใหมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

ของอีกบุคคลหนึ่ง แตไมจําเปนตองมีเจตนาที่จะมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของ

บุคคลนั้น สิ่งจูงใจเปนไปไดต้ังแตการกระทําเล็กนอยในการใหการตอนรับระหวางผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีกับลูกคาหรือผูที่มีโอกาสเปนลูกคา จนกระทั่งถงึการกระทําที่เปนผลใหเกิดการไม

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ สิ่งจูงใจเปนไปไดในรูปแบบตางๆ กัน ตัวอยางเชน 

 ของขวัญ 

 การตอนรับ 

 นันทนาการ 

 การบริจาคเพื่อการเมือง หรือ เพ่ือการกุศล 

 การรองขอความเปนมิตร และความจงรักภักด ี

 โอกาสในการจางงานหรือโอกาสในทางการคาอื่น 

 การไดรับเปนกรณีพเิศษ สิทธิ หรือเอกสิทธิ์ 
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สิ่งจูงใจท่ีตองหามโดยกฎหมายหรือขอบังคับ 

R340.5 ในหลายประเทศมีกฎหมายและขอบังคับ เชนสวนท่ีเกี่ยวกับการใหสินบนและคอรรัปชั่น ซ่ึง

หามการเสนอใหหรือการยอมรับส่ิงจูงใจในเหตุการณแวดลอมบางกรณี ผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีตองไดมาซ่ึงความเขาใจกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ และปฏิบัติตาม กฎหมายและ

ขอบังคบัเหลานั้น เมื่อผูประกอบวิชาชพีบัญชีประสบเหตุการณแวดลอมดังกลาว 

สิ่งจูงใจท่ีไมตองหามโดยกฎหมายหรอืขอบังคับ 

340.6 A1 การเสนอใหหรือการยอมรับส่ิงจูงใจที่ไมตองหามโดยกฎหมายและขอบังคับอาจยังทําใหเกิด

อุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน 

ส่ิงจูงใจท่ีมีเจตนาท่ีจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรม (ทางวิชาชีพ) 

R340.7 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมเสนอให หรือสนับสนุนผูอ่ืนใหเสนอใหซ่ึงส่ิงจูงใจใดๆ หรือสิ่งท่ีผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีพิจารณาวา บุคคลที่สามซ่ึงมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญู

ชน อาจจะสรุปไดวาเปนการใหที่มีเจตนาท่ีจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของ

ผูรับหรือของบุคคลอื่น 

R340.8 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมรับ หรือสนับสนุนผูอ่ืนใหรับส่ิงจูงใจใดๆ ที่ผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีสรุปวาไดรับ หรือพิจารณาวา บุคคลที่สามซ่ึงมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเย่ียง

วิญูชน อาจจะสรุปไดวาเปนการรับท่ีมีเจตนาท่ีจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรม

ของผูรบัหรือของบุคคลอ่ืน 

340.9 A1 การพิจารณาวาส่ิงจูงใจมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของผูรับ ถาส่ิงนั้นทําใหบุคคล

กระทําการอยางผิดจรรยาบรรณ การมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมดังกลาว อาจมีโดยตรงตอผูรับ

หรือตออีกบุคคลหนึ่งผูซ่ึงมีความสัมพันธกับผูรับนั้น หลักการพื้นฐานเปนกรอบการอางอิงอยาง

เหมาะสมสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการพิจารณาวาพฤติกรรมใดของผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีนั้นผิดจรรยาบรรณ และของบุคคลอ่ืน ถาจําเปนกโ็ดยการอนุมาน 

340.9 A2 การฝาฝนหลักการพื้นฐานเร่ืองความซ่ือสัตยสุจริตเกิดข้ึน เม่ือผูประกอบวิชาชีพบัญชีเสนอให

หรือยอมรับ หรือสนับสนุนผูอ่ืนใหเสนอหรือยอมรับส่ิงจูงใจ เมื่อมีเจตนาที่จะใหมีอิทธิพลอยาง

ไมเหมาะสมตอพฤตกิรรมของผูรับหรือของอีกบุคคลหนึ่ง 

340.9 A3 การกําหนดวามีเจตนาที่แทจริง หรือเจตนาที่ถูกรับรู ที่จะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอ

พฤติกรรมของผูรับหรือไม ตองใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ ปจจัยที่เก่ียวของในการพิจารณาอาจ

รวมถึง 

 ลกัษณะ ความถ่ี มูลคา และผลกระทบสะสมของสิ่งจูงใจ 
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 จังหวะเวลาเม่ือส่ิงจูงใจถูกเสนอ สัมพันธกับการกระทําใด หรือการตัดสินใจใดที่อาจมี

อทิธิพล 

 สิ่งจูงใจนั้นเปนวิธีปฏิบัติตามธรรมเนียมหรือตามวัฒนธรรมในเหตุการณแวดลอมหรือไม 

ตัวอยางเชน การเสนอใหของขวัญในโอกาสของวันหยุดทางศาสนาหรืองานมงคลสมรส 

 สิ่งจูงใจนั้นเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมทางวิชาชีพหรือไม ตัวอยางเชน การเสนอใหหรือการ

ยอมรับ อาหารกลางวันในระหวางการประชุมทางธุรกิจ 

 การเสนอใหส่ิงจูงใจนั้นจํากัดเพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมีใหกับกลุมคนที่กวางขึ้น

หรือไม กลุมคนที่กวางขึ้นน้ันอาจเปนกลุมคนภายในหรือภายนอกสํานักงาน เชน ผูขาย

รายอ่ืนของลูกคา 

 บทบาทและตําแหนงของบุคคลในสํานักงาน หรือลูกคาผูเสนอให หรือไดรับการเสนอ

สิ่งจูงใจนั้น 

 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีทราบ หรือมีเหตุผลที่ควรเชื่อไดวาการยอมรับสิ่งจูงใจนั้น เปนการ

ฝาฝนนโยบายและวิธีปฏิบัติของลูกคา หรือไม 

 ระดับของความโปรงใส ซ่ึงสิ่งจูงใจนั้นถูกเสนอให 

 ผูรับตองการหรือรองขอสิ่งจูงใจนั้นหรือไม 

 พฤติกรรมที่รับทราบอยูแลว หรือชื่อเสียงที่มีอยูแลว ของผูเสนอให 

การพิจารณาการกระทําในอนาคต 

340.10 A1 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีเร่ิมตระหนักถึงส่ิงจูงใจที่ไดรับการเสนอดวยเจตนาที่เกิดข้ึนจริงหรือ

ซ่ึงเขาใจไปไดเชนนั้นเพื่อจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรม อาจจะยังทําใหเกิด

อุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานข้ึนไดแมวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนดยอหนา 

R340.7 และ R340.8 แลว 

340.10 A2 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันในการจัดการอุปสรรคดังกลาว รวมถึง 

 การรายงานใหเจาหนาท่ีบริหารอาวุโสของสํานักงานหรือผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลของ

ลูกคาเก่ียวกับขอเสนอนั้น 

 การแกไขหรือการยกเลิกความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา 

ส่ิงจูงใจท่ีไมประกอบดวยเจตนาที่จะใหมีอิทธิพลตอพฤติกรรม 

340.11 A1 ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ ที่กําหนดในกรอบแนวคิดที่นําไปใชเมื่อผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีไดสรุปวาไมมีเจตนาท่ีเกิดข้ึนจริงหรือซึ่งเขาใจไปไดเชนนั้นเพื่อจะใหมีอิทธิพล

อยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของผูรับหรือบุคคลอื่น 

340.11 A2 ถาสิ่งจูงใจนั้นเล็กนอยและไมสาํคัญ อุปสรรคใด ๆ ที่เกิดขึ้นจะอยูในระดับท่ียอมรับได 
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340.11 A3 ตัวอยางของเหตุการณแวดลอมเมื่อมีการเสนอใหหรือการยอมรับส่ิงจูงใจนั้น อาจทําใหเกิด

อุปสรรค แมวาผูประกอบวิชาชีพบัญชี ไดสรุปวา ไมมีเจตนาท่ีเกิดขึ้นจริงหรือเขาใจไปได

เชนนั้น เพื่อจะใหมีอทิธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรม รวมถึง 

 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน 

o ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับการเสนอการตอนรับจากผูที่มีโอกาสเปนผูซื้อกิจการของ

ลกูคา ในขณะที่ใหบริการทางการเงินขององคกรธุรกิจแกลูกคา 

 อุปสรรคจากความคุนเคย 

o ผูประกอบวิชาชีพบัญชีพาลูกคาหรือผูท่ีมีโอกาสเปนลูกคาไปชมการแขงขันกีฬาเปน

ประจํา 

 อุปสรรคจากการถูกขมขู 

o ผูประกอบวิชาชีพบัญชียอมรับการตอนรับจากลูกคา ซึ่งมีลักษณะที่ทําใหเขาใจไปได

วาไมเหมาะสมเมื่อมีการเปดเผยตอสาธารณะ 

340.11 A4 ปจจัยที่เก่ียวของในการประเมินระดับอุปสรรคดังกลาว ที่เกิดจากการเสนอใหหรือการยอมรับ

ส่ิงจูงใจนั้น รวมถึงปจจัยเดียวกันท่ีกําหนดไวในยอหนา 340.9 A3 เพื่อการกําหนดเจตนา 

340.11 A5 ตัวอยางของการกระทําที่อาจขจัดอุปสรรคที่เกิดจากการเสนอใหหรือการยอมรับสิ่งจูงใจนั้น 

รวมถึง 

 การปฏิเสธหรือการไมเสนอสิ่งจูงใจ 

 การโอนความรับผิดชอบสําหรับการใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ตอลูกคา  ไปใหอีกบุคคล

หนึ่งผูซ่ึงผูประกอบวิชาชีพบัญชีไมมีเหตุผลอันควรเชื่อไดวามี หรืออาจทําใหเขาใจไปไดวา

มี อิทธิพลอยางไมเหมาะสมเมื่อใหบริการนั้น 

340.11 A6 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันในการจัดการอุปสรรคดังกลาว ที่เกิดข้ึน

จากการเสนอใหหรือการยอมรับสิ่งจูงใจนั้น รวมถึง 

 การมีความโปรงใสกับเจาหนาท่ีบริหารอาวุโสของสํานักงาน หรือลูกคา เก่ียวกับการเสนอ

ใหหรือการยอมรับสิ่งจูงใจ 

 การบันทึกส่ิงจูงใจลงในสมุดทะเบียนที่ติดตามประเมินผลโดยเจาหนาท่ีบริหารอาวุโสของ

สํานักงาน หรืออีกบุคคลหนึ่งท่ีรับผิดชอบตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสํานักงาน 

หรือที่เก็บรักษาโดยลูกคา 

 การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสมซึ่งไมเกี่ยวของในการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพนั้น สอบ

ทานงานใดๆ ที่ไดกระทําหรือไดตัดสินใจไปโดยผูประกอบวิชาชีพบัญชี ที่เก่ียวกับลูกคาผู

ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพบัญชียอมรับสิ่งจูงใจนั้น 
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 การบริจาคสิ่งจูงใจนั้นใหแกองคกรการกุศลหลังจากท่ีไดรับและทําการเปดเผยการบริจา

คอยางเหมาะสม ตัวอยางเชน เปดเผยตอเจาหนาที่บริหารอาวุโสของสํานักงานหรือบุคคล

ผูเสนอใหสิ่งจูงใจน้ัน 

 การจายคืนราคาของสิ่งจูงใจท่ีไดรับ เชน การตอนรับ 

 การสงคืนส่ิงจูงใจโดยเร็วที่สุดเทาที่เปนไปได เชน ของขวัญ หลังจากที่ไดรับมา 

สมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดท่ีสุดหรือท่ีใกลชิด 

R340.12 ผูประกอบวิชาชีพบัญชียังคงตองเตรียมพรอมสําหรับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ตอการปฏิบัติตาม

หลักการพ้ืนฐานของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่เกิดจากการเสนอใหส่ิงจงูใจ  

(ก) ใหโดยสมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดหรือที่ใกลชิดของผูประกอบวิชาชีพบัญชีแกลูกคา

หรือผูท่ีมีโอกาสเปนลูกคาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี  

(ข) รับโดยสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดที่สุดหรือที่ใกลชิดของผูประกอบวิชาชีพบัญชีจากลูกคา

หรือผูท่ีมีโอกาสเปนลูกคาของผูประกอบวิชาชีพบัญช ี

R340.13 เมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีเร่ิมตระหนักถึงส่ิงจูงใจที่ไดรับการเสนอใหหรือกระทําโดยสมาชิก

ครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดหรือท่ีใกลชิด และสรุปวามีเจตนาเพื่อจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสม

ตอพฤติกรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือของลูกคาหรือผูที่ มีโอกาสเปนลูกคา หรือ

พิจารณาวาบุคคลที่สามซ่ึงมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน อาจสรุปไดวา

เจตนานั้นมีอยู ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองแนะนําสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดที่สุดหรือที่ใกลชิด

วาไมเสนอใหหรือยอมรับส่ิงจูงใจนั้น 

340.13 A1 ปจจัยตางๆ ท่ีกําหนดใหไวในยอหนา 340.9 A3 มีความเกี่ยวของในการกําหนดวา มีเจตนาท่ี

เกิดขึ้นจริงหรือซึ่งเขาใจไปไดเชนน้ัน เพ่ือจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของผู

ประกอบวิชาชีพบัญชี หรือของลูกคาหรือผูที่มีโอกาสเปนลูกคา หรือไม อีกปจจัยหนึ่งที่

เกี่ยวของคือ ลักษณะหรือความใกลชิดของความสัมพันธระหวาง  

(ก) ผูประกอบวิชาชพีบัญชีและสมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดหรือที่ใกลชิด 

(ข) สมาชิกครอบครวัที่ใกลชิดที่สุดหรือที่ใกลชิดและลูกคาหรือผูที่มีโอกาสเปนลูกคา และ 

(ค) ผูประกอบวิชาชพีบัญชีและลูกคาหรือผูที่มีโอกาสเปนลูกคา  

ตัวอยางเชน การเสนอการจางงาน นอกเหนือจากกระบวนการจัดจางปกติ ใหกับคูสมรสของผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยลูกคาผูซ่ึงผูประกอบวิชาชีพบญัชีกําลังใหบริการประเมินมูลคาธุรกิจ

เพ่ือการขายธุรกิจที่มีโอกาสเกิดขึ้น อาจบงบอกถึงเจตนาดังกลาวนั้น 

340.13 A2 คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนา 340.12 A2 ยังคงเกี่ยวของในการจัดการอุปสรรคที่อาจ

เกิดข้ึนเมื่อมีเจตนาที่เกิดข้ึนจริงหรือซ่ึงเขาใจไปไดเชนนั้น เพื่อจะใหมอิีทธิพลอยางไมเหมาะสม

ตอพฤติกรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือของลูกคาหรือผูที่มีโอกาสเปนลูกคา แมวา
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สมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดที่สุดหรือท่ีใกลชิดไดปฏิบัติตามคําแนะนําที่ ไดรับตามยอหนา 

R340.13 แลว 

การนํากรอบแนวคิดไปปฏิบัติ 

340.14 A1 เมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีเร่ิมตระหนักถึงส่ิงจูงใจที่ไดรับการเสนอใหในเหตุการณแวดลอมที่

กําหนดไวในยอหนา R340.12 อุปสรรคตอการปฏิบตัิการตามหลักการพ้ืนฐานอาจเกิดขึ้นเมื่อ 

(ก) สมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดหรือที่ใกลชิดเสนอใหหรือยอมรับส่ิงจูงใจท่ีขัดแยงกับ

คําแนะนําของผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามยอหนา R340.13 หรือ 

(ข) ผูประกอบวิชาชีพไมมีเหตุผลที่จะเชื่อวา มีเจตนาที่เกิดข้ึนจริงหรือซ่ึงเขาใจไปไดเชนนั้น 

เพ่ือจะใหมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือของ

ลูกคาหรือผูที่มีโอกาสเปนลูกคานั้น 

340.14 A2 คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนา 340.11 A1 ถึง 340.11 A6 เกี่ยวของกับวัตถุประสงคใน

การระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคดังกลาว ปจจัยตางๆ ที่เก่ียวของในการประเมินระดับ

อุปสรรคในเหตุการณแวดลอมเหลานี้ ยังรวมถึงลักษณะและความใกลชิดของความสัมพันธที่

กําหนดไวในยอหนา 340.13 A1 

ขอควรพิจารณาอ่ืน 

340.15 A1 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีประสบหรือตระหนักวาส่ิงจูงใจนั้น อาจสงผลตอการไมปฏิบัติตาม

หรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับโดยลูกคาหรือบุคคลอ่ืนที่ปฏิบัติงานให หรือ

อยูภายใตการกําหนดทิศทางของลูกคา ใหนําขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่

กําหนดไวในหมวด 360 มาใช 

340.15 A2 ถาสํานักงาน สํานักงานเครือขาย หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีไดรับเสนอของขวัญ 

หรือการตอนรับจากลูกคางานสอบบัญชี ใหนําขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่

กําหนดไวในหมวด 420 มาใช 

340.15 A3 ถาสํานักงาน หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานใหความเชื่อมั่นไดรับเสนอของขวัญ หรือการตอนรับ

จากลูกคางานใหความเชื่อมั่น ใหนําขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่กําหนดไวใน

หมวด 906  มาใช 
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 หมวด 350 การดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา 

คาํนํา 

350.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบตัิตามหลักการพื้นฐานและประยุกตใชกรอบแนวคิดที่กําหนด

ไวในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมินและจัดการอุปสรรค 

350.2 การถือครองทรัพยสินลูกคาอาจทาํใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนหรืออุปสรรคอื่นตอ

การปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเร่ืองพฤติกรรมทางวิชาชีพและความเที่ยงธรรม หมวดนี้ระบุ

ขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการนํากรอบแนวคิดไปใชกับ

เหตุการณแวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ 

กอนการใหบริการดูแลรักษาทรัพยสิน 

R350.3 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมดูแลรักษาเงินหรือทรพัยสินอ่ืนของลูกคา ยกเวนไดรับอนุญาตให

ทําตามกฎหมาย และเปนไปตามเงื่อนไขการดูแลรักษาทรัพยสินท่ีอาจตองถูกกําหนดไว 

R350.4 สวนหนึ่งของวิธีปฏิบัติในการตอบรับลูกคาและงานที่เก่ียวกับการดูแลรักษาเงินหรือทรัพยสิน

ของลูกคา ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอง  

(ก) สอบถามเก่ียวกับที่มาของทรัพยสิน; และ 

(ข) (ข) พิจารณาถึงภาระผูกพันตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ 

350.4 A1 การสอบถามเกี่ยวกับท่ีมาของทรัพยสินของลูกคา อาจเผยใหเห็นวา ตัวอยางเชน สินทรัพยนั้น

ไดมาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เชน การฟอกเงิน ในเหตุการณแวดลอมดังกลาว อาจทําให

เกิดอุปสรรค และขอกําหนดตามหมวด 360 อาจนํามาใช 

ภายหลงัการใหบริการดูแลรักษาทรัพยสิน 

R350.5 ผูประกอบวิชาชพีบัญชีที่ไดรับความไววางใจใหดูแลเงินหรือทรัพยสินอื่นของผูอื่นตอง: 

(ก) ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบงัคับท่ีเกี่ยวของกับการถือครองและรับผิดชอบตอทรัพยสิน 

(ข) เก็บทรพัยสินดังกลาวแยกจากทรัพยสนิสวนตัวหรือของสํานักงาน 

(ค) ใชทรัพยสินดังกลาวสําหรับวัตถุประสงคท่ีต้ังใจเทานั้น และ 

(ง) พรอมตลอดเวลาเพื่อบันทึกทรัพยสินน้ัน และรายไดใด ๆ เงินปนผล หรือผลประโยชนที่

เกิดขึ้น ใหกับบคุคลที่มีสิทธิในบัญชีนั้น 
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 หมวด 360 การตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ 

คาํนํา 

360.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานและประยุกตใชกรอบแนวคิดที่กําหนด

ไวในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรค 

360.2 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนหรืออุปสรรคจากการถูกขมขูตอการปฏิบัติตามหลักการ

พ้ืนฐาน เร่ืองความซื่อสัตยสุจริตและเร่ืองพฤติกรรมของผูประกอบวิชาชีพ จะเกิดขึ้นเมื่อผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมไดปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอบังคบั 

360.3 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพบหรือตระหนักถึงการไมปฏิบัติตาม หรือสงสัยวาไมปฏิบัติตาม

แนวทางในการใหบริการทางวิชาชีพแกลูกคา หมวดนี้ใหแนวทางกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีใน

การประเมินความเก่ียวของของเร่ืองและแนวทางปฏิบัติที่เปนไปได เมื่อตอบสนองตอการไม

ปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมไดปฏิบัติตาม :  

(ก) กฎหมายและขอบังคับ โดยทั่วไปที่ เปนที่ รูวามีผลโดยตรงตอการกําหนดจํานวนที่มี

สาระสาํคัญและการเปดเผยขอมูลในงบการเงินของลูกคา และ 

(ข) กฎหมายและขอบังคับอ่ืนๆ ท่ีไมไดมีผลกระทบโดยตรงตอการกําหนดจํานวนและการ

เปดเผยขอมูลในงบการเงินของลูกคา แตการปฏิบัติตาม อาจเปนพ้ืนฐานในการดําเนินงาน

ตามธุรกิจของลูกคา ความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง หรือเพ่ือหลีกเล่ียง

บทลงโทษท่ีมีสาระสําคัญ 

วัตถุประสงคของผูประกอบวิชาชีพบัญชทีี่เก่ียวกับการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ 

360.4 ขอแตกตางท่ีเดนชัดของผูประกอบวิชาชีพบัญชี คือการยอมรับความรับผิดชอบในการ

ดําเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะ เมื่อการตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไม

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบงัคับ วัตถุประสงคของผูประกอบวิชาชีพบัญชี คือ :  

(ก) เพ่ือปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานเร่ืองความซื่อสัตยสุจริตและเร่ืองพฤติกรรมของผูประกอบ

วิชาชีพ 

(ข) โดยแจงเตือนผูบริหารหรือผูมีหนาที่กํากับดูแลของลูกคา เมื่อเหมาะสม เพ่ือหาทาง: 

(1) ชวยใหผูบริหารหรือผูมีหนาที่กํากับดูแล แกไข ฟนฟู หรือบรรเทาผลกระทบจากการ

ไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ

ท่ีระบุ หรือ 

(2) ยับยั้งการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเมื่อยังไมเกิดขึ้น และ  
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(ค) ดําเนินการข้ันตอไปตามความเหมาะสมเพื่อประโยชนสาธารณะ 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ทั่วไป 

360.5 A1 การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ ("non-compliance") ประกอบดวย การกระทําโดย

ละเลย หรือการกระทําผิดโดยเจตนาหรือไมเจตนา ซ่ึงขัดตอกฎหมายหรือขอบังคับท่ีมีอยู ซ่ึง

กระทําโดยบุคคลตอไปนี้  

(ก) ลูกคา 

(ข) ผูมีหนาที่กํากับดูแลของลกูคา 

(ค) ผูบริหารของลูกคา หรือ 

(ง) บุคคลอ่ืนที่ทํางานหรืออยูภายใตคําส่ังของลูกคา 

360.5 A2 ตัวอยางของกฎหมายและขอบังคับ ซ่ึงหมวดนี้ไดกลาวถึง รวมถึงเร่ืองท่ีเก่ียวกับ: 

 การทุจริต การคอรัปชั่น และการติดสินบน 

 การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและเงินที่ ไดจากการกอ

อาชญากรรม 

 ตลาดทุน และการซื้อขายหลกัทรัพย 

 การธนาคาร และผลิตภัณฑและบริการทางการเงินอ่ืน 

 การปองกันขอมูล 

 ภาษีและเงินบํานาญคางจาย และการจายเงินบาํนาญ 

 การปองกันสภาพแวดลอม 

 สุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน 

360.5 A3 การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ อาจสงผลใหเกิดคาปรับ การถูกดําเนินคดี หรือผลที่

ตามมาอื่น กับลูกคา ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน ที่สําคัญคือ การไม

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับดังกลาวอาจมีผลกระทบอยางกวางขวางตอประโยชน

สาธารณะ ในดานความเสียหายอยางมากตอนักลงทุน เจาหนี้ พนักงาน หรือสาธารณชน เพื่อ

วัตถุประสงคในหมวดนี้ การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่กอใหเกิดความเสียหายอยาง

มาก เปนเร่ืองหน่ึงที่ทําใหเกิดผลที่ไมพึงประสงคอยางรายแรงตอฝายตาง ๆ ในทางการเงินหรือ

ท่ีมิใชทางการเงิน ตัวอยางรวมถึงการกระทําผิดโดยการทุจริตที่มผีลตอการขาดทุนทางการเงิน

อยางมีสาระสําคัญของผูลงทุน และการฝาฝนกฎหมายและขอบังคับดานสิ่งแวดลอมท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือความปลอดภัยของพนักงาน หรือสาธารณชน 
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R360.6 ในบางประเทศ มีขอกําหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับท่ีใชบังคับใหผูประกอบวิชาชีพบัญชี

ตองดําเนินการกับการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับอยางไร 

ขอกําหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับเหลานี้ อาจแตกตางจากหรือล้ําหนากวาท่ีกําหนดใน

หมวดนี้ เมื่อพบวาการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับดังกลาว 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองทําความเขาใจเก่ียวกับขอกําหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับ

เหลานั้นและปฏิบัติตาม รวมถึง : 

(ก) ขอกําหนดใด ๆ ในการรายงานเร่ืองนี้ตอผูมีอํานาจที่เหมาะสม และ 

(ข) การแจงเตือนขอหามใด ๆ กบัลูกคา 

360.6 A1 การแจงเตือนขอหามใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนกับลูกคา ตัวอยางเชน กฎหมายการตอตานการฟอก

เงิน 

360.7 A1 หมวดนี้ใชโดยไมคํานึงถึงลักษณะของลูกคา รวมถึง ไมวาจะเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ 

หรือไม 

360.7 A2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่พบหรือไดตระหนักถึงเร่ืองที่ไมสําคัญอยางเห็นไดชัด ไมตองปฏิบัติ

ตามหมวดนี้ ไมวาเร่ืองที่ไมสําคัญอยางชัดเจนนั้นจะไดรับการตัดสินโดยคํานึงถึงลักษณะและ

ผลกระทบทางการเงินหรืออ่ืนๆ เก่ียวกับลูกคา ผูมีสวนไดเสีย และสาธารณชนหรือไม 

360.7 A3 หมวดนี้ไมไดกําหนด  

(ก) การประพฤติมิชอบที่ไมเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจของลกูคา และ 

(ข) การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ โดยฝายอื่น นอกจากท่ีระบุไวในยอหนา 360.5 

A1 ซึ่งรวมถึง ตัวอยางเหตุการณแวดลอมที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับการวาจางจาก

ลูกคาเพ่ือดําเนินการสอบทานธุรกิจของบุคคลที่สาม และระบุไดวาหรือสงสัยวาบุคคลที่

สามน้ันมีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ  

อยางไรก็ตาม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพบแนวทางในหมวดนี้ ท่ีเปนประโยชนในการ

พิจารณาวิธีการตอบสนองตอสถานการณเหลานี้อยางไร 

ความรบัผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาท่ีกํากับดูแล 

360.8 A1 ผูบริหาร ซึ่งมีการกํากับดูแลโดยผูมีหนาที่กํากับดูแล เปนผูรับผิดชอบในการใหความมั่นใจวา

การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจของลูกคาเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับ ผูบริหารและผูมี

หนาที่กํากับดูแล เปนผู รับผิดชอบในการระบุและจัดการการไมปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอบังคบัใดๆ โดย : 

(ก) ลูกคา 

(ข) บุคคลแตละบุคคลที่กํากับดูแลกิจการ 

(ค) สมาชิกของฝายบริหาร 



 คูมือประมวลจรรยาบรรณ  

103 

 

สว
นท

ี่ 3
 

(ง) บุคคลอ่ืนที่ทํางานใหหรือภายใตการสั่งการของลูกคา 

ความรบัผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพบัญชีทกุคน 

R360.9 ในกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงเร่ืองท่ีจะใชในหมวดนี้ ขั้นตอนที่ผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีใชเพื่อใหสอดคลองกับหมวดนี้ตองดําเนินการอยางทันทวงที เพื่อวัตถุประสงคในการ

ดําเนินการอยางทันทวงที ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองคํานึงถึงลักษณะของเร่ือง และความ

เสียหายที่อาจเปนไปไดตอผลประโยชนของกิจการ ผูลงทุน เจาหน้ี พนกังานหรือสาธารณชน 

การตรวจสอบงบการเงิน 

การทําความเขาใจเรื่อง (เนื้อหา) 

R360.10 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีไดรับการวาจางใหตรวจสอบงบการเงิน ไดตระหนักถึงขอมูลที่มี

ความเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามหรือขอสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ ผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีตองทําความเขาใจเร่ือง (เนื้อหา) ดังกลาว การทําความเขาใจนี้ตอง

รวมถึงลักษณะของการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ และ

เหตุการณแวดลอมที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือที่อาจเกิดขึ้น 

360.10 A1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจตระหนักถึงการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมาย

และขอบังคับในขณะใหบริการทางวิชาชีพ หรือจากการไดรับขอมลูจากบุคคลอ่ืน 

360.10 A2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีถูกคาดหวังวาจะใชความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และใชดุลย

พินิจทางวิชาชีพ อยางไรก็ตาม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไมไดถูกคาดหวังวาจะมีระดับของความ

เขาใจในกฎหมายและระเบียบขอบังคับมากไปกวาที่ถูกกําหนดเพื่อการใหบริการ แมวาการ

กระทําที่ถือวาเปนการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับนั้น ในที่สุดเปนเร่ืองท่ีศาลหรือ

หนวยงานที่เหมาะสมอ่ืนจะเปนผูพิจารณาตัดสิน 

360.10 A3 ขึ้นอยูกับลักษณะและความสําคัญของเร่ือง (เนื้อหา) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจ

ปรึกษาเปนทางลับกับบุคคลอ่ืนในสํานักงาน สํานักงานเครือขาย หรือองคกรวิชาชีพ หรือที่

ปรกึษากฎหมาย 

R360.11 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีระบุไดวาหรือสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ

เกิดข้ึนหรืออาจเกิดขึ้น ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปรึกษาเร่ืองนั้นกับผูบริหารในระดับที่

เหมาะสม และผูมีหนาที่กํากับดูแลตามความเหมาะสม 

360.11 A1 วัตถุประสงคของการปรึกษา คือการทําใหความเขาใจของผูประกอบวิชาชีพบัญชีเก่ียวกับ

ขอเท็จจริงท่ีและเหตุการณแวดลอมที่เก่ียวกับเร่ืองดังกลาวและผลกระทบที่อาจเปนไปไดมี

ความชัดเจน การปรึกษายังอาจทําใหผูบริหารหรือผูมีหนาที่กํากับดูแลสอบสวนเร่ืองดังกลาว

ในทันที 
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360.11 A2 ผูบริหารในระดับท่ีเหมาะสมที่ปรึกษาเร่ืองที่เปนปญหาเก่ียวกับดุลยพินิจทางวิชาชีพ ปจจัยที่

เกี่ยวของในการพิจารณารวมถึง 

 ลักษณะและเหตุการณแวดลอมของเรื่องนั้น 

 บุคคลท่ีเก่ียวของหรือมีความเปนไปไดที่จะเกี่ยวของ 

 ความเปนไปไดในการสมรูรวมคิด 

 ผลกระทบที่เปนไปไดของเร่ืองนั้น 

 ผูบริหารในตําแหนงนั้นมีความสามารถที่จะทําการสอบสวนและดําเนินการตามที่

เหมาะสมไดหรือไม 

360.11 A3 ผูบริหารในระดับที่เหมาะสมนั้น โดยปกติแลวจะเปนผูที่ตําแหนงท่ีสูงกวาบุคคลหรือ บุคคลที่

เกี่ยวของหรืออาจมีสวนเก่ียวของในเร่ืองดังกลาวอยางนอยหนึ่งระดับ ในบริบทของกลุมกิจการ 

ระดับของผูบริหารที่เหมาะสมนั้นอาจเปนผูบริหารของกิจการที่มีอํานาจควบคุมกิจการของ

ลูกคา 

360.11 A4 ผูประกอบวิชาชพีบัญชีอาจพิจารณาปรึกษาเร่ืองดังกลาวกับผูตรวจสอบภายใน ถามี 

R360.12 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีเชื่อวาผูบริหารมีสวนเก่ียวของกับในการไมปฏิบตัิตามหรือสงสัยวาไม

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปรึกษาหารือเร่ืองนี้กับผูมีหนาที่

กํากับดูแล 

การจัดการเร่ือง (เนื้อหา)  

R360.13 ในการปรึกษาหารือเก่ียวกับการไมปฏิบัติตามหรือตองสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอบังคับกับผูบริหาร และผูมีหนาท่ีกํากับดูแลหากเหมาะสม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองให

คําแนะนําเพื่อใหสามารถดําเนินการอยางเหมาะสมและทันทวงที ถาผูบริหารและผูมีหนาที่

กํากับดูแลยังไมไดดําเนินการ เพือ่ท่ีจะ 

(ก) แกไข ฟนฟูหรือบรรเทาผลกระทบจากการไมปฏิบัติตามฯ 

(ข) ปองกันการไมปฏิบัติตามฯ หากเร่ืองดังกลาวยังไมเกิดขึ้น หรือ 

(ค) เปดเผยเร่ืองดังกลาวตอหนวยงานที่มอีํานาจที่เหมาะสมเมื่อมีขอกําหนดหรือขอบังคับทาง

กฎหมาย หรือเมื่อพิจารณาวามีความจําเปนตอผูมีสวนไดเสยีสาธารณะ 

R360.14 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองพิจารณาวาผูบริหารและผูมีหนาท่ีกํากับดูแลเขาใจถึงความ

รับผิดชอบตามกฎหมายหรือขอบังคับที่เกี่ยวของกับการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติ

ตามกฎหมายและขอบังคับ หรือไม 
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360.14 A1 ถาผูบริหารและผูมีหนาที่กํากับดูแลไมเขาใจความรับผิดชอบตามกฎหมายหรือขอบังคับที่

เก่ียวของกับเร่ืองดังกลาว ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจแนะนําแหลงขอมูลที่เหมาะสม หรือ

แนะนําใหขอคําปรึกษาทางกฎหมาย 

R360.15 ผูประกอบวิชาชพีบัญชีตองปฏิบัตติาม 

(ก) กฎหมายและขอบังคับ รวมท้ังขอกําหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับเก่ียวกับการรายงาน

การไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ กับหนวยงานที่มี

อํานาจที่เหมาะสม และ 

(ข) ขอกําหนดภายใตมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับ : 

 การระบุและการตอบสนองตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ รวมถึงการ

ทุจริต 

 การส่ือสารกับผูมีหนาที่กํากับดูแล 

 การพิจารณาผลกระทบจากการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอบังคบั ในรายงานของผูสอบบัญชี 

360.15 A1 กฎหมายและขอบังคับบางฉบับอาจกําหนดระยะเวลาในการรายงานการไมปฏิบัติตามหรือ

สงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคบั ใหกับหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสม 

การส่ือสารกบักลุมกิจการ 

R360.16 เมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดตระหนักถึงการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมการปฏิบัติตาม

กฎหมายและขอบังคับของกิจการในกลุมกิจการในสถานการณอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีตองสื่อสารเร่ืองดังกลาวตอผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานของกลุมกิจการ

นั้น เวนแตมีขอหามกระทําการดังกลาวโดยกฎหมายหรือขอบังคบั 

(ก) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับการขอจากกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีของกลุมกิจการให

ทํางานท่ีเกี่ยวของกับขอมูลทางการเงินของกิจการน้ัน เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบงบ

การเงินของกลุมกิจการ  

(ข) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีสวนรวมในการตรวจสอบงบการเงินของกิจการในกลุมกิจการเพ่ือ

วัตถุประสงคอื่นนอกจากการตรวจสอบรายงานทางการเงินของกลุมกิจการ ตัวอยางเชน 

การตรวจสอบงบการเงินตามกฎหมาย  

การสื่อสารตอผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานของกลุมกิจการตองทําเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองตอ

เร่ืองดังกลาวภายใตขอกาํหนดของหมวดนี้ 

360.16 A1 วัตถุประสงคของการสื่อสารคือ  เพ่ือใหผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานของกลุมกิจการทราบถึง

เร่ืองท่ีเกิดขึ้น และพิจารณาวาในบริบทของการตรวจสอบกลุมกิจการจะตองมีการจัดการใด ๆ 
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ตามขอกําหนดในหมวดนี้หรือไม และอยางไร ขอกําหนดในการส่ือสารที่ระบุไวในยอหนา 

R360.16 นั้นตองนําไปปฏิบัติโดยไมคํานึงวาสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายของผูสอบบัญชี

ท่ีรับผิดชอบงานของกลุมกิจการ จะสังกัดสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายเดียวกัน หรือตาง

สํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย กับผูประกอบวิชาชีพบญัชีหรือไม 

R360.17 เมื่อผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานของกลุมกิจการตระหนักถึงการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไม

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ ในระหวางการตรวจสอบงบการเงินของกลุมกิจการ   ผูสอบ

บัญชีท่ีรับผิดชอบงานของกลุมกิจการตองพิจารณาวาเร่ืองดังกลาวอาจเกี่ยวของกับกิจการหนึ่ง

หรือมากกวาในเร่ืองดังตอไปนี้ หรือไม 

(ก) ขอมูลทางการเงินของกิจการนั้น เปนไปเพื่อวัตถุประสงคของการตรวจสอบงบการเงินของ

กลุมกิจการ หรือ 

(ข) งบการเงินของกิจการนั้น เปนไปเพื่อวัตถุประสงคอื่นนอกจากการตรวจสอบงบการเงิน

ของกลุมกิจการ ตัวอยางเชน การตรวจสอบงบการเงินตามกฎหมาย 

การพิจารณานี้ตองทําเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองตอเร่ืองดังกลาวในบริบทของการตรวจสอบกลุม

กิจการ ภายใตขอกําหนดของหมวดนี้ 

R360.18 ถาการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ อาจเกี่ยวของกับกิจการ

หนึ่งหรือมากกวาตามที่ระบุไวในยอหนา R360.17 (ก) และ (ข) ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน

ของกลุมกิจการตองดําเนินการใหมีการส่ือสารเร่ืองดังกลาวตอผูท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบใน

กิจการเหลานั้น เวนแตจะมีขอหามไมใหมีการส่ือสารโดยกฎหมายหรือขอบังคับ ถาจําเปน 

ผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานของกลุมกิจการตองจัดใหมีการสอบถามอยางเหมาะสม (ไมวาจะ

กับผูบริหารหรือจากแหลงขอมูลสาธารณะที่มีอยู) วากิจการท่ีเก่ียวของกับที่ระบุไวในยอหนา 

R360.17 (ข) อาจตองมีการตรวจสอบหรือไม และถาใช เพื่อใหแนใจผูสอบบัญชีตองขยาย

ขอบเขตการตรวจสอบที่จะสามารถทําได 

360.18 A1 วัตถุประสงคของการสื่อสารคือเพ่ือใหผูที่รับผิดชอบงานในกิจการของกลุมกิจการรับทราบถึง

เร่ืองนั้นและเพื่อพิจารณาวาจะจัดการเร่ืองดังกลาวใหเปนไปตามขอกําหนดในหมวดนี้อยางไร 

ขอกําหนดในการสื่อสารนั้นตองนําไปปฏิบัติ โดยไมคํานึงวา สํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย

ของผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานของกลุมกิจการ จะสังกัดสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย

เดียวกัน หรือตางสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย กับผูปฏิบัติงานตรวจสอบของกิจการนั้น

หรือไม 

การกําหนดวาจําเปนตองมีการดําเนินการตอไปหรือไม 

R360.19 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองประเมินความเหมาะสมของการตอบสนองของผูบริหาร และผูมี

หนาที่กํากับดูแลในกรณีที่เหมาะสม 
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360.19 A1 ปจจัยที่เก่ียวของเพื่อพิจารณาในการประเมินความเหมาะสมของการตอบสนองของผูบริหาร 

และผูมีหนาที่กํากับดูแลในกรณีที่เหมาะสมนั้น รวมถึงการพิจารณาวา: 

 การตอบสนองเปนไปอยางทันเวลา 

 การไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับนั้นไดรับการสอบสวน

อยางเพียงพอ 

 มีการดําเนินการแลว หรือกําลังดาํเนินการ เพื่อแกไข ฟนฟูหรือบรรเทาผลกระทบจากการ

ไมปฏิบตัิตามใด ๆ 

 มีการดําเนินการ หรือกําลังดําเนินการ เพื่อปองกันการไมปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอบังคบัใด ๆ ที่ยังไมเกิดขึ้น 

 ขั้นตอนท่ีเหมาะสมไดนํามาใช หรือกําลังนํามาใช เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดซ้ํา 

ตัวอยางเชน การควบคุมหรือการฝกอบรมเพิ่มเติม 

 การไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับนั้น ไดมีการเปดเผยตอ

หนวยงานที่มีอํานาจอยางเหมาะสม และการเปดเผยดังกลาวเพียงพอ หรือไม 

R360.20 ในแงการตอบสนองของผูบริหาร และผูมีหนาที่กํากับดูแลในกรณีที่เหมาะสม ผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีตองพิจารณาวาการดําเนินการตอไปจําเปน เพ่ือประโยชนสาธารณะหรือไม 

360.20 A1 การพิจารณาวาจําเปนตองมีการดําเนินการตอไปหรือไม และลักษณะและขอบเขตของการ

ดําเนินการนั้นจะขึ้นอยูกบัหลายปจจัย รวมถึง 

 กรอบของกฎหมายและขอบังคับ 

 ความเรงดวนของสถานการณ 

 ความแผกระจายของเร่ืองนั้นทั่วทั้งกิจการของลูกคา 

 ผูประกอบวิชาชีพบัญชียังคงมีความเชื่อมั่นในความซื่อสัตยของผูบริหารและผูมีหนาที่

กํากับดูแลในกรณีที่เหมาะสม หรือไม 

 การไมปฏบิตัิหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับอาจเกิดข้ึนอีก หรือไม 

 มีหลักฐานที่นาเชื่อถือเก่ียวกับความเสียหายอยางมากที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้น ตอ

ผลประโยชนของกิจการ ผูลงทุน เจาหน้ี พนักงาน หรือสาธารณชน 

360.20 A2 ตัวอยางเหตุการณแวดลอมที่อาจทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีไมมีความเชื่อม่ันในเร่ืองความ

ซ่ือสัตยของผูบริหาร และผูมีหนาที่กํากบัดูแลในกรณีที่เหมาะสม รวมถึงสถานการณท่ี  

 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีสงสัยหรือมีหลักฐานวาผูบริหารและผูมีหนาที่กํากับดูแลมีสวน

เกี่ยวของหรือต้ังใจที่จะเก่ียวของในการไมปฏิบติัตามกฎหมายและขอบังคับใด ๆ 
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 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักวาผูบริหาร หรือผูมีหนาที่กํากับดูแล และไมไดรายงาน 

หรือไมอนุญาตใหรายงานเร่ืองนั้นตอหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสมภายในชวงเวลาที่

เหมาะสม โดยขัดตอขอกําหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับ 

R360.21 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชดุลยพินิจทางวิชาชีพในการกําหนดความจําเปนและลักษณะและ

ขอบเขตของการดําเนินการตอไป ในการกําหนดดังกลาวผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองคํานึงวา 

บุคคลที่สามซ่ึงมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชนจะไดขอสรุปวาผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีมีการดําเนินการอยางเหมาะสมเพื่อผลประโยชนสาธารณะหรือไม 

360.21 A1 การดําเนินการตอไปที่ผูประกอบวิชาชพีบัญชีอาจใช รวมถึง  

 เปดเผยเร่ืองนั้นไปยังหนวยงานท่ีมีอํานาจที่เหมาะสม แมวาจะไมมีขอกําหนดทางกฎหมาย

หรือขอบังคับ ใหทําเชนนั้น 

 การถอนตัวจากงาน และความสัมพันธทางวิชาชีพนั้น เมื่อกฎหมายหรือขอบังคับอนญุาต  

360.21 A2 การถอนตัวจากงาน และความสัมพันธทางวิชาชีพ ไมไดเปนการทดแทนการดําเนินการอ่ืนที่

จําเปนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของผูประกอบวิชาชีพบัญชีภายใตหมวดนี้   อยางไรก็ตาม ในบาง

ประเทศอาจมีขอจํากัดเก่ียวกับการดําเนินการที่มีตอไปของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ใน

เหตุการณแวดลอมดังกลาว การถอนตัวอาจเปนเพียงส่ิงเดียวที่ทําได 

R360.22 เมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีถอนตัวจากความสัมพันธทางวิชาชีพตามยอหนาที่ R360.20 และ 

360.21 A1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใหขอเท็จจริงและขอมูลอื่นทั้งหมดที่เก่ียวของกับการ

ไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตอผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่จะ

เสนองาน ตามยอหนา R320.8 เม่ือไดรับการรองขอ ผูสอบบัญชีคนกอนตองปฏิบัติเชนเดียวกัน 

แมวาจะมีเหตุการณแวดลอมตามท่ีระบุในยอหนา R320.8 (ข) เกี่ยวกับการที่ลูกคาไมยินยอม

ใหผูสอบบัญชีคนกอนปรึกษาหารือเกี่ยวกับเร่ืองของลูกคากับผูสอบบัญชีที่จะเสนองาน เวนแต

กฎหมายหรือขอบังคับไมอนุญาตใหกระทําได 

360.22 A1 ขอเท็จจริงและขอมูลอื่นท่ีจะใหนั้นคือ ในความเห็นของผูสอบบัญชีคนกอนเห็นวาผูสอบบัญชีที่

จะเสนองานควรจะตระหนักกอนที่จะตัดสินใจตอบรับการแตงต้ังใหเปนผูสอบบัญชีหรือไม 

หมวด 320 ไดระบุถึงการตดิตอสื่อสารจากผูสอบบัญชีที่จะเสนองาน  

R360.23 ถาผูสอบบัญชีที่จะเสนองานไมสามารถติดตอส่ือสารกับผูสอบบัญชีคนกอนได ผูสอบบัญชีที่จะ

เสนองานตองดําเนินการตามที่เห็นสมควรเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณแวดลอมของ

การเปล่ียนแปลงการแตงต้ังผูสอบบัญชี โดยวิธีการอ่ืน 

360.23 A1 วิธีการอ่ืนเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลเก่ียวกับเหตุการณแวดลอมของการเปลี่ยนแปลงการแตงต้ัง

ผูสอบบัญชี รวมถึง การสอบถามบุคคลที่สาม หรือทําการสืบสวนภูมิหลังของผูบริหาร หรือ

ของผูมหีนาท่ีกํากับดูแล 
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360.24 A1 เนื่องจากการประเมินเร่ืองนั้นอาจเก่ียวของกับการวิเคราะหและดุลยพินิจที่ซับซอน ผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีอาจพิจารณา  

 การปรึกษาเปนการภายใน 

 การขอคําแนะนําทางกฎหมายเพ่ือทําความเขาใจกับทางเลือกของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

และผลกระทบทางวิชาชีพหรือผลกระทบทางกฎหมายในการดําเนินการโดยเฉพาะใดๆ 

 การปรึกษาในทางลบักับหนวยงานกํากับดูแลหรือองคกรวิชาชีพ 

การพิจารณาวาควรเปดเผยเร่ืองนั้นตอหนวยงานที่มีอํานาจท่ีเหมาะสม 

360.25 A1 วัตถุประสงคของการเปดเผยเร่ืองนั้นตอหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสมคือเพ่ือใหหนวยงาน

นั้นสามารถสอบสวนและดําเนินการเพ่ือประโยชนสาธารณะ ในทางตรงกันขาม การเปดเผย

เร่ืองน้ันตอหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสมไมอาจทําได ถาการกระทํานั้นขัดตอกฎหมายและ

ขอบังคบั 

360.25 A2 การพิจารณาวาควรเปดเผยเร่ืองนั้นหรือไม ขึ้นอยูกับลักษณะและขอบเขตโดยเฉพาะของความ

เสียหายที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดข้ึน ซึ่งเร่ืองนั้นมึหรืออาจมีผลตอนักลงทุน เจาหนี้ พนักงาน 

หรือสาธารณชน ตัวอยางเชน ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพิจารณาวาการเปดเผยเร่ืองน้ันตอ

หนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสม เปนแนวทางที่เหมาะสม ถา 

 กิจการมีสวนรวมมีสวนรวมในการใหสินบน(ตัวอยางเชน กับเจาหนาที่ทองถ่ินหรือ

ตางประเทศ ของรัฐเพ่ือใหไดสัญญาขนาดใหญ) 

  กิจการถูกควบคุมและเร่ืองน้ันมีนัยสําคัญที่ทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินการตาม

ใบอนุญาต 

 กิจการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและเร่ืองนั้นอาจมีผลในทางลบตอ

หลักทรัพยของกิจการในตลาดที่ยุติธรรมและเปนปกติ หรืออาจเปนความเส่ียงท่ีเปนระบบ

ตอตลาดการเงิน 

 มีแนวโนมวากิจการจะจําหนายสินคาที่เปนอันตรายตอสุขภาพหรือความปลอดภัยของ

ประชาชน 

 กิจการกําลงัสนับสนุนชองทางใหลูกคาเพื่อชวยในการหลีกเลี่ยงภาษี 

360.25 A3 การพิจารณาวาควรเปดเผยเร่ืองนั้นหรือไม ขึ้นอยูกับปจจัยภายนอก เชน 

 มีหนวยงานท่ีมีอํานาจที่เหมาะสมที่สามารถรับขอมูลได และมีการสอบสวนและดําเนินการ

เร่ืองนั้นตอไปหรือไม หนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสมขึ้นอยูกับลักษณะของเร่ืองนั้น 

ตัวอยางเชนหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสมจะเปนหนวยงานกํากับหลักทรัพย ในกรณีที่มี
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รายงานทางการเงินที่ทุจริต หรือเปนหนวยงานคุมครองสิ่งแวดลอม ในกรณีท่ีมีการฝาฝน

กฎหมายและขอบังคบัดานส่ิงแวดลอม 

 มีการปองกันที่มีเขมแข็งและนาเชื่อถือจากความรับผิดทางแพง ทางอาญา หรือความรับ

ผิดทางวิชาชีพ หรือการตอบโตโดยกฎหมาย หรือขอบังคับ เชนภายใตกฎหมายและ

ขอบังคบัเร่ือง การแจงเบาะแสการกระทําผดิ 

 มีอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้น ตอความปลอดภัยทางกายภาพของผูประกอบ

วิชาชีพหรือบุคคลอ่ืน 

R360.26 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีพิจารณาวาการเปดเผยการไมปฏบิัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตาม

กฎหมายและขอบังคับตอหนวยงานที่ มีอํานาจท่ีเหมาะสม เปนแนวทางที่เหมาะสมใน

เหตุการณแวดลอมนั้น การเปดเผยดังกลาวเปนไปตามยอหนา R114.1 (ง) ของประมวล

จรรยาบรรณ การเปดเผยดังกลาวผูประกอบวิชาชีพบัญชีจะตองกระทําโดยสุจริตใจและใช

ความระมัดระวังในการรายงานและใหการรับรอง ผูประกอบวิชาชีพบัญชียังตองพิจารณาวา

ควรมีการแจงลูกคาอยางเหมาะสมใหทราบถึงเจตนาของผูประกอบวิชาชีพบัญชีกอนที่จะมีการ

เปดเผยขอมูลดังกลาวหรือไม 

การกระทําผิดอยางฉับพลัน 

R360.27 ในเหตุการณแวดลอมที่ผิดปกติ ผูประกอบวิชาชีพบัญชี อาจไดตระหนักถึงความประพฤติที่

เกิดขึ้นจริงหรือตั้งใจจะใหเกิด วาผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีเหตุผลท่ีเชื่อวาจะทําการกระทําผิด

กฎหมายหรือขอบังคับอยางฉับพลัน จะกอใหเกิดความเสียหายอยางมากตอนักลงทุน เจาหนี้ 

พนักงาน หรือสาธารณชน สิ่งแรกควรพิจารณาวาเปนการเหมาะสมท่ีจะปรึกษาหารือเร่ืองนั้น

กับผูบริหารหรือผูมีหนาท่ีกํากับดูแลของกิจการหรอืไม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชดุลยพินิจ

ทางวิชาชีพ และพิจารณาวาจะเปดเผยเรื่องน้ันทันทีตอหนวยงานที่มีอํานาจท่ีเหมาะสม เพื่อ

ปองกันหรือบรรเทาผลกระทบของการกระทําผิดอยางฉับพลันดังกลาว ถามีการเปดเผย การ

เปดเผยนั้นเปนไปตาม ยอหนา R114.1 (ง) ของประมวลจรรยาบรรณ 

เอกสารหลักฐาน 

R360.28 ในสวนที่เก่ียวกับการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่อยู

ในขอบเขตของหมวดนี้ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองจัดทําเอกสารหลักฐานดังนี ้

● วิธีการที่ผูบริหารและผูมีหนาที่กํากบัดูแลในกรณีท่ีเหมาะสม ไดตอบสนองตอเร่ืองนั้น 

● การดําเนินการที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีพิจารณา ดุลยพินิจที่ใช และการตัดสินใจที่ไดทํา

ไป ซ่ึงไดผานการทดสอบประหนึ่งบุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยง

วิญูชน 



 คูมือประมวลจรรยาบรรณ  

111 

 

สว
นท

ี่ 3
 

● ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีความพอใจอยางไร ท่ีตนไดบรรลุผลในการปฏิบัติตามความ

รับผิดชอบ ตามที่กําหนดไวในยอหนา R360.20  

360.28 A1 เอกสารหลักฐานนี้ เปนสวนเพ่ิมนอกจากที่กําหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชี ตัวอยางเชน 

มาตรฐานการสอบบัญชี (TSA) กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติในการตรวจสอบ

งบการเงิน ดังนี้  

● จัดทําเอกสารหลักฐานท่ีเพียงพอเพื่อใหสามารถเขาใจถึงประเด็นที่สําคัญท่ีเกิดขึ้นระหวาง

การตรวจสอบ และการใชดุลยพินิจทางวิชาชีพที่สําคัญเพื่อใหไดมาซึ่งขอสรุปจากการ

ตรวจสอบ 

● บันทึกการปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็นที่สําคัญกับผูบริหาร ผูมีหนาที่กํากับดูแล และ

อ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงลักษณะของประเด็นท่ีสําคัญ และเวลาที่ปรึกษาหารือ และเขารวมการ

ปรกึษาหารือกับใคร และ 

● บันทึกเร่ืองที่พบหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ และผลของการ

ปรึกษาหารือกับผูบริหารและผูมีหนาที่กํากับดูแลในกรณีที่เหมาะสม และบุคคลอ่ืน

ภายนอกองคกร 

การใหบริการทางวิชาชีพอ่ืนนอกจากการตรวจสอบงบการเงิน 

การทําความเขาใจเนื้อหาและการระบุเนื้อหากับผูบริหารและผูมีหนาที่กํากับดูแล 

R360.29 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีได รับการวาจางในการใหบริการทางวิชาชีพอ่ืนนอกจากการ

ตรวจสอบงบการเงิน ไดตระหนักถึงขอมูลที่เก่ียวของกับการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไม

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ ผูประกอบวชิาชีพบัญชีตองทําความเขาใจถึงเนื้อหาดังกลาว 

การทําความเขาใจตองรวมถึงลักษณะของการไมปฏบิัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมาย

และขอบังคับ และเหตุการณแวดลอมซึ่งไดเกิดขึ้นแลว หรืออาจจะเกิดข้ึน 

360.29 A1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีถูกคาดหวังวาจะใชความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และใชดุลย

พินิจทางวิชาชีพ อยางไรก็ตาม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไมไดถูกคาดหวังวาจะมีระดับของความ

เขาใจในกฎหมายและระเบียบขอบังคับมากไปกวาที่ถูกกําหนดเพื่อการใหบริการ แมวาการ

กระทําที่ถือวาเปนการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับนั้น ในที่สุดเปนเร่ืองท่ีศาลหรือ

หนวยงานที่เหมาะสมอ่ืนจะเปนผูพิจารณาตัดสิน 

360.29 A2 ขึ้นอยูกับลักษณะและความสําคัญของเร่ือง (เนื้อหา) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจปรึกษาเปน

ทางลับกับบุคคลอื่นในสํานักงาน สํานักงานเครือขาย หรือองคกรวิชาชีพ หรือที่ปรึกษา

กฎหมาย 
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R360.30 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีระบุไดวาหรือสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ

เกิดข้ึนหรืออาจเกิดขึ้น ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปรึกษาเร่ืองนั้นกับผูบริหารในระดับที่

เหมาะสม ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถเขาถึงผูมีหนาท่ีกํากับดูแลได ผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีตองปรึกษาเร่ืองดังกลาวตามที่เหมาะสม 

360.30 A1 วัตถุประสงคของการปรึกษา คือการทําใหความเขาใจของผูประกอบวิชาชีพบัญชีเก่ียวกับ

ขอเท็จจริงท่ีและเหตุการณแวดลอมที่เก่ียวกับเร่ืองดังกลาวและผลกระทบที่อาจเปนไปไดมี

ความชัดเจน การปรึกษายังอาจทําใหผูบริหารหรือผูมีหนาที่กํากับดูแลสอบสวนเร่ืองดังกลาว

ในทันที 

360.30 A2 ผูบริหารในระดับท่ีเหมาะสมท่ีปรึกษาเร่ืองที่เปนปญหาเก่ียวกับดุลยพินิจทางวิชาชีพ ปจจัยที่

เกี่ยวของในการพิจารณารวมถึง 

● ลักษณะและเหตุการณแวดลอมของเรื่องนั้น 

● บุคคลท่ีเก่ียวของหรือมีความเปนไปไดที่จะเกี่ยวของ 

● ความเปนไปไดในการสมรูรวมคิด 

● ผลกระทบที่เปนไปไดของเร่ืองนั้น 

● ผูบริหารในตําแหนงนั้นมีความสามารถที่จะทําการสอบสวนและดําเนินการตามที่

เหมาะสมไดหรือไม 

การส่ือสารเนื้อหากับผูสอบบัญชีภายนอกของกิจการ 

R360.31 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหบริการงานที่ไมใชงานสอบบัญชแีก 

(ก) ลูกคางานสอบบญัชีของสาํนักงาน หรือ 

(ข) กิจการในกลุมกิจการของลูกคางานสอบบัญชีของสํานักงาน 

 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองสื่อสารภายในสํานักงานใหทราบถึงการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวา

ไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ เวนแตเปนขอหามไมใหทําตามกฎหมายหรือขอบังคับ 

การส่ือสารตองเปนไปตามแบบพิธีหรือวิธีปฏิบัติของสํานักงาน ในกรณีที่ไมมีแบบพิธีและวิธี

ปฏิบัติกําหนดไว ตองส่ือสารโดยตรงตอผูสอบบัญชทีี่รับผดิชอบงานสอบบัญชีนั้น 

R360.32 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหบริการงานที่ไมใชงานสอบบัญชแีก 

(ก) ลูกคางานสอบบญัชีของสาํนักงานเครือขาย หรือ 

(ข) กิจการที่ในกลุมกิจการของลูกคางานสอบบัญชีของสํานักงานเครือขาย 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองส่ือสารภายในสํานักงานเครือขายใหทราบถึงการไมปฏิบัติตามหรือ

สงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ การส่ือสารตองเปนไปตามแบบพิธีหรือวิธีปฏิบัติ
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ของสํานักงานเครือขาย ในกรณีที่ไมมีแบบพิธีและวิธีปฏิบัติกําหนดไว ตองส่ือสารโดยตรงตอ

ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชนีั้น 

R360.33 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหบริการงานที่ไมใชงานสอบบัญชแีกลูกคาท่ีไมใชลูกคาดังตอไปนี้ 

(ก) ลูกคางานสอบบญัชีของสาํนักงาน หรือสํานกังานเครือขาย หรือ 

(ข) กิจการในกลุมกิจการของลูกคางานสอบบัญชีของสํานักงาน หรือสํานักงานเครอืขาย 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองพิจารณาวาจะส่ือสารเร่ืองการไมปฏบิัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติ

ตามกฎหมายและขอบังคับ หรือไม แกผูสอบบัญชีภายนอกของลกูคาดังกลาว ถาม ี

ปจจัยที่เก่ียวของในการพิจารณา 

360.34 A1 ปจจัยที่เก่ียวของในการพิจารณาเร่ืองการสื่อสารตามยอหนา R360.31 ถึง R360.33 รวมถึง 

● การปฏิบัติดังกลาวอาจขดัตอกฎหมายหรือขอบงัคับ หรือไม 

● มีขอจํากัดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลที่กําหนดโดยหนวยงานกํากับดูแลหรือผูฟองรอง ใน

ระหวางการสอบสวนเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอบังคบั หรือไม 

● วัตถุประสงคของงานคือการสอบสวนการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีอาจเกิดขึ้น

ภายในกิจการเพ่ือใหกิจการสามารถดําเนินการอยางเหมาะสม หรือไม 

● ผูบริหารหรือผูมีหนาที่กํากับดูแลไดแจงผูสอบบัญชีภายนอกของกิจการเก่ียวกับประเด็น

ดังกลาวแลว หรือไม 

● สาระสําคัญของประเด็นดังกลาวอาจมีผลตอการตรวจสอบงบการเงินของลูกคา หรือตอ

การตรวจสอบงบการเงินของกลุมกิจการในกรณีที่ประเด็นดังกลาวเก่ียวของกับกิจการของ

กลุมกิจการนั้น  

วัตถุประสงคของการส่ือสาร 

360.35 A1 ในเหตกุารณแวดลอมตามที่ระบุในยอหนา R360.31 ถึง R360.33 วัตถุประสงคของการสื่อสาร

คือเพ่ือใหผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานใหบริการตรวจสอบไดรับทราบถึงการไมปฏิบัติตามหรือ

สงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ และเพื่อใหสามารถพิจารณาวาจะจัดการ

เร่ืองดังกลาวหรือไม อยางไร ใหสอดคลองกับขอกําหนดในหมวดนี้ 

การพิจารณาวาจําเปนตองมีการดําเนินการตอไปหรือไม 

R360.36 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองพิจารณาวาจําเปนตองมีการดําเนินการตอไปหรือไมเพ่ือประโยชน

สาธารณะ 

360.36 A1 การพิจารณาวาจําเปนตองมีการดําเนินการตอไปหรือไมนั้น และลักษณะและขอบเขตของการ

ดําเนินการนั้น จะขึ้นอยูกับหลายปจจัย รวมถึง: 
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● กรอบของกฎหมายและขอบังคับ 

● ความเหมาะสมและความทันตอเวลาของการตอบสนองของผูบริหาร และผูมีหนาที่กํากับ

ดูแลในกรณีที่เหมาะสม 

● ความเรงดวนของสถานการณ 

● การมีสวนรวมในเร่ืองดังกลาวของผูบรหิารและผูมีหนาท่ีกํากับดูแล 

● ความนาจะเปนท่ีจะเกิดความเสียหายอยางมากตอผลประโยชนของลูกคา ผูลงทุน เจาหนี้ 

พนกังาน หรือสาธารณชน 

360.36 A2 การดําเนินการตอไปที่ผูประกอบวิชาชพีบัญชีอาจ รวมถึง  

● เปดเผยเร่ืองนั้นตอหนวยงานท่ีมีอํานาจที่เหมาะสม แมวาจะไมมีขอกําหนดทางกฎหมาย

หรือขอบังคับ ใหทําเชนนั้น 

● การถอนตัวจากงาน และความสัมพันธทางวิชาชีพนั้น เมื่อกฎหมายหรือขอบังคับอนญุาต 

360.36 A3 ในการพิจารณาวาจะเปดเผยขอมูลตอหนวยงานที่ มีอํานาจที่เหมาะสมหรือไม ปจจัยที่

เกี่ยวของที่ตองพิจารณารวมถึง 

● การปฏิบัติดังกลาวอาจขดัตอกฎหมายหรือขอบงัคับ หรือไม 

● มีขอจํากัดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลที่กําหนดโดยหนวยงานกํากับดูแลหรือผูฟองรอง ใน

ระหวางการสอบสวนเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไมปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอบังคบั หรือไม 

● วัตถุประสงคของงานคือการสอบสวนการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีอาจเกิดขึ้น

ภายในกิจการเพ่ือใหกิจการสามารถดําเนินการอยางเหมาะสม หรือไม 

R360.37 ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดพิจารณาแลววาการเปดเผยขอมูลการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวาไม

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตอหนวยงานที่มีอํานาจที่เหมาะสมเปนแนวทางที่เหมาะสม

ในเหตุการณแวดลอมนั้น การเปดเผยดังกลาวเปนไปตามยอหนา R114.1 (ง) ของประมวล

จรรยาบรรณ การเปดเผยดังกลาวผูประกอบวิชาชีพบัญชีจะตองกระทําโดยสุจริตใจและใช

ความระมัดระวังในการรายงานและใหการรับรอง ผูประกอบวิชาชีพบัญชียังตองพิจารณาวา

ควรมีการแจงลูกคาอยางเหมาะสมใหทราบถึงเจตนาของผูประกอบวิชาชีพบัญชีกอนที่จะมีการ

เปดเผยขอมูลดังกลาวหรือไม 

การกระทําผิดอยางฉับพลัน 

R360.38 ในเหตุการณแวดลอมที่ผิดปกติ ผูประกอบวิชาชีพบัญชี อาจไดตระหนักถึงความประพฤติที่

เกิดขึ้นจริงหรือตั้งใจจะใหเกิด วาผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีเหตุผลท่ีเชื่อวาจะทําการกระทําผิด

กฎหมายหรือขอบังคับอยางฉับพลัน จะกอใหเกิดความเสียหายอยางมากตอนักลงทุน เจาหนี้ 
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พนักงาน หรือสาธารณชน สิ่งแรกควรพิจารณาวาเปนการเหมาะสมท่ีจะปรึกษาหารือเร่ืองนั้น

กับผูบริหารหรือผูมีหนาท่ีกํากับดูแลของกิจการหรอืไม ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชดุลยพินิจ

ทางวิชาชีพ และพิจารณาวาจะเปดเผยเรื่องน้ันทันทีตอหนวยงานที่มีอํานาจท่ีเหมาะสม เพื่อ

ปองกันหรือบรรเทาผลกระทบของการกระทําผิดกฎหมายหรือขอบังคับอยางฉับพลันดังกลาว 

ถามีการเปดเผย การเปดเผยนั้นเปนไปตาม ยอหนา R114.1 (ง) ของประมวลจรรยาบรรณ 

การขอรับคําปรกึษา 

360.39 A1 ผูประกอบวิชาชพีบัญชีอาจพิจารณาถึง 

● การปรึกษาเปนการภายใน 

● การขอคําแนะนําทางกฎหมายเพ่ือทําความเขาใจกับทางเลือกของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

และผลกระทบทางวิชาชีพหรือผลกระทบทางกฎหมายในการดําเนินการโดยเฉพาะใดๆ  

● การปรึกษาในทางลบักับหนวยงานกํากับดูแลหรือองคกรวิชาชีพ 

เอกสารหลักฐาน 

360.40 A1 ในสวนที่เก่ียวกับการไมปฏิบัติตามหรือสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่อยู

ในขอบเขตของหมวดนี้ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีควรไดรับการสนับสนุนใหบันทึกเอกสาร

หลักฐานดังนี้ 

● ประเด็นปญหา 

● ผลของการปรึกษาหารือกับผูบริหารและผูมีหนาที่กํากับดูแลในกรณีที่เหมาะสม และ

บุคคลอ่ืน 

● วิธีการที่ผูบริหารและผูมีหนาที่กํากบัดูแลในกรณีท่ีเหมาะสม ไดตอบสนองตอเร่ืองนั้น 

● การดําเนินการที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีพิจารณา ดุลยพินิจที่ใช และการตัดสินใจที่ไดทํา

ไป 

● ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีความพอใจอยางไร ท่ีตนไดบรรลุผลในการปฏิบัติตามความ

รับผิดชอบ ตามที่กําหนดไวในยอหนา R360.36 
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สวนที่ 4ก ความเปนอิสระสําหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทาน 

 หนา 

หมวด 400 การนํากรอบแนวคิดไปใชในเร่ืองความเปนอิสระสําหรบังานสอบบัญชแีละงานสอบทาน 117 

หมวด 410 คาธรรมเนียม 132 

หมวด 411 นโยบายการจายคาตอบแทนและนโยบายการประเมินผลงาน 136 

หมวด 420 ของขวัญและการตอนรับ 137 

หมวด 430 คดีความที่ศาลรับฟองแลวหรือที่ถูกขมขูวาจะฟอง 138 

หมวด 510 ผลประโยชนทางการเงิน 139 

หมวด 511 การกูยมืและการคํ้าประกัน 145 

หมวด 520 ความสัมพนัธทางธุรกิจ 147 

หมวด 521 ความสัมพนัธฉันทครอบครัวและความสัมพันธสวนตัว 149 

หมวด 522 การใหบริการเมื่อไมนานมานี้ กบัลูกคางานสอบบัญช ี 153 

หมวด 523 การเปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานสอบบญัชี 155 

หมวด 524 การจางงานโดยลูกคางานสอบบัญช ี 157 

หมวด 525 การมอบหมายใหเปนพนักงานชั่วคราว 161 

หมวด 540 ความสมัพันธอันยาวนานของบุคลากร (รวมถึงการหมุนเวียนหุนสวน) กับลูกคางานสอบบญัชี 163 

หมวด 600 การใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นกับลูกคางานสอบบัญชี 169 

 หมวดยอย 601 – การใหบริการบัญชแีละจัดทําบัญชี 174 

 หมวดยอย 602 – บริการดานการบริหาร 177 

 หมวดยอย 603 - บริการประเมินมูลคา 178 

 หมวดยอย 604 – บริการดานภาษีอากร 180 

 หมวดยอย 605 - บริการตรวจสอบภายใน 186 

 หมวดยอย 606 - บริการเก่ียวกับงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 190 

 หมวดยอย 607 - บริการดานคดีความ   192 

 หมวดยอย 608 การใหบริการดานกฎหมาย 193 

 หมวดยอย 609 - บริการสรรหาบคุลากร 195 

 หมวดยอย 610 – บริการทางการเงินขององคกรธุรกิจ 197 

หมวด 800 – รายงานตองบการเงินท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ ซ่ึงรวมถึงขอจํากัดการใชและการเผยแพร (งานสอบ

บัญชีและงานสอบทาน) 

200 
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สวนที่ 4ก ความเปนอิสระสําหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทาน 

หมวด 400 การนํากรอบแนวคิดไปใชในเร่ืองความเปนอิสระสําหรับงานสอบบัญชีและ

งานสอบทาน 

คาํนํา 

ทั่วไป 

400.1 เพ่ือประโยชนสาธารณะและขอกําหนดของประมวลจรรยาบรรณที่กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีที่ใหบริการสาธารณะตองเปนอิสระในการปฏบิัติงานสอบบัญชีหรืองานสอบทาน 

400.2 ใหใชสวนนี้กับทั้งงานสอบบัญชีและงานสอบทาน คําวา "งานสอบบัญชี" "กลุมผูปฏิบัติงานสอบ

บัญชี" "งานสอบบัญชี" "ลูกคางานสอบบัญชี" และ "รายงานผูสอบบัญชี" ใหนําไปใชกับ 

"งานสอบทาน" "กลุมผูปฏิบัติงานสอบทาน" "งานสอบทานขอมูลทางการเงิน" "ลูกคางานสอบ

ทาน" และ "รายงานการสอบทาน" ดวย 

400.3 ในสวนนี้คําวา "ผูประกอบวิชาชีพบัญชี" หมายความถึงผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการ

สาธารณะรายบุคคล และสํานักงานที่สังกัด 

400.4 TSQC ฉบับท่ี 1 กําหนดใหสํานักงานกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีออกแบบเพ่ือใหความ

เชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลแกสํานักงานวา สํานักงาน พนกังานของสํานักงาน และบุคคลอ่ืน (ถา

มี) ที่ตองปฏิบัติตามขอกําหนดความเปนอิสระ (รวมถึงพนักงานของสํานักงานเครือขาย) คงไว

ซ่ึงความเปนอิสระตามมาตรฐานจริยธรรมที่เกี่ยวของ  มาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐาน

งานสอบทาน (TSA และ TSRE) ยังไดกําหนดความรับผิดชอบสําหรับผูสอบบญัชีที่รับผิดชอบ

งานและกลุมผูปฏิบัติงาน ตามระดับงานตรวจสอบและงานสอบทาน ตามลําดับ การจัดแบง

ความรับผิดชอบในสํานักงาน จะข้ึนอยูกับขนาด โครงสรางและองคกร ขอกําหนดหลายขอใน

สวนนี้ ไมไดกําหนดความรับผิดชอบเฉพาะของบุคคลภายในสํานักงานสําหรับการกระทําที่

เกี่ยวกับความเปนอิสระ หากแตหมายถึง “สํานักงาน” เพื่อความสะดวกในการอางอิง 

สํานักงานกําหนดความรับผิดชอบเก่ียวกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งใหกับบุคคลหรือกลุม

บุคคล (เชนกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี) ตาม TSQC ฉบับที่ 1  

       นอกจากนี้ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีแตละคนยังคงตองรับผิดชอบตอการปฏิบัติตาม

ขอกําหนดตางๆ ที่ตองนํามาใชกับกิจกรรม ผลประโยชนหรือความสัมพันธของผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีนั้น 
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400.5 ความเปนอิสระเชื่อมโยงกับหลักการพ้ืนฐานเร่ืองความเท่ียงธรรมและเร่ืองความซื่อสัตยสุจริต 

ความเปนอิสระประกอบดวย: 

(ก) ความเปนอิสระดานจิตใจ – สภาวะจิตใจที่ยอมใหมีการแสดงออกซึ่งขอสรุป โดยไมถูก

กระทบจากอิทธิพลใด ๆ ที่จะใหรอมชอมการใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ ซึ่งจะทําใหบุคคล

สามารถปฏิบัติหนาที่ไดดวยความซ่ือสัตยสุจริต และใชความเที่ยงธรรม และใชการสังเกต

และสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพได 

(ข) ความเปนอิสระอันเปนที่ประจักษ – การหลกีเลี่ยงขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมตาง 

ๆ ที่มีนัยสําคัญมากจนทําใหบุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเย่ียงวิญู

ชน อาจสรุปวาความซื่อสัตยสุจริต ความเที่ยงธรรม หรือการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู

ประกอบวิชาชีพของสํานักงาน หรือสมาชิกของกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีนั้นไดถูก

รอมชอม   

ในสวนนี้ การอางอิงถึงบุคคลหรือสํานักงานวามี "ความเปนอิสระ" หมายความวา บุคคลหรือ

สํานักงานนั้นไดปฏิบัติตามขอกําหนดในสวนนี้แลว 

400.6 เมื่อปฏิบัติงานสอบบัญชี ประมวลจรรยาบรรณกําหนดใหสํานักงานปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน

และมีความเปนอิสระ สวนนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ เก่ียวกับ

การนํากรอบแนวคิดไปใชเพื่อ.ใหดํารงความเปนอิสระขณะปฏบิัติงานสอบบัญชีน้ัน 

กรอบแนวคิดท่ีกําหนดไวในหมวด 120 ใชกับเร่ืองความเปนอิสระตามหลักการพ้ืนฐานท่ี

กําหนดไวในหมวด 110 

400.7 สวนนี้อธิบาย  

(ก) ขอเท็จจริง และเหตุการณแวดลอม รวมถึงกิจกรรมทางวิชาชีพ ผลประโยชนทางวิชาชีพ

และความสัมพันธทางวิชาชีพ ที่ทําใหเกิดหรืออาจทาํใหเกิดอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

(ข) การกระทําที่อาจเปนไปได รวมถึงมาตรการปองกันท่ีอาจเหมาะสมกบัการจัดการอุปสรรค

ใดๆ ดังกลาว และ 

(ค) บางสถานการณที่ไมสามารถขจัดอุปสรรคหรือไมมีมาตรการปองกันเพื่อลดอุปสรรคใหอยู

ในระดบัที่ยอมรับได 

กิจการที่มีสวนไดเสยีสาธารณะ 

400.8 ขอกําหนดบางประการและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีกําหนดไวในสวนนี้สะทอนถึงขอบเขต

ของผลประโยชนสาธารณะในกิจการบางแหงซ่ึงถูกกําหนดใหเปนกิจการที่มีสวนไดเสีย

สาธารณะ สํานักงานควรไดรับการสนับสนุนใหพิจารณาวาจะปฏิบัติตอกิจการอื่น หรือตอ

กิจการบางประเภทในฐานะเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ เนื่องจากกิจการเหลานี้มีผูมี

สวนไดเสียเปนจาํนวนมากและเปนวงกวาง ปจจัยที่ตองนํามาพิจารณา รวมถึง 
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 ลักษณะของธุรกิจ เชน ถือครองสินทรัพยในฐานะผูไดรับความไววางใจจากผูมีสวนไดเสีย

จํานวนมาก ตัวอยางอาจรวมถึงสถาบันการเงินเชน ธนาคารและ บริษัทประกันภัย และ

กองทุนบําเหน็จบํานาญ 

 ขนาด 

 จํานวนพนักงาน 

รายงานที่รวมขอจํากัดในการใชผลงานและการเผยแพร 

400.9 รายงานการตรวจสอบอาจรวมถึงขอจํากัด ในการใชผลงานและการเผยแพร ถามีและกําหนด

เง่ือนไขไวในหมวด 800 แลว ขอกําหนดเร่ืองความเปนอิสระในสวนน้ีอาจตองไดรับการ

เปล่ียนแปลงตามหมวด 800 

งานใหความเชื่อม่ันนอกจากงานสอบบัญชีและงานสอบทาน 

400.10 มาตรฐานเร่ืองความเปนอิสระสําหรับงานใหความเชื่อมั่นที่ไมใชงานสอบบัญชีหรืองานสอบ

ทานไดกําหนดไวในสวนที่ 4ข - ความเปนอิสระสําหรับงานใหความเชื่อมั่นนอกจากงานสอบ

บัญชีและงานสอบทาน 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ทั่วไป 

R400.11 สํานักงานที่ปฏิบัติงานสอบบัญชีตองมคีวามเปนอิสระ 

R400.12 สํานักงานตองใชกรอบแนวคิดที่กําหนดไวในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมนิ และจัดการอุปสรรค

ตอความเปนอิสระในสวนท่ีเก่ียวของกับงานสอบบัญช ี

(เวนวางเนื้อหาในยอหนาที่ 400.13 ถึง 400.19ไว) 

กิจการที่เกี่ยวของกัน 

R400.20 ตามที่กําหนดไว ลูกคางานสอบบัญชีที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รวมถึงกิจการ

ท่ีเก่ียวของกันท้ังหมด การอางอิงลูกคางานสอบบัญชีในสวนนี้รวมถึงกิจการที่ลูกคามีอํานาจ

ควบคุมทั้งทางตรงและทางออม เมื่อกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีไดทราบหรือมีเหตุอันทําใหเชื่อ

วาความสัมพันธหรือเหตุการณแวดลอมที่เกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวของกันของลูกคา มีความ

เกี่ยวของกับการประเมินความเปนอิสระของสํานักงานจากลูกคา กลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี

ตองรวมกิจการที่เก่ียวของกันของลูกคา ในการระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปน

อิสระ 

(เวนวางเนื้อหาในยอหนาที่ 400.21 ถึง 400.29ไว) 
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 ชวงระยะเวลาท่ีกําหนดใหคงความเปนอิสระ 

R400.30 ความเปนอิสระที่กําหนดในสวนนี้ตองคงไวในชวงระยะเวลา ทั้งสองชวง  

(ก) ชวงระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ 

(ข) ชวงระยะเวลาท่ีงบการเงินครอบคลุม 

400.30 A1 ชวงระยะเวลาในการปฏิบัติงานเริ่มขึ้นเม่ือกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีเร่ิมทาํการตรวจสอบ ชวง

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานส้ินสุดเมื่อไดออกรายงานการสอบบัญชี เมื่องานมีลักษณะเปนงาน

ท่ีเกิดขึ้นซํ้าใหมได จะถือวาส้ินสุดเม่ือมีการแจงจากฝายใดฝายหน่ึงของคูสัญญาถึงการสิ้นสุด

ความสัมพันธทางวิชาชีพ หรือเมื่อมีการออกรายงานการสอบบัญชีฉบับสุดทาย แลวแต

เหตุการณใดจะเกิดขึ้นภายหลงั 

R400.31 ถากิจการเปล่ียนเปนลูกคางานสอบบัญชีในระหวางหรือหลังชวงระยะเวลาของงบการเงินซ่ึง

สํานักงานจะแสดงความเห็น สํานักงานจะตองตัดสินใจวามีอุปสรรคใดตอความเปนอิสระ

เกิดขึ้นจากส่ิงตอไปนี้หรือไม : 

(ก) ความสัมพันธทางการเงินหรือทางธุรกิจกับลูกคางานสอบบัญชีที่เกิดขึ้นระหวางหรือ

หลังจากชวงระยะเวลาของงบการเงิน แตกอนการตอบรบังานสอบบัญชี หรือ 

(ข) การใหบริการกอนหนานี้กับลูกคางานสอบบัญชีโดยสํานักงานหรอื สํานักงานเครือขาย 

400.31 A1 อุปสรรคตอความเปนอิสระจะเกิดขึ้นถามีการใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นกับลูกคา

งานสอบบัญชีในระหวางหรือหลังจากชวงระยะเวลาของงบการเงิน แตเกิดกอนที่กลุม

ผูปฏิบัติงานสอบบัญชีจะเร่ิมปฏิบัติงานใหบริการงานสอบบัญชี และงานบริการที่ไมใหความ

เชื่อมั่นนั้น ไมอนุญาตใหกระทําในระหวางชวงระยะเวลาในการปฏิบตัิงานนั้น 

400.31 A2 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคดังกลาว รวมถึง 

 การใชผูประกอบวิชาชีพซึ่งไมใชสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีเพื่อใหบริการทาง

วิชาชีพนั้น 

 การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสมสอบทานงานสอบบัญชีและงานท่ีใมใหความเชื่อมั่นตาม

ความเหมาะสม 

 การวาจางสํานักงานอ่ืนนอกเครือขายเพ่ือประเมินผลงานบริการที่ไมใหความเชื่อมั่น หรือ 

ใหสํานักงานอ่ืนนอกเครือขายนั้นปฏิบัติงานที่ไมใหความเชื่อม่ันซ้ําอีกคร้ังในขอบเขตที่

จําเปนเพ่ือใหสํานักงานอื่นนั้นรับผิดชอบตองานใหบริการดังกลาว 

(เวนวางเนื้อหาในยอหนาที่ 400.32 ถึง 400.39ไว) 
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 การสื่อสารกับผูมีหนาที่กํากับดูแล (TCWG) 

400.40 A1 ยอหนา R300.9 และ R300.10 กําหนดขอกําหนดเก่ียวกับการติดตอส่ือสารกับผูมีหนาที่กํากับ

ดูแล 

400.40 A2 แมวาจะไมไดกําหนดไวในประมวลจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ กฎหมายหรือขอบังคับ ที่

บังคับใช แตสนับสนุนใหมีการส่ือสารกันอยางสม่ําเสมอระหวางสํานักงานกับผูมีหนาที่กํากับ

ดูแลของลูกคา เก่ียวกับความสัมพันธและเร่ืองอ่ืนที่สํานักงานเห็นวา อาจมีผลกระทบตอความ

เปนอสิระ การส่ือสารดังกลาวจะชวยใหผูมีหนาที่กํากับดูแล กิจการ (TCWG) สามารถท่ีจะ  

(ก) พิจารณาการใชดุลยพินิจของสํานักงาน ในการระบุและประเมินอุปสรรค 

(ข) พิจารณาวาอุปสรรคนั้นไดมีการจดัการอยางไรรวมถึงความเหมาะสมของมาตรการปองกัน

เมื่อมีและสามารถนํามาใชได และ 

(ค) ดําเนินการอยางเหมาะสม 

วิธีการดังกลาวจะเปนประโยชนโดยเฉพาะเมื่อเปนอุปสรรคจากการถูกขมขูและอุปสรรคจาก

ความคุนเคย 

(เวนวางเนื้อหาในยอหนาที่ 400.41 ถึง 400.49 ไว) 

สํานักงานเครือขาย 

400.50 A1 สํานักงานมักรวมกับสํานักงานอื่นและกิจการอ่ืนในการสรางโครงสรางที่ใหญข้ึน  เพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการใหบริการทางวิชาชีพของสํานักงาน โครงสรางที่ใหญขึ้นนี้จะสรางเปน

เครือขายหรือไมข้ึนอยูกับขอเท็จจริงเฉพาะและเหตุการณแวดลอมเฉพาะ โดยไมไดขึ้นกับวา

สํานักงานและกิจการอ่ืนนั้นจะแบงแยกและแตกตางกันทางกฎหมายหรือไม 

R400.51 สํานักงานเครือขายตองเปนอิสระจากลูกคางานสอบบัญชีของสํานักงานอ่ืนภายในเครือขาย

ตามท่ีกาํหนดไวในสวนนี ้

400.51 A1 ขอกําหนดเร่ืองความเปนอิสระในสวนนี้ที่นํามาใชกับสํานักงานเครือขายใหนําไปใชกับกิจการ

ใด ๆ ซึ่งเปนไปตามคํานิยามของสํานักงานเครือขาย ทั้งนี้โดยไมตองคํานึงวากิจการดังกลาว

เปนไปตามคํานิยามของสํานักงานที่ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือไม ตัวอยางเชนการปฏิบัติงานที่

ปรึกษาหรือการปฏิบัติงานตามวิชาชีพกฎหมายอาจเปนสํานักงานเครือขาย แตไมใชสํานักงาน

ท่ีประกอบวิชาชีพบัญชี 

R400.52 เมื่อรวมกับสํานักงานและกิจการอ่ืนเพื่อมีโครงสรางที่ใหญขึ้น สํานักงานตอง: 

(ก) ใชดุลยพินิจทางวิชาชีพเพื่อพิจารณาวาการมีโครงสรางที่ใหญข้ึนจะเปนการสรางเครือขาย

หรือไม 
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(ข) พิจารณาวาบุคคลที่สามซ่ึงมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชนอาจสรุปได

หรือไมวา สํานักงานและกิจการอ่ืน ๆ ในโครงสรางที่ใหญข้ึนนั้นมีความเก่ียวของกันใน

ลักษณะของการเปนเครือขาย และ 

(ค) ใชดุลยพินิจดังกลาวในโครงสรางที่ใหญขึ้นอยางสม่ําเสมอ 

R400.53 เมื่อพิจารณาวาการมีโครงสรางท่ีใหญขึ้นของสํานักงานและกิจการอ่ืน ๆ จะเปนการสราง

เครือขายหรือไม สํานักงานตองสรุปวาเครือขายจะมีอยูตอเมื่อโครงสรางท่ีใหญขึ้นนั้น มี

จุดมุงหมายเพื่อสรางความรวมมือระหวางกัน 

และ  

(ก) มีจุดมุงหมายท่ีชัดเจนในการปนสวนผลกําไรหรือตนทุนระหวางกิจการที่อยูภายใน

โครงสราง (อางถึงยอหนา 400.53 A2) 

(ข) กิจการที่อยูภายในโครงสราง มีสวนรวมกันในความเปนเจาของ ในการควบคุม หรือในการ

จัดการ (อางถึงยอหนา 400.53 A3) 

(ค) กิจการที่อยูภายในโครงสราง มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพรวมกัน 

(อางถึงยอหนา 400.53 A4) 

(ง) กิจการที่อยูภายในโครงสราง มีกลยุทธทางธุรกิจรวมกัน (อางถึงยอหนา 400.53 A5) 

(จ) กิจการที่อยูภายในโครงสราง มีการใชชื่อทางการคารวมกัน (อางถึงยอหนา 400.53 A6, 

400.53 A7) หรือ 

(ฉ) กิจการที่อยูภายในโครงสราง มีการใชทรัพยากรทางวิชาชีพสวนที่นัยสําคญัรวมกัน (อางถึง

ยอหนา 400.53 A8, 400.53 A9) 

400.53 A1 นอกจากขอตกลงที่ไดอธิบายไวในยอหนา R400.53 อาจมีขอตกลงอื่นระหวางสํานักงานกับ

กิจการอื่นๆ ภายในโครงสรางที่ใหญขึ้นที่กอตั้งเปนเครือขาย อยางไรก็ตาม โครงสรางที่ใหญขึ้น

อาจมีจุดมุงหมายเพียงเพ่ืออํานวยความสะดวกในการแนะนํางาน ไมถือเปนเงื่อนไขที่จําเปนใน

การกอต้ังเครือขาย 

400.53 A2 การปนสวนตนทุนที่ไมมีสาระสําคัญไมถือเปนการสรางเครือขาย นอกจากการปนสวนตนทุน 

เฉพาะที่เก่ียวของกับการพัฒนาวิธีการสอบบัญชี คู มือการสอบบัญชี หรือหลักสูตรการ

ฝกอบรมการสอบบัญชีที่จะไมถือเปนการสรางเครือขายแลว ความสัมพันธระหวางสํานักงาน 

กับกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน เพ่ือใหบริการรวมกันหรือพัฒนาผลิตภัณฑรวมกัน ก็ไมถือเปนการ

สรางเครือขายดวย (อางอิงยอหนา R400.53 (ก)) 

400.53 A3 ความเปนเจาของ การควบคุม หรือการจัดการรวมกัน อาจอยูในรูปการทําสัญญาหรือวิธีการ

อ่ืน (อางอิงยอหนา R400.53 (ข)) 
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400.53 A4 นโยบายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพรวมกัน ไดรับการออกแบบ นํามาใชและ

ติดตามผล ท่ัวท้ังโครงสรางที่ใหญขึ้น 

 (อางอิงยอหนา R400.53 (ค)) 

400.53 A5 การใชกลยุทธทางธุรกิจรวมกัน เกี่ยวของกับขอตกลงที่กิจการมีเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคเชิงกล

ยุทธรวมกันแตกิจการจะไมถือเปนสํานักงานเครือขายเพียงเพราะการรวมกันดําเนินการทํา

ขอเสนอตามเอกสารเชิญชวนเกี่ยวกับการใหบริการทางวิชาชีพเทานั้น (อางอิงยอหนา 

R400.53 (ง)) 

400.53 A6 การใชชื่อทางการคารวมกันรวมถึงการใชตัวยอหรือชื่อรวมกัน จะถือวาสํานักงานใชชื่อทาง

การคารวมกัน ถารวมสิ่งเหลานี้ ตัวอยางเชน เมื่อหุนสวนของสํานักงานลงชื่อในรายงานการ

สอบบัญชีที่ใชชื่อทางการคารวมกันเปนสวนหนึ่งของชื่อสํานักงาน หรือใชควบคูกับชื่อของ

สํานักงาน (อางอิงยอหนา R400.53 (จ)) 

400.53 A7 แมวาสํานักงานไมไดเปนสวนหนึ่งของเครือขายและไมไดใชชื่อทางการคาเปนสวนหนึ่งของชื่อ

สํานักงาน แตอาจปรากฏวาสํานักงานอยูในเครือขาย หากสํานักงานมีการอางอิงชื่อทางการคา

ไวในเคร่ืองเขียนแบบพิมพ หรือส่ือโฆษณาประชาสัมพันธตาง ๆ วา ตนเองเปนสมาชิกของ

สํานักงานที่สัมพันธกัน ดังนั้นถาสํานักงานไมมีการชี้แจงถึงการเปนสมาชิกดังกลาว อาจทําให

ถูกมองไดวา สํานักงานเปนสวนหนึ่งของเครือขาย (อางอิงยอหนา R400.53 (จ)) 

400.53 A8 ทรพัยากรทางดานวิชาชีพรวมถึง: 

 ระบบที่ใชรวมกันท่ีชวยใหสํานักงานสามารถแลกเปล่ียนขอมูลตาง ๆ เชนขอมูลลูกคา การ

เรียกเก็บเงินและบันทึกเวลา 

 หุนสวนและบุคลากรอื่น ๆ 

 ฝายเทคนิคที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นดานเทคนิคหรือประเด็นรายการหรือเหตุการณ

ตาง ๆ เฉพาะอุตสาหกรรมแตละดานสําหรับงานใหความเชื่อมั่น 

 วิธีการสอบบัญชีหรือคูมือการสอบบัญชี 

 หลักสูตรในการฝกอบรม และสิ่งอํานวยความสะดวกในการฝกอบรม (อางอิงยอหนา 

R400.53 (ฉ)) 

400.53 A9 ทรัพยากรของวิชาชีพที่ ใช รวมกันจะมีนัยสําคัญหรือไมขึ้นอยู กับเหตุการณแวดลอม 

ตัวอยางเชน: 

 ทรัพยากรที่ใชรวมกันอาจถูกจํากัดเพียงการใชวิธีการสอบบัญชีรวมกันหรือคูมือการสอบ

บัญชีรวมกัน โดยไมมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรหรือ ลูกคาหรือ ขอมูลการตลาด ใน



 คูมือประมวลจรรยาบรรณ 

124 

 

สว
นที่

 4
 ก

 

เหตุการณแวดลอมดังกลาวยังไมอาจถือไดวาการใชทรัพยากรรวมกันนั้นมีนัยสําคัญ 

แนวคิดนี้ใหนําไปถือปฏิบัติกับกรณีการฝกอบรมรวมกัน 

 ทรัพยากรที่ใชรวมกันอาจเกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนบุคลากรหรือขอมูล เชน เมื่อนํา

บุคลากรจากกลุมที่จัดไวใชรวมกัน หรือเมื่อฝายงานดานเทคนิครวมกันไดรับการจัดต้ังข้ึน

ภายในโครงสรางที่ใหญขึ้น เพื่อใหสํานักงานท่ีเขารวมไดรับคําแนะนําดานวิชาการท่ีตอง

ปฏิบัติตาม ในกรณีดังกลาวบุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญู

ชน อาจสรุปไดวาทรัพยากรที่ใชรวมกันเชนน้ันมีนัยสําคัญ (อางอิงยอหนา R400.53 (ฉ)) 

R400.54 ถาสํานักงานหรือเครือขายขายสวนงานหนึ่งออกไป และสวนงานดังกลาวยังคงใชชื่อทั้งหมด

หรือบางสวนของสํานักงานหรือเครือขายตอเปนเวลาที่จํากัด สํานักงานหรือเครือขายตอง

พิจารณาวิธีการเปดเผยวาสวนงานที่ไดขายไปนั้นไมใชสํานักงานเครือขายเมื่อนําเสนอตอ

บุคคลภายนอก 

400.54 A1 ขอตกลงในการขายสวนงานหนึ่งอาจกําหนดใหสวนงานดังกลาวสามารถใชชื่อทั้งหมดหรือ

บางสวนของชื่อของสํานกังานหรือเครอืขายตอไปอีกเปนระยะเวลาหนึ่งที่กําหนดไว แมวาสวน

งานนั้น จะไมเก่ียวของกับสํานักงานหรือเครือขายอีกตอไปแลว 

ในเหตุการณแวดลอมดังกลาว ขณะท่ีท้ังสองกิจการอาจปฏิบัติงานภายใตชื่อรวมกัน 

ขอเท็จจริงทั้งสองกิจการไมไดอยูในโครงสรางที่ใหญข้ึนที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดความรวมมือ

กัน กิจการทั้งสองนั้นจึงไมถือเปนสํานกังานเครือขาย 

(เวนวางเนื้อหาในยอหนาที่ 400.55 ถึง 400.59 ไว) 

เอกสารหลักฐานทั่วไปเก่ียวกับความเปนอิสระสําหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทาน 

R400.60 สํานักงานตองจัดทําเอกสารสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามที่กําหนดในสวนนี้ และเนื้อหาของการ

ปรกึษาหารือใดๆ ท่ีเกี่ยวของซึ่งสนับสนุนเอกสารสรุปเหลานี้ 

โดยเฉพาะอยางย่ิง ในเร่ืองตอไปนี้  

(ก) ในกรณีท่ีมีการใชมาตรการปองกันเพ่ือจัดการกับอุปสรรค สํานักงานตองจัดทําลักษณะ

ของอุปสรรคและมาตรการปองกันท่ีมีอยูหรือท่ีนํามาใช และ 

(ข) เมื่ออุปสรรคถูกวิเคราะหอยางมีนัยสําคัญ และ สํานักงานสรุปวาอุปสรรคดังกลาวอยูใน

ระดับยอมรับไดแลว สํานักงานตองบันทึกลักษณะของอุปสรรคนั้นและเหตุผลในการให

ขอสรุปดังกลาว 

400.60 A1 เอกสารหลักฐานใหหลักฐานในการใชดุลยพินิจของสํานักงานเพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับการถือ

ปฏิบัติตามขอกําหนดในสวนนี้  อยางไรก็ตาม การขาดเอกสารหลักฐานดังกลาว ไมเปน



 คูมือประมวลจรรยาบรรณ 

125 

 

สว
นที่

 4
 ก

 

ตัวกําหนดวาสํานักงานไดตัดสินเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไปแลวหรือไม หรือสํานักงานมีความเปนอิสระ

หรือไม 

(เวนวางเนื้อหาในยอหนาที่ 400.61 ถึง 400.69 ไว) 

การควบรวมและการซ้ือกิจการ 

เมื่อการควบรวมกิจการของลูกคากอใหเกิดอุปสรรค 

400.70 A1 กิจการอาจเปลี่ยนเปนกิจการท่ีเก่ียวของกันกับลูกคางานสอบบัญชี อันเปนผลมาจากการควบ

รวมหรือการซ้ือกิจการ  อุปสรรคตอความเปนอิสระ และดวยเหตุนั้น  อุปสรรคตอ

ความสามารถของสํานักงานในการปฏิบัติงานสอบบัญชีตอไป อาจเกิดจากผลประโยชนหรือ

ความสัมพันธในอดีตหรือปจจุบัน ระหวางสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายกับกิจการที่

เกี่ยวของกนัดังกลาว 

R400.71 ในเหตุการณแวดลอมที่กําหนดไวในยอหนา 400.70 A1, 

(ก) สํานักงานตองระบุและประเมินผลประโยชนและความสัมพันธในอดีตและในปจจุบันกับ

กิจการที่เก่ียวของกัน โดยคํานึงถึงการดําเนินการใด ๆ ท่ีจะจัดการกับอุปสรรคซึ่งอาจ

กระทบตอความเปนอิสระ และ ดวยเหตุนี้ ตอความสามารถในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

ตอไป ภายหลังวันที่ที่การควบรวมหรือซื้อกิจการมีผล และ 

(ข) ภายใตย อหน า R400.72 สํานักงานตองใชขั้นตอนเ พ่ือส้ิน สุดผลประโยชนห รือ

ความสัมพันธใด ๆ ท่ีตองหามตามประมวลจรรยาบรรณภายในวันที่ที่การควบรวมหรือซ้ือ

กิจการมีผล 

R400.72 เพื่อเปนขอยกเวนของยอหนา R400.71 (ข) ถาผลประโยชนหรือความสัมพันธไมสามารถ

สิ้นสุดอยางสมเหตุสมผลในวนัที่ที่การควบรวมหรือซื้อกิจการมีผล สํานักงานตอง : 

(ก) ประเมินอุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชนหรือความสัมพนัธ และ 

(ข) ปรึกษาหารือกับผูมีหนาที่กํากับดูแลถึงเหตุผลที่ผลประโยชนหรือความสัมพันธไมสามารถ

สิ้นสุดไดอยางสมเหตุสมผลในวันที่ที่การควบรวมหรือซื้อกิจการมีผล และระดับของ

อปุสรรคจากการประเมิน 

400.72 A1 ในบางเหตุการณแวดลอม อาจไมสามารถเปนไปไดอยางสมเหตุสมผลที่จะส้ินสุดผลประโยชน

หรือความสัมพันธที่กอใหเกิดอุปสรรคภายในวันที่ที่การควบรวมหรือซ้ือกิจการมีผล  อาจเปน

เพราะสํานักงานใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน ซึ่งกิจการไม

สามารถเปล่ียนผานเปนผูใหบริการรายอ่ืนไดตามลําดับขั้นตอนในวันดังกลาว 

400.72 A2 ปจจัยที่เก่ียวของกับการประเมินระดับของอุปสรรคที่เกิดจากการควบรวมและการซื้อกิจการ

เมื่อมีผลประโยชนและความสมัพนัธที่ไมสามารถสิ้นสุดไดอยางสมเหตุสมผล รวมถึง 
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 ลักษณะและนัยสําคญัของผลประโยชนหรือความสัมพันธ 

 ลักษณะและนัยสําคัญของความสัมพันธของกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตัวอยางเชน กิจการท่ี

เกี่ยวของหรือเปนบริษัทยอยหรือบริษัทใหญ หรือไม) 

 ระยะเวลาจนกวาผลประโยชนหรือความสัมพันธจะส้ินสุดลงอยางสมเหตุสมผล 

R400.73 ถาตามการปรึกษาหารือท่ีกําหนดไวในยอหนา R400.72 (ข)  ผูมีหนาท่ีกํากับดูแลรองขอให

สํานักงาน เปนผูสอบบัญชีตอไป สํานักงานตองปฏิบติัเชนวานั้น ก็ตอเมื่อ 

(ก) ผลประโยชนหรือความสัมพันธจะสิ้นสุดโดยเร็วท่ีสุดเทาที่จะเปนไปไดอยางสมเหตุสมผล 

แตไมขากวาหกเดือนหลังจากวันที่ที่การควบรวมหรือการซื้อกิจการมีผล 

(ข) บุคคลใด ๆ ที่ มีผลประโยชนหรือความสัมพันธดังกลาว รวมถึงผลประโยชนหรือ

ความสมัพันธที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานบริการที่ไมใหความเชื่อมั่น ซึ่งตองหามตามหมวด 

600 และหมวดยอย จะตองไมเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือ ไมไดรับผิดชอบ

ในการสอบทานการควบคุมคุณภาพ และ 

(ค) มีการใชมาตรการชวงการเปลี่ยนผานตามความจําเปนและปรึกษาหารือกับผูมีหนาที่กํากับ

ดูแล 

400.73 A1 ตัวอยางของมาตรการชวงการเปลี่ยนผานดังกลาว รวมถึง: 

 การจัดใหมีผูประกอบวิชาชีพบัญชีสอบทานงานสอบบัญชีหรืองานบริการที่ไมใหความ

เชื่อมั่น ตามความเหมาะสม 

 การจัดใหมีผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ไมไดเปนสมาชิกของสํานักงานท่ีแสดงความเห็นตองบ

การเงิน ทําการสอบทานที่เทียบเทากับการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน 

 วาจางสํานักงานอ่ืนประเมินผลของงานบริการที่ไมใหความเชื่อมั่น หรือใหสํานักงานอ่ืน

ปฏิบัติงานใหบริการท่ีไมใหความเชื่อมั่นซ้ําอีกคร้ังในขอบเขตที่จําเปนเพ่ือใหสาํนักงานอ่ืน

นั้นสามารถรับผิดชอบงานใหบริการ 

R400.74 สํานักงานอาจปฏิบัติงานสอบบัญชีแลวเสร็จอยางนัยสําคัญกอนวันที่ที่การควบรวมหรือการซ้ือ

กิจการมีผล และอาจทําใหวิธีการปฏิบัติงานสวนที่เหลือเสร็จภายในระยะเวลาอันสั้น ใน

เหตุการณแวดลอมดังกลาว ถาผูมีหนาที่กํากับดูแลรองขอใหสํานักงานปฏิบัติงานสอบบัญชีให

เสร็จสมบูรณในขณะที่ยังคงมีผลประโยชนหรือความสัมพันธตอไปตามที่ระบุไวในยอหนา 

400.70A1 สาํนักงานจะดําเนินการดังกลาวได ก็ตอเมื่อ 

(ก) มีการประเมินระดับของอุปสรรคและปรึกษาหารือผลการประเมนิกับผูมีหนาที่กํากบัดูแล 

(ข) ปฏิบัติตามขอกําหนดของยอหนา R400.73 (ก) ถึง (ค); และ 

(ค) ยุติจากการเปนผูสอบบัญชีไมชากวาวันที่ออกรายงานการสอบบัญช ี
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ถาหลักการพ้ืนฐานเร่ืองความเที่ยงธรรมยังคงถูกรอมชอม 

R400.75 แมวาสํานักงานจะสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดทั้งหมดของยอหนา R400.71 ถึง R400.74 

สํานักงานตองพิจารณาวาเหตุการณแวดลอมที่ระบุไวในยอหนา 400.70 A1 กอใหเกิดอุปสรรค

ท่ีไมสามารถจัดการไดหรือไม เพ่ือที่วาหลกัการพ้ืนฐานเร่ืองความเที่ยงธรรมจะไมถูกรอมชอม 

ถาเปนเชนนั้นสํานักงานตองยุติการเปนผูสอบบญัชี 

เอกสารหลักฐาน 

R400.76 สํานักงานตองจัดทําเอกสารหลักฐาน 

(ก) ผลประโยชนหรือความสัมพันธใด ๆ ที่ระบุไวในยอหนา 400.70 A1 ที่ยังไมสิ้นสุดในวันที่ท่ี

การควบรวมหรือการซื้อกิจการมีผล และเหตุผลที่ผลประโยชนหรือความสัมพันธนั้นยังไม

ส้ินสุด 

(ข) มีการใชมาตรการชวงการเปล่ียนผาน  

(ค) ผลการปรึกษาหารือกับผูมีหนาท่ีกาํกับดูแล และ 

(ง) เหตุผลที่ผลประโยชนและความสัมพันธในอดีตและปจจุบันไมทําใหเกิดอุปสรรค ที่วา

หลักการพ้ืนฐานเร่ืองความเที่ยงธรรมอาจถูกรอมชอม 

(เวนวางเนื้อหาในยอหนาที่ 400.77 ถึง 400.79 ไว) 

การฝาฝนขอกําหนดความเปนอิสระสําหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทาน 

เมื่อสํานกังานพบการฝาผืน 

R400.80 ถาสํานักงานสรุปไดวามีการฝาฝนขอกําหนดในสวนนี้ สาํนักงานตอง : 

(ก) ยุติ หยุดพักหรือขจัดผลประโยชนหรือความสัมพันธ ซึ่งเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดการฝาฝน 

และจัดการผลที่ตามมาของการฝาฝน 

(ข) พิจารณาวามีกฎหมายหรือขอกําหนด ที่จะนํามาใชกับการฝาฝนดังกลาวหรือไม และถามี 

(1) ปฏิบัติตามขอกําหนดเหลานั้น และ 

(2) พิจารณารายงานการฝาฝนตอองคกรวิชาชพีหรือหนวยงานกํากับดูแล หรือผูมีอํานาจ

กํากับดูแล ถาการรายงานนั้นเปนการปฏิบัติตามปกติหรือเปนไปตามที่คาดหวังใน

ประเทศน้ัน 

(ค) แจงการฝาผืนทันที ตามนโยบายและวธีิปฏิบัติตอ 

(1) ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน 

(2) ผูมีสวนรับผดิชอบในการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับความเปนอสิระ 

(3) บุคลากรอ่ืนที่เก่ียวของในสํานักงานและในกรณีที่เหมาะสมอาจแจงตอเครือขาย และ 
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(4) ผูที่ตองดํารงความเปนอิสระ ในสวนที่ 4ก ซึ่งเปนผูตองดาํเนนิการใหเหมาะสม 

(ง) ประเมินนัยสําคัญของการฝาฝนและผลกระทบตอหลักการพ้ืนฐานเร่ืองความเที่ยงธรรม

และความสามารถในการออกรายงานการสอบบัญชีของสํานักงาน และ 

(จ) ขึ้นอยูกับนัยสําคัญของการฝาฝน พิจารณาจาก : 

(1) การส้ินสุดของงานสอบบัญชีเปนไปได หรือไม 

(2) จะเปนไปไดหรือไมที่จะดําเนินการอยางเหมาะสม เพื่อจัดการผลที่ตามมาของการฝา

ฝน และการดําเนินการดังกลาวสามารถกระทําอยางเหมาะสมในเหตุการณแวดลอม 

หรือไม 

ในการตัดสินใจนี้ สํานักงานตองใชดุลยพินิจทางวิชาชีพและคํานึงวาบคุคลที่สามซ่ึงมีความรอบ

รูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน ที่จะสรุปไดวาหลักการพ้ืนฐานเร่ืองความเที่ยงธรรมของ

สํานักงานจะถูกรอมชอมหรือไม ดังน้ันสํานักงานจึงไมสามารถออกรายงานการสอบบัญชีได 

400.80 A1 การฝาฝนบทบัญญัติในสวนน้ีอาจเกิดข้ึนแมวาสํานักงานจะมีนโยบายและวิธีปฏิบัติตางๆ ที่

ไดรับการออกแบบมาเพ่ือใหมั่นใจวามีการรักษาความเปนอิสระไวอยางสมเหตุสมผล อาจ

จําเปนตองยตุิการตรวจสอบเน่ืองจากมกีารฝาฝน 

400.80 A2 นัยสําคัญและผลกระทบของการฝาฝนตอหลักการพื้นฐานเร่ืองความเที่ยงธรรมของสํานักงาน 

และความสามารถในการออกรายงานการสอบบัญชีจะข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ เชน 

 ลักษณะและชวงเวลาของการฝาฝน 

 จํานวนและลักษณะของการฝาฝนคร้ังกอนๆ ที่เก่ียวกับงานสอบบัญชปีจจุบัน 

 สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีมีความรูเกี่ยวกับผลประโยชนหรือความสัมพันธที่เปน

เหตุของการฝาฝนหรือไม 

 บุคคลที่ทําใหเกิดการฝาฝนเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือบุคคลอื่น ซ่ึงตอง

ดํารงความเปนอิสระหรือไม 

 ถาการฝาฝนนั้น เก่ียวของกับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีและบทบาทของบุคคลนั้น 

 ถาการฝาฝนนั้นเกิดจากการใหบริการทางวิชาชีพ ผลกระทบจากการใหบริการนั้น (ถามี) 

ตอการบันทึกบัญชีหรือจํานวนเงินที่บันทึกในงบการเงินท่ีสํานักงานจะแสดงความเห็น 

 ขอบเขตของผลประโยชนสวนตน การเปนผูใหการสนับสนุน การถูกขมขูหรืออุปสรรคอ่ืน 

ๆ ท่ีเกิดจากการฝาฝน 

400.80 A3 ขึ้นอยูกับนัยสําคัญของการฝาฝน ตัวอยางของการกระทําที่สํานักงานอาจพิจารณาที่จะจัดการ

ใหเปนที่พอใจเกี่ยวกบัการฝาฝน รวมถึง 

 การถอนบุคคลที่เก่ียวของออกจากกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญช ี
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 การใชบุคคลอ่ืนเพ่ือทําการสอบทานเพิ่มเติมงานสอบบัญชี ท่ีได รับผลกระทบหรือ

ปฏิบัติงานซ้ําในขอบเขตที่จําเปน 

 การแนะนําใหลูกคางานสอบบัญชีวาจาง สํานักงานอ่ืนตรวจสอบหรือปฏิบัติงานซ้ําใน

งานสอบบัญชีในขอบเขตที่จําเปน 

 ถาการฝาฝนดังกลาวเก่ียวของกับงานใหบริการที่ไมใหความเชื่อมั่น ท่ีมีผลกระทบตอการ

บันทึกบัญชีหรือจํานวนเงินที่บันทึกในงบการเงิน ใหวาจางสํานักงานอ่ืนในการประเมินผล

งานของบริการที่ไมใหความเชื่อม่ันนั้นหรือใหสํานักงานอื่นปฏิบัติงานซ้ําในขอบเขตที่

จําเปน เพื่อใหสํานักงานอ่ืนรับผิดชอบในการใหบริการ 

R400.81 ถาสํานักงานตัดสินวาไมสามารถจัดการใหเปนท่ีพอใจในผลที่ตามมาจากการฝาฝน สํานักงาน

ตองแจงผูมีหนาท่ีกํากับดูแลใหเร็วที่สุดเทาที่จะเปนได และกระทําการตามขั้นตอนที่จําเปน

เพ่ือยุติงานสอบบัญชี เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายหรือขอกําหนดท่ีบังคับใชเก่ียวกับ การยุติ

งานสอบบัญชี ในกรณีที่กฎหมายหรือขอบังคับ ไมอนุญาตใหมีการยุติ สํานักงานตองปฏิบัติ

ตามขอกําหนดของการรายงาน หรือการเปดเผยขอมูล 

R400.82 ถาสํานักงานตัดสินวาการกระทําใดๆ ที่จะทําสามารถจัดการอยางเปนที่พอใจกับผลท่ีตามมา

ของการฝาฝน สํานักงานตองปรึกษาหารือกับผูมีหนาท่ีกํากับดูแล (ในเร่ืองตอไปนี)้ 

(ก) นัยสําคัญของการฝาฝนรวมถึงลักษณะและชวงเวลา 

(ข) การฝาฝนเกิดขึ้นอยางไรและถูกระบุไดอยางไร 

(ค) การกระทําท่ีนําเสนอหรือท่ีไดกระทําไป และเหตุใดการกระทําน้ันจะสามารถจัดการอยาง

เปนที่พอใจกับผลที่ตามมาจากการฝาฝน และชวยใหสํานักงานสามารถออกรายงานการ

สอบบัญชี 

(ง) การใหขอสรุปในการใชดุลยพินิจทางวิชาชีพของสํานักงานวาหลักการพื้นฐานเร่ืองความ

เที่ยงธรรมไมไดถูกรอมชอม และเหตุผลของการใหขอสรุปน้ัน และ 

(จ) ขั้นตอนใดๆ ที่เสนอหรือที่ไดกระทําไป โดยสํานักงาน เพื่อลดหรือหลีกเล่ียงความเสี่ยงใน

การเกดิการฝาฝนครั้งตอไป  

การปรึกษาหารือดังกลาวตองเกิดขึ้นโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีเปนได ยกเวนผูมีหนาที่กํากับดูแลได

กําหนดทางเลือกสําหรับเวลาในการรายงาน กรณีการฝาฝนที่มีนัยสําคัญนอยกวา 

การส่ือสารเร่ืองการฝาฝน (ความเปนอสิระ) กับผูมหีนาที่ในการกํากับดูแล 

400.83 A1 ยอหนา R300.9 และ R300.10 กําหนดขอกําหนดเก่ียวกับการติดตอส่ือสารกับผูมีหนาที่กํากับ

ดูแล 

R400.84 ในสวนที่เกี่ยวกับการฝาฝน สํานักงานตองส่ือสารเปนลายลักษณกับผูมีหนาที่กํากับดูแล 
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(ก) เร่ืองทั้งหมดที่ไดปรกึษาหารือตามยอหนา R400.82 และไดรับความเห็นพองตองกันกับผูมี

หนาที่กํากับดูแลวาการกระทําสามารถกระทําไดหรือถูกนําไปใช เพ่ือจัดการใหเปนที่พอใจ

ตอผลที่ตามมาของการฝาฝน และ 

(ข) คําอธิบายของ  

(1) นโยบายและวิธีปฏิบัติของสํานักงานที่เก่ียวของกับการฝาฝนที่ออกแบบมาเพ่ือให

ม่ันใจวามีการรักษาความเปนอิสระไดอยางสมเหตุสมผล และ 

(2) ขั้นตอนใด ๆ ที่ สํานักงานดําเนินการหรือเสนอใหดําเนินการเพ่ือลดหรือหลีกเล่ียง

ความเส่ียงในการเกิดการฝาฝนคร้ังตอไป 

R400.85 ถาผูมีหนาที่กํากับดูแลไมเห็นดวยกับการกระทําการที่สํานักงานเสนอตามยอหนา R400.80(

จ)(2) เพื่อจัดการผลท่ีตามมาของการฝาฝน ใหเปนที่พอใจสํานักงานตองดําเนินการตาม

ขั้นตอนท่ีจําเปน เพ่ือยุติงานสอบบัญชีตามยอหนา R400.81 

การฝาฝนที่เกิดขึ้นแลวกอนการออกรายงานการสอบบัญชีฉบับกอน 

R400.86 ถาการฝาฝนนั้นเกิดขึ้นกอนการออกรายงานการสอบบัญชีฉบับกอน สํานักงานตองปฏิบัติตาม

ขอกําหนดของสวน 4ก ในการประเมินนัยสําคัญของการฝาฝน และผลกระทบตอหลักการ

พ้ืนฐานเร่ืองความเที่ยงธรรมของสํานักงานและความสามารถในการออกรายงานการสอบบัญชี

งวดปจจุบัน  

R400.87 สํานักงานตอง 

(ก) พิจารณาผลกระทบของการฝาฝน (ถามี) ตอหลักการพื้นฐานเร่ืองความเที่ยงธรรมของ

สํานักงาน ในสวนที่เก่ียวกับรายงานการสอบบัญชีฉบับกอนๆ ที่ออกไปแลว และความ

เปนไปไดในการถอนคืนรายงานการสอบบัญชีดังกลาว และ 

(ข) ปรกึษาหารือเก่ียวกับเร่ืองนี้กับผูมีหนาที่กํากับดูแล 

เอกสารหลักฐาน 

R400.88 ในการปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนา R400.80 ถึง R400.87 สํานักงานตองบันทึก  

(ก) การฝาฝน 

(ข) การกระทําที่เกิดขึ้นแลว 

(ค) การตัดสินใจสําคัญที่ไดกระทําแลว 

(ง) เร่ืองทั้งหมดท่ีไดปรึกษาหารือกับผูมีหนาที่กํากับดูแล และ 

(จ) การปรึกษาหารือใดๆ กับองคกรวิชาชีพหรือองคกรกํากับดูแลหรือหนวยงานที่มีอํานาจ

กํากับดูแล 
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R400.89 ถาสํานักงานยังคงใหบริการงานสอบบัญชีสํานักงานตองบันทึก 

(ก) ขอสรุปวา การใชดุลยพินิจทางวิชาชีพของสํานักงาน เก่ียวกับหลักการพื้นฐานเร่ืองความ

เที่ยงธรรมไมถูกรอมชอม และ 

(ข) เหตุผลวาเหตุใดการกระทําท่ีไดกระทําแลว จึงจัดการไดเปนท่ีพอใจในผลที่ตามมาของการ

ฝาฝนน้ัน เพื่อใหสํานักงานสามารถออกรายงานสอบบัญชีได 
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 หมวด 410 คาธรรมเนียม 

คาํนํา 

410.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดที่กําหนดไว

ในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

410.2 ลักษณะและระดับของคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนประเภทอ่ืนอาจทําใหเกิดอุปสรรคจาก

ผลประโยชนสวนตน หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู หมวดนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและ

คําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่เก่ียวของกบัการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

คาธรรมเนียม - เทียบเคียงตามขนาด 

ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย 

410.3 A1 เมื่อคาธรรมเนียมทั้งหมดที่ไดรับจากลูกคางานสอบบัญชีรายใดรายหนึ่งที่สํานักงานไดแสดง

ความเห็นตอการสอบบัญชี คิดเปนสัดสวนที่มากเมื่อเทียบกับคาธรรมเนียมทั้งหมดของ

สํานักงาน การพ่ึงพิงลูกคารายดังกลาวและความกังวลที่จะสูญเสียลูกคานั้นไป ทําใหเกิด

อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู 

410.3 A2 ปจจัยที่เก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดงักลาว รวมถึง 

 โครงสรางการดําเนินงานของสํานกังาน 

 สํานักงานที่ประสบความสําเร็จมายาวนานหรือเพ่ิงต้ัง หรือไม 

 ความสําคัญของลูกคาตอสํานักงานในเชิงคุณภาพและ/หรือในเชิงปริมาณ 

410.3 A3 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตนหรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว คือ การเพิ่มฐานลูกคาของสํานักงานเพื่อลดการพึ่งพิง

ลูกคางานสอบบญัชี 

410.3 A4 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนหรืออุปสรรคจากการถูกขมขูเกิดขึ้นได เมื่อคาธรรมเนียมที่

สํานักงานไดรับจากลูกคางานสอบบัญชีรายหนึ่ง คิดเปนสัดสวนของรายไดที่มากเมื่อเทียบกับ

รายไดจากลกูคาหลายรายของหุนสวนรายใดรายหนึ่งหรือสาขาใดสาขาหนึ่งของสํานักงาน 

410.3 A5 ปจจัยที่เก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดงักลาว รวมถึง 

 ความสําคัญของลูกคาตอหุนสวนหรือสํานักงานสาขาในเชิงคุณภาพและ/หรือในเชิง

ปรมิาณ 
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 ขอบเขตของคาตอบแทนของหุนสวนหรือหุนสวนในสํานักงานสาขาขึ้นอยูกับคาธรรมเนียม

ท่ีไดรับจากลูกคา 

410.3 A6 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตนหรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว รวมถึง 

 การเพ่ิมฐานลูกคาของหุนสวนหรือของสํานักงานสาขานั้น เพื่อลดการพ่ึงพิงลูกคางานสอบ

บัญชี 

 การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสม ซึ่งไมไดมีสวนรวมในงานสอบบัญชี ทําการสอบทานงาน

นั้น 

ลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ 

R410.4 เมื่อลูกคางานสอบบัญชีเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ คาธรรมเนียมทั้งหมดจากลูกคา

และกิจการที่เกี่ยวของกันของลูกคา คิดเปนสัดสวนมากกวารอยละ 15 ของคาธรรมเนียม

ท้ังหมดที่สํานักงานไดรับจากการแสดงความเห็นตองบการเงินของลูกคา ซ่ึงเปนลูกคางานสอบ

บัญชีตอเนื่องกันสองป สํานักงานตอง 

(ก) เปดเผยขอมูลตอผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลของลูกคางานสอบบัญชีถึงขอเท็จจริง วา

คาธรรมเนียมดังกลาวคิดเปนสัดสวนมากกวารอยละ 15 ของคาธรรมเนียมท้ังหมดท่ี

สํานักงานไดรับ และ 

(ข) ปรึกษาหารือวาการดําเนินการตอไปนี้อาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคที่

เกิดขึ้นจากคาธรรมเนียมทั้งหมดที่สํานักงานไดรับจากลูกคา และถาเปนเชนนั้น ใหใช 

(มาตรการปองกนั) นี ้

(1) กอนที่จะแสดงความเห็นตองบการเงินในปที่ 2 ใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีซ่ึงไมไดเปน

สมาชิกของสํานักงานที่แสดงความเห็นตองบการเงิน สอบทานคุณภาพงานสอบบัญชี

ของงานนั้น หรือใหองคกรวิชาชีพสอบทานงาน ซ่ึงเทียบเทากับการสอบทานคุณภาพ

งานสอบบัญชีงานนั้น (“สอบทานกอนออกรายงาน pre-issuance review”) หรือ 

(2) ภายหลังจากการแสดงความเห็นตองบการเงินในปที่ 2 และกอนการแสดงความเห็น

ตองบการเงินในปที่ 3  ใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีซ่ึงไมไดเปนสมาชิกของสํานักงานที่

แสดงความเห็นตองบการเงิน หรือใหองคกรวิชาชีพสอบทานงานสอบบัญชีในปที่ 2 

ซ่ึงเทียบเทากับการสอบทานคุณภาพงานสอบบัญชีงานนั้น (“สอบทานภายหลังออก

รายงาน post-issuance review”)  

R410.5 เมื่อคาธรรมเนียมรวมทั้งหมดที่อธิบายไวในยอหนา R410.4 มีจํานวนเกินกวารอยละ 15 อยาง

เปนนัยสําคัญ สํานักงานตองตัดสินใจวาการสอบทานภายหลังการออกรายงานจะไมลด
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อุปสรรคใหอยูในระดับท่ียอมรับได ถาเปนเชนนั้น สํานักงานตองจัดใหมีการสอบทานกอนการ

ออกรายงาน 

R410.6 ถาคาธรรมเนียมที่อธิบายไวในยอหนา R410.4 ยังคงเกินกวารอยละ 15 สาํนักงานตองปฏิบัติ

ในแตละปดังนี้ 

(ก) เปดเผยและปรึกษาหารือกับผูมีหนาที่กํากับดูแลตามท่ีกาํหนดไวในยอหนา R410.4 และ 

(ข) ปฏิบัติตามยอหนา R410.4 (ข) และ R410.5 

คาธรรมเนียม - คางชําระ 

410.7 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนอาจเกิดข้ึนได ถาคาธรรมเนียมสวนที่มีนัยสําคัญยังไมไดรับ

ชําระ กอนออกรายงานสอบบัญชีสําหรับปถัดไป เปนที่คาดหวังโดยทั่วไปวาสํานักงานจะไดรับ

การชําระคาธรรมเนียมดังกลาวกอนออกรายงาน  

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีกําหนดในหมวด 511 เก่ียวกับการใหกูยืมและการ

คํ้าประกัน อาจนําไปใชกบัสถานการณ เมื่อคาธรรมเนียมดังกลาวยังคางชําระอยู 

410.7 A2 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตนดังกลาว รวมถึง  

 การไดรับชําระเงินบางสวนของคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

 การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสมซึ่งไมไดมสีวนรวมในงานสอบบญัชี สอบทานงานนั้น 

R410.8 เมื่อคาธรรมเนียมสวนที่มีนัยสําคัญ ท่ียังไมไดรับชําระจากลูกคางานสอบบัญชีเปนเวลานาน 

สํานักงานตองตัดสินวา 

(ก) คาธรรมเนียมที่คางชําระอาจถือไดวาเทียบเทากับเงินใหกูยืมแกลูกคาหรือไม และ 

(ข) ยังคงเปนการเหมาะสมหรือไมที่สํานักงานจะรับการแตงต้ังอีกคร้ังหรือรับงานสอบบัญชี

ตอไป 

คาธรรมเนียมท่ีขึ้นอยูกับผลงาน 

410.9 A1 คาธรรมเนียมที่ขึ้นอยูกับผลงาน คือคาธรรมเนียมที่คํานวณตามเกณฑที่กําหนดลวงหนาโดย

สัมพันธกับผลลัพธของรายการ หรือผลของบริการที่ทําให คาธรรมเนียมที่ขึ้นอยูกับผลงานที่

เรียกเก็บผานตัวกลางเปนตัวอยางของคาธรรมเนียมท่ีข้ึนอยูกับผลงานโดยออม ในหมวดนี้

คาธรรมเนียมท่ีถูกกําหนดโดยศาลหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐจะไมถือวาเปนคาธรรมเนียมที่

ขึ้นกับผลงาน  

R410.10 สํานักงานตองไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมที่ ข้ึนอยูกับผลงานทั้งโดยตรงและโดยออมสําหรับ

งานสอบบัญช ี
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R410.11 สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมท่ีข้ึนอยูกับผลงานทั้งโดยตรง

และโดยออมสําหรับบริการที่ไมใหความเชื่อมั่นที่ใหแกลูกคางานสอบบัญชี ถา 

(ก) คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยสํานักงานที่แสดงความเห็นตองบการเงิน และคาธรรมเนียม

นั้นมีสาระสําคัญหรือคาดวาจะมีสาระสําคัญตอสํานักงานนั้น 

(ข) คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยสํานักงานเครือขาย ซ่ึงมีสวนรวมในการสอบบัญชีสวนที่มี

นัยสําคัญ และคาธรรมเนียมนั้นมีสาระสําคัญหรือคาดวาจะมีสาระสําคัญตอสํานักงานนั้น 

หรือ 

(ค) ผลลัพธของงานบริการที่ไมใหความเชื่อมั่น และจํานวนคาธรรมเนียมของงานดังกลาว 

ขึ้นอยูกับการใชดุลยพินิจในอนาคตหรือในปจจุบันท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบจํานวนที่มี

สาระสาํคัญในงบการเงิน 

410.12 A1 ยอหนา R410.10 และ R410.11 การปองกันไมใหสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายเขาไป

เกี่ยวของกับการจัดเตรียมการคิดคาธรรมเนียมที่ข้ึนอยูกับผลงานอยางใดอยางหนึ่งของลูกคา

งานสอบบัญชี แมวาการจัดเตรียมการคิดคาธรรมเนียมที่ขึ้นอยูกับผลงานจะไดรับการปองกัน 

ในการใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นแกลูกคาท่ีเปนลูกคางานสอบบัญชี อุปสรรคจาก

ผลประโยชนสวนตนก็ยังอาจเกิดข้ึนได 

410.12 A2 ปจจัยที่เก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดงักลาว รวมถึง 

 ชวงของจํานวนคาธรรมเนียมที่อาจเปนไปได 

 ผูมีอํานาจที่เหมาะสมตัดสินใจวาผลลัพธนั้นเปนตัวกําหนด คาธรรมเนียมที่ขึ้นอยูกับ

ผลงานหรือไม 

 เปดเผยตอผูต้ังใจจะใหเปนผูใชรายงานของงานที่ทําโดยสํานักงานและหลักเกณฑของการ

คิดคาตอบแทน 

 ลักษณะของงานบริการ 

 ผลกระทบของเหตุการณหรือรายการในงบการเงิน 

410.12 A3 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตนดังกลาว รวมถึง 

 การมีผูสอบทานที่เหมาะสมซึ่งไมไดมีสวนเก่ียวของในการปฏิบัติงานบริการท่ีไมใหความ

เชื่อมั่นดังกลาวสอบทานงานที่ปฏิบัติโดยสํานักงาน 

 การรับขอตกลงลวงหนาเปนลายลักษณอักษรกบัลูกคาเกี่ยวกับการคิดคาตอบแทน 
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 หมวด 411 นโยบายการจายคาตอบแทนและนโยบายการประเมินผลงาน 

คาํนํา 

411.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองมีความเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิด

ตามที่กําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคในเร่ืองของความเปน

อิสระ 

411.2 นโยบายการประเมินผลงานหรือนโยบายการจายคาตอบแทนของสํานักงาน อาจทําใหเกิด

อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน ในหมวดน้ีกําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไป

ปฏิบัติที่เกี่ยวกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอมดงักลาว 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ทั่วไป 

411.3 A1 เมื่อมีการประเมินผลงานหรือการจายคาตอบแทนของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี

สําหรับลูกคางานสอบบัญชีรายใดรายหนึ่งสําหรับการขายงานบริการที่ไมใหความเชื่อมั่นกับ

ลูกคางานสอบบญัชีนั้น ระดับของอุปสรรคตอผลประโยชนสวนตนจะข้ึนอยูกับ  

(ก) สัดสวนคาตอบแทนหรือการประเมินผลงานท่ีใชการขายงานบริการดังกลาวเปนฐาน 

(ข) บทบาทของบุคคลนั้นในกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญช ีและ 

(ค) การขายงานบริการที่ไมใหความเชื่อม่ันดังกลาวมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลื่อน

ตําแหนงหรือไม 

411.3 A2 ตัวอยางการกระทําที่อาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนดงักลาว รวมถึง 

 การทบทวนแผนการจายคาตอบแทนหรือการทบทวนกระบวนการประเมินผลงานสําหรับ

บุคคลน้ัน 

 การถอนบุคคลนั้นออกจากกลุมผูปฏิบตัิงานสอบบัญชี 

411.3 A3 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนดังกลาว 

คือ การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสมสอบทานงานของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญช ี

R411.4 สํานักงานตองไมประเมินผลงานหรือจายคาตอบแทนผูสอบบัญชีหลัก จากฐานความสําเร็จของ

ผูสอบบัญชีในการขายงานบริการที่ไมใหความเชื่อมั่น ใหกับลูกคางานสอบบัญชีของผูสอบบัญชี

หลักนั้น ขอกําหนดนี้ไมไดขัดขวางการจัดการแบงปนผลกําไรตามปกติระหวางหุนสวนของ

สํานักงาน 
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 หมวด 420 ของขวัญและการตอนรับ 

คาํนํา 

420.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดที่กําหนดไว

ในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

420.2 การรับของขวัญหรือการตอนรับจากลูกคางานสอบบัญชี อาจทําให เกิดอุปสรรคจาก

ผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู หมวดนี้ กําหนด

ขอกําหนดเฉพาะ และคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณ

แวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

R420.3 สํานักงาน สํานักงานเครือขาย หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี ตองไมรับของขวัญและ

การตอนรับจากลูกคางานสอบบัญชี เวนแตของขวัญและการตอนรับนั้นมีมูลคาเล็กนอย และ 

ไมสําคัญ 

420.3 A1 เมื่อสํานักงาน สํานักงานเครือขาย หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี มีการชักนําดวยการ

ให หรือ การรับจาก ลูกคางานสอบบัญชี ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่กําหนดไว

ในหมวด 340 การใชและการไมปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาว อาจทําใหเกิดอุปสรรคตอความ

เปนอิสระ 

420.3 A2 ตามที่กําหนดไวในหมวด 340 เกี่ยวกับการชักนํา ดวยการให หรือ การรับ ไมอนุญาตให

สํานักงาน สํานักงานเครือขาย หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี รับของขวัญและการ

ตอนรับใดๆ เมื่อการใหหรือการรับดังกลาว มีเจตนาท่ีจะใหมีอิทธิพลที่ไมเหมาะสมตอ

พฤติกรรม (ทางวิชาชีพ) แมมีมูลคาเล็กนอย และไมสําคัญ  
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 หมวด 430 คดีความท่ีศาลรับฟองแลวหรือที่ถูกขมขูวาจะฟอง 

คาํนํา 

430.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองมีความเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิด

ตามท่ีกาํหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

430.2 เมื่อมีคดีความเกิดข้ึนหรืออาจมีความเปนไปไดท่ีจะเกิดคดีความกับลูกคางานสอบบัญชี 

อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนและอุปสรรคจากการถูกขมขูจะเกิดข้ึน ในหมวดนี้จะระบุถึง

คําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่เก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอมท้ังหมด

ดังกลาว 

คาํอธิบายการนําไปปฏิบัติ 

ทั่วไป 

430.3 A1 ความสัมพันธระหวางผูบริหารของลูกคากับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีจะตองเปนไปใน

ลักษณะตรงไปตรงมาอยางที่สุด และตองมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนในทุกดานของการ

ดําเนินธุรกิจของลูกคา สถานะของคูความอาจเกิดจากคดีความที่ศาลรับฟองแลวหรือที่ถูกขมขู

วาจะฟองระหวางลูกคางานสอบบัญชีและสํานักงาน สํานักงานเครือขาย หรือสมาชิกกลุม

ผูปฏิบัติงานสอบบัญชี สถานะของคูความดังกลาวอาจสงผลกระทบตอความเต็มใจของ

ผูบริหารที่จะเปดเผยขอมูลใหครบถวน และทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนและ

อุปสรรคจากการถูกขมขู 

430.3 A2 ปจจัยที่เก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดงักลาว รวมถึง 

 สาระสาํคัญของคดีความ 

 คดีความเกี่ยวของกับงานสอบบญัชีคร้ังกอนหรือไม 

430.3 A3 ถาคดีความเก่ียวของกับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี ตัวอยางของการกระทําที่อาจขจัด

อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนและอุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว คือ การถอนบุคคลนั้น

จากกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี  

430.3 A4 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตนและอุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว คือ การจัดใหมีผูสอบทานงานท่ีเหมาะสมสอบทาน

งานนั้น 
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 หมวด 510 ผลประโยชนทางการเงิน 

คาํนํา 

510.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองมีความเปนอิสระ และตองใชกรอบความคิดที่

กําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

510.2 การมีผลประโยชนทางการเงินกับลูกคางานสอบบัญชี อาจทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชน

สวนตน ในหมวดนี้ กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่เก่ียวกับการใช

กรอบแนวคิดในเหตกุารณแวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ทั่วไป 

510.3 A1 ผลประโยชนทางการเงินอาจถือโดยตรงหรือโดยออมผานตัวกลาง เชน เครื่องมือการจัดการ

กองทุน มรดกหรือทรัสต เมื่อผูไดรับผลประโยชนมีอํานาจควบคุมเหนือตัวกลาง หรือสามารถมี

อิทธิพลในการตัดสินใจการลงทุนนั้น ประมวลจรรยาบรรณนี้ถือวาผลประโยชนทางการเงิน

ดังกลาวเปนผลประโยชนทางการเงินโดยตรง ในทางกลับกัน เมื่อผูไดรับผลประโยชนไมมี

อํานาจในการควบคุมเหนือตัวกลาง หรือสามารถมีอิทธิพลในการตัดสินใจการลงทุนนั้น 

ประมวลจรรยาบรรณนี้ถือวาผลประโยชนทางการเงนิดังกลาวเปนผลประโยชนทางการเงินโดย

ออม 

510.3 A2 หมวดนี้กลาวถึง “ความมีสาระสําคัญ” ของผลประโยชนทางการเงิน ในการพิจารณาวา

ผลประโยชนดังกลาวมีสาระสําคัญตอบุคคลใด มูลคาสุทธิของบุคคลและสมาชิกครอบครัวที่

ใกลชิดที่สุดของบุคคลนั้นอาจตองนํามาคํานวณรวมกัน 

510.3 A3 ปจจัยที่เก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนที่เกิดจากการถือ

ครองผลประโยชนทางการเงินในลูกคางานสอบบัญชี รวมถึง 

 บทบาทของผูถือครองผลประโยชนทางการเงิน 

 ผลประโยชนทางการเงินนั้นเปนแบบโดยตรงหรือโดยออม  

 ความมสีาระสําคญัของผลประโยชนทางการเงิน 
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 ผลประโยชนทางการเงินที่ถือครองโดยสํานักงาน สํานักงานเครือขาย สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 

และอ่ืนๆ 

R510.4 ขึ้นอยูกับยอหนา R510.5 ผลประโยชนทางการเงินโดยตรง หรือผลประโยชนทางการเงินที่มี

สาระสาํคัญโดยออม ในลกูคางานสอบบัญชีตองไมไดถือครองโดย 

(ก) สํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย 

(ข) สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญช ีหรอืบุคคลใดในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด 

(ค) หุนสวนอื่นใดในสํานักงานที่ผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานปฏิบัติงานอยู หรือบุคคลใดใน

ครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดของหุนสวนอื่นนั้น หรือ 

(ง) หุนสวนอ่ืนใดหรือพนักงานระดับบริหารอ่ืนใดที่ใหบริการงานที่ไมใชงานสอบบัญชีกับ

ลูกคางานสอบบัญชี ยกเวนบุคคลผู ซ่ึงมีความเก่ียวของเปนสวนนอย หรือบุคคลใดใน

ครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด 

510.4 A1 สํานักงานที่ผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานปฏิบัติงานอยู ไมจําเปนตองเปนสํานักงานที่หุนสวน

ผูสอบบัญชีนั้นสังกัดอยู  เมื่อผูสอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานอยูคนละแหงกับสมาชิกกลุม

ผูปฏิบัติงาน จําเปนตองใชดุลยพินิจทางวิชาชีพในการตัดสินใจวา สํานักงานใดควรเปน

สํานักงานที่ปฏิบัติงานสอบบัญช ี

R510.5 เพ่ือเปนขอยกเวนของยอหนา R510.4 สมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด ตามท่ีระบุในยอหนา

ยอย R510.4 (ค) หรือ (ง) อาจตองถือครองผลประโยชนทางการเงินโดยตรง หรือผลประโยชน

ทางการเงินท่ีมีสาระสําคัญโดยออม ในลูกคางานสอบบัญชี ดงันี ้

(ก) สมาชิกครอบครัวได รับผลประโยชนทางการเงินเนื่องจากสิทธิที่ไดจากการจางงาน 

ตัวอยางเชน บํานาญ หรือโครงการใหสิทธิซื้อหุน และเมื่อจําเปน สํานักงานตองจัดการ

อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากผลประโยชนทางการเงิน และ 

(ข) สมาชิกครอบครัวจําหนายหรือสละสิทธิผลประโยชนทางการเงินโดยเร็วที่สุดเทาท่ีปฏิบัติ

ได เมื่อสมาชิกครอบครัวมีหรือไดรับสิทธิที่จะทําเชนนั้น หรือ ในกรณีของสิทธิในการซ้ือ

หุน เมื่อสมาชิกครอบครัวไดรับสิทธิในการใชนั้น 

ผลประโยชนทางการเงินในกิจการที่ควบคุมลูกคางานสอบบัญชี  

R510.6 เมื่อกิจการใดมีอํานาจในการควบคุมสวนไดเสียในลูกคางานสอบบัญชี และลูกคานั้นมี

สาระสําคัญตอกิจการนั้น สํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบ

บัญชี หรือบุคคลใดในครอบครัวท่ีใกลชิดที่สุด ตองไมถือครองผลประโยชนทางการเงินโดยตรง

หรือผลประโยชนทางการเงินโดยออมที่มีสาระสําคัญในกิจการนั้น 
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 ผลประโยชนทางการเงินที่ถือครองในฐานะทรัสตี 

R510.7 ยอหนา R510.4 ตองใชกับผลประโยชนทางการเงินของลูกคางานสอบบัญชีที่ถือครอง

โดยทรัสต ซ่ึงสํานักงาน สํานักงานเครือขาย หรือบคุคล ทําหนาที่ในฐานะทรัสตี ยกเวน 

(ก) ไมมีบุคคลตอไปน้ีเปนผูไดรับผลประโยชนจากทรัสต ไดแก ทรัสตี สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงาน

สอบบัญชี หรือบคุคลใดในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด สาํนักงาน หรอืสํานักงานเครือขาย 

(ข) สวนไดเสียของลูกคางานสอบบัญชทีี่ถือครองโดยทรัสต ไมเปนสาระสาํคัญตอทรัสตนั้น 

(ค) ทรสัตนัน้ไมสามารถใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอลูกคางานสอบบัญชี และ 

(ง) ไมมีบุคคลตอไปนี้สามารถใชอิทธิพลอยางนัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุนเก่ียวกับ

ผลประโยชนทางการเงินในลูกคางานสอบบัญชี ไดแก ทรัสตี สมาชิกกลุมผูปฏิบัตงิานสอบ

บัญชี หรือบุคคลใดในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด สํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย  

ผลประโยชนทางการเงินรวมกันกบัลกูคางานสอบบัญชี 

R510.8 (ก) สํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือบุคคลใด

ในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดตองไมถือครองผลประโยชนทางการเงินในกิจการใด เมื่อลูกคา

งานสอบบัญชีมีผลประโยชนทางการเงินในกิจการนั้นดวย ยกเวน 

(1) ผลประโยชนทางการเงินไมมีสาระสําคัญกับสํานักงาน สํานักงานเครือขาย สมาชิกก

ลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี และบุคคลใดในครอบครัวที่ใกลชิดท่ีสุด และลูกคางานสอบ

บัญชี เทาที่นํามาใชได หรือ  

(2) ลูกคางานสอบบญัชีไมสามารถใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอกิจการนั้น  

(ข) กอนท่ีบุคคลที่มีผลประโยชนทางการเงินตามที่ระบุไวในยอหนา R510.8 (ก) จะเปน

สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญช ีบุคคลนั้นหรือสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด ตอง 

(1) จําหนายสวนไดเสียนั้น หรือ 

(2) จําหนายสวนไดเสียในจํานวนที่เพียงพอ เพ่ือใหสวนไดเสียท่ีเหลือไมมีสาระสําคัญอีก

ตอไป 

ผลประโยชนทางการเงินที่ไดรับโดยไมไดตั้งใจ 

R510.9 ถาสํานักงาน สํานักงานเครือขายหรือหุนสวนหรือพนักงานของสํานักงาน หรือสํานักงาน

เครือขาย หรือบุคคลใดในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดของบุคคลนั้นไดรับผลประโยชนทางการเงิน

โดยตรงหรือผลประโยชนทางการเงินท่ีมีสาระสําคัญโดยออม ในลูกคางานสอบบัญชีโดยการ

ไดรับมรดก ของขวัญ โดยเปนผลมาจากการควบรวมกิจการ หรือในเหตุการณแวดลอมที่

คลายคลึงกันและผลประโยชนดังกลาว ไมไดรับอนุญาตใหถือครอง ตามหมวดนี ้
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(ก) ถาสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายหรือสมาชิกในกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือบุคคล

ใดในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดไดรับผลประโยชน ตองจําหนายผลประโยชนทางการเงินนั้น

ทันที หรือจําหนายผลประโยชนทางการเงินโดยออมในจํานวนที่ เพียงพอ เพื่อให

ผลประโยชนที่เหลือไมมีสาระสําคัญอีกตอไป หรือ 

(ข) (1) ถาบุคคลซ่ึงไมใชสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือบุคคลใดในครอบครัวที่ใกลชิด

ท่ีสุดไดรับผลประโยชน ตองจําหนายผลประโยชนทางการเงินนั้นทันที หรือจําหนาย

ผลประโยชนทางการเงินโดยออมในจํานวนที่เพียงพอ เพื่อใหผลประโยชนท่ีเหลือไมมี

สาระสาํคัญอีกตอไป และ 

(2) ระหวางรอการจําหนายผลประโยชนทางการเงิน เมื่อจําเปน สํานักงานตองจัดการ

อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น 

ผลประโยชนทางการเงิน – เหตุการณแวดลอมอ่ืน  

ครอบครัวท่ีใกลชดิที่สุด 

510.10 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน หรืออุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู

อาจเกิดได ถาสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือบุคคลในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดของ

บุคคลนั้น หรือสํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย มีผลประโยชนทางการเงินในกิจการ เมื่อ

กรรมการหรือเจาหนาที่บริหารบริหาร หรอืเจาของผูมีอํานาจควบคุม ของลูกคางานสอบบัญชี 

เปนที่ทราบกันวามีผลประโยชนทางการเงินในกิจการนั้น 

510.10 A2 ปจจัยที่เก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดงักลาว รวมถึง 

 บทบาทของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบญัช ี

 ความเปนเจาของในกิจการดังกลาว เปนการถือครองในวงแคบหรือวงกวาง หรือไม 

 ผลประโยชนนั้นทําใหผูลงทุนสามารถควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางมีนยัสําคัญในกิจการนั้น 

หรือไม 

 ความมสีาระสําคญัของผลประโยชนทางการเงิน 

510.10 A3 ตัวอยางของการกระทําที่อาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย 

หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู คือ การถอนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีที่มีผลประโยชน

ทางการเงินออกจากกลุมผูปฏบิัติงานสอบบัญช ี

510.10 A4 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตน คือ การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสม สอบทานงานของสมาชกิกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญช ี
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ครอบครัวท่ีใกลชดิ 

510.10 A5 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนอาจเกิดขึ้นได ถาสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีทราบวา

สมาชิกครอบครัวท่ีใกลชดิ มีผลประโยชนทางการเงินโดยตรง หรือมีผลประโยชนทางการเงินที่

มีสาระสําคัญโดยออม ในลูกคางานสอบบัญชี 

510.10 A6 ปจจัยที่เก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดงักลาว รวมถึง 

 ลักษณะของความสัมพันธระหวางสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีกบัสมาชิกครอบครัวที่

ใกลชิด 

 ผลประโยชนทางการเงินนั้น เปนไปโดยตรงหรือโดยออมหรือไม 

 สาระสาํคัญของผลประโยชนทางการเงินนั้น ที่มีตอสมาชิกครอบครัวที่ใกลชิด 

510.10 A7 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน รวมถึง: 

 การใหสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดจําหนายผลประโยชนทางการเงินทั้งหมดหรือจําหนาย

ผลประโยชนทางการเงินโดยออมในจํานวนท่ีเพียงพอ เพื่อใหผลประโยชนสวนที่เหลือไมมี

สาระสาํคัญอีกตอไป โดยเร็วที่สุดเทาที่ปฏิบัติได 

 การถอนบุคคลนั้นออกจากกลุมผูปฏิบตัิงานสอบบัญชี 

510.10 A8 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตนนั้นคือจัดใหมีผูสอบทานงานท่ีเหมาะสม สอบทานงานของสมาชิกในกลุมผูปฏิบัติงานสอบ

บัญชี 

บุคคลอื่นใด 

510.10 A9 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อาจเกิดขึ้นไดถาสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีรูวา 

ผลประโยชนทางการเงินในลูกคางานสอบบัญชนีั้น ถูกถือครองโดยบุคคลอ่ืนๆ เชน 

 หุนสวนและพนักงานผูประกอบวิชาชีพของสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย นอกไปจาก

บุคคลผูซึ่งโดยเฉพาะอยางยิ่งที่ไมไดรับอนุญาตใหถือครองผลประโยชนทางการเงิน

ดังกลาว ตามยอหนา R510.4 หรือสมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดของกลุมบุคคลนั้น 

 บุคคลท่ีมีความสัมพันธสวนตัวใกลชิดกับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญช ี

510.10 A10 ปจจัยที่เก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดงักลาว รวมถึง 

 โครงสรางองคกร โครงสรางการปฏิบัติงานและโครงสรางการรายงานของสํานักงาน 

 ลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคลกับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 

510.10 A11 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนคือการถอนสมาชิกกลุม

ผูปฏิบัติงานสอบบัญชีท่ีมีความสัมพันธสวนบุคคลออกจากกลุมผูปฏิบติังานสอบบัญชี 
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510.10 A12 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน

สวนตนดังกลาว รวมถึง 

 การไมใหสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีนั้น มีสวนรวมในการตัดสินใจใดๆ ท่ีสําคัญที่

เกี่ยวกับงานสอบบัญช ี

 การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสมสอบทานงานของกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญช ี

โครงการผลประโยชนพนักงานหลังเกษียณของสํานักงานหรือสํานกังานเครือขาย 

510.10 A13 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อาจเกิดข้ึน ถาโครงการผลประโยชนพนักงานหลังเกษียณ

ของสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย ถือครองผลประโยชนทางการเงินโดยตรงหรือ

ผลประโยชนที่มีสาระสําคัญโดยออมในลูกคางานสอบบัญชี 
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 หมวด 511 การกูยืมและการคํ้าประกัน 

คาํนํา 

511.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองมีความเปนอิสระและตองใชกรอบแนวคิดที่

กําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

511.2 การกูยืมและการคํ้าประกันเงินกูยืมกับลูกคางานสอบบัญชีอาจทําใหเกิดอุปสรรคจาก

ผลประโยชนสวนตนได ในหมวดนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่

เกี่ยวของกบัการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ทั่วไป 

511.3 A1 หมวดนี้กลาวถึง “ความมีสาระสําคัญ” ของการกูยืมและการคํ้าประกัน ในการพิจารณาวาการ

กูยืมและการคํ้าประกันดังกลาวมีสาระสําคัญกับบุคคลใด มูลคาสุทธิของบุคคลและสมาชิก

ครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดของบุคคลน้ันอาจตองนํามาคํานวณรวมกนั 

การกูยืมและการคํ้าประกันกับลูกคางานสอบบัญชี 

R511.4 สํานักงาน สํานักงานเครือขาย สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด

ของคนใดของบุคคลนั้น ตองไมกระทําการกูยืมหรือไมคํ้าประกันเงินกูกับลูกคางานสอบบัญชี 

เวนแตการกูยืมและการค้ําประกันนั้นไมมีสาระสําคัญตอ 

(ก) สํานักงาน สํานักงานเครือขาย หรือบุคคลที่กระทําการกูยืมหรือการคํ้าประกัน 

เทาท่ีนาํมาใชได และ 

(ข) ลกูคา 

การกูยืมและการคํ้าประกันกับลูกคางานสอบบัญชีท่ีเปนธนาคารหรือสถาบันในลักษณะท่ีคลายคลึงกัน 

R511.5 สํานักงาน สํานักงานเครือขาย สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด

ของคนใดของบุคคลน้ัน ตองไมรับเงินกู หรือรับการค้ําประกันเงินกูจากลกูคางานสอบบัญชี ที่

เปนธนาคารหรือสถาบันในลักษณะที่คลายคลึงกัน เวนแตการกูยืมและรับการคํ้าประกันนั้น 

เปนไปตามกระบวนการกูยืม เงื่อนเวลา และเงื่อนไขโดยปกต ิ

511.5 A1 ตัวอยางของเงินกูยืม รวมถึง การจํานอง เงินเบิกเกินบัญชี เงินใหสินเชื่อรถยนตและยอดคาง

ชําระบตัรเครดิต 
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511.5 A2 แมวาสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย จะไดรับเงินกูจากลูกคางานสอบบัญชี ซึ่งเปนธนาคาร

หรือสถาบันในลักษณะคลายคลึงกัน เปนไปตามกระบวนการของการกูยืม เงื่อนเวลา และ

เงื่อนไขโดยปกติ เงินกูนั้นอาจทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนได ถามีสาระสําคัญ

ตอลูกคางานสอบบัญชี หรือตอสํานักงานที่ไดรับเงินกูนั้น  

511.5 A3 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกัน เพ่ือจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตน คือการจัดใหมีการสอบทานจากผูสอบทานท่ีเหมาะสม ผู ซ่ึงไมไดเปนสมาชิกกลุม

ผูปฏิบัติงานสอบบัญชี จากสาํนักงานเครือขายที่ไมใชผูรับประโยชนจากเงินกูนั้น 

บัญชีเงินฝากหรือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย 

R511.6 สํานักงาน สํานักงานเครือขาย สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือบุคคลใดในครอบครัวที่

ใกลชิดที่สุดของบุคคลนั้น ตองไมมีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับลูกคางานสอบ

บัญชี ท่ีเปนธนาคาร ตัวแทนซ้ือขายหลักทรัพย หรือสถาบันลักษณะคลายคลึงกัน เวนแตเงิน

ฝากหรือบัญชีนั้น ถือครองตามเงื่อนไขโดยปกติทางธุรกิจ 

การกูยืมและการคํ้าประกันกับลูกคางานสอบบัญชีท่ีไมใชธนาคารหรือสถาบันในลักษณะคลายคลึงกัน 

R511.7 สํานักงาน สํานักงานเครือขาย สมาชิกในกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีหรือครอบครัวท่ีใกลชิด

ท่ีสุดคนใดของบุคคลนั้น ตองไมรับเงินกู หรือรับการคํ้าประกันจากลูกคางานสอบบัญชีที่ไมใช

ธนาคารหรือสถาบันในลักษณะคลายคลึงกัน เวนแตเงินกูหรือการคํ้าประกันนั้น ไมมี

สาระสาํคัญตอ 

(ก) สํานักงาน สํานักงานเครือขาย หรือบุคคลท่ีไดรับเงินกูหรือการค้ําประกัน เทาท่ีนํามาใชได 

และ 

(ข) ลูกคา 
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 หมวด 520 ความสัมพันธทางธุรกิจ 

คาํนํา 

520.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองมีความเปนอิสระและตองใชกรอบแนวคิดที่

กําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคเร่ืองความเปนอิสระ 

520.2 ความสัมพันธทางธุรกิจอยางใกลชิดกับลูกคางานสอบบัญชี หรือกับผูบริหารของลูกคา อาจทํา

ใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู หมวดนี้ กําหนด

ขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่เก่ียวกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณ

แวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ทั่วไป 

520.3 A1 หมวดนี้กลาวถึง “ความมีสาระสําคัญ” ของผลประโยชนทางการเงิน และ “ความมีนัยสําคัญ” 

ของความสัมพันธทางธุรกิจ ในการพิจารณาวาผลประโยชนทางการเงินดังกลาว มีความสําคัญ

ตอบุคคลใดหรือไมน้ัน  มูลคาสุทธิของบุคคลและสมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดของบุคคลนั้น

อาจตองนํามาคาํนวณรวมกัน 

520.3 A2 ตัวอยางความสัมพันธทางธุรกิจอยางใกลชิด ซึ่งเกิดจากความสัมพันธเชิงพาณิชย หรือ

ผลประโยชนทางการเงินรวมกัน รวมถึง 

 การมีผลประโยชนทางการเงินในกิจการรวมคา ไมวาจะกับลูกคา หรือเจาของผูมีอํานาจ

ควบคุม กรรมการหรือเจาหนาที่บริหารบริหาร หรือบุคคลอื่นใด ซ่ึงทําหนาท่ีเจาหนาที่

บรหิารอาวุโสของลูกคานั้น 

 มีขอตกลงที่จะรวมบริการหรือสินคาประเภทหน่ึงหรือมากกวาของสํานักงาน หรือ

สํานักงานเครือขาย กับบริการหรือสินคาประเภทหน่ึงหรือมากกวาของลูกคา และที่จะทํา

การตลาดรวมกัน โดยใชชื่อหนวยงานทั้งสอง 

 มีขอตกลงการจัดจําหนายหรือการตลาด โดยสํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย เปนผูจัด

จําหนาย หรือเปนผูทําการตลาดใหกับสินคาหรือบริการของลูกคา หรือลูกคาเปนผูจัด

จําหนาย หรือเปนผูทําการตลาดใหกับสินคาหรือบริการของสํานักงาน หรือสํานักงาน

เครือขาย 
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 ความสัมพันธทางธุรกิจ (ระหวาง) สํานักงาน สํานกังานเครือขาย สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือ

ครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด 

R520.4 สํานักงาน สํานักงานเครือขาย สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี ตองไมมีความสัมพันธทาง

ธุรกิจอยางใกลชิด กับลูกคางานสอบบัญชี หรือกับผูบริหารของลูกคา เวนแตผลประโยชนทาง

การเงินนั้น จะไมมีสาระสําคัญ และความสัมพันธทางธุรกิจน้ัน ไมมีนัยสําคัญกบัลูกคา หรือกับ

ผูบริหารของลูกคา และกับสํานักงาน กับสํานักงานเครือขาย หรือกับสมาชิกกลุมผูปฏบิัติงาน

สอบบัญชี เทาที่นํามาใชได 

520.4 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู  อาจเกิดข้ึนได ถามี

ความสัมพันธทางธุรกิจอยางใกลชิด ระหวางลูกคางานสอบบัญชี หรือผูบริหารของลูกคา กับ

ครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด ของสมาชกิกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญช ี

สวนไดเสียรวมกันในกิจการท่ีความเปนเจาของอยูในวงแคบ  

R520.5 สํานักงาน สํานักงานเครือขาย สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือบุคคลใดในครอบครัวที่

ใกลชิดท่ีสุด ตองไมมีความสัมพันธทางธุรกิจเกี่ยวของกับการมีสวนไดเสียในกิจการที่มีความ

เปนเจาของอยูในวงแคบเมื่อลูกคางานสอบบัญชี หรือกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารบริหาร

ของลูกคา หรือกลุมใดๆ ดังกลาว ถือครองสวนไดเสียในกิจการนั้นดวย เวนแต 

(ก) ความสัมพันธทางธุรกิจไมมีนัยสําคัญตอ สํานักงาน สํานักงานเครือขาย หรือบุคคลตามที่

ปรบัใชได และลูกคา 

(ข) ผลประโยชนทางการเงินไมมีสาระสําคัญตอผูลงทุนหรือกลุมผูลงทุน และ 

(ค) ผลประโยชนทางการเงินไมใหทําผูลงทุนหรือกลุมผูลงทุน มีความสามารถในการควบคุม

กิจการ ที่มีความเปนเจาของอยูในวงแคบ 

การซ้ือสินคาหรือบริการ 

520.6 A1 การซ้ือสินคาและบริการจากลูกคางานสอบบัญชีโดย สํานักงาน สํานักงานเครือขาย สมาชิก

กลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือบคุคลในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดคนใดของบุคคลนั้น โดยทั่วไป

แลวไมทําใหเกิดอุปสรรคตอความเปนอิสระ ถารายการนั้นเปนไปตามการคาปกติของธุรกิจ 

และมีความเปนอิสระตอกัน อยางไรก็ตาม รายการดังกลาว อาจมีลักษณะหรือขนาดที่ทําให

เกิดอุปสรรคจากตอผลประโยชนสวนตน 

520.6 A2 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน รวมถึง  

 การขจดัหรอืการลดขนาดของรายการดังกลาว 

 การถอนบุคคลออกจากกลุมผูปฏิบัติงานสอบบญัชี 
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 หมวด 521 ความสัมพันธฉันทครอบครัวและความสัมพันธสวนตัว 

คาํนํา 

521.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองมีความเปนอิสระและตองใชกรอบแนวคิดที่

กําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

521.2 ความสัมพันธฉันทครอบครัวหรือความสัมพันธสวนตัวกับบุคลากรของลูกคา อาจทําใหเกิด

อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู 

หมวดนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในการใชกรอบแนวคิดใน

เหตุการณแวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ทั่วไป 

521.3 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู 

อาจเกิดขึ้นจากความสัมพันธฉันทครอบครัว และความสัมพันธสวนตัว ระหวางสมาชิกในกลุม

ผูปฏิบัติงานสอบบัญชี กับกรรมการ หรือเจาหนาที่บริหารของลูกคา หรือพนักงานบางคนของ

ลูกคางานสอบบญัชี ซึ่งขึ้นอยูกับบทบาทของพนักงานเหลานั้น 

521.3 A2 ปจจัยที่เก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดงักลาวนั้น รวมถึง 

 ความรบัผิดชอบของแตละบุคคลในกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญช ี

 บทบาทของสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลอื่นใดท่ีมีอยูในลูกคา และความใกลชิดของ

ความสัมพันธนั้นๆ 

ครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 

521.4 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู จะ

เกิดข้ึนเมื่อสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดที่สุด ของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี เปน

พนักงานในตําแหนง ซึ่งใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานทาง

การเงิน หรือกระแสเงินสดของลูกคา 

521.4 A2 ปจจัยที่เก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดงักลาวนั้น รวมถึง 

 ตําแหนงท่ีสมาชกิในครอบครัวท่ีใกลชดิที่สดุ ดํารงอยู 

 บทบาทของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบญัช ี
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521.4 A3 ตัวอยางของการกระทําที่อาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย 

หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว คือ การถอนบุคคลน้ันออกจากกลุมผูปฏิบัติงานสอบ

บัญชี  

521.4 A4 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกัน เพื่อจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน

สวนตน  อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูนั้น คือ การจัดโครงสราง

ความรับผิดชอบของกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี เพื่อใหสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี ไม

ของเกี่ยวกบัการจัดการเร่ืองที่อยูในความรับผิดชอบของสมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด 

R521.5 บุคคลจะไมเขารวมในฐานะสมาชิกของกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี เมื่อบุคคลใดในครอบครัวที่

ใกลชิดที่สุดของบุคคลนั้น  

(ก) เปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานสอบบญัช ี

(ข) เปนพนักงานในตําแหนง ซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอการจัดทําบัญชี หรือจัดทํางบ

การเงินของลูกคาที่สํานักงานจะแสดงความเห็น หรือ 

(ค) เคยดํารงอยูในตําแหนงดังกลาว ระหวางชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ที่ครอบคลุมในชวงการรับ

งาน หรือที่ครอบคลุมในชวงงบการเงิน 

ครอบครัวที่ใกลชิดของสมาชกิกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 

521.6 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู 

เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดของสมาชิกกลุมผูปฏบิัติงานสอบบัญชี เปน 

(ก) กรรมการ หรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานสอบบัญชี หรือ 

(ข) พนักงานในตําแหนงซึ่งใชอิทธิพลอยางมนียัสําคัญตอการจัดทําบัญชี หรือจัดทํางบการเงิน

ของลูกคาที่สํานักงานจะแสดงความเหน็  

521.6 A2 ปจจัยที่เก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง 

 ลักษณะของความสัมพันธระหวางสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีกบัสมาชิกครอบครัวที่

ใกลชิด 

 ตําแหนงท่ีสมาชกิครอบครัวที่ใกลชิด ดํารงอยู 

 บทบาทของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบญัช ี

521.6 A3 ตัวอยางของการกระทําที่อาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย 

หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาวนั้น คือ การถอนบุคคลนั้นออกจากกลุมผูปฏิบัติงานสอบ

บัญชี 

521.6 A4 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกัน เพื่อจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน

สวนตน  อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูนั้น คือ การจัดโครงสราง
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ความรับผิดชอบของกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี เพื่อใหสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี ไม

ของเกี่ยวกบัการจัดการเร่ืองที่อยูในความรับผิดชอบของสมาชิกครอบครัวที่ใกลชิด 

ความสัมพันธที่ใกลชิดอ่ืนของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 

R521.7 สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีตองปรึกษาตามนโยบายและวิธีปฏิบัติของสํานักงาน ถา

สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี มีความสัมพันธใกลชิดกับบุคคลที่ไมใชสมาชิกครอบครัวที่

ใกลชิดที่สุดหรือครอบครัวที่ใกลชิด แตเปน 

(ก) กรรมการ หรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานสอบบัญชี หรือ 

(ข) พนกังานในตําแหนง ซึ่งใชอิทธิพลอยางมีนยัสําคัญตอการจัดทําบัญช ีหรือจัดทํางบการเงิน

ของลูกคาที่สํานักงานจะแสดงความเหน็ 

521.7 A1 ปจจัยที่เก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจาก

ความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู ที่เกิดจากความสัมพันธดังกลาวรวมถึง 

 ลักษณะของความสัมพันธระหวาง บุคคลนั้น กับสมาชิกกลุมผูปฏบิัติงานสอบบัญชี  

 ตําแหนงท่ีบุคคลน้ัน ดํารงอยูกับลูกคา 

 บทบาทของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบญัช ี

521.7 A2 ตัวอยางของการกระทําที่อาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย 

หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว คือ การถอนบุคคลน้ันออกจากกลุมผูปฏิบัติงานสอบ

บัญชี 

521.7 A3 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกัน เพื่อจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน

สวนตน  อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูนั้น คือ การจัดโครงสราง

ความรับผิดชอบของกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี เพื่อใหสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี ไม

ของเกี่ยวกับการจัดการเร่ืองท่ีอยูในความรับผิดชอบของบุคคลท่ีสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบ

บัญชีมีความสัมพันธใกลชิดดวย 

ความสัมพันธของหุนสวนและพนักงานของ สํานักงาน 

R521.8 หุนสวนและพนักงานของสํานักงานตองปรึกษาตามนโยบายและวิธีปฏิบัติของสํานักงาน ถา

พวกเขาตระหนักถึงความสัมพันธสวนตัว หรือความสัมพันธฉันทครอบครัวระหวาง 

(ก) หุนสวน หรือพนักงานของสํานักงาน หรือ สํานักงานเครือขายซ่ึงไมใชสมาชิกกลุม

ผูปฏิบัติงานสอบบัญชี กับ 

(ข) กรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหารของลูกคางานสอบบัญชีหรือพนักงานของลูกคางานสอบ

บัญชีที่อยูในตําแหนง ซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอการจัดทําบัญชี หรือจัดทํางบ

การเงินของลูกคาที่สํานักงานจะแสดงความเห็น 
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521.8 A1 ปจจัยที่เก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจาก

ความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู ที่เกิดจากความสัมพันธดังกลาว รวมถึง 

 ลักษณะของความสัมพันธระหวาง หุนสวนหรือพนักงานของสํานักงาน (ฝายหนึ่ง) กับ 

กรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหาร หรือพนักงานของลกูคา (อกีฝายหนึ่ง) 

 ระดับการมีปฏิสัมพันธของหุนสวนหรือพนักงานของสํานักงานในกลุมผูปฏิบัติงานสอบ

บัญชี 

 ตําแหนงท่ีหุนสวนหรือพนกังานของสํานักงานนั้น ดํารงอยูในสํานักงาน 

 ตําแหนงท่ีบุคคลน้ันดํารงอยูในลูกคา 

521.8 A2 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกัน เพื่อจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน

สวนตนอุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาวนั้น รวมถึง 

 การจัดโครงสรางความรับผิดชอบของหุนสวนหรือพนักงาน เพ่ือลดอิทธิพลใดๆ ที่อาจมีตอ

งานสอบบัญช ี

 การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสม สอบทานงานสอบบัญชีที่เก่ียวของที่ไดกระทาํแลว 
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 หมวด 522 การใหบริการเมื่อไมนานมาน้ี กับลูกคางานสอบบัญชี 

คาํนํา 

522.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองมีความเปนอิสระและตองใชกรอบแนวคิดที่

กําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

522.2 ถาสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีไดเคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือเจาหนาที่บริหาร 

หรือพนักงานของลูกคางานสอบบัญชี เมื่อไมนานมานี้ อุปสรรคจากประโยชนสวนตน อุปสรรค

จากการสอบทานผลงานตนเอง หรืออุปสรรคจากความคุนเคย อาจเกิดข้ึนได หมวดนี้กําหนด

ขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัตทิี่เก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณ

แวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

บริการในชวงเวลาของรายงานการสอบบัญชี 

R522.3 กลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีตองไมรวมถึงบุคคล ผูซึ่งในชวงระยะเวลาของรายงานการสอบบัญชี 

(ก) เคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานสอบบัญชี หรือ 

(ข) เคยเปนพนักงานที่ดํารงตําแหนงซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอการจัดทําบัญชีหรือ

จัดทํางบการเงินของลูกคาที่สํานักงานจะแสดงความเห็น  

บริการกอนชวงเวลาของรายงานการสอบบัญชี 

522.4 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรือ อุปสรรคจาก

ความคุนเคยอาจเกิดข้ึนได ถากอนชวงเวลาของรายงานการสอบบัญชี สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงาน

สอบบัญชี 

(ก) เคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานสอบบัญชี หรือ 

(ข) เคยเปนพนักงานที่ดํารงตําแหนงซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอการจัดทําบัญชีหรือ

จัดทํางบการเงินของลูกคาที่สํานักงานจะแสดงความเห็น 

ตัวอยางเชน อุปสรรคจะเกิดข้ึน ถาไดตัดสินใจหรือไดปฏิบัติงานแลวโดยบุคคลนั้นในชวงเวลา

กอนหนานี้ในขณะที่ยังเปนพนักงานของลูกคา จะตองไดรับการประเมินในงวดปจจุบัน อันเปน

สวนหนึ่งของงานสอบบัญชีงวดปจจุบนั 

522.4 A2 ปจจัยที่เก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาวนั้น รวมถึง 

 ตําแหนงท่ีบุคคลน้ันดํารงอยูในลูกคา 
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 ระยะเวลาต้ังแตบุคคลนั้นยุติการเปนพนักงานของลูกคา 

 บทบาทของสมาชิกกลุมผูปฏบิัติงานสอบบัญช ี

522.4 A3 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกัน เพื่อจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน

สวนตน อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรือ อุปสรรคจากความคุนเคยน้ัน คือ การ

จัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสม สอบทานงานของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบญัช ี
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หมวด 523 การเปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานสอบบัญชี 

คํานํา 

523.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองมีความเปนอิสระและตองใชกรอบแนวคิดที่

กําหนดไวในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

523.2 การดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหารของลูกคางานสอบบัญชี ทําใหเกิด

อุปสรรคจากประโยชนสวนตน และอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หมวดน้ีกําหนด

ขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่เก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิดใน

เหตุการณแวดลอมดังกลาวน้ัน 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

การเปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหาร 

R523.3 หุนสวน หรือพนักงานของสํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย ตองไมดํารงตําแหนงเปนกรรม

การหรือเจาหนาท่ีบริหารของลูกคางานสอบบัญชี ของสํานักงาน 

การเปนเลขานุการบริษัท 

R523.4 หุนสวนหรือพนักงานของสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมดํารงตําแหนงเปน

เลขานุการบริษัทของลูกคางานสอบบัญชีของสาํนักงาน ยกเวน 

(ก) วิธปีฏิบัตินี้สามารถกระทําไดตามกฎหมายทองถ่ิน ขอบังคับหรือวิธีปฏบิัติวิชาชีพ 

(ข) ผูบริหารเปนผูกระทาํการตัดสินใจในเร่ืองตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งมวล 

(ค) หนาที่และกิจกรรมที่ปฏิบัติ ถูกจํากัดอยูเพียงงานที่มีลักษณะเปนงานประจําและงาน

ดานบริหาร เชน การจัดทํารายงานการประชุม และการเก็บรักษาแบบแสดงรายการ

ตางๆ ตามกฎหมาย 

523.4 A1 ตําแหนง “เลขานุการบริษัท” นั้น สื่อความหมายที่แตกตางกันไปในแตละประเทศ หนาท่ี

อาจมีต้ังแตหนาที่ในการบริหาร (เชน การบริหารงานบุคคล และการเก็บรักษาบันทึกและ

ทะเบียนตางๆ ของบริษัท) จนถึงหนาที่ที่หลากหลาย เพื่อใหม่ันใจวาบริษัทไดปฏิบัติตาม

ขอกําหนดตางๆ หรือการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเร่ืองการกํากับดูแลกิจการตางๆ โดยปกติแลว 

ตําแหนงนี้ไดรับการอนุมานวามีความเกี่ยวพันอยางใกลชิดกับกิจการ ดังนั้น อุปสรรคอาจ

เกิดข้ึนได ถาหุนสวน หรือพนักงานของสํานกังาน หรือสํานักงานเครือขาย ดํารงตําแหนงเปน

เลขานุการบริษัทของลูกคางานสอบบัญชี (ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการใหบริการงานที่ไมให
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ความเช่ือมั่นกับลูกคางานสอบบัญชี ไดระบุไวในหมวด 600 การใหบริการงานท่ีไมใหความ

เชื่อมั่น กับลูกคางานสอบบัญชี) 
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หมวด 524 การจางงานโดยลูกคางานสอบบัญชี 

คาํนํา 

524.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองมีความเปนอิสระและตองใชกรอบแนวคิดที่

กําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

524.2 ความสัมพันธจากการจางงานโดยลูกคางานสอบบัญชี อาจทําใหเกิดอุปสรรคจากประโยชน

สวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู  หมวดนี้กําหนดขอกําหนด

และคําอธิบายการนําไปปฏิบัติเฉพาะที่เก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอม

ดังกลาวนั้น 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย 

524.3 A1 อุปสรรคจากความคุนเคยหรืออุปสรรคจากการถูกขมขูอาจเกิดขึ้นได ถาบุคคลใดดังตอไปนี้

เปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือหุนสวนของสํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย 

 เปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานสอบบญัชี  

 เปนพนักงานในตําแหนง ซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอการจัดทําบัญชี หรือจัดทํางบ

การเงินของลูกคาที่สํานักงานจะแสดงความเห็น 

ขอจํากัดของผูเคยเปนหุนสวนหรือเคยเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบตัิงานสอบบัญชี 

R524.4 สํานักงานตองแนใจวาไมมีการเชื่อมโยง (*) คงอยูอยางมีนัยสําคัญระหวางสํานักงานหรือ

สํานักงานเครือขาย กับ 

(ก) ผูเคยเปนหุนสวนท่ีมารวมงานกับลูกคางานสอบบัญชีของสํานักงาน หรือ 

(ข) ผูเคยเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัตงิานสอบบัญชีที่มารวมงานกับลูกคางานสอบบัญชี  

ถามาเขารวมงานในฐานะ เปน 

(1) กรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหาร หรือ 

(2) พนกังานในตําแหนง ซึ่งใชอิทธิพลอยางมีนยัสําคัญตอการจัดทําบัญช ีหรือจัดทํางบการเงิน

ของลูกคาที่สํานักงานจะแสดงความเหน็ 

การเชื่อมโยงอยางมีนัยสําคัญระหวางสํานักงาน หรือสํานักงานเครือขายกับบุคคลนั้น ยังคงมี

อยูตอไป เวนแต 
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(ก) บุคคลนั้นไมไดรับสิทธิประโยชนหรือคาตอบแทนใดๆ จากสํานักงาน หรือสํานักงาน

เครือขาย ท่ีไมไดเปนไปตามขอตกลงที่กําหนดไวชัดเจนกอนหนาแลว 

(ข) จํานวนเงินใดๆ ที่เปนหน้ีบุคคลนั้นไมเปนสาระสําคัญตอสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย

และ 

(ค) บุคคลนั้นไมไดเขารวมอีกตอไป หรือปรากฏวามีสวนรวม ในการดําเนินธุรกิจ หรือกิจกรรม

ทางวชิาชีพ ของสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย 

(*) ความเชื่อมโยง (Connection) หมายถึง ทั้งความสัมพันธทางธุรกิจ และ ความสัมพันธทาง

วิชาชีพ 

524.4 A1 แมวาจะไดปฏิบัติตามขอกําหนด ของยอหนา R524.4 อุปสรรคจากความคุนเคย หรอือุปสรรค

จากการถูกขมขู อาจยังคงเกดิข้ึนได 

524.4 A2 อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู อาจยังคงเกิดขึ้นได ถาผูเคยเปน

หุนสวนของสํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย เขารวมงานในกิจการในตําแหนงใดตําแหนง

หนึ่งที่กลาวไวในยอหนา 524.3 A1 และกิจการน้ัน ตอมากลายเปลี่ยนเปนลูกคางานสอบบัญชี

ของสํานักงาน 

524.4 A3 ปจจัยที่เก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง 

 ตําแหนงท่ีบุคคลน้ันไดรับจากลูกคา 

 ความเก่ียวของใดๆ ที่บุคคลนั้นจะมีกับกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 

 ระยะเวลาต้ังแตบุคคลนั้น พนจากการเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือหุนสวน

ของสํานักงาน หรือของสํานักงานเครือขาย 

 ตําแหนงเดิมของบุคคลนั้นในกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี สํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย 

ตัวอยางคือบุคคลนั้น ยังคงรับผิดชอบในการติดตอเปนประจํากับผูบริหารหรือผูมีหนาที่

กํากับดูแลของลูกคา หรือไม 

524.4 A4 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกัน เพื่อจัดการอุปสรรคจากความคุนเคย หรือ

อุปสรรคจากการถูกขมขู เหลานั้น รวมถึง 

 การปรับเปลี่ยนแผนงานสอบบัญชี 

 การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนๆ ในกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี ซึงเปนผูมีประสบการณ

เพียงพอ เมื่อเทียบกับบุคคลที่ไดมารวมงานกับลกูคา 

 การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสม สอบทานงานของผูเคยเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบ

บัญชี 
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สมาชิกกลุมผูปฏิบัตงิานสอบบัญชีที่ไดรับการจางงานจากลูกคา 

R524.5 สํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย ตองมีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่กําหนดให สมาชิกกลุม

ผูปฏิบัติงานสอบบัญชีตองแจงสํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย เมื่อมีการเจรจาตอรอง

เกี่ยวกับการจางงานกับลูกคางานสอบบัญชนีั้น 

524.5 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน เกิดข้ึนไดเม่ือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี มีสวนรวม

ในงานสอบบัญชี ในขณะที่ทราบอยูแลววาสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีนั้น จะหรือ

อาจจะมารวมงานกับลูกคาในอนาคตได 

524.5 A2 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนดังกลาว คือการถอนบุคคล

นั้นจากกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญช ี

524.5 A3 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตนดังกลาว คือจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสม สอบทานดุลยพินิจใดๆ ท่ีมีนัยสําคัญของบุคคล

นั้น ขณะอยูในกลุมผูปฏิบัติงาน 

ลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ 

ผูสอบบัญชีหลัก 

R524.6 ขึ้นอยูกับยอหนา R524.8 ถาบุคคลผูซ่ึงเปนผูสอบบัญชีหลักของลูกคางานสอบบัญชีที่มีสวนได

เสียสาธารณะ มารวมกับลูกคา ในฐานะ 

(ก) กรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหาร หรือ 

(ข) เปนพนักงานในตําแหนง ซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอการจัดทําบัญชี หรือจัดทํางบ

การเงินของลูกคาที่สํานักงานจะแสดงความเห็น  

ความเปนอิสระจะถูกรอมชอม เวนแต (ปที่ 1) หลังจากบุคคลดังกลาวยุติการเปนผูสอบบัญชี

หลักแลว 

(1) ลูกคางานสอบบัญชีไดออกงบการเงินที่ตรวจสอบแลว (ปท่ี 2) ไปเปนระยะเวลาไมนอย

กวาสิบสองเดือน และ 

(2) บุคคลดังกลาวมิไดเปนสมาชิกในกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีของการสอบบัญชีของงบ

การเงิน (ปที่ 1 และ 2) นั้น 

หุนสวนผูจัดการ (ประธานเจาหนาที่บริหารหรือเทียบเทา) ของสาํนักงาน 

R524.7 ขึ้นอยูกับยอหนา R524.8 ถาบุคคลผูซ่ึงเปนหุนสวนผูจัดการ (ประธานเจาหนาที่บริหารหรือ

เทยีบเทา) ของสํานักงานรวมงานกับลูกคางานสอบบัญชีที่มีสวนไดเสียสาธารณะ ในฐานะ 

(ก) กรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหาร หรือ 
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(ข) เปนพนักงานในตําแหนง ซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอการจัดทําบัญชี หรือจัดทํางบ

การเงินของลูกคาที่สํานักงานจะแสดงความเห็น  

ความเปนอิสระจะถูกรอมชอม เวนแตหลังจากบุคคลดังกลาวพนจากการเปนหุนสวนผูจัดการ    

(ประธานเจาหนาท่ีบริหารหรือเทียบเทา) ของสํานักงาน เปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน 

 

การรวมธุรกิจ 

R524.8 เพื่อเปนขอยกเวนของยอหนา R524.6 และ R524.7 ความเปนอิสระจะไมถูกรอมชอม ถา

เหตุการณแวดลอมที่กําหนดไวในยอหนาเหลานั้นเกิดขึ้นจากผลของการรวมธุรกิจและ 

(ก) ตําแหนงดังกลาวไมไดมีการคํานึงถึงในการพิจารณาการรวมธุรกิจ 

(ข) สิทธิประโยชนหรือคาตอบแทนใดๆ ใหกับผูที่เคยเปนหุนสวน ที่จายจากสํานักงาน หรือ

สํานักงานเครือขาย ซ่ึงไดจายเต็มจํานวนแลว เวนแตเพื่อใหเปนไปตามขอตกลงที่กําหนด

ไวชัดเจนกอนหนาแลวและจํานวนใดๆ ที่เปนหนี้หุนสวนผูนั้นไมเปนสาระสําคัญตอ

สํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย เทาที่นาํมาใชได 

(ค) ผูที่เคยเปนหุนสวน ตองไมเขารวมหรือปรากฏวามีสวนรวมอยางตอเนื่อง ในการดําเนิน

ธุรกิจ หรือกิจกรรมทางวิชาชีพของสํานกังาน หรือสํานักงานเครือขาย และ 

(ง) สํานักงานไดปรึกษาหารือ กับผูมีหนาที่กํากับดูแล ถึงการดํารงตําแหนงของผูที่เคยเปน

หุนสวนในลูกคางานสอบบัญชีแลว 



 คูมือประมวลจรรยาบรรณ 

161 

 

สว
นที่

 4
 ก

 

  

หมวด 525 การมอบหมายใหเปนพนักงานช่ัวคราว 

คาํนํา 

525.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองมีความเปนอิสระและตองใชกรอบแนวคิดที่

กําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

525.2 การใหยืมพนักงานแกลูกคางานสอบบัญชี อาจทําใหเกิดอุปสรรคจากการสอบทานผลงานของ

ตนเอง อุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน หรืออุปสรรคจากความคุนเคย หมวดนี้กําหนด

ขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอม

ดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ทั่วไป 

525.3 A1 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกัน เพ่ือจัดการอุปสรรคที่เกิดจากการใหยืม

พนกังานของสํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย กับลูกคางานสอบบัญชี รวมถึง 

 การดําเนินการสอบทานเพ่ิมเติม งานของพนักงานที่ใหยืม อาจจัดการอุปสรรคจากการ

สอบทานผลงานตนเอง 

 การไมใหพนักงานท่ีถูกยืมตัว รวมเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี อาจจัดการ

อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน 

 การไมใหความรับผิดชอบงานสอบบัญชีในหนาท่ีหรือกิจกรรมใดๆ แกพนักงานที่ถูกยืมตัว 

ในระหวางท่ีพนักงานผูนั้นปฏิบัติงานตามการมอบหมายเปนพนักงานชั่วคราว อาจจัดการ

อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง 

525.3 A2 เมื่อเกิดอุปสรรคจากความคุนเคย และอุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน โดยการใหยืม

บุคลากรของสํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย กับลูกคางานสอบบัญชี จนกระทั่งสํานักงาน

หรือสํานักงานเครือขายเร่ิมมีมุมมองและผลประโยชนไปในทางเดียวกับผูบริหารมากเกินไป 

มาตรการปองกันไมสามารถใชได 

R525.4 สํานักงาน หรือสํานักงานเครือขาย ตองไมใหยืมพนักงานแกลูกคางานสอบบัญชี เวนแต 

(ก) การใหความชวยเหลอืดังกลาวเปนการใหเฉพาะในชวงเวลาส้ัน  

(ข) พนักงานตองไมมีสวนรวมในการใหบริการงานไมใหความเชื่อมั่น ซึ่งจะไมไดรับอนุญาต

ตามหมวด 600 และหมวดยอยนี้ และ 
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(ค) พนักงานตองไมรับผิดชอบเยี่ยงผูบริหาร และลูกคางานสอบบัญชีรับผิดชอบในการสั่งการ

และดูแลกิจกรรมของพนักงานนั้น 
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หมวด 540 ความสัมพันธอันยาวนานของบุคลากร (รวมถึงการหมุนเวียนหุนสวน) กับลูกคา

งานสอบบัญชี 

คาํนํา 

540.1 สํานักงานตองปฏิบัตติามหลักการพื้นฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไวใน

หมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

540.2 เมื่อบุคคลมีสวนรวมในงานสอบบัญชีเปนระยะเวลายาวนาน อาจเกิดอุปสรรคจากความคุนเคย

และอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน หมวดนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไป

ปฏิบัติในการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย 

540.3 A1 ถึงแมวาการทําความเขาใจลูกคางานสอบบัญชีและเหตุการณแวดลอมเปนพ้ืนฐานของคุณภาพ

งานสอบบัญชี อุปสรรคอาจเกิดจากผลท่ีบุคคลมีความสัมพันธอันยาวนาน ในฐานะสมาชิกกลุม

ผูปฏิบัติงานสอบบัญชีกับ 

(ก) ลูกคางานสอบบญัชี และการดําเนินงานของลูกคา 

(ข) เจาหนาที่บริหารอาวุโสของลูกคางานสอบบัญช ีหรือ 

(ค) งบการเงินซ่ึงสํานักงานจะแสดงความเห็น หรือขอมูลทางการเงินที่ใชเปนฐานในการจัดทํา

งบการเงิน 

540.3 A2 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อาจเกิดจากผลของความกังวลของบุคคลเก่ียวกับการสูญเสีย

ลูกคาที่มีความสัมพันธยาวนาน หรือการสูญเสียผลประโยชนในการรักษาไวซ่ึงความสัมพันธ

สวนตัวที่ใกลชิด กับสมาชิกของเจาหนาที่บริหารอาวุโส หรือผูมีหนาที่กํากับดูแล อุปสรรค

ดังกลาวอาจมีอิทธิพลตอดุลยพินิจที่ไมเหมาะสมของบุคคลนั้น 

540.3 A3 ปจจัยที่เก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากผลประโยชน

สวนตน รวมถึง 

(ก) ในสวนที่เกี่ยวกับบุคคล 

 ระยะเวลาโดยรวมของความสัมพันธกับลูกคางานสอบบัญชีของบุคคลนั้น รวมถึง ถา

ความสัมพันธนั้นมีอยู ขณะที่บุคคลนั้นยังคงอยูกับสํานักงานกอนหนา 

 บุคคลน้ันเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัตงิานมานานเทาใด และมีบทบาทอยางไร  
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 ขอบเขตงานที่บุคคลนั้น ไดรับการส่ังการ รับการสอบทานงาน และรับการกํากับงาน 

จากบุคคลผูมีตําแหนงงานสูงกวา  

 ขอบเขตท่ีบุคคลนั้น เนื่องจากความมีอาวุโส สามารถมีอิทธิพลตอผลลัพธของงานสอบ

บัญช ีตัวอยางเชน การตดัสินใจที่สําคัญ หรือการส่ังงานสมาชิกอ่ืนๆ ในกลุมผูปฏิบัติงาน 

 ความใกลชิดของความสัมพันธสวนตัวของบุคคลนั้น กับเจาหนาที่บริหารอาวุโส หรือผูมี

หนาที่กํากับดูแล 

 ลักษณะ ความถ่ี และขอบเขตของปฏิสัมพันธระหวางบุคคลนั้นกับเจาหนาท่ีบริหาร

อาวุโส หรือผูมีหนาที่กํากับดแูล 

(ข) ในสวนที่เกี่ยวกับลูกคางานสอบบัญช ี

 ลักษณะหรือความซับซอนของประเด็นทางบัญชีของลูกคา และประเด็นการรายงาน

ทางการเงินของลูกคา และวามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม 

 มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในเจาหนาที่บริหารอาวุโส หรือผูมีหนาที่กํากับดูแล เมื่อไมนาน

มานี้หรอืไม 

 มีการเปล่ียนแปลงโครงสรางองคกรของลูกคาซ่ึงมีผลตอลักษณะ ความถ่ี และขอบเขต 

ของปฏิสัมพันธสวนบุคคลนั้นกับเจาหนาที่บริหารอาวุโส หรือผูมีหนาที่กํากับดูแล 

540.3 A4 การรวมกันของปจจัยสองอยางหรือมากกวา อาจเพ่ิมหรือลดระดับของอุปสรรค ตัวอยางเชน 

อุปสรรคจากความคุนเคยที่เกิดขึ้นตลอดชวงเวลา จากความสัมพันธใกลชิดที่เพ่ิมขึ้นระหวาง

บุคคลน้ัน กับสมาชิกของเจาหนาที่บริหารอาวุโสของลูกคา จะลดลงโดยการท่ีสมาชิกเจาหนาที่

บรหิารอาวุโสของลูกคารายนั้นออกจากการเปนพนักงานของลูกคา 

540.3 A5 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจขจัดอุปสรรคจากความคุนเคย และอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตน ที่เกิดจากบุคคลที่มีสวนรวมในงานสอบบัญชีเปนระยะเวลาอันยาวนาน คือการหมุนเวียน

บุคคลน้ันออกจากกลุมผูปฏิบตัิงานสอบบัญชี 

540.3 A6 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกัน เพื่อจัดการอุปสรรคจากความคุนเคยหรือ

อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนดังกลาว รวมถึง 

 การเปล่ียนบทบาทของบุคคลในกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี หรือการเปล่ียนแปลงลักษณะ 

และขอบเขตของงานที่บุคคลนั้นปฏิบัติ 

 การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสม ซึ่งไมใชสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญช ีสอบทานงาน

ของบุคคลนั้น 

 การดําเนินการสอบทานคุณภาพงานสม่ําเสมอ จากภายในหรือจากภายนอก อยางเปนอิสระ  



 คูมือประมวลจรรยาบรรณ 

165 

 

สว
นที่

 4
 ก

 

R540.4 ถาสํานักงานตัดสินวาระดับของอุปสรรคท่ีเกิดสามารถจัดการโดยการหมุนเวียนบุคคลนั้นออก

จากกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี สํานักงานตองกําหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงบุคคลนั้นตองไม 

(ก) เปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญช ี

(ข) ทําหนาที่ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี หรือ 

(ค) ใชอิทธิพลโดยตรงตอผลลัพธงานสอบบัญช ี

ระยะเวลาดังกลาวตองยาวพอ ที่จะทําใหมีการจัดการอุปสรรคจากความคุนเคย และอุปสรรค

จากผลประโยชนสวนตน ในกรณีของกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะใหใชยอหนา R540.5 ถึง 

R540.20 

ลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ 

R540.5 ขึ้นอยูกับยอหนา R540.7 ถึง R540.9 ในสวนที่เก่ียวกับการสอบบัญชีของกิจการที่มีสวนไดเสีย

สาธารณะ บุคคลตองไมปฏิบัติหนาที่ในบทบาทใดตอไปนี้ หรือเมื่อรวมกับบทบาทตางๆ ดังกลาว 

เปนระยะเวลามากกวา 7 ปสะสม (“ชวงเวลาในการปฏิบัติงาน”) 

(ก) ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน 

(ข) บุคคลที่ไดรับการแตงต้ังใหรับผิดชอบในการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 

หรือ 

(ค) บทบาทใดๆ ของผูสอบบญัชีหลักอ่ืน  

หลังจากชวงเวลาในการปฏิบัติงาน บุคคลดังกลาวตองมีการเวนระยะในการปฏิบัติงาน ตาม

ขอกําหนดในยอหนา R540.11 ถึง R540.19 

R540.6 ในการคํานวณชวงเวลาในการปฏิบัติงาน การนับจํานวนปตองไมเร่ิมตนใหม เวนแตบุคคลนั้นยุติ

บทบาทใดๆ ในยอหนา R540.5 (ก) ถึง (ค) เปนระยะเวลาขั้นตํ่า อันเปนระยะเวลาตอเนื่องกัน

อยางนอยเทากับการเวนระยะในการปฏิบัติงานที่กําหนดไวในยอหนา R540.11 ถึง R540.13 

เทาที่นํามาใชไดกับบทบาทที่บุคคลไดใหบริการในปกอนที่จะยุติการมีสวนรวมดังกลาว 

540.6 A1 ตัวอยางเชน บุคคลที่เปนผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานมาส่ีป ตอจากนั้นหยุดการปฏิบัติงานไป

สามป จะสามารถกลับมาเปนผูสอบบัญชีหลักในงานสอบบัญชีเดียวกันเปนเวลาตอไดอีกเพียง

สามป (นบัสะสมรวมเปนเจ็ดป) หลังจากนั้นบุคคลนั้นจะตองเวนระยะในการปฏิบัติงาน ตามยอ

หนา R540.14 

R540.7 เพ่ือเปนขอยกเวนของยอหนา R540.5 ผูสอบบัญชีหลัก ผูซึ่งความตอเนื่องมีความสําคัญ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งตอคุณภาพงานสอบบัญชี โดยในกรณีที่เกิดขึ้นไดยากเนื่องจากเหตุการณ

แวดลอมที่ไมคาดคิดลวงหนา ซ่ึงอยูนอกการควบคุมของสํานักงาน และหากผูมีหนาที่กํากับดูแล
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ใหความเห็นพองดวย อาจตองไดรับอนุญาตใหทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีหลักเพ่ิมอกีหนึ่งป ตราบ

เทาที่อปุสรรคตอความเปนอิสระถูกขจัด หรือลดใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

540.7 A1 ตัวอยางเชน ผูสอบบัญชีหลักอาจตองดํารงบทบาทนั้นในกลุมผูปฏิบตัิงานสอบบัญชีตอไปไดอีก

ไมเกินหน่ึงป ในเหตุการณแวดลอมท่ีเกิดจากเหตุการณท่ีไมคาดคิดลวงหนา เชน การหมุนเวียน

ตามขอกําหนดไมสามารถเปนไปได เนื่องจากอาจเกิดกรณีเจ็บปวยอยางรายแรงของผูท่ีต้ังใจจะ

ใหเปนผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน ในเหตุการณแวดลอมเชนนี้ สํานักงานจะปรึกษาหารือกับผูมี

หนาที่กํากับดูแลถึงเหตุผลของการไมสามารถหมุนเวียนตามที่วางแผนไว และความจําเปนในการ

ใชมาตรการปองกันใดๆ เพ่ือลดอุปสรรคใดๆ ที่เกิดข้ึน 

R540.8 ถาลูกคางานสอบบัญชีเปล่ียนสถานภาพเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ สํานักงานตอง

คํานึงถึงระยะเวลาที่บุคคลใหบริการแกลูกคางานสอบบัญชีในฐานะผูสอบบัญชีหลักกอนที่ลูกคา

งานสอบบัญชี น้ัน จะเปลี่ยนสถานภาพเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะในการพิจารณา

ชวงเวลาการหมุนเวียน ถาบุคคลนั้นใหบริการแกลูกคาในฐานะผูสอบบัญชีหลักเปนระยะเวลา

สะสมมา 5 ปหรือนอยกวา เม่ือลูกคาเปลี่ยนสถานภาพเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ 

จํานวนปท่ีบุคคลนั้นอาจตองยังคงใหบริการแกลูกคารายนั้นในฐานะผูสอบบัญชีหลักกอนที่จะ

หมุนเวียนออกจากงานใหบริการจะเปนจํานวนเจ็ดป หักดวยจํานวนปท่ีไดใหบริการมาแลว 

เพ่ือเปนขอยกเวนของยอหนา R540.5 ถาบุคคลน้ันไดใหบริการลูกคางานสอบบัญชีในฐานะ

ผูสอบบัญชีหลักเปนระยะเวลาสะสมหกป หรือมากกวานั้น เมื่อลูกคางานสอบบัญชีเปลี่ยน

สถานภาพเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ บุคคลนั้นอาจตองยังคงใหบริการตอเนื่องในฐานะ

ผูสอบบัญชีหลักเปนเวลาไมเกินกวาสองปกอนหมุนเวียนออกจากงานใหบริการ ดวยการเห็นพอง

ของผูมหีนาท่ีกํากับดูแล 

R540.9 เมื่อสํานักงานมีคนเพียงสองสามคน ท่ีมีความรูและประสบการณที่จําเปนในการใหบริการใน

ฐานะผูสอบบัญชีหลักในงานสอบบัญชีของกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ การหมุนเวียนของ

ผูสอบบัญชีหลักอาจไมสามารถเปนไปได เพื่อเปนขอยกเวนของยอหนา R540.5 ถาองคกรกํากับ

ดูแลอิสระในประเทศกําหนดขอยกเวนการหมุนเวียนของผูสอบบัญชีในเหตุการณแวดลอม

ดังกลาว บุคคลนั้นอาจตองยังคงเปนผูสอบบัญชีหลักไดมากกวาเจ็ดปเพื่อใหเปนไปตามขอยกเวน

ดังกลาว ท้ังนี้ ถาหากวาองคกรกํากับดูแลอิสระมีขอกําหนดเฉพาะเจาะจงอื่นที่ตองนํามาใช เชน 

ระยะเวลาท่ีผูสอบบัญชีหลักอาจตองไดรับการยกเวนการหมุนเวียน หรือการสอบทานจาก

ภายนอกที่เปนอิสระอยางสม่ําเสมอ  

ขอควรพิจารณาอื่น ๆ ที่เก่ียวกับชวงเวลาในการปฏิบัติงาน 
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R540.10 ในการประเมินอุปสรรคที่เกิดจากความสัมพันธที่ยาวนานกับงานสอบบัญชี สํานักงานตองให

ความสําคัญโดยเฉพาะกับบทบาทที่บุคคลนั้นปฏิบัติและระยะเวลาที่บุคคลนั้นเก่ียวของกับ

งานสอบบัญชีกอนที่บุคคลนั้นจะเปล่ียนสถานภาพเปนผูสอบบัญชีหลัก 

540.10 A1 อาจมีหลายสถานการณที่สํานักงานใชกรอบแนวคิดสรุปวาเปนการไมเหมาะสมสําหรับบุคคลที่

เปนผูสอบบญัชีหลักที่จะปฏิบัติหนาที่ตอไปในบทบาทดังกลาว แมวาระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาท่ีใน

การเปนผูสอบบัญชีหลักจะนอยกวาเจ็ดป 

การเวนระยะในการปฏิบัติงาน 

R540.11 ถาบุคคลทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานมาเปนเวลาเจ็ดปสะสม การเวนระยะในการ

ปฏิบัติงานตองเปนหาปตอเนื่องกัน 

R540.12 ในกรณีที่บุคคลไดรับการแตงต้ังใหเปนผูรับผิดชอบในการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบ

บัญชี และไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะดังกลาวเปนเวลาเจ็ดปสะสม การเวนระยะในการปฏิบัติงาน

ตองเปนสามปตอเน่ืองกัน 

R540.13 ถาบุคคลทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีหลักนอกจากหนาที่ที่กําหนดไวในยอหนา R540.11 และ 

R540.12 เปนเวลาเจ็ดปสะสม การเวนระยะในการปฏิบัติงานตองเปนสองปตอเนื่องกัน 

การใหบริการท่ีรวมบทบาทในฐานะผูสอบบัญชหีลัก 

R540.14 ถาบุคคลปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่รวมบทบาทผูสอบบัญชีหลักและใหบริการในฐานะผูสอบบัญชีที่

รับผิดชอบงานตั้งแต ส่ีปสะสมหรือมากกวา การเวนระยะในการปฏิบัติงานตองเปนหาป

ตอเนื่องกัน 

R540.15 ขึ้นอยูกับยอหนา R540.16 (ก) ถาบุคคลปฏิบัติหนาท่ีในฐานะที่รวมบทบาทผูสอบบัญชหีลักและ

ใหบริการในฐานะผูสอบบัญชีหลักผูรับผิดชอบในการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 

ต้ังแตสี่ปสะสมหรือมากกวา การเวนระยะในการปฏิบัติงานตองเปนสามปตอเนื่องกัน 

R540.16 ถาบุคคลปฏิบัติหนาท่ีในฐานะที่รวมบทบาทผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานและผูรับผิดชอบในการ

สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี ต้ังแตส่ีปสะสมหรือมากกวาในระหวางชวงเวลาใน

การปฏิบัติงาน การเวนระยะในการปฏิบัติงานตอง 

(ก) เพ่ือเปนขอยกเวนของยอหนา R540.15 เปนเวลาหาปตอเนื่องกันเมื่อบุคคลนั้นเปนผูสอบ

บัญชีที่รบัผิดชอบงานมาสามปหรอืมากกวาน้ัน หรือ 

(ข) เปนเวลาสามปตอเนื่องกันในกรณีของการรวมกับบทบาทอ่ืน ๆ 

R540.17 ถาบุคคลที่ปฏิบัติงานรวมกับบทบาทใดของผูสอบบัญชีหลัก นอกจากที่ระบุไวในยอหนา 

R540.14 ถึง R540.16 การเวนระยะในการปฏิบัติงานตองเปนสองปตอเนื่องกัน 
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การใหบริการของสํานักงานกอนหนา 

R540.18 ในการกําหนดจํานวนปที่บุคคลเปนผูสอบบัญชีหลักตามที่ กําหนดไวในยอหนา R540.5 

ระยะเวลาของความสัมพนัธ ถามีผลเกี่ยวของ ตองรวมถึงเวลาในขณะท่ีบคุคลนั้นเปนผูสอบบัญชี

หลักของงานนั้น ของสํานักงานกอนหนาดวย 

การเวนระยะในการปฏิบัติงานที่สั้นกวา ตามที่กฎหมายหรือขอบังคับกําหนด 

R540.19 ในกรณีที่องคกรนิติบัญญัติหรือองคกรกํากับดูแล (หรือองคกรท่ีไดรับอนุญาตหรือไดรับการ

ยอมรับจากองคกรนิติบัญญัติหรือองคกรกํากับดูแลน้ัน) ได กําหนดการเวนระยะในการ

ปฏิบัติงาน สําหรับผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานที่มีระยะเวลานอยกวา 5 ปตอเนื่องกัน จาํนวนป

ท่ีสูงกวาชวงเวลานั้นหรือสามป อาจตองนํามาทดแทนการเวนระยะในการปฏิบัติงานหาป

ตอเน่ืองกัน ที่กําหนดไวในยอหนา R540.11, R540.14 และ R540.16 (ก) ถาแมนวาชวงเวลาใน

การปฏิบัติงานท่ีใชไดไมเกนิเจ็ดป 

ขอจํากัดในการปฏิบัติงานในชวงการเวนระยะในการปฏิบัติงาน 

R540.20 ในชวงการเวนระยะในการปฏิบัติงาน บุคคลตองไม 

(ก) เปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงาน หรือใหการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีนั้น 

(ข) ใหคําปรึกษากลุมผูปฏิบัติงานหรือลูกคาเกี่ยวกับประเด็นทางเทคนิค หรือประเด็น รายการ

หรือเหตุการณตาง ๆ เฉพาะอุตสาหกรรม ที่มีผลกระทบตองานสอบบัญชนีั้น (นอกจากการ

ปรึกษาหารอืกับกลุมผูปฏิบัติงานท่ีจํากัดเฉพาะงานที่ปฏิบัติอยูหรือขอสรุปที่ไดรับในปที่แลว

ของบุคคลนั้นในชวงเวลาในการปฏิบัติงานที่ยังคงมีความเก่ียวของกับการสอบบัญช)ี 

(ค) เปนผูรับผิดชอบในการนําหรือประสานงานบริการทางวิชาชีพที่ใหโดยสํานักงาน หรือ

สํานักงานเครือขายใหกับลูกคางานสอบบัญชี หรือกํากับดูแลความสัมพันธระหวางสํานักงาน 

หรือสํานักงานเครือขาย กับลกูคางานสอบบัญชี หรือ 

(ง) ปฏิบัติงานในบทบาทอ่ืน หรือกิจกรรมอ่ืนที่ไมไดกลาวถึงขางตนเก่ียวกับลกูคางานสอบบัญชี 

รวมถึงการใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นซึ่งจะสงผลตอบคุคลนั้น 

(1) การมีปฏิสัมพันธที่มีนัยสําคัญหรือบอยคร้ังกับเจาหนาที่บริหารอาวุโสหรือผูมีหนาที่

กํากับดูแล หรือ 

(2) การใชอิทธิพลโดยตรงตอผลลัพธของงานสอบบัญช ี

540.20 A1 ขอกําหนดของยอหนา R540.20 ไมไดมีไวเพื่อปองกันไมใหบุคคลน้ันเขารับตําแหนงผูนําใน 

สํานักงาน หรือ สํานักงานเครือขาย เชน หุนสวนผูจัดการ (ประธานเจาหนาที่บริหารหรือ

เทยีบเทา) ของสํานักงาน 
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 หมวด 600 การใหบริการงานท่ีไมใหความเช่ือมั่นกับลูกคางานสอบบัญชี  

คํานํา 

600.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดท่ีกําหนด

ไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจดัการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

600.2 สํานักงาน และ สํานักงานเครือขายอาจใหบริการงานท่ีไมใหความเชื่อม่ันหลากหลายประเภท

แกลูกคางานสอบบัญชี ที่สอดคลองกับทักษะและความชํานาญ การใหบริการงานที่ไมให

ความเชื่อมั่นแกลูกคางานสอบบัญชีอาจทําใหเกิดอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน 

และอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

600.3 หมวดนี้กําหนดขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่เก่ียวของในการใชกรอบแนวคิด 

เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระในเวลาท่ีใหบริการงานที่ไมใหความ

เชื่อมั่นแกลูกคางานสอบบัญชี  

      หมวดยอยที่ตามมา กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

เมื่อสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นบางอยางแกลูกคา

งานสอบบัญชีและบงชี้ประเภทของอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากผลดังกลาวน้ัน หมวดยอยบาง

หมวดรวมขอกําหนดท่ีหามไวอยางชัดเจน ไมใหสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายใหบริการ

บางอยางแกลูกคางานสอบบญัชีในเหตุการณแวดลอมบางกรณี เพราะวาอปุสรรคท่ีเกิดนั้นไม

สามารถใชมาตรการปองกนัจัดการได 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ท่ัวไป 

R600.4 กอนที่สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายจะรับงานใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นแกลูกคา

งานสอบบัญชี สํานักงานตองตัดสินวาการใหบริการดังกลาวอาจทําใหเกิดอุปสรรคตอความ

เปนอิสระหรือไม 

600.4 A1 ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในหมวดนี้ชวยสํานักงานในการวิเคราะหการบริการ

งานท่ีไมใหความเชื่อมั่นบางประเภทและอุปสรรคท่ีเก่ียวของที่อาจเกิดขึ้น เมื่อสํานักงานหรือ

สํานักงานเครือขายรับงานหรือใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อม่ันแกลูกคางานสอบบัญช ี

600.4 A2 พัฒนาการท้ังหลาย เชน การดําเนินธุรกิจใหม ๆ วิวัฒนาการของตลาดการเงิน และการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหไมสามารถกําหนดรายการที่ครอบคลุมทุกรายการ

บริการงานท่ีไมใหความเชื่อมั่น ซ่ึงอาจใหบริการกับลูกคางานสอบบัญชีได ดังนั้นประมวล
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จรรยาบรรณจึงไมรวมรายการอยางละเอียดของบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นแกลูกคา

งานสอบบัญช ี

 

การประเมินอุปสรรค 

600.5 A1 ปจจัยที่เก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใหบริการงานท่ีไมใหความ

เชื่อมั่นแกลูกคางานสอบบัญชี รวมถึง 

● ลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงคของบริการ 

● ระดบัของความเชื่อม่ันที่ใหกับผลลพัธของบริการ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการสอบบัญช ี

● สภาพแวดลอมทางกฎหมายและกฎระเบียบของบริการที่ให 

● ผลลัพธของบริการจะกระทบตอเร่ืองที่สะทอนในงบการเงินที่สํานักงานแสดงความเห็น

หรือไม และถาม ี

o ขอบเขตที่ผลลพัธของบริการจะมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงิน 

o ระดับของการใชความเห็นสวนตวั ท่ีเกี่ยวกับการตัดสินใจในจํานวนเงินหรือวิธีปฏิบัติ

ที่เหมาะสม สําหรบัเร่ืองที่สะทอนในงบการเงิน 

● ระดับความชํานาญของฝายบริหารและพนกังานของลูกคาที่เก่ียวกับประเภทของบริการ

ที่ให 

● ขอบเขตของการมีสวนรวมของลูกคาในการตัดสนิใจใชดุลยพินิจในเร่ืองที่มีนัยสําคัญ 

● ลักษณะและขอบเขตของผลกระทบของบริการ (ถามี) ในระบบที่ผลิตขอมูลที่เปนสวน

สําคัญของระบบของลูกคา: 

o รายการบัญชีหรืองบการเงินที่สาํนักงานจะแสดงความเห็น 

o การควบคมุภายในที่เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน 

 ลูกคาเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะหรือไม ตัวอยางเชน การใหบริการงานที่ไมให

ความเชื่อมั่นแกลูกคางานสอบบัญชีที่เปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะอาจถูกเขาใจได

วา กอใหเกิดอุปสรรคในระดับท่ีสงูขึ้น 

600.5 A2 หมวดยอย 601 ถึง 610 รวมถึงตัวอยางของปจจัยเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของในการประเมินระดับ

ของอุปสรรคที่เกิดจากการใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่น ที่กําหนดไวในหมวดยอย

เหลานั้น 

สาระสําคัญในงบการเงิน 

600.5 A3 หมวดยอย 601 ถึง 610 อางอิงถึงสาระสําคัญในงบการเงินของลูกคางานสอบบัญชี แนวคิด

เร่ือง สาระสําคัญ ในการสอบบัญชีมีระบุไวใน TSA 320 ความมีสาระสําคัญในการวางแผน
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และการปฏิบัติงานสอบบัญชี และใน การสอบทาน ใน TSRE 2400 (ปรับปรุง) งานการสอบ

ทานงบการเงินในอดีต การตัดสินใจถึงสาระสําคัญเก่ียวกับการใชดุลยพินิจทางวิชาชีพและ

การไดรับผลกระทบท้ังปจจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อีกทั้งยังรวมถึงผลกระทบจาก

มุมมองของความตองการขอมูลทางการเงินของผูใช 

การให บริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่น หลายประเภทแกลูกคางานสอบบัญชีรายเดียวกัน 

600.5 A4 สํานักงานหรือ สํานักงานเครือขายอาจให บริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่น หลายประเภท แก

ลูกคางานสอบบัญชีรายเดียว ในเหตุการณแวดลอมเหลานี้ การพิจารณาถึงผลกระทบรวม

ของอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการใหบริการเหลานั้นสัมพันธกับการประเมินอุปสรรคของ

สํานักงาน 

การจัดการอุปสรรค 

600.6 A1 หมวดยอย 601 ถึง 610 รวมถึงตัวอยางการกระทํา และมาตรการปองกัน ที่อาจจัดการ

อุปสรรคตอความเปนอิสระที่เกิดจากการให บริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่น เมื่ออุปสรรคไม

อยูในระดับท่ียอมรับได ตัวอยางเหลานี้ไมครอบคลุมรายละเอยีดทั้งหมด 

600.6 A2 หมวดยอยบางหมวดรวมถึงขอกําหนดที่หามไวอยางชัดเจน ไมใหสํานักงานหรือสํานักงาน

เครือขายใหบริการบางอยางกับลูกคางานสอบบัญชีในเหตุการณแวดลอมบางกรณี เพราะวา

อุปสรรคที่เกิดนั้นไมสามารถใชมาตรการปองกันจัดการได 

600.6 A3 ยอหนา 120.10 A2 รวมถึงคําอธิบายของมาตรการปองกัน ในกรณีการใหบริการงานท่ีไมให

ความเชื่อมั่นแกลูกคางานสอบบัญชี มาตรการปองกันเปนการกระทํา มาตรการเดียวหรือ

หลายมาตรการรวมกันก็ได ที่สํานักงานนํามาใชอยางมีประสิทธิผลเพ่ือลดอุปสรรคตอความ

เปนอิสระใหอยูในระดับที่ยอมรับได ในสถานการณบางอยาง เมื่ออุปสรรคที่เกิดจากการให 

บริการงานที่ไมใหความเชื่อม่ัน แกลูกคางานสอบบัญชี อาจไมมีมาตรการปองกันใดๆ 

นํามาใชได ในสถานการณเชนนี้  การนํากรอบแนวคิดในหมวด 120 มาใช กําหนดให

สํานักงานตองปฏิเสธหรือยุติการให บริการงานท่ีไมใหความเชื่อมั่น หรือการให บริการ

งานสอบบัญช ี

ขอหามในการปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบเย่ียงผูบริหาร 

R600.7 สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหารใหกับลูกคา

งานสอบบัญช ี

600.7 A1 ความรับผิดชอบของผูบริหารเกี่ยวของกับการควบคุม การนําและกําหนดทิศทางของกิจการ 

รวมถึงการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดหา การใช และการควบคุมทรัพยากรมนุษย ทรัพยากร

ทางการเงิน ทรัพยากรทางเทคโนโลยี ทรัพยากรทางกายภาพ และทรัพยากรท่ีไมมตีัวตน 
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600.7 A2 การให บริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นแกลูกคางานสอบบัญชี ทําใหเกิดอุปสรรคจากการสอบ

ทานผลงานตนเอง และอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน ถาสํานักงานหรือสํานักงาน

เครือขายปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหารเมื่อใหบริการ การปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบ

เยี่ยงผูบริหาร ยังทําใหเกิดอุปสรรคจากความคุนเคย และอาจเกิดอุปสรรคจากการเปนผูให

การสนับสนุนดวย เพราะวาสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายเร่ิมมีมุมมองและผลประโยชน

ไปในทางเดียวกับผูบริหารมากเกินไป 

600.7 A3 การตัดสินวากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเปนความรับผิดชอบเยี่ยงผูบริหารหรือไม ขึ้นอยูกับ

เหตุการณแวดลอม และตองใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ ตัวอยางของกิจกรรมที่ถือวาเปนความ

รับผิดชอบของผูบริหาร รวมถึง 

 การกําหนดนโยบายและทิศทางเชิงกลยุทธ 

 การจางหรือการเลิกจางพนักงาน 

 การกําหนดทิศทางและการเขารับผิดชอบตอการกระทําของพนักงานในสวนที่เกี่ยวกับ

งานของพนักงานเพ่ือกิจการ 

 การอนุมัติรายการตางๆ 

 การควบคุมหรือการจัดการบัญชีธนาคารหรือการลงทุน 

 การตัดสินใจวาจะปฏิบัติตามขอเสนอแนะใดที่ไดรับจากสํานักงานหรือสํานักงาน

เครือขาย หรือบุคคลที่สามอ่ืน ๆ  

 การรายงานตอผูมีหนาที่กํากับดูแลในนามของผูบริหาร 

 การเขารับผิดชอบใน 

o การจัดทําและการนําเสนองบการเงินที่เปนไปตามกรอบแนวคิดสําหรับการรายงาน

ทางการเงนิ ที่นํามาปรับใชได 

o การออกแบบ การนําไปใช การติดตามประเมินผล หรือการดูแลรักษาการควบคุม

ภายใน 

600.7 A4 การใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ เพื่อชวยผูบริหารของลูกคางานสอบบัญชี ใหปลดเปล้ือง

ความรับผิดชอบของผูบริหาร ไมใชการปฏิบัติหนาที่เยี่ยงผูบริหาร (ตามยอหนา R600.7 ถึง 

600.7 A3) 

R600.8 เพ่ือหลีกเล่ียงการปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหารเมื่อการให บริการงานที่ไมไดใหความ

เชื่อมั่น แกลูกคางานสอบบัญชี สํานักงานตองทําใหเกิดความพอใจวาฝายบริหารของลูกคา

เปนผูรับผิดชอบในการใชดุลยพินิจและการตัดสินใจทั้งหมดอยางเหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงการ

ทําใหแนใจวาฝายจัดการของลกูคา 
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(ก) กําหนดบุคคลซ่ึงมีทักษะ ความรู และประสบการณ ที่เหมาะสมมารับผิดชอบตลอดเวลา 

เกี่ยวกับการตัดสินใจของลูกคาและกํากับดูแลการใหบริการดังกลาว บุคคลดังกลาวควร

มาจากกลุมเจาหนาที่บริหารอาวุโส และตองมีความเขาใจ (เร่ืองตอไปนี้) 

(1) วัตถุประสงค ลกัษณะและผลจากการบริการ และ 

(2) ความรับผิดชอบตามลําดับของลูกคา และสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย  

(3) อยางไรก็ตามบุคคลดังกลาวไมจําเปนตองมีความเชี่ยวชาญที่จะปฏิบัติ หรือทําซ้ําซ่ึง

บริการนั้น 

(ข) ใหการกํากับดูแลบริการ และประเมินความเพียงพอของผลของการใหบริการตาม

วัตถุประสงคของลูกคา 

(ค) ยอมรับความรับผิดชอบตอการกระทํา ถาม ีที่เกิดขึ้นจากผลของการบริการ 

การใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นแกลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงตอมาเปล่ียนเปนกิจการที่มีสวนไดเสยี

สาธารณะ 

R600.9 งานที่ไมใหความเชื่อมั่นท่ีใหบริการทั้งในปจจุบันและกอนหนานี้แกลูกคางานสอบบัญชีโดย

สํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย จะรอมชอมความเปนอิสระของสํานักงานเมื่อลูกคา

งานสอบบัญชีเปลี่ยนเปนกิจการที่มสีวนไดเสียสาธารณะ เวนแต 

(ก) บริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นกอนหนานี้เปนไปตามขอกําหนดของหมวดนี้ท่ีเก่ียวกับ

ลูกคางานสอบบญัชีซึ่งเปนกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ 

(ข) บริการงานที่ไมใหความเชื่อม่ันที่อยูในระหวางดําเนินการ ซึ่งไมไดรับอนุญาตภายใต

หมวดนี้ สําหรับลูกคางานสอบบัญชีซึ่งเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะตองยุติกอน 

หรือโดยเร็วที่สุดเทาท่ีปฏิบัติไดหลังจากที่ลูกคาเปล่ียนเปนกิจการที่มีสวนไดเสีย

สาธารณะ และ 

(ค) สํานักงานไดจัดการกบัอุปสรรคที่เกิดขึ้นซึ่งไมอยูในระดับท่ียอมรับได 

ขอควรพิจารณาสําหรับกิจการท่ีเก่ียวของกันบางประเภท 

R600.10 หมวดนี้ประกอบดวยขอกําหนดที่หามไมให สํานักงานและสํานักงานเครือขาย ปฏิบัติหนาที่

รับผิดชอบเย่ียงผูบริหาร หรือใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นบางอยางแกลูกคางานสอบ

บัญชี เพื่อเปนขอยกเวนขอกําหนดดังกลาว สํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย อาจตอง

ปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหาร หรือใหบริการงานท่ีไมใหความเชื่อมั่นบางอยางซึ่งอาจ

ไมไดรับอนุญาตแกกิจการท่ีเก่ียวของกันดังตอไปนี้ ของลูกคาซึ่งสํานักงานจะแสดงความเห็น

ตองบการเงนิ 

(ก) กิจการที่ควบคุมลูกคาโดยตรงหรือโดยออม 
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(ข) กิจการที่มีผลประโยชนทางการเงินโดยตรงในลูกคาถากิจการนั้นมีอิทธิพลอยางมี

นัยสําคัญตอลูกคาและผลประโยชนในลูกคามีสาระสาํคัญตอกิจการนั้น หรือ 

(ค) กิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับลูกคา 

โดยตองบรรลุเงื่อนไขตอไปนี้ทั้งหมด 

(1) สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายไมแสดงความเห็นตองบการเงินของกิจการที่เก่ียวของ

กัน 

(2) สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายไมปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบเย่ียงผูบริหาร ไมวาโดยตรง

หรือโดยออม ในกิจการที่สํานักงานจะแสดงความเห็นตองบการเงินนั้น 

(3) บริการไมทําใหเกิดอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง เนื่องจากผลของบริการจะไม

ขึ้นกับวิธีการตรวจสอบ และ 

(4) สํานักงานไดจัดการกับอุปสรรคอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึนซ่ึงไมอยูในระดับท่ียอมรับได ที่เกิดขึ้นจาก

การใหบริการดังกลาว 

หมวดยอย 601 – การใหบริการบัญชีและจัดทําบัญชี 

คํานํา 

601.1 การใหบริการบัญชีและจัดทําบัญชีแกลูกคางานสอบบัญชี อาจทําใหเกิดอุปสรรคจากการ

สอบทานผลงานตนเอง 

601.2 นอกจากขอกําหนดเฉพาะ และคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในหมวดยอยนี้ ขอกําหนดและ

คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนา 600.1 ถึง R600.10 เก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิด

เม่ือใหบริการบัญชีและจัดทําบญัชีแกลกูคางานสอบบัญชี 

หมวดยอยนี้รวมขอกําหนดที่หามไมใหสํานักงานและสํานักงานเครือขาย ใหบริการบัญชีและ

จัดทําบัญชีแกลูกคางานสอบบัญชีในเหตุการณแวดลอมบางกรณี เพราะวาอุปสรรคที่เกิดข้ึน

ไมสามารถจัดการไดโดยใชมาตรการปองกนั 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย 

601.3 A1 การใหบริการบัญชีและจัดทําบัญชี ประกอบดวยบริการที่มีขอบเขตกวางขวาง เชน 

 การจัดทําบันทึกทางบัญชแีละงบการเงิน 

 การบันทึกรายการ 
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 การใหบริการบัญชีเงินเดือน 

601.3 A2 ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควร ตาม

กรอบแนวคิดการรายงานทางการเงินที่นํามาปรับใช ความรับผิดชอบเหลานี้รวมถึง 

 การกําหนดนโยบายการบัญชี และวิธีปฏิบัติทางบัญชตีามนโยบายดังกลาว 

 การจัดทํา หรือการเปลี่ยนเอกสารเบื้องตน หรือการออกขอมูลแรกเร่ิม ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสหรือรูปแบบอื่น เพื่อเปนหลักฐานการเกิดข้ึนของรายการ ตัวอยางรวมถึง 

o  คําสั่งซ้ือ 

o บันทึกเวลาทํางาน 

o คําส่ังซ้ือสินคาจากลูกคา 

 การเร่ิม หรือการเปลี่ยนรายการในสมุดรายวัน 

 การกําหนดหรือการอนุมัติการจัดประเภทบญัชีของรายการ 

601.3 A3 ในกระบวนการตรวจสอบจําเปนตองมีการพูดคุยระหวางสํานักงานกับผูบริหารของลูกคา

งานสอบบัญชี ซึ่งอาจเกี่ยวของกับ : 

 การใชมาตรฐานการบัญชี หรือนโยบายการบัญชีและขอกําหนดในการเปดเผยขอมูลงบ

การเงิน 

 การประเมินความเหมาะสมของการควบคุมทางการเงินและการบัญชี และวิธีการที่ใชใน

การกําหนดจํานวนท่ีแสดงเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สิน 

 การเสนอรายการปรับปรุงบัญช ี

กิจกรรมเหลานี้ไดรับการพิจารณาวาเปนสวนปกติสวนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบ และ

โดยปกติไมทําใหเกิดอุปสรรคตราบเทาที่ลูกคาเปนผูรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการจัดทํา

บัญชีและงบการเงิน 

601.3 A4 ในทํานองเดียวกัน ลูกคาอาจขอความชวยเหลือทางเทคนิคจากสํานักงานในเร่ืองตางๆ เชน

การแกไขปญหาการกระทบยอดรายการบัญชี หรือการวิเคราะหและการรวบรวมขอมูลเพื่อ

รายงานตอหนวยราชการ นอกจากนี้ลูกคาอาจขอคําแนะนําทางเทคนิคเกี่ยวกับประเด็นทาง

บัญชี เชน การแปลงงบการเงินท่ีมีอยู ซึ่งจัดทําตามกรอบแนวคิดสําหรับรายงานทางการเงิน

หนึ่งใหเปนกรอบแนวคิดอ่ืน ตัวอยางรวมถึง 

 ปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุมกิจการ 

 การเปลี่ยนผานไปสูกรอบแนวคิดสําหรับรายงานทางการเงินที่แตกตางไป เชน มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 
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 โดยท่ัวไปการใหบริการดังกลาว ไมทําใหเกิดอุปสรรคถาสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย 

ไมไดปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหารของลูกคา 

การใหบริการบัญชีและจัดทําบัญชีซ่ึงเปนแบบประจําหรืองานประมวลผลอยางงาย 

601.4 A1 การใหบริการบัญชีและจัดทําบัญชีซ่ึงเปนแบบประจําหรืองานประมวลผลอยางงายที่ไมตอง

ใชหรือใชดุลยพินิจทางวิชาชีพเพียงเล็กนอย ตัวอยางของบริการเหลาน้ีคือ 

 การจัดทําการคํานวณหรือรายงานบัญชีเงินเดือนตามขอมูลแรกเร่ิมท่ีลูกคาใหมาเพื่อ

อนุมัติและทําจายโดยลูกคา 

 การบันทึกรายการที่เกิดขึ้นประจําซึ่งจํานวนเงินสามารถกําหนดไดงายจากเอกสาร

เบื้องตนหรือขอมูลแรกเร่ิม เชน คาสาธารณูปโภคที่ลูกคาไดตัดสินใจหรืออนุมัติการจัด

ประเภทบัญชีที่เหมาะสม 

 การคํานวณคาเส่ือมราคาของสินทรัพยถาวรเมื่อลูกคาตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายการบัญชี

และการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือ 

 การผานรายการตามรหัสที่ลูกคากําหนดเขาบัญชีแยกประเภททั่วไป 

 การผานรายการท่ีไดรับอนุมัติจากลูกคาไปสูงบทดลอง 

 การจัดทํางบการเงินตามขอมูลในงบทดลองที่ไดรับการอนุมัติจากลูกคา และการจัดทํา

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวของตามบันทึกท่ีไดรับอนุมัติจากลกูคา 

ลกูคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ 

R601.5 สํานักงาน หรือสํานักงานเครือขายตองไมใหบริการบัญชีและจัดทําบัญชีแกลูกคางานสอบ

บัญชีซึ่งไมเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ รวมถึงการจัดทํางบการเงินท่ีสํานักงานจะ

แสดงความเห็น หรือการจัดทําขอมูลทางการเงินที่เปนเกณฑในการจัดทํางบการเงินดังกลาว 

เวนแต 

(ก) บริการเปนแบบประจําหรืองานประมวลผลอยางงาย 

(ข) สํานักงานจัดการกับอุปสรรคซ่ึงไมอยูในระดับท่ียอมรับได ท่ีเกิดขึ้นจากการใหบริการ

ดังกลาว 

601.5 A1 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากการสอบทาน

ผลงานตนเอง เมื่อใหบริการบัญชีและจัดทําบัญชีซึ่งเปนแบบประจําหรืองานประมวลผลอยาง

งายแกลูกคางานสอบบัญชีรวมถึง 

 การใชผูประกอบวิชาชีพซ่ึงไมไดเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี เพ่ือใหบริการนั้น 
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 การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสมซ่ึงไมเก่ียวของกับการใหบริการบัญชีและจัดทําบัญชี 

ทําการสอบทานงานสอบบัญชี หรืองานใหบริการนั้น 

ลกูคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสยีสาธารณะ 

R601.6 ขึ้นอยูกับยอหนา R601.7 สํานักงาน หรือสํานักงานเครือขายตองไมใหบริการบัญชีและจัดทํา

บัญชีแกลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ รวมถึงการจัดทํางบ

การเงินท่ีสํานักงานจะแสดงความเห็น หรือการจัดทําขอมูลทางการเงินที่เปนเกณฑในการ

จัดทํางบการเงินดังกลาว  

R601.7 เพื่อเปนขอยกเวนของยอหนา R601.6 สํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย อาจตองใหบริการ

บัญชีและจัดทําบญัชีซ่ึงเปนแบบประจําหรืองานประมวลผลอยางงาย แกสวนงานหรือกิจการ

ที่เก่ียวของกันของลูกคางานสอบบัญชีซึ่งเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ ถาบุคลากรที่

ใหบริการไมไดเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี และ 

(ก) สวนงานหรือกิจการที่เก่ียวของกันซึ่งไดรับบริการนั้น โดยรวมไมมีสาระสําคัญตองบ

การเงินที่สํานักงานจะแสดงความเห็น หรือ 

(ข) บริการนั้นเก่ียวกับเร่ืองที่โดยรวมไมมีสาระสําคัญตองบการเงินของสวนงานหรือกิจการที่

เก่ียวของกัน 

หมวดยอย 602 – บริการดานการบริหาร 

คํานํา 

602.1 การใหบริการดานการบริหารแกลูกคางานสอบบัญชีมักไมกอใหเกดิอุปสรรค 

602.2 นอกจากคําอธิบายการนําไปปฏิบัติเฉพาะที่แสดงอยูในหมวดยอยน้ี ขอกําหนดและคําอธิบาย

การนําไปปฏิบัติในยอหนา 600.1 ถึง R600.10 เก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิดเมื่อ

ใหบริการดานการบริหาร 

คําอธิบายการนําไปปฏิบัติ 

ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย 

602.3 A1 บริการดานการบริหารเก่ียวของกับการใหความชวยเหลือลูกคาเก่ียวกับงานแบบประจําหรือ

งานประมวลผลอยางงายในการดําเนินงานตามปกติ บริการดังกลาวไมตองใชหรือใชดุลย

พินจิทางวิชาชีพเพียงเล็กนอย และมีลักษณะเปนงานธุรการ 

602.3 A2 ตัวอยางบริการดานการบริหาร รวมถึง 

 บริการงานพิมพตามคําส่ังงาน 
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 การจัดเตรียมแบบฟอรมการบริหารหรือแบบฟอรมตามกฎหมายเพ่ือใหลูกคาอนุมัติ 

 การนําสงแบบฟอรมดังกลาวตามคําสั่งของลูกคา 

 การติดตามประเมินผลวันที่ถึงกําหนดตางๆ ตามกฎหมายในการยื่นแบบฟอรม และให

คําแนะนํา(ปรึกษา) ลูกคางานสอบบัญชีเกี่ยวกับวันถึงกําหนดตางๆ ดังกลาว 

หมวดยอย 603 - บริการประเมินมูลคา 

คํานํา 

603.1 การใหบริการประเมินมูลคาแกลูกคางานสอบบัญชีอาจทําใหเกิดอุปสรรคจากการสอบทาน

ผลงานตนเองหรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน 

603.2 นอกจากขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในหมวดยอยนี้ ขอกําหนดและ

คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนา 600.1 ถึง R600.10 เก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิด

เม่ือใหบริการประเมินมูลคาแกลูกคางานสอบบัญช ีหมวดยอยนี้รวมถึงขอกําหนดท่ีหามไมให 

สํานักงานและสํานักงานเครือขายใหบริการประเมินมูลคาบางประเภทแกลูกคางานสอบบัญชี

ในเหตุการณแวดลอมบางกรณีเพราะวาอุปสรรคที่เกิดข้ึนนั้นไมสามารถจัดการไดโดยใช

มาตรการปองกัน 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย 

603.3 A1 การประเมินมูลคาประกอบดวยการกําหนดสมมติฐานเก่ียวกับการพัฒนาในอนาคต การใช

วิธีการและเทคนิคที่เหมาะสม และการรวมกันของทั้งสองเร่ืองเพื่อคํานวณหามูลคาบางมูลคา 

หรือชวงของมูลคาของสินทรัพย หนี้สิน หรอืของธุรกิจโดยรวม 

603.3 A2 ถาสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายไดรับการรองขอใหชวยทําการประเมินมูลคาใหลูกคา

งานสอบบัญชีในดานภาระเก่ียวกับการรายงานภาษีหรือเพื่อวัตถุประสงคการวางแผนภาษี 

และผลของการประเมินมูลคาจะไมกระทบโดยตรงตองบการเงิน ยอหนา 604.9 A1 ถึง 

604.9 A5 กาํหนดคาํอธิบายการนาํไปปฏิบัติเก่ียวกับการใหบริการดังกลาว  

603.3 A3 ปจจัยท่ีเก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรืออุปสรรค

จากการเปนผูใหการสนับสนุน ที่เกิดจากการใหบริการประเมินมูลคาแกลูกคางานสอบบัญชี 

รวมถึง 

 การใชและวตัถุประสงคของรายงานการประเมนิมูลคา 

 จะตองเผยแพรรายงานการประเมินมูลคาตอสาธารณะหรือไม 
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 ขอบเขตของการมีสวนรวมของลูกคาในการตัดสินใจและอนุมัติวิธีการประเมินมูลคาและ

เร่ืองอื่นที่มีนยัสําคัญในการใชดุลยพินิจ 

 ระดับของการใชความเห็นสวนตัวท่ีมีอยูในรายการการประเมินมูลคาที่เก่ียวของกับ

มาตรฐานหรือวิธีการท่ีกําหนด 

 การประเมินมูลคาจะมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงินหรือไม 

 ขอบเขตและความชัดเจนของการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการประเมินมูลคาในงบการเงิน 

 ระดับของการพ่ึงพาเหตุการณในอนาคตที่มีลักษณะที่อาจทําใหเกิดความผันผวนอยางมี

นัยสําคัญในจํานวนเงินที่เก่ียวของ 

603.3 A4 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจดัการอุปสรรคตางๆ รวมถึง 

 การใชผูประกอบวิชาชีพซ่ึงไมไดเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีทําการใหบริการ 

อาจจัดการอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการ

สนับสนุน 

 การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสมซึ่งไมไดเก่ียวของกับการใหบริการ(งานประเมินมูลคา) 

สอบทานงานสอบบัญชีหรือบริการที่ให อาจจัดการอุปสรรคจากการสอบทานผลงาน

ตนเอง 

ลกูคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ 

R603.4 สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายจะตองไมใหบริการประเมินมูลคาแกลูกคางานสอบบัญชีซ่ึง

เปนกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ ถา 

(ก) การประเมินมูลคาเกี่ยวของกับระดับความมีนัยสําคญัของการใชความเห็นสวนตัว และ 

(ข) การประเมินมูลคาจะมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินท่ีสํานักงานจะแสดง

ความเห็น 

603.4 A1 การประเมินมูลคาบางอยางไมเก่ียวของกับระดับความเปนสวนตัวที่มีนัยสําคัญ อาจเปนไปได

วากรณีสมมติฐานที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายหรือขอบังคับหรือเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปและเมื่อ

ขั้นตอนและวิธีการที่จะใชเปนไปตามมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปหรือตามที่กฎหมายหรือ

ขอบังคับกําหนด ในกรณีดังกลาวผลลัพธของการประเมินมูลคาที่ดําเนินการโดยคูสัญญาสอง

ฝายหรือมากกวาน้ันมีแนวโนมที่จะไมแตกตางกันอยางเปนสาระสําคัญ 
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ลกูคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสยีสาธารณะ 

R603.5 สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมใหบริการประเมินมูลคาแกลูกคางานสอบบัญชีซ่ึง

เปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ ถาบริการประเมินมูลคามีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญใน

รายการใดรายการหนึ่งหรือทุกรายการโดยรวมตองบการเงินที่สํานักงานจะแสดงความเห็น 

[ individually or in the aggregate = รายการใดรายการหนึ่งหรือทุกรายการโดยรวม – 

TSA 320.2] 

หมวดยอย 604 – บริการดานภาษีอากร 

คํานํา 

604.1 การใหบริการดานภาษีอากรแกลูกคางานสอบบัญชีอาจทําใหเกิดอุปสรรคจากการสอบทาน

ผลงานตนเอง หรืออปุสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน 

604.2 นอกจากขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในหมวดยอยนี้ ขอกําหนดและ

คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนา 600.1 ถึง R600.10 เก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิด

เมื่อใหบริการดานภาษีอากรแกลูกคางานสอบบัญชี หมวดยอยน้ีรวมขอกําหนดที่หามไมให

สํานักงานและสํานักงานเครือขาย ใหบริการดานภาษีอากรบางประเภทแกลูกคางานสอบ

บัญชีในเหตุการณแวดลอมบางกรณี เพราะวาอุปสรรคที่เกิดขึ้นไมสามารถจัดการไดโดยใช

มาตรการปองกัน 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย 

604.3 A1 การใหบริการดานภาษีอากรประกอบดวยบริการที่มขีอบเขตกวางขวาง รวมถึงกิจกรรมตางๆ 

เชน 

 การจัดเตรียมแบบแสดงรายการภาษี 

 การคํานวณภาษีเพ่ือวัตถุประสงคในการบนัทึกรายการบัญช ี

 บริการวางแผนภาษี และบริการใหคําปรึกษาอื่นๆ ทางภาษีอากร 

 บริการดานภาษีอากรที่เก่ียวของกบัการประเมินมูลคา 

 การใหความชวยเหลือในการระงับขอพิพาททางภาษีอากร 
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 ในทางปฏิบัติ แมวาหมวดยอยนี้จะเกี่ยวกับประเภทของบริการภาษีอากรแตละประเภท

ตามที่ระบุไวขางตน กิจกรรมที่ เ ก่ียวของในการใหบริการตางๆ ดานภาษีอากรมักมี

ความสัมพันธกัน 

604.3 A2 ปจจัยท่ีเก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการใหบริการภาษีอากรใดๆ แก

ลูกคางานสอบบัญชี รวมถึง 

 ลักษณะเฉพาะของแตละงาน 

 ระดับความชํานาญดานภาษีอากรของพนักงานของลูกคา 

 ระบบซ่ึงหนวยงานจดัเก็บภาษีอากรใชประเมินและจัดการกบัภาษีอากรที่ถูกเรียกเก็บ 

และบทบาทชองสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย ในกระบวนการดังกลาว [เปนระบบ

ในประเทศท่ีผูประกอบการทําความตกลงกับหนวยงานจัดเกบ็ภาษีอากรปตอป วามี

ภาระภาษีเทาใด – ประเทศไทยใชวิธกีารประเมินโดยตนเองSelf-assessment] 

 ความซบัซอนของระบบภาษีที่เก่ียวของและระดบัของดุลยพินิจที่จําเปนในการใช 

การจัดเตรียมแบบแสดงรายการภาษี 

ลกูคางานสอบบัญชีทุกราย 

604.4 A1 การใหบริการจัดเตรียมแบบแสดงรายการภาษีมักไมทําใหเกิดอุปสรรค 

604.4 A2 บริการการจัดเตรียมแบบแสดงรายการภาษีเกี่ยวของกับ 

 การชวยเหลือลูกคาเก่ียวกับภาระในการรายงานทางภาษีอากรโดยการรางและรวบรวม

ขอมูล รวมถึงจํานวนภาษีอากรที่ถึงกําหนดชําระ (มักเปนแบบฟอรมมาตรฐาน) เพื่อนํา

ยื่นตอหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรที่เก่ียวของ 

 การใหคําแนะนําวิธีปฏิบัติในแบบแสดงรายการภาษีอากรสําหรับรายการในอดีตและทํา

การชี้แจงในนามของลูกคางานสอบบัญชี ตอคํารองขอจากหนวยงานจัดเก็บภาษีอากร 

เกี่ยวกับขอมูลและการวิเคราะหเพ่ิมเติม (ตัวอยางเชน การใหคําอธิบายและการ

สนับสนุนทางเทคนิคสําหรับวิธีการที่ลูกคาใช) 

604.4 A3 โดยปกติบริการการจัดเตรียมแบบแสดงรายการภาษีจะใชเกณฑขอมูลจากอดีตและโดย

หลักการจะเก่ียวของกับการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลจากอดีตนั้นตามกฎหมายภาษีอากร

ที่มีอยู รวมถึงวิธีการปฏิบัติที่เปนบรรทัดฐานและเปนที่ยอมรับ นอกจากนี้แบบแสดงรายการ

ภาษียังขึ้นอยูกับกระบวนการใดๆ ในการสอบทาน หรือในการอนุมัติ ที่หนวยงานจัดเก็บภาษี

อากรพิจารณาวาเหมาะสม  
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 การคํานวณภาษีเพ่ือวัตถุประสงคในการบันทึกรายการบัญชี 

ลกูคางานสอบบัญชีทุกราย 

604.5 A1 การเตรียมการคํานวณ หนี้สิน (หรือสินทรัพย) ภาษีเงินไดของงวดปจจบุัน และภาษีเงินไดรอ

การตัดบัญชี สําหรับลูกคางานสอบบัญชี เพ่ือวัตถุประสงคในการบันทึกรายการบัญชีซึ่งจะ

ไดรับการตรวจสอบในภายหลังโดยสํานักงาน ทําใหเกิดอุปสรรคจากการสอบทานผลงาน

ตนเอง 

604.5 A2 นอกจากปจจัยในยอหนา 604.3 A2 แลว ปจจัยที่เกี่ยวกับการประเมินระดับของอุปสรรคที่

เกิดขึ้นเมื่อจัดเตรียมการคํานวณดังกลาวใหกับลูกคางานสอบบัญชี คือ การคํานวณอาจมี

ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญหรือไมตองบการเงินท่ีสาํนักงานจะแสดงความเห็น 

ลกูคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ 

604.5 A3 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากการสอบทาน

ผลงานตนเองดังกลาว เมื่อลูกคางานสอบบัญชีเปนกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ รวมถึง 

 การใชผูประกอบวิชาชีพซ่ึงไมไดเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีเพ่ือใหบริการนั้น 

 การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสมซึ่งไมไดเก่ียวของกับการใหบริการ (การคํานวณภาษี

เพ่ือวัตถุประสงคในการบันทึกรายการบัญชี) สอบทานงานสอบบัญชีหรือบริการที่ให 

ลกูคางานสอบบัญชซีึ่งเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ 

R604.6 สํานักงานหรือสาํนักงานเครือขายตองไมจัดทํา การเตรียมการคํานวณหน้ีสิน (หรือสินทรัพย) 

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สําหรับลูกคางานสอบบัญชีซ่ึงเปน

กิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ เพ่ือวัตถุประสงคในการบันทึกรายการบัญชีซ่ึงมีสาระสําคัญ

ตองบการเงนิ ซ่ึงสํานักงานจะแสดงความเห็น 

604.6 A1 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกันในยอหนา 604.5 A3 เพ่ือจัดการอุปสรรค

จากการสอบทานผลงานตนเองสามารถปรับใชไดกับการเตรียมการคํานวณหนี้สิน (หรือ

สินทรัพย) ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ซึ่งไมเปนสาระสําคัญ

ตองบการเงนิลูกคาซึ่งเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะท่ีสาํนักงานจะแสดงความเห็น 

บริการวางแผนภาษี และบริการใหคําปรึกษาอ่ืนๆ ทางภาษีอากร 

ลกูคางานสอบบัญชีทุกราย 

604.7 A1 การใหบริการวางแผนภาษี และการใหบริการใหคําปรึกษาอื่นๆ ทางภาษีอากรอาจทําใหเกิด

อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองหรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน 
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604.7 A2 บริการวางแผนภาษี และบริการใหคําปรึกษาอ่ืนๆ ทางภาษีอากร ประกอบดวยบริการที่มี

ขอบเขตกวางขวาง เชน การใหคําแนะนําลูกคาในการจดัโครงสรางการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 

เพื่อใหมีประสิทธิภาพดานภาษี หรือการใหคําแนะนําในการนํากฎหมายและขอบังคับใหม

ทางภาษีมาใช 

604.7 A3 นอกจากยอหนา 604.3 A2 ปจจัยที่เกี่ยวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากการสอบทาน

ผลงานตนเองหรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน ที่เกิดจากการใหบริการวางแผน

ภาษี และบริการใหคําปรึกษาอ่ืนๆ ทางภาษอีากรแกลูกคางานสอบบัญชี รวมถึง 

 ระดับของการใชความเห็นสวนตัว ที่เก่ียวกับการตัดสินใจในวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม สําหรับ

คําแนะนําดานภาษีอากรในงบการเงิน 

 วิธปีฏิบติัทางภาษีจะไดรับการสนับสนุนหรือไม จากขอหารือสวนบุคคล หรือ มิฉะนั้น

ไดรับความชัดเจนจากหนวยงานจัดเกบ็ภาษีอากรกอนการจัดทํางบการเงิน  

ตัวอยางเชน คําแนะนําท่ีให ซึ่งเปนผลมาจากการใหบริการวางแผนภาษี และบริการให

คําปรึกษาอื่นๆ ทางภาษีอากร 

o ไดรับการสนับสนุนอยางชดัเจนจากหนวยงานจัดเก็บภาษีอากร หรือบรรทัดฐาน

อื่นๆ  

o เปนการปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับ 

o มีเกณฑในกฎหมายภาษีอากรที่เปนไปไดวาจะมีผลบังคับใช 

 ขอบเขตที่ผลลัพธของคําแนะนําทางภาษีอากรจะกระทบตองบการเงินอยางเปน

สาระสาํคัญ 

 ความมีประสิทธิผลของคําแนะนําทางภาษีอากรขึ้นอยูกับวิธีปฏิบัติทางบัญชีหรือการ

นําเสนอในงบการเงิน และมีขอสงสัยในความเหมาะสมของวิธีปฏิบัติทางบัญชี หรือการ

นําเสนอตามกรอบแนวคดิการรายงานทางการเงินที่เก่ียวของหรือไม 

604.7 A4 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจดัการอุปสรรคดังกลาว รวมถึง 

 การใชผูประกอบวิชาชีพผู ซ่ึงไมไดเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีใหบริการ 

(บริการวางแผนภาษี และบริการใหคําปรึกษาอื่นๆ ทางภาษีอากร) อาจจัดการอุปสรรค

จากการสอบทานผลงานตนเอง หรืออปุสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนนุ 

 การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสมผูซึ่งไมไดเกี่ยวของกับการใหบริการ (บริการวางแผน

ภาษี และบริการใหคําปรึกษาอ่ืนๆ ทางภาษีอากร) สอบทานงานสอบบัญชีหรือบริการที่

ให อาจจัดการอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง 

 การไดรับความเห็นชอบกอนลวงหนาจากหนวยงานจัดเก็บภาษีอากร อาจจัดการ

อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองหรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน 
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เมื่อความมีประสิทธิผลของคําแนะนาํทางภาษีอากรขึ้นอยูกับวิธีปฏิบตัิเฉพาะทางบัญช ีหรือการนําเสนอ 

R604.8 สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมใหบริการวางแผนภาษีและบริการใหคําปรึกษาอ่ืนๆ 

ทางภาษีอากรใหลูกคางานสอบบัญชี เมื่อความมีประสิทธิผลของคําแนะนําทางภาษีอากร

ขึ้นอยูกับวิธีปฏิบัติเฉพาะทางบัญชี หรือการนําเสนองบการเงนิ และ 

(ก) กลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีมีขอสงสัยอยางสมเหตุสมผลเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิธี

ปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวของ หรือการนําเสนอตามกรอบแนวคิดรายงานทางการเงินที่

เก่ียวของ และ 

(ข) ผลลัพธหรือผลท่ีตามมาของคําแนะนําทางภาษีอากรจะมีผลกระทบอยางเปน

สาระสาํคัญตองบการเงินที่สํานักงานจะแสดงความเห็น 

บริการดานภาษีอากรท่ีเก่ียวกับการประเมินมูลคา 

ลกูคางานสอบบัญชีทุกราย 

604.9 A1 การใหบริการประเมินมูลคาดานภาษีอากรแกลูกคางานสอบบัญช ีอาจทําใหเกิดอุปสรรคจาก

การสอบทานผลงานตนเองหรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน 

604.9 A2 สํานักงาน หรือสํานักงานเครือขายอาจใหการบริการประเมินมูลคาเพื่อวัตถุประสงคดานภาษี

อากรเทานั้น ซ่ึงผลของการประเมินไมมีผลกระทบโดยตรงตองบการเงิน (นั่นคือ, งบการเงิน

ไดรับเพียงผลกระทบผานรายการทางบัญชีท่ีเก่ียวกับภาษีอากร) การใหบริการนี้โดยปกติ ไม

ทําใหเกิดอุปสรรคถาผลกระทบตองบการเงินไมมีสาระสําคัญ หรือการประเมินมูลคานั้น

ขึ้นอยูกับการสอบทานจากภายนอกโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรหรือหนวยกํากับดูแลที่

คลายคลึงกนั 

604.9 A3 ถาการประเมินมูลคาซึ่งถูกปฏิบัติเพื่อวัตถุประสงคดานภาษีอากรไมขึ้นอยูกับการสอบทาน

จากภายนอก และผลกระทบเปนสาระสําคัญตองบการเงิน นอกจากยอหนา 604.3 A2 

ปจจัยตอไปนี้เกี่ยวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรือ

อุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน ที่เกิดจากการใหบริการเหลานั้นแกลูกคางานสอบ

บัญชี 

 ขอบเขตที่วิธีการประเมินมูลคา ไดรับการสนับสนุนโดยกฎหมายหรือขอบังคับทางภาษี

อากร บรรทดัฐานอื่นหรือวิธีปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับ 

 ระดบัของการใชความเห็นสวนตัวท่ีมีอยูในการประเมินมูลคา 

 ความนาเชื่อถือและขอบเขตของขอมูลอางองิ 
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604.9 A4 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจดัการอุปสรรคตางๆ รวมถึง 

 การใชผูประกอบวิชาชีพผู ซ่ึงไมไดเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีใหบริการ 

(บริการดานภาษีอากรที่เกี่ยวกับการประเมินมูลคา) อาจจัดการอุปสรรคจากการสอบ

ทานผลงานตนเอง หรืออปุสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนนุ 

 การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสมซ่ึงไมไดเกี่ยวของกับการใหบริการ (บริการดานภาษี

อากรที่เก่ียวกับการประเมินมูลคา) สอบทานงานสอบบัญชีหรือบริการที่ให อาจจัดการ

อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง 

 การไดรับความเห็นชอบกอนลวงหนาจากหนวยงานจัดเก็บภาษีอากร อาจจัดการ

อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองหรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน 

604.9 A5 สํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย อาจใหบริการประเมินมูลคาดานภาษีอากร เพ่ือชวยลูกคา

งานสอบบัญชีในดานภาระเก่ียวกับรายงานภาษี หรือเพื่อวัตถุประสงคการวางแผนภาษีดวย 

ซ่ึงผลของการประเมินจะกระทบโดยตรงตองบการเงิน ในสถานการณดังกลาวใหนํา

ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ ที่กําหนดไวในหมวดยอย 603 เกี่ยวกับบริการ

ประเมินมูลคาไปใช 

การใหความชวยเหลือในการระงับขอพิพาททางภาษีอากร 

ลกูคางานสอบบัญชีทุกราย 

604.10 A1 การใหบริการใหความชวยเหลือในการระงับขอพิพาททางภาษีอากรแกลูกคางานสอบบัญชี 

อาจทําใหเกิดอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองและอุปสรรคจากเปนผูใหการสนับสนุน 

604.10 A2 ขอพิพาททางภาษีอากรอาจถึงจุดที่หนวยงานจัดเก็บภาษีอากรไดแจงลูกคางานสอบบัญชีวา

ขอโตแยงในประเด็นเฉพาะไดถูกปฏิเสธ และท้ังหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรหรือลูกคา อยู

ระหวางการนําขอพิพาทเขาสูการตัดสินใจในกระบวนการท่ีเปนทางการ ตัวอยางเชน ตอ

คณะอนุญาโตตุลาการหรือศาล 

604.10 A3 นอกจากยอหนา 604.3 A2 ปจจัยที่เกี่ยวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากการสอบทาน

ผลงานตนเอง หรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุนที่เกิดจากการใหความชวยเหลือ

ลูกคางานสอบบญัชีในการระงบัขอพิพาททางภาษีอากร รวมถึง 

 บทบาทของฝายบริหารในการระงับขอพิพาท 

 ขอบเขตที่ผลลัพธของขอพิพาทจะมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินที่

สํานักงานจะแสดงความเห็น 

 คําแนะนําที่ให เปนเร่ืองของขอพิพาทหรือไม 
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 ขอบเขตซึ่งเร่ืองดังกลาวไดรับการสนับสนุนโดยกฎหมายหรือขอบังคับทางภาษีอากร 

บรรทัดฐานอ่ืนหรือวิธีปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับ 

 กระบวนการตางๆ ไดดําเนินการตอสาธารณะหรือไม 

604.10 A4 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจดัการอุปสรรคตางๆ รวมถึง 

 การใชผูประกอบวิชาชีพผูซ่ึงไมไดเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีใหบริการ (การ

ใหความชวยเหลือในการระงับขอพิพาททางภาษีอากร) อาจจัดการอุปสรรคจากการสอบ

ทานผลงานตนเอง หรืออปุสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนนุ 

 การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสมซ่ึงไมไดเกี่ยวของกับการใหบริการ (การใหความ

ชวยเหลือในการระงับขอพิพาททางภาษีอากร) สอบทานงานสอบบัญชีหรือบริการท่ีให 

อาจจัดการอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง 

การหาขอยุติทางภาษีเก่ียวของกบัการเปนตัวแทนแกตาง  

R604.11 สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมใหบริการดานภาษีอากรเกี่ยวของกับการชวยลูกคา

งานสอบบัญชี ในการระงับขอพิพาททางภาษีอากร ถา 

(ก) การใหบริการนั้นเก่ียวของกับการเปนตัวแทนแกตาง สําหรับลูกคางานสอบบัญชีตอคณะ

อนุญาโตตุลาการหรือศาล และ 

(ข) จํานวนเงินที่เก่ียวของเปนสาระสําคัญตองบการเงินที่สํานักงานจะแสดงความเห็น 

604.11 A1 ยอหนา R604.11 ไมไดขัดขวางสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายจากการมีบทบาทอยาง

ตอเนื่องในการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเร่ืองที่กําลังมีการตัดสินทางคดีตอคณะอนุญาโตตุลาการ

หรือศาล ตัวอยางเชน 

 การใหขอมูลเมื่อถูกรองขอเปนการเฉพาะ 

 การใหขอเท็จจริงทางคดีหรือเปนพยานเก่ียวกับงานที่ทํา 

 การชวยเหลือลูกคาในการวิเคราะหประเด็นทางภาษี 

604.11 A2 การต้ังคณะอนุญาโตตุลาการหรือศาล ขึ้นอยูกับวิธีการตัดสินคดีทางภาษีของเฉพาะประเทศ

นั้น 

หมวดยอย 605 - บริการตรวจสอบภายใน 

คํานํา 

605.1 การใหบริการตรวจสอบภายในแกลูกคางานสอบบัญชีอาจทําใหเกิดอุปสรรคจากการสอบ

ทานผลงานตนเอง 
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605.2 นอกจากขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในหมวดยอยนี้ ขอกําหนดและ

คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนาที่ 600.1 - R600.10 เก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิด

เมื่อมีการใหบริการตรวจสอบภายในแกลูกคางานสอบบัญชี หมวดยอยนี้รวมถงึขอกําหนดที่

หามไมใหสํานักงานและสํานักงานเครือขายใหบริการตรวจสอบภายในบางประเภทแกลูกคา

งานสอบบัญชีในเหตุการณแวดลอมบางกรณี เพราะวาอุปสรรคที่เกิดขึ้นไมสามารถจัดการได

โดยใชมาตรการปองกัน 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย 

605.3 A1 การใหบริการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการชวยลูกคางานสอบบัญชีในการดําเนินกิจกรรม

ตรวจสอบภายใน อาจรวมถึง 

 การติดตามการควบคุมภายใน - การสอบทานการควบคุม การติดตามผลการปฏิบัติงาน

และใหคําแนะนาํในการปรับปรุงการควบคุมเหลานั้น 

 การตรวจสอบขอมูลทางการเงินและการปฏิบัติงาน โดย 

o การสอบทานวิธีการที่ใชในการระบุ การวัดคา การจัดประเภทรายการและการ

รายงานขอมูลทางการเงินและการปฏิบัติงาน 

o การสอบถามเปนการเฉพาะเก่ียวกับรายการใดรายการหนึ่ง รวมถึงการทดสอบ

รายละเอียดของรายการของยอดคงเหลือและวิธีปฏิบัต ิ

 การสอบทานความคุมคาทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมการ

ดําเนินงานตางๆ รวมถึงกิจกรรมที่ไมเกี่ยวกับการเงินของกิจการ  

 การสอบทานการปฏิบัติตาม 

o ขอกฎหมาย ขอกําหนดที่บังคับใชและความตองการภายนอกอื่น 

o นโยบาย ทิศทางการบริหารและความตองการ ภายในอื่น 

605.3 A2 ขอบเขตและวัตถุประสงคของกิจกรรมงานตรวจสอบภายในมีความหลากหลายอยางมาก 

และขึ้นอยูกบัขนาดและโครงสรางของกิจการและความตองการของฝายบริหารและผูมีหนาที่

กํากับดูแล 

R605.4 เม่ือใหบริการงานตรวจสอบภายในแกลูกคางานสอบบัญชี สํานักงานตองพอใจวา 

(ก) ลูกคาเปนผูกําหนดบุคคลผูเหมาะสมซ่ึงมีความรูความสามารถ และควรมาจากกลุม

เจาหนาท่ีบริหารอาวุโส เพื่อ 

(1) รับผิดชอบเก่ียวกับกิจกรรมการตรวจสอบภายในตลอดเวลา และ 
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(2) รับทราบถึงความรับผิดชอบในการออกแบบ การนําไปใช การติดตามประเมินผล 

หรือการดูแลรักษาการควบคุมภายใน 

(ข) ฝายบริหารของลูกคาหรือผูมีหนาที่กํากับดูแล สอบทาน ประเมินและอนุมัติขอบเขต

ความเสี่ยงและความถ่ีในการใหบริการงานตรวจสอบภายใน 

(ค) ฝายบริหารของลูกคาประเมินความเพียงพอของการใหบริการงานตรวจสอบภายใน และ

ส่ิงที่ตรวจพบอันเปนผลจากการปฏิบัตงิาน 

(ง) ฝายบริหารของลูกคาประเมินและตัดสินใจวา จะนําขอเสนอแนะใดท่ีเปนผลจากการ

ใหบริการงานตรวจสอบภายในไปปฏิบตัิ และจัดการกระบวนการนําไปปฏิบัตินั้น และ 

(จ) ฝายบริหารของลูกคารายงานตอผูมีหนาที่กํากับดูแลถึงประเด็นท่ีพบท่ีสําคัญ และ

ขอเสนอแนะที่ไดจากบริการงานตรวจสอบภายใน  

605.4 A1 ยอหนาที่ R600.7 ปองกันไมใหสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายเขาไปทําหนาที่รับผิดชอบ

เยี่ยงผูบริหาร การปฏิบัติงานในกิจกรรมการตรวจสอบภายในในสวนที่มีนยัสําคัญของลูกคา 

ความเปนไปไดที่บุคลากรของสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายท่ีใหบริการงานตรวจสอบ

ภายในจะทําหนาที่รับผิดชอบเย่ียงผูบริหารเพ่ิมสูงขึ้น 

605.4 A2 ตัวอยางของบริการงานตรวจสอบภายในท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบเยี่ยง

ผูบริหาร รวมถึง 

 การกําหนดนโยบายการตรวจสอบภายใน หรือทิศทางเชงิกลยุทธของกิจกรรมตรวจสอบ

ภายใน 

 การกําหนดทิศทางและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบภายในของ

กิจการ 

 การตัดสินใจเลือก วาจะนําขอเสนอแนะใดจากผลของกิจกรรมตรวจสอบภายในไป

ปฏิบัติ 

 การรายงานผลของกิจกรรมการตรวจสอบภายในตอผูมีหนาที่กํากับดูแลในฐานะ

ผูบริหาร 

 การสรางวิธีการปฏิบัติงานที่เปนสวนหนึ่งของการควบคุมภายใน เชน การสอบทานหรือ

การอนุมัติการเปล่ียนแปลงสิทธิของพนักงานในการเขาถึงขอมูล 

 การรับผิดชอบในการออกแบบ การนําไปใช การติดตามประเมินผล หรือการดูแล

รักษาการควบคมุภายใน 

 การใหบริการงานตรวจสอบภายในในฐานะผูรับจางภายนอก ซ่ึงประกอบดวยการปฏิบัติ

หนาท่ีตรวจสอบภายในท้ังหมดหรือสวนใหญ โดยสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายเปน
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ผูรบัผิดชอบในการกําหนดขอบเขตงานตรวจสอบภายใน และอาจรับผิดชอบเร่ืองใดเร่ือง

หนึ่งหรือมากกวาที่กลาวไวขางตน  

605.4 A3 เมื่อสํานักงานใชงานของสวนงานตรวจสอบภายในในงานสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี 

(TSA) กําหนดให ตองทําการประเมินความเพียงพอของงานนั้น เชนเดียวกับเมื่อสํานักงาน

หรือสํานักงานเครือขายรับงานใหบริการตรวจสอบภายในแกลูกคางานสอบบัญชี ผลของการ

ใหบริการนั้นอาจนําไปใชในงานสอบบัญชีภายนอก อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง

เกิดขึ้นได เพราะวามีความเปนไปไดท่ีกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีจะนําผลงานของการ

ใหบริการตรวจสอบภายในไปใช โดย 

(ก) ไมมีการประเมินผลงานเหลาน้ันอยางเหมาะสม หรือ 

(ข) ไมไดใชการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพในระดับเดียวกับที่ใช กับงาน

ตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติโดยบุคคลท่ีไมใชสมาชิกของสํานักงาน  

605.4 A4 ปจจัยที่เก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองนั้น รวมถึง 

 สาระสาํคัญของจํานวนเงินท่ีเกี่ยวของในงบการเงิน 

 ความเส่ียงของการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงในส่ิงท่ีผูบริหารใหการรับรองไว

เก่ียวกับจํานวนเงนิในงบการเงิน  

 ระดับของความเช่ือมั่นที่กลุมผูปฏิบัติงานสอบบญัชีจะใหในงานของงานบริการตรวจสอบ

ภายใน ที่รวมอยูในกระบวนการสอบบัญชีภายนอก 

605.4 A5 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากการสอบทาน

ผลงานของตนเองนั้น คือ การใชผูประกอบวิชาชีพซ่ึงไมไดเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบ

บัญชีเพ่ือใหบริการนั้น 

ลกูคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสยีสาธารณะ 

R605.5 สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมใหบริการงานตรวจสอบภายในแกลูกคางานสอบ

บัญชีซึ่งเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ ถาการใหบรกิารนั้นเกี่ยวกับ 

(ก) สวนที่มีนัยสําคัญของการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน 

(ข) ระบบบัญชีการเงินที่ประมวลขอมูลที่มีสาระสําคัญไมวารายการหนึ่งรายการเดียวหรือ

หลายรายการรวมกัน ตอการบันทึกบัญชีหรืองบการเงินท่ีสํานักงานจะแสดงความเห็น 

หรือ 

(ค) จํานวนเงินหรือการเปดเผยขอมูลที่มีสาระสําคัญไมวารายการหนึ่งรายการเดียวหรือ

หลายรายการรวมกันตองบการเงินท่ีสํานักงานจะแสดงความเห็น 
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 หมวดยอย 606 - บริการเก่ียวกับงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คํานํา 

606.1 การใหบริการงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแกลูกคางานสอบบัญชีอาจทําใหเกิดอุปสรรค

จากการสอบทานผลงานตนเอง 

606.2 นอกจากขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในหมวดยอยนี้ ขอกําหนดและ

คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนาที่ 600.1 - R600.10 เก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิด

เมื่อมีการใหบริการเกี่ยวกับงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแกลูกคางานสอบบัญชี หมวด

ยอยน้ีรวมถึงขอกําหนดท่ีหามไมใหสํานักงานและสํานักงานเครือขายใหบริการเก่ียวกับงาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบางประเภทแกลูกคางานสอบบัญชีในเหตุการณแวดลอมบาง

กรณี เพราะวาอปุสรรคที่เกิดข้ึนไมสามารถจัดการไดโดยใชมาตรการปองกัน 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย 

606.3 A1 บริการที่เก่ียวของกับงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการออกแบบหรือการนําระบบ

ฮารดแวรหรือซอฟแวรไปปฏิบัติ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจ 

(ก) รวบรวมขอมลูเบื้องตน 

(ข) เปนสวนหนึ่งของการควบคุมภายในของการรายงานทางการเงิน หรือ 

(ค) ทําใหเกิดขอมูลท่ีกระทบตอบันทึกทางบัญชีหรืองบการเงิน รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่

เก่ียวของ 

อยางไรก็ตาม ระบบเทคโนโลยีสนเทศอาจเก่ียวกับเร่ืองที่ไมเก่ียวกับการบันทึกทางบัญชีของ

ลูกคางานสอบบญัชี หรือการควบคุมภายในของการรายงานทางการเงินหรืองบการเงิน  

606.3 A2 ยอหนา R600.7 ปองกันไมใหสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายเขาไปทําหนาที่รับผิดชอบ

เยี่ยงผูบริหาร การปฏิบัติงานบริการเก่ียวกับงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแกลูกคา

งานสอบบัญชี โดยปกติไมก็ใหเกิดอุปสรรคตราบเทาท่ีบุคคลากรของํานักงานหรือสํานักงาน

เครือขาย ไมไดทําหนาที่รับผิดชอบเย่ียงผูบริหาร 

(ก) การออกแบบหรือการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ไมเกี่ยวของกับการควบคุม

ภายในของการรายงานทางการเงินไปปฏิบัติ 

(ข) การออกแบบหรือการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติ ท่ีไมทําใหเกิดขอมูลที่เปน

สวนสําคัญของการบันทึกทางบัญชีหรืองบการเงิน 
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(ค) การนําระบบบัญชีสําเร็จรูปหรือซอฟแวรระบบการรายงานขอมูลทางการเงิน ที่

สํานักงานไมไดพฒันามาใช ถาการปรับแตงระบบ เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของ

ลูกคานั้นไมมีนัยสําคัญ และ 

(ง) การประเมินและการใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับระบบที่ออกแบบ ติดตั้ง หรือนํามาใชโดยผู

ใหบริการรายอ่ืนหรือลูกคาเอง 

R606.4 เม่ือใหบริการงานระบบเทคโนโลยีสนเทศแกลูกคางานสอบบัญชี สํานักงานหรือสํานักงานใน

เครือขายตองพอใจวา 

(ก) ลูกคารบัรูความรับผดิชอบของตนในการกําหนด และติดตามระบบการควบคุมภายใน 

(ข) ลูกคามอบหมายความรับผิดชอบในการตัดสินใจดานการบริหารทั้งหมดเกี่ยวกับการ

ออกแบบและการนําระบบฮารดแวรหรือซอฟแวรไปใชปฏิบัติ แกพนักงานที่มีความรู

ความสามารถ ซึ่งควรเปนเจาหนาท่ีบริหารอาวุโส 

(ค) ลูกคาตัดสินใจดานการบริหารทั้งหมด ในการออกแบบ และกระบวนการนําไปปฏิบัติ 

(ง) ลูกคาประเมินความเพียงพอ และผลของการออกแบบ และการนาํระบบไปปฏิบัติ และ 

(จ) ลูกคารับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของระบบ (ฮารดแวรหรือซอฟแวร) และตอการใช

หรือการทําใหเกิดขอมูล 

606.4 A1 ปจจัยท่ีเกี่ยวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง ที่เกิดจากการ

ใหบริการงานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหกับลูกคางานสอบบัญชี รวมถึง 

 ลักษณะของการใหบริการ 

 ลักษณะของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอบเขตที่กระทบหรือมีปฏิสัมพันธกับ

บันทึกทางบัญชีหรืองบการเงนิของลูกคา 

 ระดับของความเชื่อม่ันที่ใหกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เฉพาะเจาะจง ที่เปนสวน

หนึ่งของการสอบบัญช ี

606.4 A2 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากการสอบทาน

ผลงานของตนเองนั้น คือ การใชผูประกอบวิชาชีพซ่ึงไมไดเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบ

บัญชีเพ่ือใหบริการนั้น 

ลกูคางานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสยีสาธารณะ 

R606.5 สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแกลูกคา

งานสอบบัญชีซ่ึงเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ ถาการใหบริการเก่ียวของกับการ

ออกแบบ หรือการนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช โดย 

(ก) เปนสวนสําคัญของการควบคุมภายในของการรายงานทางการเงิน หรือ 
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(ข) ทําใหเกิดขอมูลที่มีนัยสําคัญตอบันทึกทางบัญชี หรืองบการเงินของลูกคาที่สํานักงานจะ

แสดงความเห็น 

หมวดยอย 607 - บริการดานคดีความ 

คํานํา 

607.1 การใหบริการดานคดีความแกลูกคางานสอบบัญชีอาจทําใหเกิดอุปสรรคจากการสอบทาน

ผลงานตนเอง หรืออปุสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน 

607.2 นอกจากคําอธิบายการนําไปปฏิบัติเฉพาะที่แสดงอยูในหมวดยอยน้ี ขอกําหนดและคําอธิบาย

การนําไปปฏิบัติในยอหนา 600.1 ถึง R600.10 เก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิดเมื่อ

ใหบริการดานคดีความแกลูกคางานสอบบัญชี 

คําอธิบายการนําไปปฏิบัติ 

ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย 

607.3 A1 งานบริการดานคดีความอาจรวมถึงกิจกรรมตางๆ เชน 

 การชวยเหลือดานการจัดการและการคนหาเอกสาร 

 การเปนพยานในฐานะผูเชี่ยวชาญ 

 การคํานวณประมาณคาความเสียหายหรืออ่ืนใดที่อาจไดรับหรืออาจชําระ อันเปนผล

จากการฟองรองดําเนนิคดีหรือการมีขอพิพาททางกฎหมาย 

607.3 A2 ปจจัยที่เกี่ยวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองหรืออุปสรรค

จาการเปนผูใหการสนับสนุนที่เกิดจากการใหบริการดานคดีความแกลูกคางานสอบบัญชี 

รวมถึง 

 สภาพแวดลอมทางกฎหมายและกฎระเบียบของบริการที่ให ตัวอยางเชน การเปนพยาน

ในฐานะผูเชี่ยวชาญ ไดรับคัดเลือกและแตงต้ังจากศาลหรือไม 

 ลักษณะและลักษณะเฉพาะของบริการ 

 ขอบเขตที่ผลลัพธของบริการดานคดีความจะมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ

การเงินที่สํานักงานจะแสดงความเห็น 

607.3 A3 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากการสอบทาน

ผลงานของตนเองหรืออุปสรรคจาการเปนผูใหการสนับสนุน คือ การใชผูประกอบวิชาชีพซ่ึง

ไมไดเปนสมาชิกกลุมผูปฏบิัติงานสอบบัญชีเพ่ือใหบริการนั้น 
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607.3 A4 ถาสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายใหบริการดานคดีความแกลูกคางานสอบบัญชีและ

บริการที่เกี่ยวของกับประมาณคาความเสียหายหรืออื่นใดที่มีผลกระทบตองบการเงินที่

สํานักงานจะแสดงความเห็น ใหนําขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่กําหนดไวใน

หมวดยอย 603 เกี่ยวของกับบริการประเมินมูลคามาใช 

หมวดยอย 608 การใหบริการดานกฎหมาย 

คํานํา 

608.1 การใหบริการดานกฎหมายแกลูกคางานสอบบัญชีอาจทําใหเกิดอุปสรรคจากการสอบทาน

ผลงานตนเอง หรืออปุสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน 

608.2 นอกจากขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในหมวดยอยนี้ ขอกําหนดและ

คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนาที่ 600.1 - R600.10 เก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิด

เม่ือมีการใหบริการดานกฎหมายแกลูกคางานสอบบัญชี หมวดยอยนี้รวมถึงขอกําหนดที่หาม

ไมใหสํานักงานและสํานักงานเครือขายใหบริการดานกฎหมายแกลูกคางานสอบบัญชีใน

เหตุการณแวดลอมบางกรณี เพราะวาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นไมสามารถจัดการไดโดยใชมาตรการ

ปองกัน 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย 

608.3 A1 การใหบริการดานกฎหมาย หมายถึงบริการใดๆที่ผูใหบริการตอง 

(ก) ไดรับการฝกปฏบิัติงานดานกฎหมาย หรือ  

(ข) ตองไดรับอนุญาตโดยขอบเขตอํานาจศาลของประเทศนั้น ในการใหบริการงานดาน

กฎหมาย 

การกระทาํการในบทบาทที่ปรึกษา 

608.4 A1 ขึ้นอยูกับเขตอํานาจศาล บริการใหคําปรึกษาดานกฎหมายอาจมีขอบเขตบริการที่กวางและ

หลากหลาย รวมถึงการใหบริการดานธุรกิจและดานการคาแกลูกคางานสอบบัญชี เชน 

 การสนับสนุนการทําสญัญา 

 การสนับสนุนลูกคางานสอบบัญชีในการดําเนินการทาํธุรกรรม 

 การควบรวมและซ้ือกิจการ 

 การสนับสนุนและใหความชวยเหลอืฝายกฎหมายภายในของลูกคางานสอบบัญช ี



 คูมือประมวลจรรยาบรรณ 

194 

 

สว
นที่

 4
 ก

 

 การตรวจสอบวิเคราะหสถานะของกิจการดานกฎหมายและการปรับโครงสราง 

608.4 A2 ปจจัยที่เกี่ยวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองหรืออุปสรรค

จากการเปนผูใหการสนับสนุนที่เกิดจากการใหบริการดานกฎหมายแกลูกคางานสอบบัญชี 

รวมถึง 

 ความมสีาระสําคัญของเร่ืองเฉพาะเจาะจงที่เก่ียวกับงบการเงินของลูกคา 

 ความซับซอนของขอกฎหมายและระดับของดุลยพินิจที่จําเปนในการใหบริการ 

608.4 A3 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจดัการอุปสรรคตางๆ รวมถึง 

 การใชผูประกอบวิชาชีพผูซ่ึงไมใชสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีเปนผูใหบริการ อาจ

จัดการอปุสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองหรือเปนผูใหการสนับสนุน 

 การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสมซ่ึงไมมีสวนเกี่ยวของในการใหบริการ มาสอบทานงาน

ตรวจสอบบัญชีหรือบริการที่ให อาจจัดการอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง 

การกระทาํการเปนท่ีปรึกษาทั่วไป 

R608.5 หุนสวนหรือพนักงานของสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย ตองไมทําหนาที่เปนที่ปรึกษา

ทั่วไปดานกฎหมายใหแกลูกคางานสอบบัญช ี

608.5 A1 ตําแหนงของที่ปรึกษาท่ัวไป โดยปกติจะเปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารอาวุโสท่ีมีขอบเขต

ความรับผิดชอบกวางสําหรับงานดานกฎหมายของบริษัท 

การกระทาํการในบทบาทผูใหการสนับสนุน 

R608.6 สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมทําหนาที่เปนผูมีบทบาทในการใหการสนับสนุนแก

ลูกคางานสอบบัญชีในการยุติขอพิพาทหรือคดีความเมื่อจํานวนเงินที่เกี่ยวของมีสาระสําคัญ

ตองบการเงนิท่ีสํานักงานจะแสดงความเห็น 

608.6 A1 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากการสอบทาน

ผลงานตนเองที่เกิดขึ้นเมื่อกระทําการในบทบาทผูสนับสนุนแกลูกคางานสอบบัญชี เมื่อ

จํานวนเงินที่เก่ียวของไมมีสาระสําคัญตองบการเงินที่สํานักงานจะแสดงความเห็น รวมถึง 

 การใชผูประกอบวิชาชีพผูซึ่งไมใชสมาชิกของกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีเปนผูใหบริการ 

 การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสมซ่ึงไมมีสวนเก่ียวของในการใหบริการ มาสอบทาน

งานสอบบัญชีหรือบริการท่ีให  
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 หมวดยอย 609 - บริการสรรหาบุคลากร 

คํานํา 

609.1 การใหบริการสรรหาบุคคลากรแกลูกคางานสอบบัญชีอาจทําใหเกิดอุปสรรคจากการสอบ

ทานผลงานตนเอง หรืออปุสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู 

609.2 นอกจากขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในหมวดยอยนี้ ขอกําหนดและ

คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนาที่ 600.1 - R600.10 เก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิด

เมื่อมีการใหบริการสรรหาบุคลากรแกลูกคางานสอบบัญชี หมวดยอยนี้รวมถึงขอกําหนดที่

หามไมใหสํานักงานและสํานักงานเครือขายใหบริการสรรหาบุคลากรบางประเภทแกลูกคา

งานสอบบัญชีในเหตุการณแวดลอมบางกรณี เพราะวาอุปสรรคที่เกิดขึ้นไมสามารถจัดการได

โดยใชมาตรการปองกัน 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย 

609.3 A1 การใหบริการสรรหาบุคลากรอาจรวมถึงกิจกรรมตางๆ เชน 

 จัดทําคําบรรยายลักษณะงาน 

 จัดทํากระบวนการในการระบแุละเลือกผูสมัครแขงขันที่อาจเปนไปได 

 การสรรหาหรือเสาะหาผูสมัครแขงขัน 

 การคัดกรองผูสมัครแขงขันที่อาจเปนไปไดในบทบาทโดย 

o สอบทานคุณสมบัติหรือความสามารถทางวิชาชีพของผูสมัครและพิจารณาความ

เหมาะสมของผูสมัครกบัตําแหนงงานดังกลาว 

o การดําเนินการตรวจสอบขอมูลการอางอิงของผูสมคัรแขงขันในความคาดหวัง 

o การสัมภาษณและคัดเลือกผูสมัครแขงขันที่เหมาะสมและใหคําปรึกษาเก่ียวกับ

ความสามารถของผูสมัครแขงขันดังกลาว 

 การกําหนดเงื่อนไขการจางงานและรายละเอียดการเจรจาตอรอง เชน เงินเดือน ชั่วโมง

การทํางานและคาตอบแทนอื่นๆ 

609.3 A2 ยอหนาที่ R600.7 ปองกันไมใหสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายเขาไปทําหนาที่รับผิดชอบ

เย่ียงผูบริหาร การใหบริการตอไปนี้แกลูกคางานสอบบัญชีโดยปกติไมกอใหเกิดอุปสรรค  

ตราบเทาที่บุคลากรของสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายไมไดทําหนาที่รับผิดชอบเย่ียง

ผูบริหาร 
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 การสอบทานคุณสมบัติทางวิชาชีพของผูสมัครจํานวนหนึ่งและใหคําแนะนําถึงความ

เหมาะสมของตําแหนงดังกลาว 

 การสัมภาษณผูสมัครแขงขันและการใหคําแนะนําถึงความสามารถของผูสมัครแขงขันใน

ตําแหนงดานบัญชีการเงิน การบริหารหรือการควบคุม 

R609.4 เมื่อสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายใหบริการสรรหาบุคลากรแกลูกคางานสอบบัญชี 

สํานักงานตองพอใจวา 

(ก) ลูกคามอบหมายความรับผิดชอบในการตัดสินใจดานการบริหารท้ังหมดเกี่ยวกับการจาง

งานในตําแหนงของผูสมัครแขงขัน แกพนักงานที่มีความรูความสามารถ ซ่ึงควรเปน

เจาหนาท่ีบริหารอาวุโส และ 

(ข) ลูกคาตัดสินใจดานการบริหารทั้งหมด ในกระบวนกาการจางงาน รวมถึง 

 การพิจารณาความเหมาะสมของผูสมัครแขงขันที่คาดหมายและเลือกผูที่เหมาะสม

ในตําแหนงดังกลาว 

 การกําหนดเงื่อนไขการจางงานและรายละเอียดการเจรจาตอรอง เชน เงินเดือน 

ชั่วโมงการทํางานและคาตอบแทนอื่นๆ 

609.5 A1 ปจจัยที่เก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง อุปสรรคจาก 

ความคุนเคย หรอือุปสรรคจากการถูกขมขู ในการใหบริการสรรหาบุคลากรแกลูกคางานสอบ

บัญชี รวมถึง 

 ลักษณะของการใหบริการที่รองขอ 

 บทบาทของบุคคลท่ีถูกสรรหา 

 ความขัดแยงทางผลประโยชนหรือความสัมพันธใดๆที่อาจเกิดขึ้นระหวางผูสมัครแขงขัน

กับสํานกังานที่ใหคําแนะนําหรือใหบริการ 

609.5 A2 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจดัการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู คือ การใชผูประกอบวิชาชีพซ่ึง

ไมไดเปนสมาชิกกลุมผูปฏบิัติงานสอบบัญชีเพ่ือใหบริการนั้น 

การใหบริการสรรหาบุคลากร ที่ตองหาม 

R609.6 เมื่อใหบริการสรรหาบุคลากรแกลูกคางานสอบบัญชี สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตอง

ไมกระทําการในฐานะผูเจรจาตอรองในนามของลูกคา 

R609.7 สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมใหบริการสรรหาบุคลากรแกลูกคางานสอบบัญชี ถา

บริการดงักลาวเกี่ยวของกับ 

(ก) การสรรหาหรือเสาะหาผูสมัครแขงขัน หรือ 
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(ข) การดําเนินการตรวจสอบขอมูลการอางอิงของผูสมัครแขงขันในความคาดหวัง 

ในตําแหนงตอไปน้ี 

(1) กรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของกิจการ หรือ 

(2) เปนสมาชิกของเจาหนาท่ีบริหารอาวุโสซึ่งอยูในตําแหนงที่ ใชอิทธิพลอยางมี

นัยสําคัญตอการจัดทําบัญชี หรือจัดทํางบการเงินของลูกคาที่สํานักงานจะแสดง

ความเห็น  

หมวดยอย 610 – บริการทางการเงินขององคกรธุรกิจ 

คํานํา 

610.1 การใหบริการทางการเงินขององคกรธุรกิจแกลูกคางานสอบบัญชีอาจทําใหเกิดอุปสรรคจาก

การสอบทานผลงานตนเอง หรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน 

610.2 นอกจากขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในหมวดยอยนี้ ขอกําหนดและ

คําอธิบายการนําไปปฏิบัติในยอหนาที่ 600.1 - R600.10 เก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิด

เม่ือมีการใหใหบริการทางการเงินขององคกรธุรกิจแกลูกคางานสอบบัญชี หมวดยอยนี้รวมถึง

ขอกําหนดที่หามไมใหสํานักงานและสํานักงานเครือขายใหบริการทางการเงินขององคกร

ธุรกิจบางประเภทแกลูกคางานสอบบัญชีในเหตุการณแวดลอมบางกรณี เพราะวาอุปสรรคที่

เกิดขึ้นไมสามารถจัดการไดโดยใชมาตรการปองกัน 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ลูกคางานสอบบัญชีทุกราย 

610.3 A1 ตัวอยางของบริการทางการเงินขององคกรธุรกิจ ท่ีอาจทําใหเกิดอุปสรรคจากการสอบทาน

ผลงานของตนเองหรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการสนับสนุน รวมถึง 

 การชวยลูกคางานสอบบัญชีพัฒนากลยุทธองคกร 

 การระบเุปาหมายที่เปนไปไดเพ่ือการซ้ือกิจการใหแกลูกคางานสอบบัญชี   

 การใหคําแนะนําเก่ียวกับการจําหนายรายการตางๆ  

 การชวยในธุรกรรมระดมเงินทุน 

 การใหคําแนะนําเก่ียวกับการปรับโครงสราง  
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 การใหคําปรึกษาเก่ียวกับการจัดโครงสรางของรายการทางการเงินขององคกรธุรกิจ หรือ

การจัดหาเงินซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอจํานวนเงินท่ีจะรายงานในงบการเงินที่สํานักงาน

จะแสดงความเห็น  

610.3 A2 ปจจัยที่เก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว ที่เกิดข้ึนจากการใหบริการทาง

การเงินขององคกรธุรกิจแกลูกคางานสอบบัญชี รวมถึง  

 ระดับการใชความเห็นสวนตัวที่เก่ียวกับการตัดสินใจในวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม สําหรับ

ผลลัพธหรือผลที่ตามมาตองบการเงิน จากการใหคําปรึกษาดานการเงินขององคกรธุรกิจ  

 ขอบเขตที ่

o ผลลัพธจากคําปรึกษาดานการเงินขององคกรธุรกิจจะสงผลกระทบโดยตรงตอ

จํานวนเงินที่บันทึกในงบการเงิน 

o จํานวนเงินนั้นมีสาระสําคัญตองบการเงิน 

 ประสิทธิผลของการใหคําปรึกษาดานการเงินขององคกรธุรกิจ ข้ึนอยูกับวิธีปฏิบัติทาง

บัญชีหรือการแสดงรายการในงบการเงินซ่ึงปฏิบัติเปนการเฉพาะเจาะจงและการปฏิบัติ

ดังกลาวกอใหเกิดขอสงสัยเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิธีปฏิบัติทางบัญชีหรือการแสดง

รายการภายใตกรอบการรายงานทางการเงินที่เก่ียวของหรือไม 

610.3 A3 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจดัการอุปสรรคตางๆ รวมถึง 

 การใชผูประกอบวิชาชีพผูซ่ึงไมใชสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีเปนผูใหบริการ อาจ

จัดการอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองหรืออุปสรรคจากการเปนผูใหการ

สนับสนุน 

 การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสมซ่ึงไมมีสวนเก่ียวของในการใหบริการ มาสอบทาน

งานสอบบัญชีหรือบริการ อาจจัดการอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง 

บริการทางการเงินขององคกรธุรกิจ ที่ตองหาม 

R610.4 สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมใหบริการทางการเงินขององคกรธุรกิจแกลูกคา

งานสอบบัญชีที่เกี่ยวของกับการสงเสริม การจําหนายหรือการรับประกันการจาํหนายหุนของ

ลูกคางานสอบบญัชี 

R610.5 สํานักงานหรือสํานักงานเครือขายตองไมใหคําปรึกษาทางการเงินขององคกรธุรกิจแกลูกคา

งานสอบบัญชี ในกรณีที่ประสิทธิผลของการใหคําปรึกษาดังกลาวขึ้นอยูกับวิธีปฏิบตัิทางบัญชี

หรือการแสดงรายการซึ่งปฏิบัติเปนการเฉพาะเจาะจงตองบการเงินที่สํานักงานจะแสดง

ความเห็น และ 



 คูมือประมวลจรรยาบรรณ 

199 

 

สว
นที่

 4
 ก

 

(ก) กลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีมีขอสงสัยอยางสมเหตุสมผลเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิธี

ปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวของ หรือการนําเสนอตามกรอบแนวคิดรายงานทางการเงินที่

เก่ียวของ และ 

(ข) ผลลัพธหรือผลท่ีตามมาของคําแนะนําทางดานการเงินขององคกรธุรกิจจะมีผลกระทบ

อยางเปนสาระสาํคัญตองบการเงินท่ีสาํนักงานจะแสดงความเห็น 
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 หมวด 800 – รายงานตองบการเงินท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ ซ่ึงรวมถึงขอจํากัดการใชและการ

เผยแพร (งานสอบบัญชีและงานสอบทาน) 

คาํนํา 

800.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดที่กําหนดไว

ในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

800.2 หมวดนี้กลาวถึงการเปล่ียนแปลงบางสวนตอสวนที่ 4ก ซ่ึงไดรับอนุญาตในบางเหตุการณ

แวดลอมที่เก่ียวกับงานสอบบัญชีของงบการเงินท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ ซ่ึงรายงานรวมถึง

ขอจํากัดการใชและการเผยแพร ในหมวดนี้งานสอบบัญชีเพ่ือออกรายงานซ่ึงมีขอจํากัดการใช

และการเผยแพรในเหตุการณแวดลอมที่กําหนดไวในยอหนา R800.3 เรียกวา “งานสอบบัญชี

ท่ีมคีุณสมบัติตามที่กําหนด (eligible audit engagement)” 

งานสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หมายถึง มีวัตถุประสงคเฉพาะ และรวมถึงขอจํากัด

การใชและการเผยแพร 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ทั่วไป 

R800.3 เมื่อสํานักงานประสงคจะออกรายงานการสอบบัญชีของงบการเงินที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ ซ่ึง

รวมถึงขอจํากัดในการใชและการเผยแพร ขอกําหนดเร่ืองความเปนอิสระท่ีกําหนดไวในสวนที่ 

4ก จะถือเปนการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติที่เหมาะสมตองไดรับการอนุญาตตามหมวดนี้ได ก็

ตอเมื่อ   

(ก) สํานักงานสื่อสารใหผูที่ต้ังใจจะใหเปนผูใชรายงานคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงขอกําหนดเร่ือง

ความเปนอิสระที่จะนาํมาใชในการใหบริการ และ 

(ข) ผูที่ ต้ังใจจะใหเปนผูใชรายงานเขาใจวัตถุประสงคและขอจํากัดของรายงานและยินยอม

อยางชดัแจงตอการเปลี่ยนแปลงขอกําหนด (เร่ืองความเปนอิสระ) 

800.3 A1 ผูที่ตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงานตองมีความเขาใจในวัตถุประสงคและขอจํากัดของรายงานดวย

การมีสวนรวม ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมโดยผานตัวแทนผูมีอํานาจกระทําการแทนผู

ท่ีต้ังใจจะใหเปนผูใชรายงานในการกําหนดลักษณะและขอบเขตของงานนั้น ในการเขามามี

สวนรวมน้ี ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม มีสวนชวยสํานักงานในการส่ือสารกับผูที่ต้ังใจจะ

ใหเปนผูใชรายงานเกี่ยวกับเร่ืองความเปนอิสระรวมถึงเหตุการณแวดลอมท่ีเกี่ยวกับการนํา
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กรอบแนวคิดมาใช ทั้งยังอนุญาตใหสํานักงานไดรับขอตกลงของผูที่ต้ังใจจะใหเปนผูใชรายงาน

ในการเปลี่ยนแปลงขอกาํหนดดานความเปนอิสระ 

R800.4 เมื่อผูท่ีตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงานเปนกลุมผูใชที่ไมสามารถระบุชื่อไดในขณะทําหนังสือตอบรับ

งาน สํานักงานตองทําใหกลุมผูใชรายงานดังกลาวรับรูในภายหลังถึงขอกําหนดดานความเปน

อิสระที่ไดรับการเปล่ียนแปลงซ่ึงตกลงกันโดยตัวแทนของกลุมผูใช 

800.4 A1 ตัวอยางเชน เมื่อผูท่ีต้ังใจจะใหเปนผูใชรายงาน เปนกลุมของผูใช เชน ผูใหกูยืมตามสัญญากู

รวม สํานักงานอาจอธิบายถึงขอกําหนดดานความเปนอิสระท่ีไดรับการเปลี่ยนแปลงในหนังสือ

ตอบรับงานแกตัวแทนผูใหกู ตัวแทนอาจใหหนังสือตอบรับงานของสํานักงานแกสมาชิกในกลุม

ผูใหกูเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานในการทําใหผูใชรายงานรับรูถึงขอกําหนดดาน

ความเปนอิสระที่ไดรับการเปล่ียนแปลงซึ่งตกลงกันโดยตวัแทนของกลุมผูใช 

R800.5 เมื่อสํานักงานดําเนินการงานสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด การเปลี่ยนแปลงใดๆ ใน

สวนที่ 4ก ตองถูกจํากัดเฉพาะสวนที่กําหนดไวในยอหนา R800.7 ถึง R800.14 สํานักงานตอง

ไมใชการเปลี่ยนแปลงเหลานี้เม่ือมีการตรวจสอบงบการเงินตามกฎหมายหรือขอบังคับ 

R800.6 ถาสํานักงานออกรายงานการสอบบัญชีดวย โดยไมรวมขอจํากัดในการใชและการเผยแพร

ใหแกลกูคารายเดียวกัน สํานักงานตองนําสวนท่ี 4ก มาใชในงานสอบบัญชีดังกลาว 

กิจการที่มีสวนไดเสยีสาธารณะ 

R800.7 เมื่อสํานักงานปฏิบัติงานสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด สํานักงานไมจําเปนตองใช

ขอกําหนดเร่ืองความเปนอิสระท่ีกําหนดไวในสวนที่ 4ก ที่ใชเฉพาะกับกิจการที่มีสวนไดเสีย

สาธารณะในงานสอบบัญชี 

กิจการที่เกี่ยวของกัน 

R800.8 เมื่อสํานักงานปฏิบัติงานสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด การอางอิงถึง “ลูกคางานสอบ

บัญชี” ในสวน 4ก ไม จําเปนตองรวมถึงกิจการท่ีเก่ียวของกัน อยางไรก็ตาม เมื่อกลุม

ผูปฏิบัติงานสอบบัญชีรูหรือมีเหตุอันเชื่อไดวา ความสัมพันธหรือเหตุการณแวดลอมที่เก่ียวกับ

กิจการท่ีเกี่ยวของกันของลูกคา เก่ียวของกับการประเมินความเปนอิสระตอลูกคาของ

สํานักงาน กลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีตองรวมกิจการที่เก่ียวของกันนั้นในเวลาระบุ ประเมิน 

และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ  

เครือขายและสํานักงานเครือขาย 

R800.9 เมื่อสํานักงานปฏิบัติงานสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด ขอกําหนดเฉพาะที่เกี่ยวกับ

สํานักงานเครือขายที่กําหนดไวในสวนที่ 4ก ไมจําเปนตองนํามาใช อยางไรก็ตาม เมื่อสํานักงาน
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รูหรือมีเหตุอันเชื่อไดวา อุปสรรคตอความเปนอิสระเกิดข้ึนจากผลประโยชนและความสัมพนัธ

ใด ๆ ของสํานักงานหนึ่งในเครือขาย สํานักงานตองประเมินและจัดการอุปสรรคใด ๆ นั้น  

ผลประโยชนทางการเงิน การกูยืมและการคํ้าประกัน ความสัมพันธทางธุรกิจอยางใกลชิดและ

ความสัมพันธฉันทครอบครัวและความสัมพันธสวนตัว 

R800.10 เมื่อสํานักงานปฏิบัตงิานสอบบัญชีที่มีคุณสมบัตติามที่กําหนด  

(ก) ขอกําหนดที่เกี่ยวของกําหนดไวในหมวด 510, 511, 520, 521, 522, 524 และ 525 ให

นําไปใชเฉพาะกับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงาน สมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดที่สุดและสมาชิก

ครอบครัวที่ใกลชิด (ถามี) ของกลุมผูปฏิบัติงาน 

(ข) สํานักงานตองระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคใด ๆ ตอความเปนอิสระท่ีเกิดจาก

ผลประโยชนและความสัมพันธใด ๆ ที่กําหนดไวในหมวด 510, 511, 520, 521, 522, 524 

และ 525 ระหวางลูกคางานสอบบัญชี กับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชีตอไปนี้ 

(1) บุคคลที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นดานเทคนิค หรือประเด็นเฉพาะอุตสาหกรรม 

รายการ หรือเหตุการณ และ 

(2) บุคคลท่ีควบคุมคุณภาพสําหรับงานนั้น รวมถึงบุคคลที่ทําหนาที่สอบทานการควบคุม

คุณภาพงาน และ 

(ค) สํานักงานตองประเมินและจัดการอุปสรรคใด ๆ ท่ีกลุมผูปฏิบัติงาน มีเหตุผลท่ีเชื่อไดวา

เกิดจากผลประโยชนและความสัมพันธระหวางลูกคางานสอบบัญชีกับบุคคลอื่นภายใน

สํานักงานผูสามารถใชอิทธิพลโดยตรงตอผลลัพธของงานสอบบัญชี 

800.10 A1 บุคคลใด ๆ ในสํานักงานผูสามารถใชอิทธิพลโดยตรงตอผลลัพธของงานสอบบัญชีรวมถึงผูที่ให

คําแนะนําเร่ืองคาตอบแทน หรือผูควบคุมดูแลโดยตรง ผูบริหารหรือผูกํากับดแูลอื่นของผูสอบ

บัญชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบัญชี ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานสอบบัญชี รวมถึงบุคคลทั้งหมดที่

อยู ในระดับอาวุโสกวาหุนสวนที่ รับผิดชอบงานตามลําดับ (Engagement partner) ไป

จนกระทั่งถึงผู ท่ีเปนหุนสวนอาวุโสหรือหุนสวนผูจัดการ (ประธานเจาหนาที่บริหารหรือ

เทยีบเทา) ของสํานักงาน 

R800.11 เมื่อสํานักงานปฏิบัติงานสอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด สํานักงานตองประเมินและ

จัดการอุปสรรคใด ๆ ซ่ึงกลุมผูปฏิบัติงานมีเหตุผลเชื่อไดวาเกิดขึ้นจากผลประโยชนทางการเงิน

ท่ีมีตอลูกคางานสอบบัญชี ท่ีถือครองโดยแตละบุคคลตามที่กําหนดในยอหนา R510.4 (ค) และ 

(ง), R510.5, R510.7 และ 510.10 A5 และ A9 

R800.12 เมื่อสํานักงานปฏิบัติงานสอบบัญชีที่ มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด สํานักงานตองไมถือครอง

ผลประโยชนทางการเงินท่ีมีสาระสําคัญทั้งโดยตรงหรือโดยออมในลูกคางานสอบบัญชี โดยนํา
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ขอกําหนดในยอหนา R510.4 (ก) R510.6 และ R510.7 เก่ียวกับผลประโยชนของสํานักงาน

นั้นมาใช 

 

การไดรับการจางเปนพนักงานจากลกูคางานสอบบัญชี 

R800.13 เมื่อสํานักงานปฏิบัติงานสอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด สํานักงานตองประเมินและ

จัดการอุปสรรคใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธในการจางงานใด ๆ ตามที่กําหนดไวในยอหนา 

524.3 A1 ถึง 524.5 A3. 

การใหบริการงานที่ไมใชงานใหความเชื่อม่ัน 

R800.14 ถาสํานักงานปฏิบัติงานสอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติตามที่กําหนดและใหบริการงานที่ไมใชงานที่ให

ความเชื่อมั่นแกลูกคางานสอบบัญชี สํานักงานตองปฏิบัติตามขอกําหนดในหมวด 410 ถึง 430 

และ หมวด 600 รวมถึงหมวดยอยตามที่ระบุในยอหนา R800.7 ถึง R800.9 
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สวนที่ 4ข ความเปนอิสระสําหรับงานที่ใหความเช่ือมั่น นอกเหนือจากงานสอบบัญชี

และงานสอบทาน 

 หนา 

หมวด 900 การนํากรอบแนวคิดไปใชในเร่ืองความเปนอิสระสําหรับงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

นอกเหนือจากงานสอบบัญชีและงานสอบทาน  

205 

หมวด 905 คาธรรมเนียม 213 

หมวด 906 ของขวัญและการตอนรับ 216 

หมวด 907 คดีความที่ศาลรับฟองแลวหรือที่ถูกขมขูวาจะฟอง 217 

หมวด 910 ผลประโยชนทางการเงิน 218 

หมวด 911 การกูยมืและการคํ้าประกัน 222 

หมวด 920 ความสัมพนัธทางธุรกิจ 224 

หมวด 921 ความสัมพนัธฉันทครอบครัวและความสัมพันธสวนตัว  226 

หมวด 922 การใหบริการเมื่อไมนานมานี้ กับลูกคางานสอบบัญชี 230 

หมวด 923 การเปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น 232 

หมวด 924 การจางงานโดยลูกคางานท่ีใหความเชื่อมั่น 233 

หมวด 940 ความสัมพนัธอันยาวนานของบุคลากรกับลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น 236 

หมวด 950 การใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมัน่กับลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน 239 

หมวด 990 – รายงานซึ่งรวมถึงขอจํากัดการใชและการเผยแพร (งานท่ีใหความเชื่อมั่น 

นอกเหนือจากงานสอบบัญชีและงานสอบทาน) 

244 
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สวนที่ 4ข ความเปนอิสระสําหรับงานที่ใหความเช่ือมั่น นอกเหนือจากงานสอบบัญชี

และงานสอบทาน 

หมวด 900 การนํากรอบแนวคิดไปใชในเร่ืองความเปนอิสระสําหรับงานท่ีใหความเช่ือม่ัน 

นอกเหนือจากงานสอบบัญชแีละงานสอบทาน 

คาํนํา 

ทั่วไป 

900.1 สวนนี้นําไปใชสาํหรับงานที่ใหความเชื่อมั่นที่ไมใชงานสอบบัญชีและงานสอบทาน ตัวอยางของ

งานดังกลาว รวมถึง 

 การใหความเชื่อมั่นในตัวชี้วัดที่สําคัญของผลการดําเนินงานของกจิการ 

 การใหความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบงัคับของกิจการ 

 การใหความเชื่อมั่นในเกณฑวัดผลการดําเนินงาน เชน การวัดความคุมคาของเงินท่ีจาย 

(VFM - economy) ขององคกรภาครัฐ 

 การใหความเชื่อมั่นในประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในขององคกร 

 การใหความเชื่อมั่นในรายงานกาซเรือนกระจกขององคกร 

 การตรวจสอบ องคประกอบเฉพาะ บัญชีเฉพาะ หรือรายการเฉพาะ ของงบใดงบหนึ่ง 

900.2 ในสวนน้ี คําวา “ผูประกอบวิชาชีพบัญชี” กลาวถึง ผูประกอบวิชาชีพบัญชีรายบุคคลท่ี

ใหบริการสาธารณะและสํานักงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชีดังกลาว 

900.3 TSQC ฉบับที่ 1 กําหนดใหสํานักงานกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีออกแบบเพื่อใหความ

เชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลแกสํานักงานวา สํานกังาน พนักงานของสํานักงาน และบุคคลอ่ืน (ถา

มี) ที่ตองปฏิบัติตามขอกําหนดความเปนอิสระ คงไวซ่ึงความเปนอิสระตามมาตรฐานจริยธรรม

ท่ีเก่ียวของ นอกจากนี้ มาตรฐานงานที่ใหความเชื่อมั่นและมาตรฐานการสอบบัญชี  (TSRE 

และ TSA) ยังไดกําหนดความรับผิดชอบสําหรับผูสอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานและกลุม

ผูปฏิบัติงานตามระดับงานการจัดแบงความรับผิดชอบภายในสํานักงาน จะข้ึนอยูกับขนาด 

โครงสรางและองคกร ขอกําหนดหลายขอในสวน 4ข น้ี ไมไดกําหนดความรับผิดชอบเฉพาะ

ของบุคคลภายในสํานักงานสําหรับการกระทําที่เก่ียวกับความเปนอิสระ หากแตหมายถึง 

“สาํนักงาน” เพ่ือความสะดวกในการอางองิ สํานักงานมอบหมายความรับผิดชอบเก่ียวกับการ

กระทําอยางใดอยางหนึ่งใหกับบุคคลหรือกลุมบุคคล (เชน กลุมผูปฏิบัติงานใหความเชื่อมั่น) 

ตาม TSQC  ฉบับที่ 1 นอกจากนี้ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีแตละคนยังคงตองรับผิดชอบตอการ
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ปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ ท่ีตองนํามาใชกับกิจกรรม ผลประโยชน หรือความสัมพันธของผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีนั้น 

900.4 ความเปนอิสระเชื่อมโยงกับหลักการพ้ืนฐานเร่ืองความเท่ียงธรรมและเร่ืองความซื่อสัตยสุจริต 

ความเปนอิสระประกอบดวย 

(ก) ความเปนอิสระดานจิตใจ – สภาวะจิตใจที่ยอมใหมีการแสดงออกซึ่งขอสรุป โดยไมถูก

กระทบจากอิทธิพลใด ๆ ที่จะใหรอมชอมการใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ ซึ่งจะทําใหบุคคล

สามารถปฏิบัติหนาที่ไดดวยความซ่ือสัตยสุจริต และใชความเที่ยงธรรม และใชการสังเกต

และสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพได  

(ข) ความเปนอิสระอันเปนที่ประจักษ – การหลกีเลี่ยงขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมตาง 

ๆ ที่มีนัยสําคัญมากจนทําใหบุคคลที่สามซึ่งมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเย่ียงวิญู

ชน อาจสรุปวาความซื่อสัตยสุจริต ความเที่ยงธรรม หรือการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู

ประกอบวิชาชีพของสํานักงาน หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่นนั้นไดถูก

รอมชอม  

ในสวนนี้ การอางอิงถึงบุคคลหรือสํานักงานวามี "ความเปนอิสระ" หมายความวา บุคคลหรือ

สํานักงานนั้นไดปฏิบัติตามขอกําหนดในสวนนี้แลว 

900.5 เมื่อปฏิบัติงานใหความเชื่อมั่น ประมวลจรรยาบรรณกําหนดใหสํานักงานปฏิบัติตามหลักการ

พ้ืนฐานและมีความเปนอิสระ สวนนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ 

เกี่ยวกับการนํากรอบแนวคิดไปใชเพ่ือใหดํารงความเปนอิสระขณะปฏิบัติงานใหความเชื่อมั่นที่

ไมใชงานสอบบัญชีและงานสอบทานงบการเงินนั้น กรอบแนวคิดที่กําหนดไวในหมวด 120 ใช

กับเร่ืองความเปนอิสระตามหลักการพื้นฐานที่กําหนดไวในหมวด 110 

900.6 สวนนี้อธิบาย 

(ก) ขอเท็จจริง และเหตุการณแวดลอม รวมถึงกิจกรรมทางวิชาชีพ ผลประโยชนทางวิชาชีพ 

และความสัมพันธทางวิชาชีพ ที่ทําใหเกิดหรืออาจทาํใหเกิดอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

(ข) การกระทําที่อาจเปนไปได รวมถึงมาตรการปองกัน ที่อาจเหมาะสมกับการจัดการ

อุปสรรคใดๆ ดังกลาว และ 

(ค) บางสถานการณที่ไมสามารถขจัดอุปสรรคหรือไมมีมาตรการปองกันเพื่อลดอุปสรรคใหอยู

ในระดบัที่ยอมรับได 

คําอธิบายถึงงานท่ีใหความเช่ือมั่น 

900.7 ในงานใหความเชื่อมั่น สํานักงานต้ังใจที่จะไดรับหลักฐานที่เหมาะสมเพียงพอ เพ่ือใหไดแสดง

ขอสรุปที่ ถูกออกแบบมาเพ่ือเพิ่มระดับความเชื่อมั่นของผู ต้ังใจจะใหเปนผู ใชรายงาน 

นอกเหนือจากฝายที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่น มาตรฐานงาน
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ท่ีใหความเชื่อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือสอบทานขอมูลทางการเงินในอดีต TSAE 

3000 (ปรับปรุง) อธิบายองคประกอบและวัตถุประสงคของงานท่ีใหความเชื่อมั่นที่ปฏิบัติตาม

มาตรฐานฉบับนั้น และแมบทสําหรับงานท่ีใหความเชื่อมั่นใหคําอธิบายทั่วไปสําหรับงานให

ความเชื่อมั่น งานใหความเชื่อมั่นอาจเปนงานใหความเชื่อมั่นตอคํารับรองของบุคคลอื่น 

(Attestation Engagement) หรืองานที่ผูประกอบวิชาชีพใหความเชื่อมั่นดวยตนเองโดยตรง 

(Direct engagement) 

900.8 ในสวนนี้ คําวา “งานใหความเชื่อมั่น” หมายความถึง งานใหความเชื่อมั่นนอกเหนือจาก

งานสอบบัญชีและงานสอบทาน  

รายงานที่รวมขอจํากัดในการใชผลงานและการเผยแพร 

900.9 รายงานการใหความเชื่อมั่น อาจรวมถึงขอจํากัด ในการใชผลงานและการเผยแพร ถามีและ

กําหนดเง่ือนไขไวในหมวด 990 แลว ขอกาํหนดเร่ืองความเปนอิสระในสวนนี้อาจตองไดรับการ

เปล่ียนแปลงตามหมวด 990 

งานตรวจสอบและงานสอบทาน 

900.10 มาตรฐานเร่ืองความเปนอิสระสําหรับงานตรวจสอบและงานสอบทาน ไดกําหนดไวในสวนที่ 4

ก -ความเปนอิสระในการใหบริการงานสอบบัญชีและงานสอบทาน ถาสํานักงานปฏิบัติงานทั้ง

งานใหความเชื่อมั่นและงานสอบบัญชี หรืองานสอบทานใหกับลูกคารายเดียวกัน ขอกําหนดใน

สวนที่ 4ก ยังคงนําไปปฏิบัติกับสํานักงาน สํานักงานเครือขาย และกลุมผูปฏิบัติงานตรวจสอบ

หรือกลุมผูปฏิบัติงานสอบทาน 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ทั่วไป 

R900.11 สํานักงานที่ปฏิบัติงานสอบบัญชีตองเปนอิสระจากลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น 

900.11 A1 สําหรับวัตถุประสงคของสวนนี้ ลูกคางานท่ีใหความเชื่อมั่นเปนผูรับผิดชอบและ ในทํานอง

เดียวกันในงานที่ใหความเชื่อมั่นตอคํารับรองของบุคคลอ่ืน ลูกคาเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลที่

ตองการใหความเชื่อมั่นเชนกัน (อาจเปนคนเดียวกันกับผูรับผิดชอบ) 

900.11 A2 บทบาทของผูที่เก่ียวของกับงานที่ใหความเชื่อมั่น อาจแตกตางและสงผลกระทบตอการนําไป

ปฏิบัติของขอกําหนดความเปนอิสระในสวนนี้ งานท่ีใหความเชื่อมั่นตอคํารับรองของบุคคลอ่ืน

สวนใหญนั้น ผูมหีนาที่รับผิดชอบและผูรับผิดชอบตอขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นเปนบุคคล

เดยีวกนั  

กรณีนี้รวมถึงเหตุการณแวดลอมที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวของกับอีกฝายหนึ่ง เพ่ือวัดหรือ

ประเมินเรื่องราวที่ตองการใหความเชื่อมั่นกับเกณฑ (ผูวัดหรือผูประเมิน) เม่ือผูมีหนาที่

รับผิดชอบตองรับผิดชอบตอขอมูลและเร่ืองราวที่ตองการใหความเชื่อมั่น อยางไรก็ตาม ผูมี
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หนาที่รับผิดชอบหรือผูปฏิบัติงานอาจแตงต้ังผูอื่นเพื่อเตรียมขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นบน

พ้ืนฐานที่วา ผูนี้จะรับผิดชอบตอขอมูลที่ตองการใหความเช่ือมั่น ในเหตุการณแวดลอมนี้ ผูมี

หนาท่ีรับผิดชอบและผูรับผิดชอบตอขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่น เปนท้ังลูกคางานที่ให

ความเช่ือมั่นสําหรับวัตถุประสงคในสวนนี้ 

900.11 A3 นอกจากผูมีหนาท่ีรับผิดชอบและ ในกรณีที่เปนงานที่ใหความเชื่อมั่นตอคํารับรองของบุคคล

อ่ืน ผูที่รับผดิชอบตอขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อมั่น อาจมีฝายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับงานนั้น 

ตัวอยางเชน อาจแยกเปนผูปฏิบัติงาน หรือผูวัด หรือผูประเมิน นอกจากผูรับผิดชอบตอขอมูล

เร่ืองที่ตองการใหความเชื่อมั่น ในเหตุการณแวดลอมเหลานี้ การใชกรอบแนวคิด กําหนดใหผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีระบุและประเมินอุปสรรคตอหลักการพื้นฐานที่เกิดข้ึนจากผลประโยชน

หรือความสัมพันธใดๆ กับฝายหรือบุคคลน้ันๆ รวมถึงกรณีที่ความขดัแยงดานผลประโยชนยังมี

อยูตามท่ีระบุไวในสวนที่ 310 

R900.12 สํานักงานตองใชกรอบแนวคิดที่กําหนดไวในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมินและจัดการอุปสรรค

ตอความเปนอิสระในสวนท่ีเก่ียวของกับงานสอบบัญช ี

ผูมหีนาท่ีรับผิดชอบที่หลากหลาย และผูรับผิดชอบตอขอมูลเร่ืองท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน 

900.13 A1 งานที่ใหความเชื่อมั่นบางงาน ไมวาจะเปนงานท่ีใหความเชื่อมั่นตอคํารับรองของบุคคลอ่ืนหรือ 

งานที่ผูประกอบวิชาชีพใหความเชื่อมั่นดวยตนเอง อาจมีผูมีหนาที่รับผิดชอบหลายคน หรือ ใน

งานที่ใหความเชื่อมั่นตอคํารับรองของบุคคลอ่ืน มีผูรับผิดชอบตอขอมูลเร่ืองที่ตองการใหความ

เชื่อมั่นหลายคน ในการกําหนดวา จําเปนหรือไมที่จะใชขอกําหนดในสวนนี้ กับผูมีหนาที่

รับผิดชอบแตละบุคคล หรือผูรับผิดชอบตอขอมูลเร่ืองที่ตองการใหความเช่ือมั่นแตละบุคคลใน

งานนั้น สํานักงานอาจตองนําเร่ืองเหลานี้มาพิจารณา  

เร่ืองเหลานี้ไมวาจะรวมถึงผลประโยชนหรือความสัมพันธของสํานักงานหรือสมาชิกกลุม

ผูปฏิบัติงานใหความเชื่อม่ัน และผูมีหนาที่รับผดิชอบเฉพาะ หรือผูมีหนาที่รับผิดชอบตอขอมูล

ท่ีตองการใหความเชื่อมั่น จะทําใหเกิดอุปสรรคตอความเปนอิสระ ซ่ึงเล็กนอยและไมสําคัญใน

บรบิทของขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่น การพิจารณาดังกลาว ควรคํานึงถึงปจจัยตางๆ เชน 

 สาระสําคัญของเร่ืองราวที่ตองการใหความเชื่อมั่นหรือขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นที่

บุคคลหรือหนวยงานนั้นรับผดิชอบในบริบทของงานท่ีใหความเชื่อมั่นโดยรวม 

 ระดับของสวนไดเสียสาธารณะที่เก่ียวของกับงานที่ใหความเชื่อมั่น 

ถาสํานักงานตัดสินใจวาอุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชนหรือความสัมพันธใดๆ กับบุคคลหรือ

หนวยงานนั้นเปน เร่ืองเล็กนอยและไมสําคัญ อาจไมจําเปนท่ีจะตองใชขอกําหนดในหมวดนี้ทุก

ขอกับผูมีสวนรับผิดชอบ  
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 สํานักงานเครือขาย 

R900.14 เมื่อสํานักงานรูหรือมีเหตุอันเชื่อไดวาผลประโยชนและความสัมพันธของสํานักงานเครือขาย 

ทําใหเกิดอุปสรรคตอความเปนอิสระของสํานักงาน สํานักงานตองประเมิน และจัดการ

อุปสรรคใดๆ ดังกลาว   

900.14 A1 สํานักงานเครือขายไดมีการกลาวถึงในยอหนา 400.50 A1 ถึง 400.54 A1. 

กิจการที่เกี่ยวของกัน 

R900.15 เมื่อกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่นไดรูหรือมีเหตุอันทําใหเชื่อไดวามีความสัมพันธหรือมี

เหตุการณแวดลอมที่เก่ียวกับกิจการที่เก่ียวของกันของลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น ซึ่งเก่ียวกับ

การประเมินความเปนอิสระของสํานักงานจากลูกคา กลุมผูปฏิบัติงานใหความเชื่อมั่นตองรวม

กิจการที่เก่ียวของกันนั้น เม่ือระบ ุประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

[เวนวางเนื้อหาในยอหนา 900.16 ถึง 900.20 ไว] 

ชวงระยะเวลาท่ีกําหนดใหคงความเปนอิสระ 

R900.30 ความเปนอิสระที่กําหนดในสวนนี้ตองคงไวในชวงระยะเวลาทั้งสองชวง 

(ก) ชวงระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ 

(ข) ชวงระยะเวลาท่ีครอบคลุมขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่น 

900.30 A1 ชวงระยะเวลาในการปฏิบัติงานเร่ิมขึ้นเมื่อกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น เร่ิมใหบริการงาน

ท่ีใหความเชื่อมั่นงานใดงานหนึ่ง ชวงระยะเวลาในการปฏิบัติงานส้ินสุดเมื่อไดออกรายงานให

ความเชื่อมั่นนั้น เมื่องานมีลักษณะเปนงานที่เกิดขึ้นซ้ําใหมได จะถือวาส้ินสุดเมื่อมีการแจงจาก

ฝายใดฝายหนึ่งของคูสัญญาถึงการส้ินสุดความสัมพันธทางวิชาชีพ หรือเมื่อมีการออกรายงาน

การใหความเชื่อมั่นฉบับสุดทาย แลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นภายหลัง 

R900.31 เมื่อกิจการเปล่ียนเปนลูกคางานใหความเชื่อม่ันในระหวางหรือหลังจากชวงระยะเวลาที่

ครอบคลุมขอมูลเร่ืองที่ตองการใหความเชื่อม่ัน ซึ่งสํานักงานจะตองแสดงขอสรุป สํานักงาน

ตองตัดสินใจวามอีุปสรรคใดๆ ตอความเปนอิสระ เกิดขึ้นโดยส่ิงตอไปน้ีหรือไม 

(ก) ความสัมพันธทางการเงินหรือทางธุรกิจกับลูกคางานใหความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นระหวางหรือ

หลังจากชวงระยะเวลาที่เก่ียวของกับขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่น แตกอนการตอบรับ

งานใหความเชื่อมั่น หรือ 

(ข) การใหบริการกอนหนานี้กับลูกคางานใหความเชื่อมั่น 

R900.32 อุปสรรคตอความเปนอิสระจะเกิดขึ้น ถามีการใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นกับลูกคางาน

ใหความเชื่อม่ันในระหวางหรือหลงัจากชวงระยะเวลาที่ครอบคลุมโดยขอมูลท่ีตองการใหความ

เชื่อมั่นนั้น แตเกิดกอนท่ีกลุมผูปฏิบัติงานใหความเชื่อมั่นจะเร่ิมปฏิบัติงานใหความเชื่อมั่น และ

งานบริการนั้น ไมอนุญาตใหกระทาํในระหวางชวงระยะเวลาปฏิบัติงานนั้น  
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ในเหตุการณแวดลอมดังกลาว สํานักงานตองประเมินและจัดการอุปสรรคใดๆ ตอความเปน

อิสระที่เกิดจากการใหบริการนั้น ถาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นไมอยูในระดับที่ยอมรับได สํานักงานจะ

รับงานที่ใหความเชื่อมั่นไดก็ตอเมื่อสามารถลดอุปสรรคใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

900.32 A1 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกัน เพ่ือจัดการอปุสรรคดังกลาว รวมถึง 

 การใชผูประกอบวิชาชีพที่ไมใชสมาชิกกลุมผูปฏบิัติงานใหความเชื่อมั่นในการใหบริการ 

 การจัดใหมีผูสอบทานท่ีเหมาะสม สอบทานงานใหความเชื่อมั่นและงานที่ไมใชงานใหความ

เชื่อมั่นตามความเหมาะสม 

R900.33 ถางานใหบริการที่ไมใชงานใหความเชื่อมั่นซ่ึงจะไมไดรับอนุญาตใหปฏิบัติในระหวางชวง

ระยะเวลาที่การปฏิบัติงานยังไมเสร็จสิ้น และเปนไปไมไดในทางปฏิบัติที่จะเสร็จส้ินการบริการ

นั้น หรือยุติการบริการนั้นกอนการเร่ิมตนของงานบริการทางวิชาชีพท่ีเก่ียวกับงานที่ใหความ

เชื่อมั่น สํานักงานจะยอมรับงานที่ใหความเชื่อมั่นนั้นได ก็ตอเมื่อ  

(ก)  สํานักงานพอใจวา  

(1) งานใหบริการที่ไมใชงานใหความเชื่อมั่นดังกลาวจะเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอันส้ัน 

หรือ 

(2) ลูกคาไดเตรียมการท่ีจะเปลี่ยนผานบรกิารดังกลาวใหกับผูใหบริการรายอ่ืนภายในชวง

ระยะเวลาอันส้ัน 

(ข) สํานักงานนํามาตรการปองกันมาใชเมื่อจําเปนระหวางชวงระยะเวลาใหบริการ และ 

(ค)  สํานักงานปรึกษาหารือเร่ืองดังกลาวนั้นกบัผูมีหนาท่ีกํากับดูแล 

[เวนวางเนื้อหาในยอหนา 900.34 ถึง 900.39 ไว] 

เอกสารหลักฐานทั่วไปเก่ียวกับความเปนอิสระสําหรับงานใหความเช่ือมั่น 

R900.40 สํานักงานตองบันทึกขอสรุปเก่ียวกับการปฏิบัติตามสวนนี้และสาระสําคัญของการ

ปรกึษาหารือตางๆ ท่ีเกี่ยวของซ่ึงสนับสนุนขอสรุปเหลานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง: 

(ก) ในกรณีท่ีมีการใชมาตรการปองกันเพื่อจัดการกับอุปสรรค สํานักงานตองบันทึกลักษณะ

ของอุปสรรคและมาตรการปองกันท่ีมีอยูหรือท่ีนํามาใช และ 

(ข) เมื่ออุปสรรคถูกวิเคราะหอยางมีนัยสําคัญและสํานักงานสรุปวาอุปสรรคดังกลาวอยูใน

ระดับที่ยอมรับไดแลว สํานักงานตองบันทึกลักษณะของอุปสรรคนั้นและเหตุผลในการให

ขอสรุป 

900.40 A1 เอกสารหลักฐานใหหลักฐานในการใชดุลยพินิจของสํานักงานเพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับการถือ

ปฏิบัติตามขอกําหนดในสวนนี้  อยางไรก็ตาม การขาดเอกสารหลักฐานดังกลาว ไมเปน

ตัวกําหนดวาสํานักงานไดตัดสินเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไปแลวหรือไม หรือสํานักงานมีความเปนอิสระ

หรือไม 
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 [เวนวางเนื้อหาในยอหนา 900.41 ถึง 900.49 ไว] 

การฝาฝนขอกําหนดความเปนอิสระสําหรับงานใหความเชื่อม่ัน  

เมื่อสํานกังานพบการฝาฝน 

R900.50 ถาสํานักงานสรุปไดวามีการฝาฝนขอกําหนดในสวนนี้ สาํนักงานตอง 

(ก) ยุติ หยุดพักหรือขจัดผลประโยชนหรือความสัมพันธ ซ่ึงทาํใหเกิดการฝาฝน  

(ข) ประเมินนัยสําคัญของการฝาฝนและผลกระทบตอหลักการพ้ืนฐานเร่ืองความเที่ยงธรรม

และความสามารถในการออกรายงานใหความเชื่อมั่นของสํานักงาน และ 

(ค) ตัดสินวาการกระทํานั้น สามารถจัดการไดอยางเปนที่นาพอใจกับผลของการฝาฝนนั้น

หรือไม 

ในการตัดสินใจนี้ สํานักงานตองใชดุลยพินิจทางวิชาชีพและคํานึงวาบุคคลที่สามซ่ึงมีความรอบ

รูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน ที่จะสรุปไดวาหลักการพ้ืนฐานเร่ืองความเที่ยงธรรมของ

สํานักงานจะถูกรอมชอมหรือไม ดังน้ันสํานักงานจึงไมสามารถออกรายงานใหความเชื่อมั่นได 

R900.51 ถาสํานักงานตัดสินวา การดําเนินการท่ีนํามาใชนั้น ไมสามารถจัดการผลเน่ืองจากการฝาฝนได

อยางเปนที่นาพอใจ สํานักงานตองแจงผูวาจางหรือผูมีหนาที่กํากับดูแลแลวแตตามความ

เหมาะสมทันทีท่ีทําได และดําเนินการตามขั้นตอนท่ีจําเปนเพื่อยุติงานใหความเชื่อม่ัน โดย

ปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอกําหนดท่ีบังคับใชไดของหนวยงานกํากับดูแลตางๆ ที่เก่ียวของกับ

การยุติงานใหความเชื่อม่ัน 

R900.52 ถาสํานักงานตัดสินวา การกระทํานั้นสามารถจัดการผลเนื่องมาจากการฝาฝนไดอยางเปนท่ีนา

พอใจ สํานักงานตองปรึกษาหารือเร่ืองการฝาฝนและการกระทําที่ไดนํามาใช หรือคาดวาจะ

นํามาใชตอผูวาจางหรือผูมีหนาที่กํากบัดูแลแลวแตความเหมาะสม สํานักงานตองปรึกษาหารือ

เร่ืองการฝาฝนและการกระทําที่คาดวาจะนํามาใชใหทันเวลาโดยคํานึงถึงเหตุการณแวดลอม

ของงานและการฝาฝน 

R900.53 ถาผูวาจางหรือผูมีหนาที่กํากับดูแล ไมเห็นดวยกับการกระทาํที่เสนอโดยสํานักงานตามยอหนา 

R900.50 (ค) นั้นจะจัดการผลได อยางเปนที่นาพอใจ สํานักงานตองดําเนินการตามขั้นตอนที่

จําเปนเพื่อยุติงานใหความเชื่อมั่น โดยปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอกําหนดที่บังคับใชไดของ

หนวยงานกาํกับดูแลตางๆ ที่เก่ียวของกับการยุติงานใหความเชื่อมั่น 

เอกสารหลักฐาน 

R900.54 ในการปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนา R900.50 ถึง R900.53 สํานักงานตองบันทึก 

(ก) การฝาฝน 

(ข) การกระทําที่เกิดขึ้นแลว 



 คูมือประมวลจรรยาบรรณ  

212 

สว
นที่

 4
 ข

 

(ค) การตัดสินใจสําคัญที่ไดกระทําแลว และ 

(ง) เร่ืองทั้งหมดท่ีไดปรึกษาหารือกับผูมีหนาที่กํากับดูแล 

R900.55 ถาสํานักงานยังคงใหบริการงานที่ใหความเชื่อมั่น สํานักงานตองบันทึก 

(ก) ขอสรุปวา การใชดุลยพินิจทางวิชาชีพของสํานักงาน เก่ียวกับหลักการพื้นฐานเร่ืองความ

เที่ยงธรรมไมถูกรอมชอม และ 

(ข) เหตุผลวาเหตุใดการกระทําท่ีไดกระทําแลว จึงจัดการไดเปนท่ีพอใจในผลที่ตามมาของการ

ฝาฝนน้ัน เพื่อใหสํานักงานสามารถออกรายงานท่ีใหความเชื่อมั่นได 
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 หมวด 905 คาธรรมเนียม 

คาํนํา 

905.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคดิที่กําหนดไว

ในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมินและจดัการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

905.2 ลักษณะและระดับของคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนประเภทอื่นอาจทําใหเกิดอุปสรรคจาก

ผลประโยชนสวนตน หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู หมวดนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและ

คําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่เก่ียวของกบัการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

คาธรรมเนียม - เทียบเคียงตามขนาด 

905.3 A1  เมื่อคาธรรมเนียมวิชาชีพโดยรวมที่ไดรับจากลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่นรายใดรายหนึ่งที่

สํานักงานเปนผูใหขอสรุปตองานท่ีใหความเชื่อม่ัน เปนสัดสวนท่ีมากเมื่อเทียบกับคาธรรมเนียม

ท้ังหมดของสํานักงาน การพ่ึงพิงลูกคารายดังกลาวและความกังวลที่จะสูญเสียลูกคานั้นไป ทํา

ใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนหรืออุปสรรคจากการถูกขมขู 

905.3 A2 ปจจัยที่เก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดงักลาว รวมถึง 

 โครงสรางการดําเนินงานของสํานักงาน  

 สํานักงานที่ประสบความสําเร็จมายาวนานหรือเพ่ิงต้ัง หรือไม 

 ความสําคัญของลูกคาตอสํานักงานในเชิงคุณภาพและ/หรือในเชิงปริมาณ 

905.3 A3 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตนหรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว คือ การเพ่ิมฐานลูกคาของสํานักงานเพื่อลดการพึ่งพิง

ลูกคางานท่ีใหความเชื่อมั่น 

905.3 A4 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนหรืออุปสรรคจากการถูกขมขูเกิดขึ้นได เมื่อคาธรรมเนียมท่ี

สํานักงานไดรับจากลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่นรายหนึ่ง คิดเปนสัดสวนของรายไดที่มากเมื่อ

เทยีบกับรายไดจากลูกคาหลายรายของหุนสวนของสาํนักงานรายใดรายหนึ่ง 

905.3 A5 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตนหรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว รวมถึง 

 การเพ่ิมฐานลูกคาของหุนสวนนั้น เพื่อลดการพึ่งพิงลูกคางานท่ีใหความเช่ือมั่น 

 การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสม ซ่ึงไมไดเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น 

สอบทานงานน้ัน 
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 คาธรรมเนียมวชิาชีพ – การคางชําระ 

905.4 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนอาจเกิดขึ้นได ถาคาธรรมเนียมสวนที่มีนัยสําคัญยังไมไดรับ

ชําระ กอนออกรายงานที่ใหความเชื่อม่ันสําหรับปถัดไป เปนท่ีคาดหวังโดยทั่วไปวาสํานักงาน

จะไดรับการชําระคาธรรมเนียมดังกลาวกอนออกรายงาน ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไป

ปฏิบัติ ท่ีกําหนดในหมวด 911 เกี่ยวกับการให กูยืมและการค้ําประกัน อาจนําไปใชกับ

สถานการณ เมื่อคาธรรมเนียมดังกลาวยังคางชาํระอยู 

905.4 A2 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตนดังกลาว รวมถึง  

 การไดรับชําระเงินบางสวนของคาธรรมเนียมท่ีคางชาํระ 

 การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสมซึ่งไมไดมีสวนรวมในงานท่ีใหความเชื่อมั่น สอบทานงาน

นั้น 

R905.5 เมื่อคาธรรมเนียมสวนที่มีนัยสําคัญ ที่ยังไมไดรับชําระจากลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่นเปน

เวลานาน สาํนักงานตองตัดสินใจวา 

(ก) คาธรรมเนียมที่คางชําระอาจถือไดวาเทียบเทากับเงินใหกูยืมแกลูกคาหรือไม และ 

(ข) ยังคงเปนการเหมาะสมหรือไมท่ีสํานักงานจะรับการแตงต้ังอีกคร้ังหรือรับงานที่ใหความ

เชื่อมั่นตอไป 

คาธรรมเนียมท่ีขึ้นอยูกับผลงาน 

905.6 A1 คาธรรมเนียมท่ีขึ้นอยูกับผลงาน คือคาธรรมเนียมที่คํานวณตามเกณฑที่กําหนดลวงหนาโดย

สัมพันธกับผลลัพธของรายการ หรือผลของบริการที่ทําให คาธรรมเนียมที่ข้ึนอยูกับผลงานท่ี

เรียกเก็บผานตัวกลางเปนตัวอยางของคาธรรมเนียมท่ีข้ึนอยูกับผลงานโดยออม ในหมวดนี้

คาธรรมเนียมที่ถูกกําหนดโดยศาลหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐจะไมถือวาเปนคาธรรมเนียมท่ี

ขึ้นกับผลงาน 

R905.7 สํานักงานตองไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมท่ีขึ้นอยูกับผลงานทั้งโดยตรงและโดยออมสําหรับงานท่ี

ใหความเชื่อมั่น 

R905.8 สํานักงานตองไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมที่ขึ้นอยูกับผลงานทั้งโดยตรงและโดยออมสําหรับ

บริการที่ไมใหความเชื่อมั่นที่ใหแกลูกคางานที่ใหความเชื่อม่ัน ถาผลลัพธของงานที่ไมใหความ

เชื่อมั่น และจํานวนคาธรรมเนียมของงานดังกลาว ข้ึนอยูกับการใชดุลยพินิจในอนาคตหรือใน

ปจจุบนัท่ีเกี่ยวของกบัเร่ืองท่ีมีสาระสําคัญตอขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นของงานที่ใหความ

เชื่อมั่น 

905.9 A1 ยอหนา R905.7 และ R905.8 การปองกันไมใหสํานักงานเขาไปเกี่ยวของกับการจัดเตรียมการ

คิดคาธรรมเนียมที่ขึ้นอยูกับผลงานอยางใดอยางหนึ่งของลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น แมวาการ
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จัดเตรียมการคิดคาธรรมเนียมที่ขึ้นอยูกับผลงานจะไดรับการปองกัน ในการใหบริการงานท่ี

ไมใหความเชื่อมั่นแกลูกคาที่เปนลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน

ก็ยังอาจเกิดข้ึนได 

905.9 A2 ปจจัยที่เก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง 

 ชวงของจํานวนคาธรรมเนียมที่อาจเปนไปได  

 ผูมีอํานาจที่เหมาะสมตัดสินใจวาผลลัพธน้ันเปนตัวกําหนด คาธรรมเนียมที่ขึ้นอยูกับ

ผลงานหรือไม 

 เปดเผยตอผูต้ังใจจะใหเปนผูใชรายงานของงานที่ทําโดยสํานักงานและหลักเกณฑของการ

คิดคาตอบแทน 

 ลักษณะของงานบริการ 

 ผลกระทบของเหตุการณหรือรายการในขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่น 

905.9 A3 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตนดังกลาว รวมถึง 

 การมีผูสอบทานที่เหมาะสมซึ่งไมไดมีสวนเก่ียวของในการปฏิบัติงานที่ไมใหความเชื่อมั่น

ดังกลาวสอบทานงานท่ีใหความเชื่อมั่นที่เก่ียวของ 

 การรับขอตกลงลวงหนาเปนลายลักษณอักษรกบัลูกคาเกี่ยวกับการคิดคาตอบแทน 
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หมวด 906 ของขวัญและการตอนรับ 

คาํนํา 

906.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดที่กําหนดไว

ในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมินและจดัการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

906.2 การรับของขวัญหรือการตอนรับจากลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น อาจทําใหเกิดอุปสรรคจาก

ผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู หมวดนี้ กําหนด

ขอกําหนดเฉพาะ และคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณ

แวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

R906.3 สํานักงานหรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อม่ัน ตองไมรับของขวัญและการตอนรับ

จากลูกคางานท่ีใหความเชื่อมั่น เวนแตของขวัญและการตอนรับนั้นมีมูลคาเล็กนอย และ ไม

สําคัญ 

906.3 A1 เมื่อสํานักงานหรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อม่ัน มีการชักนําดวยการให หรือ การ

รับจาก ลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น ขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่กําหนดไวใน

หมวด 340 การใชและการไมปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาว อาจทําใหเกิดอุปสรรคตอความ

เปนอิสระ 

906.3 A2 ตามท่ีกําหนดไวในหมวด 340 เกี่ยวกับการชักนําดวยการให หรือ การรับ ไมอนุญาตให

สํานักงานหรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น รับของขวัญและการตอนรับใดๆ เมื่อ

การใหหรือการรับดังกลาว มีเจตนาที่จะใหมีอิทธิพลที่ไมเหมาะสมตอพฤติกรรม (ทางวิชาชีพ) 

แมมีมูลคาเลก็นอย และไมสําคัญ 
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หมวด 907 คดีความท่ีศาลรับฟองแลวหรือที่ถูกขมขูวาจะฟอง 

คาํนํา 

907.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดที่กําหนดไว

ในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมินและจดัการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

907.2 เมื่อมีคดีความเกิดขึ้นหรืออาจมีความเปนไปไดท่ีจะเกิดคดีความกับลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น 

อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนและอุปสรรคจากการถูกขมขูจะเกิดข้ึน ในหมวดนี้จะระบุถึง

คําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่เก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอมท้ังหมด

ดังกลาว 

คาํอธิบายการนําไปปฏิบัติ 

ทั่วไป 

907.3 A1 ความสัมพันธระหวางผูบริหารของลูกคาและสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่นจะตอง

เปนไปในลักษณะตรงไปตรงมาอยางที่สุด และตองมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนในทุกดาน

ของการดําเนินธุรกิจของลูกคา สถานะของคูความอาจเกิดจากคดีความที่ศาลรับฟองแลวหรือ

ท่ีถูกขมขูวาจะฟองระหวางลูกคางานสอบบัญชีและสํานักงาน หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่

ใหความเชื่อมั่น สถานะของคูความดังกลาวอาจสงผลกระทบตอความเต็มใจของผูบริหารที่จะ

เปดเผยขอมูลใหครบถวน และทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนและอุปสรรคจาก

การถูกขมขู 

907.3 A2 ปจจัยที่เก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดงักลาว รวมถึง 

 สาระสาํคัญของคดีความ 

 คดีความเกี่ยวของกับงานที่ใหความเชื่อมั่น คร้ังกอนหรือไม 

907.3 A3 ถาคดีความเก่ียวของกับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น ตัวอยางของการกระทําที่

อาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนและอุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว คือ การถอน

บุคคลน้ันจากกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อมั่น 

907.3 A4 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตนและอุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว คือ การจัดใหมีผูสอบทานงานท่ีเหมาะสมสอบทาน

งานนั้น 
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 หมวด 910 ผลประโยชนทางการเงิน 

คาํนํา 

910.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดที่กําหนดไว

ในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมินและจดัการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

910.2 การมีผลประโยชนทางการเงินกับลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น อาจทําใหเกิดอุปสรรคจาก

ผลประโยชนสวนตน ในหมวดนี้ กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่

เกี่ยวกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ทั่วไป 

910.3 A1 ผลประโยชนทางการเงินอาจถือโดยตรงหรือโดยออมผานตัวกลาง เชน เครื่องมือการจัดการ

กองทุน มรดก หรือทรัสต เมื่อผูไดรับผลประโยชนมอีํานาจควบคุมเหนือตัวกลาง หรือสามารถ

มีอิทธิพลในการตัดสินใจการลงทุนนั้น ประมวลจรรยาบรรณนี้ถือวาผลประโยชนทางการเงิน

ดังกลาวเปนผลประโยชนทางการเงินโดยตรง ในทางกลับกัน เมื่อผูไดรับผลประโยชนไมมี

อํานาจในการควบคุมเหนือตัวกลาง หรือสามารถมีอิทธิพลในการตัดสินใจการลงทุนนั้น 

ประมวลจรรยาบรรณนี้ถือวาผลประโยชนทางการเงนิดังกลาวเปนผลประโยชนทางการเงินโดย

ออม 

910.3 A2 หมวดนี้กลาวถึง “ความมีสาระสําคัญ” ของผลประโยชนทางการเงิน ในการพิจารณาวา

ผลประโยชนดังกลาวมีสาระสําคัญตอบุคคลใด มูลคาสุทธิของบุคคลและสมาชิกครอบครัวที่

ใกลชิดที่สุดของบุคคลนั้นอาจตองนํามาคํานวณรวมกัน 

910.3 A3 ปจจัยที่เก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนที่เกิดจากการถือ

ครองผลประโยชนทางการเงินในลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น รวมถึง 

 บทบาทของผูถือครองผลประโยชนทางการเงิน 

 ผลประโยชนทางการเงินนั้นเปนแบบโดยตรงหรือโดยออม 

 ความมสีาระสําคญัของผลประโยชนทางการเงิน 

ผลประโยชนทางการเงินที่ถือครองโดยสํานักงาน สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อมั่น และครอบครัว

ที่ใกลชิดที่สดุ 

R910.4 สวนไดเสียทางการเงินโดยตรงหรือสวนไดเสียทางการเงินโดยออมที่มีนัยสําคัญที่มีในลูกคาที่ให

ความเช่ือมั่นจะตองไมถือโดย 
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(ก) สํานักงาน หรือ 

(ข) สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่นหรือบุคคลใดในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด 

ผลประโยชนทางการเงินในกิจการที่ควบคุมลูกคางานที่ใหความเชื่อม่ัน 

R910.5 เมื่อกิจการใดมีอํานาจในการควบคุมสวนไดเสียในลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น และลูกคานั้นมี

สาระสําคัญตอกิจการน้ัน สํานักงาน หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น หรือบุคคล

ใดในครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุด ตองไมถือครองผลประโยชนทางการเงินโดยตรงหรือผลประโยชน

ทางการเงินโดยออมท่ีมีสาระสําคัญในกิจการนั้น 

ผลประโยชนทางการเงินที่ถือครองในฐานะทรัสตี 

R910.6 ยอหนา R910.4 ตองใชกับผลประโยชนทางการเงินของลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่นที่ถือครอง

โดยทรัสต ซ่ึงสํานักงาน หรือบุคคล ทาํหนาที่ในฐานะทรัสตี ยกเวน 

(ก) ไมมีบุคคลตอไปน้ีเปนผูไดรับผลประโยชนจากทรัสต ไดแก ทรัสตี สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงาน

งานที่ใหความเชื่อมั่นหรือบุคคลใดในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด หรอืสํานักงาน  

(ข) สวนไดเสียของลูกคางานท่ีใหความเชื่อมั่นที่ถือครองโดยทรัสต ไมเปนสาระสําคัญตอทรัสต

นั้น 

(ค) ทรสัตนั้นไมสามารถใชอิทธิพลอยางมีนัยสาํคัญตอลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น และ 

(ง) ไมมีบุคคลตอไปนี้สามารถใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุนเก่ียวกับ

ผลประโยชนทางการเงินในลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น ไดแก ทรัสตี สมาชิกกลุม

ผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อมั่น หรือบุคคลใดในครอบครัวท่ีใกลชิดที่สุด หรือสํานักงาน  

ผลประโยชนทางการเงินที่ไดรับโดยไมไดต้ังใจ 

R910.7 ถาสํานักงาน หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น หรือบุคคลใดในครอบครัวที่ใกลชิด

ท่ีสุดของบุคคลนั้น ไดรับผลประโยชนทางการเงินโดยตรงหรือผลประโยชนทางการเงินที่มี

สาระสําคัญโดยออม ในลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่นโดยการไดรับมรดก ของขวัญ โดยเปนผลมา

จากการควบรวมกิจการ หรือในเหตุการณแวดลอมที่คลายคลึงกันและผลประโยชนดังกลาว 

ไมไดรับอนุญาตใหถือครอง ตามหมวดนี ้

(ก) ถาสํานักงานไดรับผลประโยชน ตองจําหนายผลประโยชนทางการเงินนั้นทันที หรือ

จําหนายผลประโยชนทางการเงินโดยออมในจํานวนท่ีเพียงพอ เพ่ือใหผลประโยชนที่เหลือ

ไมมีสาระสําคัญอีกตอไป หรือ 

(ข) (ข) ถาสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น หรือบุคคลใดในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด

ไดรับผลประโยชนทางการเงิน ตองจําหนายผลประโยชนทางการเงินนั้นทันที หรือ

จําหนายผลประโยชนทางการเงินโดยออมในจํานวนท่ีเพียงพอ เพ่ือใหผลประโยชนที่เหลือ

ไมมีสาระสําคัญอีกตอไป  
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 ผลประโยชนทางการเงิน – เหตุการณแวดลอมอ่ืน 

ครอบครัวท่ีใกลชดิ 

910.8 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนอาจเกิดข้ึนถาสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานใหความเชื่อมั่นทราบ

วาบุคคลใกลชิดในครอบครัวมีผลประโยชนทางการเงินโดยตรงหรือผลประโยชนทางการเงินที่

มีสาระสําคัญโดยออมกับลูกคางานใหความเชื่อมั่น 

910.8 A2 ปจจัยที่เก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดงักลาว รวมถึง 

 ลักษณะของความสัมพันธระหวางสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อมั่นกับสมาชิก

ครอบครัวที่ใกลชิด 

 ผลประโยชนทางการเงินนั้น เปนไปโดยตรงหรือโดยออมหรือไม 

 สาระสาํคัญของผลประโยชนทางการเงินนั้น ที่มีตอสมาชิกครอบครัวที่ใกลชิด 

910.8 A3 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน รวมถึง: 

 การใหสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดจําหนายผลประโยชนทางการเงินทั้งหมดหรือจําหนาย

ผลประโยชนทางการเงินโดยออมในจํานวนท่ีเพียงพอ เพ่ือใหผลประโยชนสวนที่เหลือไมมี

สาระสาํคัญอีกตอไป โดยเร็วที่สุดเทาที่ปฏิบัติได 

 การถอนบุคคลนั้นออกจากกลุมผูปฏิบตัิงานสอบบัญชี 

910.8 A4 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตนนั้นคือจัดใหมีผูสอบทานงานที่เหมาะสม สอบทานงานของสมาชิกในกลุมผูปฏิบัติงานที่ให

ความเช่ือมั่น 

บุคคลอื่นใด 

910.8 A5 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อาจเกิดขึ้นไดถาสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อม่ันรู

วา ผลประโยชนทางการเงินในลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่นน้ัน ถูกถือครองโดยบุคคลอื่นๆ เชน 

 หุนสวนและพนักงานผูประกอบวิชาชีพของสํานักงาน นอกไปจากบุคคลผูซ่ึงโดยเฉพาะ

อยางยิ่งที่ไมไดรับอนุญาตใหถือครองผลประโยชนทางการเงินดังกลาว ตามยอหนา 

R910.4 หรือสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสดุของกลุมบุคคลน้ัน 

 บุคคลท่ีมีความสัมพันธสวนตัวใกลชิดกับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น 

910.8 A 6 ตัวอยางของการกระทําที่อาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนน้ัน คือการถอนสมาชิก

กลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่นที่มีความสัมพันธสวนบุคคลออกจากกลุมผูปฏิบัติงานที่ให

ความเช่ือมั่น 

910.8 A7 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพ่ือจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน

สวนตนดังกลาว รวมถึง 
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 การไมใหสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อมั่นนั้น มีสวนรวมในการตัดสินใจใดๆ ที่

สําคัญที่เก่ียวกับงานที่ใหความเชื่อมั่น 

 การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสมสอบทานงานของกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น 
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 หมวด 911 การกูยืมและการคํ้าประกัน 

คาํนํา 

911.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองมีความเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดท่ี

กําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอสิระ 

911.2 การกูยืมและการคํ้าประกันเงินกูยืมกับลูกคางานท่ีใหความเชื่อมั่น อาจทําใหเกิดอุปสรรคจาก

ผลประโยชนสวนตนได ในหมวดนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ี

เกี่ยวของกบัการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ทั่วไป 

911.3 A1 หมวดนี้กลาวถึง “ความมีสาระสําคัญ” ของการกูยืมและการคํ้าประกัน ในการพิจารณาวาการ

กูยืมและการคํ้าประกันดังกลาวมีสาระสําคัญกับบุคคลใด มูลคาสุทธิของบุคคลและสมาชิก

ครอบครัวที่ใกลชิดท่ีสุดของบุคคลน้ันอาจตองนํามาคํานวณรวมกนั 

การกูยืมและการคํ้าประกันกับลูกคางานท่ีใหความเช่ือมั่น 

R911.4 สํานักงาน สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่นหรือครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดคนใดของ

บุคคลน้ันตองไมกระทําการกูยืมหรือการไมคํ้าประกันเงินกูกับลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น เวน

แตการกูยืมและการค้ําประกันนั้นไมมีสาระสําคัญตอ 

(ก) สํานักงาน หรือบุคคลที่กระทําการกูยืมหรือการคํ้าประกัน เทาท่ีจะนํามาใชได และ 

(ข) ลูกคา 

การกูยืมและการคํ้าประกันกับลูกคางานท่ีใหความเช่ือมั่นท่ีเปนธนาคารหรือสถาบันในลักษณะที่คลายคลึง

กัน 

R911.5 สํานักงาน สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อม่ันหรือครอบครัวที่ใกลชิดท่ีสุดคนใดของ

บุคคลนั้นตองไมรับเงินกู หรือรับการคํ้าประกันเงินกูจากลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น ที่เปน

ธนาคารหรือสถาบันในลักษณะที่คลายคลึงกัน เวนแตการกูยืมและรับการคํ้าประกันนั้น เปนไป

ตามกระบวนการกูยืม เงื่อนเวลา และเง่ือนไขโดยปกติ 

911.5 A1 ตัวอยางของเงินกูยืม รวมถึง การจํานอง เงินเบิกเกินบัญชี เงินใหสินเชื่อรถยนตและยอดคาง

ชําระบตัรเครดิต 

911.5 A2 แมวาสํานักงาน จะไดรับเงินกูจากลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่นซ่ึงเปนธนาคารหรือสถาบันใน

ลักษณะคลายคลึงกัน เปนไปตามกระบวนการของการกูยืม เง่ือนเวลาและเงื่อนไขโดยปกติ 
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เงินกูนั้นอาจทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนได ถามีสาระสําคัญตอลูกคางานที่ให

ความเชื่อมั่น หรือตอสํานักงานที่ไดรับเงินกูน้ัน 

911.5 A3 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจเปนมาตรการปองกัน เพื่อจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตน คือการจัดใหมีการสอบทานจากผูสอบทานท่ีเหมาะสม ผูซึ่งไม ได เปนสมาชิกกลุม

ผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น จากสํานักงานเครือขายที่ไมใชผูรับประโยชนจากเงินกูนั้น 

บัญชีเงินฝากหรือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย 

R911.6 สํานักงาน สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อมั่นหรือบุคคลใดในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด

ของบุคคลนั้น ตองไมมีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยกับลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น

ท่ีเปนธนาคาร ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย หรือสถาบันลักษณะคลายคลึงกัน เวนแตเงินฝากหรือ

บัญชีนั้น ถือครองตามเงื่อนไขโดยปกติทางธุรกิจ 

การกูยืมและการคํ้าประกันกับลูกคางานท่ีใหความเช่ือมั่นท่ีไมใชธนาคารหรอืสถาบันในลกัษณะคลายคลึง

กัน 

R911.7 สํานักงาน สมาชิกในกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อมั่น หรือครอบครัวที่ใกลชิดท่ีสุดคนใดของ

บุคคลนั้น ตองไมรับเงินกูหรือรับการคํ้าประกันเงินกูจากลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น ที่ไมใช

ธนาคารหรือสถาบันในลักษณะคลายคลึงกัน เวนแตเงินกูหรือการคํ้าประกันนั้น ไม มี

สาระสาํคัญตอ 

(ก) สํานักงาน หรือบุคคลที่ไดรับเงินกูหรือการคํ้าประกนั เทาที่นํามาใชได และ 

(ข) ลูกคา 
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 หมวด 920 ความสัมพันธทางธุรกิจ 

คาํนํา 

920.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองมีความเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดที่

กําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคเร่ืองความเปนอิสระ 

920.2 ความสัมพันธทางธุรกิจอยางใกลชิดกับลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น หรือกับผูบริหารของลูกคา 

อาจทําใหเกิดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู หมวดนี้กําหนด

ขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่เก่ียวกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณ

แวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ทั่วไป 

920.3 A1 หมวดนี้กลาวถึง “ความมีสาระสําคัญ” ของผลประโยชนทางการเงิน และ “ความมีนัยสําคัญ” 

ของความสัมพันธทางธุรกิจ ในการพิจารณาวาผลประโยชนทางการเงินดังกลาว มีความสําคัญ

ตอบุคคลใดหรือไมนั้น  มูลคาสุทธิของบุคคลและสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิดท่ีสุดของบุคคลนั้น

อาจตองนํามาคาํนวณรวมกัน 

 920.3 A2 ตัวอยางความสัมพนัธทางธุรกิจอยางใกลชิด ซ่ึงเกิดจากความสมัพันธเชิงพาณิชย หรือ

ผลประโยชนทางการเงินรวมกัน รวมถึง 

 การมีผลประโยชนทางการเงินในกิจการรวมคา ไมวากับลูกคางานที่ใหความ

เชื่อมั่น หรือเจาของผูมีอํานาจควบคุม กรรมการหรือเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคล

อื่นใด ซ่ึงทําหนาท่ีผูบริหารอาวุโสของลูกคานั้น 

 มีขอตกลงที่จะรวมบริการหรือสินคาประเภทหน่ึงหรือมากกวาของสํานักงาน กับ

บริการหรือสินคาประเภทหน่ึงหรือมากกวาของลูกคา และที่จะทําการตลาด

รวมกันโดยใชชื่อหนวยงานทั้งสอง 

 มีขอตกลงการจัดจําหนายหรือการตลาด โดยสํานักงาน เปนผูจัดจําหนาย หรือ

เปนผูทําการตลาดใหกับสินคาหรือบริการของลูกคา หรือลูกคาเปนผูจัดจําหนาย 

หรือเปนผูทําการตลาดใหกับสินคาหรือบริการของสํานักงาน  

ความสัมพันธทางธุรกิจ (ระหวาง) สํานักงาน หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อมั่น หรือครอบครัว

ที่ใกลชิดที่สดุ 

R920.4 สํานักงาน หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น ตองไมมีความสัมพันธทางธุรกิจอยาง

ใกลชิด กับลูกคางานท่ีใหความเชื่อมั่น หรือกับผูบริหารของลูกคา เวนแตผลประโยชนทาง
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การเงินนั้น จะไมมีสาระสําคัญ และความสัมพันธทางธุรกิจนั้น ไมมีนัยสําคัญกับลูกคา หรือกับ

ผูบริหารของลูกคา และกับสํานักงาน หรือกับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น เทาที่

นํามาใชได 

920.4 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู อาจเกดิข้ึนได ถามีความสัมพันธ

ทางธุรกิจอยางใกลชิด ระหวางลูกคางานที่ใหความเชื่อม่ัน หรือผูบริหารของลูกคา กับครอบครัว

ท่ีใกลชิดที่สุด ของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเช่ือมั่น 

การซ้ือสินคาหรือบริการ 

920.5 A1 การซ้ือสินคาและบริการจากลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น โดยสํานักงาน หรือสมาชิกกลุม

ผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น หรือบุคคลในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดคนใดของบุคคลนั้น โดยทั่วไป

แลวไมทําใหเกิดอุปสรรคตอความเปนอิสระ ถารายการนั้นเปนไปตามการคาปกติของธุรกิจ และ

มีความเปนอิสระตอกัน อยางไรก็ตาม รายการดังกลาว อาจมีลักษณะหรือขนาดท่ีทําใหเกิด

อุปสรรคจากตอผลประโยชนสวนตน 

920.5 A2 ตัวอยางของการกระทําที่อาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนนั้น รวมถึง  

 การขจดัหรอืการลดขนาดของรายการดังกลาว 

 การถอนบุคคลออกจากกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น 
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 หมวด 921 ความสัมพันธฉันทครอบครัวและความสัมพันธสวนตัว 

คาํนํา 

921.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองมีความเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดท่ี

กําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอสิระ 

921.2 ความสัมพันธฉันทครอบครัวหรือความสัมพันธสวนตัวกับบุคลากรของลูกคา อาจทําใหเกิด

อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู 

หมวดนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติในการใชกรอบแนวคิดใน

เหตุการณแวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ทั่วไป 

921.3 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู อาจ

เกิดขึ้นจากความสัมพันธฉันทครอบครัว และความสัมพันธสวนตัว ระหวางสมาชิกในกลุม

ผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น กับกรรมการ หรือเจาหนาที่บริหารของลูกคา หรือพนักงานบาง

คนของลูกคางานท่ีใหความเชื่อมั่น ซ่ึงขึ้นอยูกับบทบาทของพนักงานเหลานั้น 

921.3 A2 ปจจัยที่เก่ียวของในการประเมินระดับของอุปสรรคดงักลาว รวมถึง 

 ความรบัผิดชอบของแตละบุคคลในกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น 

 บทบาทของสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลอ่ืนใดที่มีอยูในลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน และ

ความใกลชิดของความสัมพันธนั้นๆ 

ครอบครัวที่ใกลชิดที่สุดของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อม่ัน 

921.4 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู จะ

เกิดข้ึนเมื่อสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด ของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อมั่น 

เปนพนักงานในตําแหนง ซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอเร่ืองราวท่ีตองการใหความเชื่อมั่น

ของงานที่ใหความเชื่อมั่น 

921.4 A2 ปจจัยที่เก่ียวของในการประเมินระดับของอปุสรรคดังกลาวนั้น รวมถึง 

 ตําแหนงที่สมาชกิในครอบครัวท่ีใกลชดิที่สดุ ดํารงอยู 

 บทบาทของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น 

921.4 A3 ตัวอยางของการกระทําที่อาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย 

หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว คือ การถอนบุคคลนั้นออกจากกลุมผูปฏิบัติงานที่ให

ความเชื่อมั่น 
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921.4 A4 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกัน เพื่อจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน

สวนตน  อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูนั้น คือ การจัดโครงสราง

ความรับผิดชอบของกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น เพ่ือใหสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ให

ความเชื่อมั่นไมของเก่ียวกับการจัดการเร่ืองท่ีอยูในความรับผิดชอบของสมาชิกครอบครัวท่ี

ใกลชิดที่สุด 

R921.5 บุคคลจะไมเขารวมในฐานะสมาชิกของกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น เม่ือบุคคลใดใน

ครอบครัวที่ใกลชิดท่ีสุดของบุคคลน้ัน  

(ก) เปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานท่ีใหความเชื่อมั่น 

(ข) ในกรณีงานท่ีใหความเชื่อมั่นตอคํารับรองของบุคคลอ่ืน เปนพนักงานในตําแหนงซึ่งใช

อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่น ของงานที่ใหความเชื่อมั่น หรือ 

(ค) เคยดํารงอยูในตําแหนงดังกลาว ระหวางชวงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ครอบคลุมโดยงานหรือ

ขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่น 

ครอบครัวที่ใกลชิดของสมาชกิกลุมผูปฏิบัติงานทีใ่หความเชื่อม่ัน 

921.6 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู 

เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดของสมาชิกกลุมผูปฏบิัติงานที่ใหความเชื่อมั่น เปน 

(ก) กรรมการ หรือเจาหนาที่บริหารของลกูคางานที่ใหความเชื่อมั่น หรือ 

(ข) พนักงานในตําแหนงซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอเร่ืองราวที่ตองการใหความเช่ือมั่น 

หรือกรณีในงานที่ใหความเชื่อม่ันตอคํารับรองของบุคคลอื่น พนักงานในตําแหนงซึ่งใช

อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นของงานท่ีใหความเชื่อมั่น 

921.6 A2 ปจจัยที่เก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง 

 ลักษณะของความสัมพันธระหวางสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่นกับสมาชิก

ครอบครัวที่ใกลชิด 

 ตําแหนงที่สมาชกิครอบครัวที่ใกลชิด ดํารงอยู 

 บทบาทของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น 

921.6 A3 ตัวอยางของการกระทําที่อาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย 

หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาวนั้น คือ การถอนบุคคลนั้นออกจากกลุมผูปฏิบัติงานที่ให

ความเชื่อมั่น 

921.6 A4 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกัน เพื่อจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน

สวนตน  อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูนั้น คือ การจัดโครงสราง

ความรับผิดชอบของกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น เพ่ือใหสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ให
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ความเชื่อมั่น ไมของเกี่ยวกับการจัดการเร่ืองท่ีอยูในความรับผิดชอบของสมาชิกครอบครัวท่ี

ใกลชิด 

ความสัมพันธที่ใกลชิดอ่ืนของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อม่ัน 

R921.7 สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น ตองปรึกษาตามนโยบายและวิธีปฏิบัติของสํานักงาน 

ถาสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น มีความสัมพันธใกลชิดกับบุคคลที่ไมใชสมาชิก

ครอบครัวที่ใกลชิดท่ีสุดหรือครอบครัวที่ใกลชิด แตเปน 

(ก) กรรมการ หรือเจาหนาที่บริหารของลกูคางานที่ใหความเชื่อมั่น หรือ 

(ข) พนักงานในตําแหนงซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอเร่ืองราวที่ตองการใหความเช่ือมั่น 

หรือในงานที่ใหความเชื่อมั่นตอคํารับรองของบุคคลอื่น พนักงานในตําแหนงซึ่งใชอิทธิพล

อยางมีนัยสําคัญตอขอมลูท่ีตองการใหความเชื่อมั่นของงานที่ใหความเชื่อม่ัน 

921.7 A1 ปจจัยที่เก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจาก

ความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู ที่เกิดจากความสัมพันธดังกลาว รวมถึง 

 ลักษณะของความสัมพันธระหวางบุคคลนั้น กับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น  

 ตําแหนงที่บุคคลน้ัน ดํารงอยูกับลูกคา 

 บทบาทของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น 

921.7 A2 ตัวอยางของการกระทําที่อาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย 

หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาว คือ การถอนบุคคลนั้นออกจากกลุมผูปฏิบัติงานที่ให

ความเชื่อมั่น 

921.7 A3 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกัน เพื่อจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน

สวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูนั้น คือ การจัดโครงสรางความ

รับผิดชอบของกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น เพ่ือใหสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความ

เชื่อมั่น ไมของเกี่ยวกับการจัดการเร่ืองท่ีอยูในความรับผิดชอบของบุคคลที่สมาชิกกลุม

ผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น มีความสัมพันธใกลชิดดวย 

ความสัมพันธของหุนสวนและพนักงานของ สํานักงาน 

921.8 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู อาจ

เกิดขึ้นโดยความสัมพันธสวนตนและความสัมพันธฉันทครอบครัว ระหวาง 

(ก) หุนสวน หรือพนักงานของสํานักงาน ซึ่งไมใชสมาชิกกลุมผูปฏบิัติงานที่ใหความเชื่อมั่น กับ 

(ข) บุคคลใดบุคคลหนึ่งดงัตอไปนี้ ในลูกคางานที่ใหความเชื่อม่ัน 

(1) กรรมการ หรือเจาหนาที่บริหาร 

(2) พนักงานในตําแหนงซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอเร่ืองราวที่ตองการใหความ

เชื่อมั่น หรือกรณีในงานที่ใหความเชื่อม่ันตอคํารับรองของบุคคลอ่ืน พนักงานใน
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ตําแหนงซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นของงานที่ให

ความเชื่อมั่น 

921.8 A2 ปจจัยที่เก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคเหลานั้น รวมถึง 

 ลักษณะของความสัมพันธระหวาง หุนสวนหรือพนักงานของสํานักงาน (ฝายหนึ่ง) กับ 

กรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหาร หรือพนักงานของลกูคา (อีกฝายหนึ่ง) 

 ระดับการมีปฏิสัมพันธของหุนสวนหรือพนักงานของสํานักงานในกลุมผูปฏิบัติงานที่ให

ความเชื่อมั่น 

 ตําแหนงที่หุนสวนหรือพนกังานของสํานักงานนั้น ดํารงอยูในสํานักงาน 

 ตําแหนงที่บุคคลน้ันดํารงอยูในลูกคา 

921.8 A3  ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกัน เพื่อจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน

สวนตนอุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขูดังกลาวนั้น รวมถึง 

 การจัดโครงสรางความรับผิดชอบของหุนสวนหรือพนักงาน เพ่ือลดอิทธิพลใดๆ ที่อาจมีตอ

งานที่ใหความเชื่อม่ัน 

 การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสม สอบทานงานท่ีใหความเชื่อมั่นที่เกี่ยวของที่ไดกระทํา

แลว 
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 หมวด 922 การใหบริการเมื่อไมนานมาน้ี กับลูกคางานสอบบัญชี 

คาํนํา 

922.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองมีความเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดท่ี

กําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอสิระ 

922.2 ถาสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่นไดเคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือเจาหนาท่ี

บริหาร หรือพนักงานของลูกคางานท่ีใหความเชื่อมั่น เมื่อไมนานมานี้ อุปสรรคจากประโยชน

สวนตน อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรืออุปสรรคจากความคุนเคย อาจเกิดขึ้นได 

หมวดน้ีกําหนดขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับการใชกรอบ

แนวคิดในเหตุการณแวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

บริการในชวงเวลาของรายงานการใหความเช่ือม่ัน 

R922.3 กลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่นตองไมรวมถึงบุคคล ผูซึ่งในชวงเวลาของรายงานการใหความ

เชื่อมั่นนั้น 

(ก) เคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานที่ใหความเชื่อม่ัน หรือ 

(ข) เคยเปนพนักงานในตําแหนงซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอเร่ืองราวที่ตองการใหความ

เชื่อม่ัน หรือกรณี ในงานที่ใหความเชื่อม่ันตอคํารับรองของบุคคลอื่นเคยเปนพนักงานใน

ตําแหนงซึ่งมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นของงานที่ใหความ

เชื่อมั่น 

บริการกอนชวงเวลาของรายงานการใหความเชื่อมั่น 

922.4 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรือ อุปสรรคจาก

ความคุนเคย อาจเกิดข้ึนได ถากอนชวงเวลาของรายงานการใหความเชื่อมั่น สมาชิกกลุม

ผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น 

(ก) เคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานที่ใหความเชื่อม่ัน หรือ 

(ข) เคยเปนพนักงานในตําแหนงซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอเร่ืองราวที่ตองการใหความ

เชื่อม่ัน หรือกรณีในงานที่ใหความเชื่อมั่นตอคํารับรองของบุคคลอ่ืน เคยเปนพนักงานใน

ตําแหนงซึ่งใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นของงานที่ให

ความเชื่อมั่นนั้น 
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ตัวอยางเชน อุปสรรคจะเกิดขึ้น ถาไดตัดสินใจหรือไดปฏิบัติงานแลวโดยบุคคลนั้นในชวงเวลา

กอนหนานี้ในขณะที่ยังเปนพนักงานของลูกคา จะตองไดรับการประเมินใหมในงวดปจจุบัน อัน

เปนสวนหนึ่งของงานท่ีใหความเชื่อมั่นงวดปจจุบัน 

922.4 A2 ปจจัยที่เก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาวนั้น รวมถึง 

 ตําแหนงที่บุคคลน้ันดํารงอยูในลูกคา 

 ระยะเวลาต้ังแตบุคคลนั้นยุติการเปนพนักงานของลูกคา 

 บทบาทของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น 

922.4 A3 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกัน เพื่อจัดการกับอุปสรรคจากผลประโยชน

สวนตน อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หรือ อุปสรรคจากความคุนเคยนั้น คือ การ

จัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสม สอบทานงานของสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อม่ัน 
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 หมวด 923 การเปนกรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหารของลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

คาํนํา 

923.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองมีความเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดท่ี

กําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอสิระ 

923.2 การดํารงตาํแหนงเปนกรรมการหรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น ทําใหเกิด

อุปสรรคจากประโยชนสวนตน และอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง หมวดนี้กําหนด

ขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติที่เก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณ

แวดลอมดังกลาวน้ัน 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

การเปนกรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหาร 

R923.3 หุนสวน หรือพนักงานของสํานักงาน ตองไมดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือเจาหนาท่ีบริหาร

ของลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น ของสาํนักงาน 

การเปนเลขานุการบริษัท 

R923.4 หุนสวนหรือพนักงานของสํานักงาน ตองไมดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัทของลูกคางานที่ให

ความเชื่อมั่นของสํานักงาน ยกเวน 

(ก) วิธีปฏิบัตินี้สามารถกระทําไดตามกฎหมายทองถ่ิน ขอบังคับหรือวิธีปฏิบัติทางวิชาชีพ 

(ข) ผูบริหารเปนผูกระทาํการตัดสินใจท้ังมวล และ 

(ค) หนาที่และกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ถูกจํากัดอยูเพียงงานที่มีลักษณะเปนงานประจําและงานดาน

บรหิาร เชน การจัดทาํรายงานการประชุม และการเก็บรักษาแบบแสดงรายการตางๆ ตาม

กฎหมาย 

923.4 A1 ตําแหนง “เลขานุการบริษัท” นั้น สื่อความหมายท่ีแตกตางกันไปในแตละประเทศ หนาที่อาจ

มีตั้งแต หนาที่ในการบริหาร (เชน การบริหารงานบุคคล และการเก็บรักษาบันทึกและทะเบียน

ตางๆ ของบริษัท) จนถึงหนาท่ีที่หลากหลาย เพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทไดปฏิบัติตามขอกําหนด

ตางๆ หรือการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเร่ืองการกํากับดูแลกิจการตางๆ โดยปกติแลว ตําแหนงนี้

ไดรับการอนุมานวามีความเก่ียวพันอยางใกลชิดกับกิจการ ดังนั้น อุปสรรคอาจเกิดขึ้นได ถา

หุนสวนหรือพนักงานของสํานักงาน ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัทของลูกคางานที่ให

ความเชื่อมั่น (ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นกับลูกคางานที่ให

ความเชื่อมั่น ไดระบุไวในหมวด 950 การใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่น กับลูกคางานที่ให

ความเชื่อมั่น) 
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 หมวด 924 การจางงานโดยลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น  

คาํนํา 

924.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ตองมีความเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดที่

กําหนดไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

924.2 ความสัมพันธจากการจางงานโดยลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน อาจทําใหเกิดอุปสรรคจาก

ประโยชนสวนตน อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู หมวดนี้กําหนด

ขอกําหนดเฉพาะและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติ ที่ เก่ียวของกับการใชกรอบแนวคิดใน

เหตุการณแวดลอมดังกลาวนั้น 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ทั่วไป 

924.3 A1 อุปสรรคจากความคุนเคยหรืออุปสรรคจากการถูกขมขูอาจเกิดขึ้นได ถาบุคคลใดดังตอไปนี้

เปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น หรือหุนสวนของสํานักงาน  

 เปนกรรมการ หรือเจาหนาที่บริหารของลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น  

 เปนพนักงานในตําแหนงซึ่งใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอเร่ืองราวที่ตองการใหความ

เชื่อมั่น หรือกรณีในงานท่ีใหความเชื่อมั่นตอคํารับรองของบุคคลอื่น พนักงานในตําแหนง

ซ่ึงใชอทิธิพลอยางมีนัยสําคัญตอขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อม่ันของงานที่ใหความเชื่อมั่น 

ขอจํากัดของผูเคยเปนหุนสวนหรือเคยเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบตัิงานที่ใหความเชื่อมั่น 

R924.4 ถาผูเคยเปนหุนสวนมารวมงานกับลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่นของสํานักงาน หรือถาผูเคยเปน

สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่นมารวมงานกับลกูคางานที่ใหความเชื่อมั่นในฐานะ 

(ก) เปนกรรมการ หรือเจาหนาที่บริหาร หรือ 

(ข) เปนพนักงานในตําแหนงซึ่งใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอเร่ืองราวที่ตองการใหความ

เชื่อมั่น หรือกรณีในงานที่ใหความเชื่อมั่นตอคํารับรองของบุคคลอ่ืน เปนพนักงานใน

ตําแหนงซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นของงานท่ีให

ความเช่ือมั่น 

บุคคลน้ันตองไมเขารวมอีกตอไป ในกิจกรรมทางธุรกิจหรือกิจกรรมทางวิชาชีพของสํานักงาน  

924.4 A1 แมวาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามที่ระบุไวในยอหนา R924.4 มารวมงานกับลูกคางานที่ใหความ

เชื่อมั่น ในตําแหนงดังกลาวและไมไดมีสวนรวมอีกตอไปในธุรกิจของสํานักงานหรือกิจกรรม

ทางวิชาชีพของสาํนักงาน อุปสรรคจากความคุนเคย อุปสรรคจาการถูกขมขู อาจยังคงเกิดขึ้น 
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924.4 A2 อุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู อาจยังคงเกิดขึ้นได ถาผูเคยเปน

หุนสวนของสํานักงาน เขารวมงานในกิจการในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งที่กลาวไวในยอหนา 

924.3 A1 และกิจการนั้น ตอมากลายเปนลกูคางานท่ีใหความเชื่อม่ันของสํานักงาน 

924.4 A3 ปจจัยที่เก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคดังกลาว รวมถึง 

 ตําแหนงท่ีบุคคลน้ันไดรับจากลูกคา 

 ความเก่ียวของใดๆ ที่บุคคลนั้นจะมีกับกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อมั่น 

 ระยะเวลาต้ังแตบุคคลนั้นพนจากการเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่นหรือ

หุนสวนของสํานักงาน 

 ตําแหนงเดิมของบุคคลนั้นในกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น หรือสาํนักงาน ตัวอยางคือ

บุคคลนั้น ยังคงรับผิดชอบในการติดตอเปนประจํากับผูบริหารหรือผูมีหนาที่กํากับดูแล

ของลูกคา หรือไม 

924.4 A4 ตัวอยางตางๆ ของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกัน เพ่ือจัดการอุปสรรคจากความคุนเคย 

หรืออุปสรรคจากการถูกขมขู เหลานั้น รวมถึง 

 การทําขอตกลงวาบุคคลดังกลาวไมมีสิทธิในผลประโยชนหรือการจายคาตอบแทนใดๆ 

จากสํานักงาน ยกเวนทําตามขอตกลงที่ไดกําหนดไวตายตัวกอนหนานี้แลว 

 การทําขอตกลงเก่ียวกับจํานวนเงนิที่ติดคางกับบุคคลใดบุคคลหน่ึง ไมเปนสาระสําคัญตอ

สํานักงาน 

 การเปล่ียนแปลงแผนงานที่ใหความเชื่อม่ัน 

 การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนๆ ในกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น ซึงเปนผูมีประสบการณ

เพียงพอ เมื่อเทียบกับบุคคลที่ไดมารวมงานกับลกูคา 

 การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสม สอบทานงานของผูเคยเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ให

ความเช่ือมั่น 

สมาชิกกลุมผูปฏิบัตงิานท่ีใหความเชื่อมั่น ที่ไดรับการเจรจาตอรองเกี่ยวกับการจางงานกับลกูคา 

R924.5 สํานักงาน ตองมีนโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีกําหนดให สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อมั่น

ตองแจงสํานักงาน เมื่อมีการเจรจาตอรองเกี่ยวกับการจางงานกับลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น

นั้น 

924.5 A1 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน เกิดขึ้นไดเมื่อสมาชิกกลุมผูปฏบิัติงานที่ใหความเชื่อมั่นมีสวน

รวมในงานงานที่ใหความเชื่อมั่น ในขณะที่ทราบอยูแลววาสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความ

เชื่อมั่นนั้น จะหรืออาจจะมารวมงานกับลูกคาในอนาคตได 
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924.5 A2 ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจขจัดอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนดังกลาว คือการถอนบุคคล

นั้นจากกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น 

924.5 A3 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกันเพื่อจัดการอุปสรรคจากผลประโยชนสวน

ตนดังกลาว คือจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสม สอบทานดุลยพินิจใดๆ ท่ีมีนัยสําคัญของบุคคล

นั้น ขณะอยูในกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อมั่น 
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 หมวด 940 ความสัมพันธอันยาวนานของบุคลากรกับลูกคางานท่ีใหความเช่ือมั่น 

คาํนํา 

940.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดที่กําหนดไว

ในหมวด 120 เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการอปุสรรคตอความเปนอิสระ 

940.2 เมื่อบุคคลมีสวนรวมในงานที่ใหความเชื่อม่ันมีลักษณะเปนงานที่เกิดขึ้นซํ้าใหมไดเปนระยะเวลา

ยาวนาน อาจเกิดอุปสรรคจากความคุนเคยและอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน หมวดนี้

กําหนดขอกําหนดและคําอธิบายการนําไปปฏิบัติเกี่ยวกับการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณ

แวดลอมดังกลาว 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ทั่วไป 

940.3 A1 อุปสรรคจากความคุนเคยอาจเกิดจากผลท่ีบุคคลมีความสัมพันธอนัยาวนาน กับ 

(ก) ลูกคางานท่ีใหความเชื่อมั่น  

(ข) เจาหนาที่บริหารอาวุโสของลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น หรือ 

(ค) เร่ืองราวที่ตองการใหความเชื่อมั่น หรืองานท่ีใหความเชื่อม่ันตอคํารับรองของบุคคลอ่ืน 

ขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นของลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น 

940.3 A2 อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน อาจเกิดจากผลของความกังวลของบุคคลเก่ียวกับการ

สูญเสียลูกคาที่มีความสัมพันธยาวนาน หรือการสูญเสียผลประโยชนในการรักษาไวซ่ึง

ความสัมพันธสวนตัวที่ใกลชิด กับสมาชิกของเจาหนาท่ีบริหารอาวุโส หรือผูมีหนาที่กํากับดูแล 

อุปสรรคดังกลาวอาจมีอิทธิพลตอดุลยพินิจที่ไมเหมาะสมของบุคคลนั้น 

940.3 A3 ปจจัยที่ เ ก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคจากความคุนเคย หรืออุปสรรคจาก

ผลประโยชนสวนตน รวมถึง 

 ลักษณะของงานที่ใหความเชื่อมั่น 

 บุคคลนั้นเปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานท่ีใหความเชื่อม่ันมานานเทาใด ความมีอาวุโสของ

บุคคลนั้นในกลุมผูปฏิบัติงาน และลักษณะของบทบาทการปฏิบัติงาน รวมถึงกรณีถา

ความสัมพันธนั้นคงอยูขณะที่บุคคลนั้นยังอยูกับสํานักงานกอนหนา 

 ขอบเขตงานที่บุคคลนั้น ไดรับการส่ังการ รับการสอบทานงาน และรับการกํากับงานจาก

บุคคลผูมีตําแหนงงานสูงกวา  
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 ขอบเขตท่ีบุคคลนั้น เนื่องจากความมีอาวุโส สามารถจะมีอิทธิพลตอผลลัพธของงานที่ให

ความเชื่อม่ัน ตัวอยางเชน การตัดสินใจท่ีสําคัญ หรือการส่ังงานสมาชิกอื่นๆ ในกลุม

ผูปฏิบัติงาน 

 ความใกลชิดของความสัมพันธสวนตัวของบุคคลนั้น กับลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น หรือ

กับเจาหนาที่บริหารอาวุโส ถามีผลเก่ียวของ 

 ลักษณะ ความถ่ี และขอบเขตของปฏิสัมพันธระหวางบุคคลนั้น กับลูกคางานที่ใหความ

เชื่อมั่น 

 ลักษณะหรือความซับซอนของเร่ืองราวที่ตองการใหความเชื่อมั่น หรือขอมูลที่ตองการให

ความเชื่อมั่น วามีการเปล่ียนแปลงหรือไม 

 เมื่อไมนานมานี้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือไม ที่บุคคลหรือบุคคลใดๆ ในลูกคางานที่ให

ความเชื่อมั่น ผูซ่ึงรับผิดชอบ เร่ืองราวที่ตองการใหความเชื่อมั่น หรือในกรณีงานท่ีใหความ

เชื่อมั่นตอคํารับรองของบุคคลอื่น ขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่น หรือกับเจาหนาท่ี

บรหิารระดับอาวุโส ถามีผลเกี่ยวของ  

940.3 A4 การรวมกันของปจจัยสองอยางหรือมากกวา อาจเพิ่มหรือลดระดับของอุปสรรค ตัวอยางเชน 

อุปสรรคจากความคุนเคยที่เกิดขึ้นตลอดชวงเวลา จากความสัมพันธใกลชิดที่เพิ่มข้ึนระหวาง

สมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อม่ัน กับ บคุคลในลกูคางานที่ใหความเชื่อมั่นผูอยูใน

ตําแหนงซ่ึงใชอิทธิพลอยางมีนยัสําคัญตอเร่ืองราวท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน หรือกรณีในงานท่ี

ใหความเชือ่มั่นตอคํารับรองของบุคคลอื่น จะลดลงโดยการที่บุคคลผูนั้นออกจากการเปน

พนกังานของลูกคา 

940.3 A5 ตัวอยางของการกระทําที่อาจขจัดอุปสรรคจากความคุนเคย และอุปสรรคจากผลประโยชน

สวนตนที่เกี่ยวของกับงานใดงานหนึ่งเปนการเฉพาะ คือการหมุนเวียนบุคคลนั้นออกจากกลุม

ผูปฏิบตัิงานที่ใหความเชื่อมั่น 

940.3 A6 ตัวอยางของการกระทําที่อาจเปนมาตรการปองกัน เพื่อจัดการอุปสรรคจากความคุนเคยหรือ

อุปสรรคจากผลประโยชนสวนตนดังกลาว รวมถึง 

 การเปล่ียนบทบาทของบุคคลในกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อม่ัน หรือการเปล่ียนแปลง

ลักษณะ และขอบเขตของงานที่บุคคลนั้นปฏิบตั ิ

 การจัดใหมีผูสอบทานที่เหมาะสม ซ่ึงไมใชสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อม่ัน สอบ

ทานงานของบุคคลนั้น 

 การดําเนินการสอบทานคุณภาพงานสม่ําเสมอ จากภายในหรือจากภายนอก อยางเปน

อิสระ  
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R940.4 ถาสํานักงานตัดสินใจวาระดับของอุปสรรคที่เกิดสามารถจัดการโดยการหมุนเวียนบุคคลนั้น

ออกจากกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น สํานักงานตองกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่ง

บุคคลนั้นตองไม 

(ก) เปนสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่น 

(ข) ทําหนาที่ควบคุมคุณภาพงานที่ใหความเชื่อมั่น หรือ 

(ค) ใชอิทธิพลโดยตรงตอผลลัพธงานที่ใหความเชื่อมั่น 

ระยะเวลาดังกลาวตองยาวพอ ที่จะทําใหมีการจัดการอุปสรรคจากความคุนเคย และอุปสรรค

จากผลประโยชนสวนตนในกรณีของกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ 
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 หมวด 950 การใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อม่ันกับลูกคางานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

คาํนํา 

950.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดที่กําหนด

ไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมนิ และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

950.2 สํานักงานอาจใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นหลากหลายประเภทแกลูกคางานท่ีใหความ

เชื่อมั่น ที่สอดคลองกับทักษะและความชํานาญ การใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นแก

ลูกคางานท่ีใหความเชื่อมั่นอาจทําใหเกดิอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน และ

อุปสรรคตอความเปนอิสระ หมวดนี้กําหนดขอกําหนดเฉพาะ และคําอธิบายการนําไปปฏิบตัิ

ท่ีเกี่ยวของในการใชกรอบแนวคิดในเหตุการณแวดลอมดงักลาว 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ทั่วไป 

R950.3 กอนที่สํานักงานจะรับงานใหบริการงานท่ีไมใหความเชื่อมั่นแกลกูคางานท่ีใหความเชื่อมั่น 

สํานักงานตองตัดสินวาการใหบริการดังกลาวอาจทําใหเกิดอุปสรรคตอความเปนอิสระ

หรอืไม 

950.3 A1 ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติในหมวดนี้ชวยสํานักงานในการวิเคราะหการ

บรกิารงานที่ไมใหความเชื่อมั่นบางประเภทและอุปสรรคที่เก่ียวของที่อาจเกดิข้ึน เมื่อ

สํานักงานรับงานหรือใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นแกลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น 

950.3 A2 พัฒนาการท้ังหลาย เชน การดําเนินธุรกิจใหม ๆ วิวัฒนาการของตลาดการเงิน และการ

เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหไมสามารถกําหนดรายการที่ครอบคลุมทุกรายการ

บรกิารงานที่ไมใหความเชื่อมั่น ซึ่งอาจใหบริการกับลูกคางานท่ีใหความเชื่อมั่นได ดังนั้น

ประมวลจรรยาบรรณจึงไมรวมรายการอยางละเอียดของบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นแก

ลูกคางานท่ีใหความเชื่อมั่น 

การประเมินอุปสรรค 

950.4 A1 ปจจัยที่เก่ียวกับการประเมินระดับของอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการใหบริการงานที่ไมใหความ

เชื่อมั่นแกลกูคางานที่ใหความเชื่อมั่น รวมถึง 

 ลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงคของบรกิาร 

 ระดับของความเชื่อมั่นท่ีใหกับผลลัพธของบริการ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของงานที่ใหความ

เชื่อมั่น 
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 สภาพแวดลอมทางกฎหมายและกฎระเบียบของบริการที่ให 

 ผลลัพธของบริการจะกระทบตอเร่ืองราวที่ตองการใหความเชื่อมั่น ในงานท่ีใหความ

เชื่อมั่นตอคํารับรองของบุคคลอ่ืน เร่ืองท่ีสะทอนขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นในงาน

ท่ีใหความเชื่อมั่นหรือไมที่ และถามี 

o ขอบเขตที่ผลของบริการจะมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญหรือมีนัยสําคัญตอ

เร่ืองราวที่ตองการใหความเชื่อมั่น และในงานท่ีใหความเชื่อมั่นตอคํารับรองของ

บุคคลอ่ืน ขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นในงานที่ใหความเชื่อมั่น  

o ขอบเขตของลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่นท่ีเกี่ยวของในการพิจารณาเร่ืองสําคัญที่ตอง

ใชดุลยพินิจ  

 ระดับความชํานาญของฝายบริหารและพนักงานของลูกคาที่เก่ียวกับประเภทของบริการ

ท่ีให 

สาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับขอมูลของลูกคางานท่ีใหความเชื่อมั่น 

950.4 A2 แนวคิดเร่ืองความมีสาระสําคัญที่เก่ียวกับขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นของลูกคางานที่ให

ความเชื่อมั่น ที่ไดระบุไวใน มาตรฐานงานท่ีใหความเชื่อม่ันรหัส (TSAE) 3000 (ปรบัปรุง) 

งานที่ใหความเชื่อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานขอมูลทางการเงินใน

อดีต การกําหนดความมสีาระสําคัญเกี่ยวของกับการใชดลุยพนิิจทางวิชาชีพ และไดรับ

ผลกระทบทั้งจากปจจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อีกท้ังยังรวมถึงผลกระทบจากมมุมอง

ของความตองการขอมูลทางการเงนิหรือขอมูลอื่นของผูใช 

การใหบริการงานท่ีไมใหความเชื่อมั่นหลายประเภทแกลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่นรายเดยีวกนั 

950.4 A3 สํานักงานอาจใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่น หลายประเภทแกลูกคางานที่ใหความ

เชื่อมั่นรายเดียว ในเหตุการณแวดลอมเหลานี้ การพิจารณาถึงผลกระทบรวมของอปุสรรคที่

เกดิข้ึนจากการใหบริการเหลานั้นสัมพนัธกับการประเมินอุปสรรคของสํานักงาน 

การจัดการอปุสรรค 

950.5 A1 ยอหนา 120.10 A2 รวมถึงคําอธิบายของมาตรการปองกัน ในกรณีการใหบริการงานที่ไมให

ความเชื่อมั่นแกลูกคางานที่ใหความเชื่อม่ัน มาตรการปองกันเปนการกระทาํ มาตรการเดียว

หรอืหลายมาตรการรวมกันก็ได ที่สํานักงานนํามาใชอยางมีประสิทธิผลเพ่ือลดอุปสรรคตอ

ความเปนอสิระใหอยูในระดับที่ยอมรับได ในสถานการณบางอยาง เมื่ออุปสรรคที่เกิดจาก

การให บริการแกลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น อาจไมมีมาตรการปองกันใดๆ นํามาใชได ใน

สถานการณเชนนี้ การนํากรอบแนวคิดในหมวด 120 มาใช กําหนดใหสํานักงานตองปฏเิสธ

หรอืยุติการให บริการงานท่ีไมใหความเชื่อมั่น หรือการให บริการงานที่ใหความเชื่อมั่นน้ัน 
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ขอหามในการปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบเย่ียงผูบริหาร 

R950.6 สํานักงานตองไมปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบเย่ียงผูบริหารที่เกี่ยวกับ เร่ืองราวท่ีตองการใหความ

เชื่อมั่น และในงานที่ใหความเชื่อมั่นตอคํารับรองของบุคคลอ่ืน ขอมูลท่ีตองการใหความ

เชื่อมั่นของงานท่ีใหความเชื่อมั่นที่สํานักงานใหบริการ ถาสํานักงานตองปฏบิัติหนาที่

รับผิดชอบเย่ียงผูบริหาร ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของบริการอื่นใดที่ใหกับลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น 

สํานักงานตองมั่นใจวาความรับผิดชอบน้ันไมเก่ียวของกับเร่ืองราวที่ตองการใหความเชื่อมั่น 

และในงานที่ใหความเชื่อมั่นตอคํารับรองของบุคคลอ่ืน ขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อมั่นของ

งานที่ใหความเชื่อมั่นท่ีสํานักงานใหบริการ 

950.6 A1 ความรับผิดชอบของผูบริหารเกี่ยวของกับการควบคุม การนําและกําหนดทิศทางของกิจการ 

รวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหา การใช และการควบคุมทรัพยากรมนุษย ทรัพยากร

ทางการเงิน ทรัพยากรทางเทคโนโลยี ทรัพยากรทางกายภาพ และทรัพยากรที่ไมมีตัวตน 

950.6 A2 การใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นแกลูกคางานที่ใหความเชื่อม่ัน ทําใหเกิดอปุสรรคจาก

การสอบทานผลงานตนเอง และอุปสรรคจากผลประโยชนสวนตน ถาสํานักงานปฏิบัติหนาที่

รับผิดชอบเย่ียงผูบริหาร เมื่อปฏิบัติงานใหบริการ ในกรณีการใหบริการท่ีเก่ียวของกับ 

เร่ืองราวที่ตองการใหความเชื่อมั่น และในงานท่ีใหความเชื่อมั่นตอคํารับรองของบุคคลอื่น 

ขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นของงานที่ใหความเชื่อมั่นที่สํานักงานใหบริการ การปฏิบัติ

หนาที่รับผดิชอบเย่ียงผูบริหารยังทําใหเกิดอุปสรรคจากความคุนเคย และอาจเกิดอปุสรรค

จากการเปนผูใหการสนับสนุนดวย เพราะวาสํานักงานเร่ิมมีมมุมองและผลประโยชนไป

ในทางเดียวกับผูบริหารมากเกินไป 

950.6 A3 การตัดสินวากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงเปนความรับผิดชอบเยี่ยงผูบริหารหรือไม ขึ้นอยูกับ

เหตุการณแวดลอม และตองใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ ตัวอยางของกิจกรรมที่ถือวาเปนความ

รับผิดชอบของผูบริหาร รวมถึง 

 การกําหนดนโยบายและทิศทางเชิงกลยุทธ 

 การจางหรอืการเลิกจางพนักงาน 

 การกําหนดทิศทางและการเขารับผิดชอบตอการกระทําของพนักงาน ในสวนที่เก่ียวกับ

งานของพนักงานเพื่อกิจการ  

 การอนุมัติรายการตางๆ 

 การควบคุม หรือการจัดการบัญชธีนาคาร หรือการลงทุน 

 การตัดสินใจวาจะปฏิบัติตามขอเสนอแนะใดที่ไดรับจากสํานักงานหรือบุคคลที่สามอ่ืนๆ 
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 การรายงานตอผูมีหนาท่ีกาํกับดูแลในนามของผูบริหาร 

 การเขารับผิดชอบในการออกแบบ การนําไปใช การติดตามประเมินผล หรือการดูแล

รักษาการควบคุมภายใน 

950.6 A4 การใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ เพ่ือชวยผูบริหารของลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น ใหปลด

เปลื้องความรับผิดชอบของผูบริหาร ไมใชการปฏิบัติหนาท่ีเยี่ยงผูบริหาร (ตามยอหนา 

R950.6 ถึง 950.6 A3) 

R950.7 เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหารเม่ือใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่น 

แกลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่น ที่เกี่ยวของกับเร่ืองราวที่ตองการใหความเชื่อมั่น และในงานที่

ใหความเชื่อมั่นตอคาํรับรองของบุคคลอื่น ขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นของงานท่ีใหความ

เชื่อมั่น สํานักงานตองทําใหเกิดความพอใจวาฝายบริหารของลูกคาเปนผูรับผิดชอบในการใช

ดุลยพินิจและการตัดสินใจที่เก่ียวของทั้งหมดอยางเหมาะสม ท้ังนี้รวมถึงการทําใหแนใจวา

ฝายจัดการของลูกคา 

(ก) กําหนดบุคคลซึ่งมีทักษะ ความรู และประสบการณ ที่เหมาะสมมารับผิดชอบตลอดเวลา 

เกี่ยวกับการตัดสินใจของลูกคาและกํากับดูแลการใหบริการดังกลาว บุคคลดังกลาวควร

มาจากกลุมเจาหนาท่ีบริหารอาวุโส และตองมีความเขาใจ (เร่ืองตอไปนี้) 

(1) วัตถุประสงค ลกัษณะ และผลจากการบริการ และ 

(2) ความรบัผิดชอบตามลําดบัของลูกคาและสํานักงาน  

อยางไรก็ตาม บุคคลดังกลาวไมจําเปนตองมีความเชี่ยวชาญท่ีจะปฏิบัติ หรือทําซ้ําซ่ึง

บรกิารนั้น 

(ข) ใหการกํากับดูแลบริการ และประเมินความเพียงพอของผลของการใหบริการตาม

วัตถุประสงคของลูกคา และ 

(ค) ยอมรับความรับผิดชอบตอการกระทํา ถามี ท่ีเกิดขึ้นจากผลของการบริการ 

ขอควรพิจารณาอื่นเกี่ยวกับการใหบริการงานที่ไมใหความเชื่อมั่นเฉพาะเรื่อง 

950.8 A1 อุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเองอาจเกิดขึ้น ถางานที่ใหความเช่ือมั่นตอคํารับรอง

ของบุคคลอื่น สํานักงานจะเขาไปเก่ียวของในการจัดเตรียมขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่น 

ท่ีในภายหลังกลายเปนขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นของงานท่ีใหความเชื่อม่ัน ตัวอยาง

ของบริการที่ไมใหความเช่ือมั่น อาจทําใหเกิดอุปสรรคจากการสอบทานผลงานตนเอง

ดังกลาว เมื่อใหบริการที่เกี่ยวของกับขอมูลที่ตองการใหความเช่ือมั่นของงานท่ีใหความ

เชื่อมั่น รวมถึง 

(ก) การพัฒนาและการจัดเตรียมประมาณการขอมูลในอนาคต และตอมาภายหลังออก

รายงานการใหความเชื่อมั่น ใหกับขอมูลนี้ 
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(ข) การประเมินมูลคาที่เก่ียวของกับ หรือเปนสวนหนึ่งของขอมูลท่ีตองการใหความเชื่อมั่น

ของงานที่ใหความเชื่อมั่น 
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 หมวด 990 – รายงานซ่ึงรวมถึงขอจํากัดการใชและการเผยแพร (งานท่ีใหความเช่ือมั่น 

นอกเหนือจากงานสอบบัญชแีละงานสอบทาน) 

คาํนํา 

990.1 สํานักงานตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ตองเปนอิสระ และตองใชกรอบแนวคิดที่กําหนด

ไวในหมวด 120 เพ่ือระบุ ประเมิน และจัดการอุปสรรคตอความเปนอิสระ 

990.2  

 

หมวดนี้กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงบางสวนตอสวนที่  4ข ซึ่งไดรับอนุญาตในบางเหตุการณ

แวดลอมที่เกี่ยวกับงานท่ีใหความเชื่อมั่น ซึ่งรายงานรวมถึงขอจํากัดการใชและการเผยแพร 

ในหมวดนี้งานที่ใหความเชื่อมั่นเพ่ือออกรายงานซ่ึงมีขอจํากัดการใชและการเผยแพรใน

เหตุการณแวดลอมที่กําหนดไวในยอหนา R990.3 เรียกวา “งานที่ใหความเชื่อมั่นที่ มี

คุณสมบัติตามท่ีกําหนด (eligible assurance engagement)” 

งานที่ใหความเชื่อมั่นท่ีมีคุณสมบัติตามที่กําหนด หมายถึง มีวัตถุประสงคเฉพาะ และรวมถึง

ขอจํากดัการใชและการเผยแพร 

ขอกําหนดและคําอธบิายการนําไปปฏิบัติ 

ทั่วไป 

R990.3 เมื่อสํานักงานประสงคจะออกรายงานที่ใหความเชื่อมั่น ซ่ึงรวมถึงขอจํากัดในการใชและการ

เผยแพร ขอกําหนดเร่ืองความเปนอิสระที่กําหนดไวในสวนที่ 4ข จะถือเปนการเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติที่เหมาะสมตองไดรับการอนุญาตตามหมวดนี้ได ก็ตอเม่ือ   

(ก) สํานักงานส่ือสารใหผูที่ต้ังใจจะใหเปนผูใชรายงานคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงขอกําหนด

เร่ืองความเปนอิสระท่ีจะนํามาใชในการใหบริการ และ 

(ข) ผูที่ต้ังใจจะใหเปนผูใชรายงานเขาใจวัตถุประสงค ขอมูลที่ตองการใหความเชื่อม่ัน และ

ขอจํากดัของรายงาน และยินยอมอยางชัดแจงตอการเปล่ียนแปลงขอกําหนด (เร่ือง

ความเปนอสิระ) 

990.3 A1 ผูที่ต้ังใจจะใหเปนผูใชรายงานตองมีความเขาใจในวัตถุประสงค ขอมูลท่ีตองการใหความ

เชื่อมั่น และขอจํากัดของรายงานดวยการมีสวนรวม ไมวาจะเปนโดยตรงหรือโดยออมโดย

ผานตัวแทนผูมีอํานาจกระทําการแทนผูท่ีตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงานในการกําหนดลักษณะ

และขอบเขตของงานน้ัน ในการเขามามีสวนรวมนี้ ไมวาจะเปนโดยตรงหรือโดยออม มีสวน

ชวยสํานักงานในการสื่อสารกับผูที่ต้ังใจจะใหเปนผูใชรายงานเก่ียวกับเร่ืองความเปนอิสระ

รวมถึงเหตุการณแวดลอมที่เก่ียวกับการนํากรอบแนวคิดมาใช ท้ังยังอนุญาตใหสํานักงาน
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ไดรับขอตกลงของผูที่ต้ังใจจะใหเปนผูใชรายงานในการเปล่ียนแปลงขอกําหนดดานความ

เปนอิสระ 

R990.4 เมื่อผูที่ตั้งใจจะใหเปนผูใชรายงานเปนกลุมผูใชที่ไมสามารถระบุชื่อไดในขณะทําหนังสือตอบ

รับงาน สํานักงานตองทําใหกลุมผูใชรายงานดังกลาวรับรูในภายหลังถึงขอกําหนดดานความ

เปนอิสระที่ไดรบัการเปล่ียนแปลงซึ่งตกลงกันโดยตัวแทนของกลุมผูใช 

990.4 A1 ตัวอยางเชน เมื่อผูที่ต้ังใจจะใหเปนผูใชรายงาน เปนกลุมของผูใช เชน ผูใหกูยืมตามสัญญากู

รวม สํานักงานอาจอธิบายถึงขอกําหนดดานความเปนอิสระที่ไดรับการเปล่ียนแปลงใน

หนังสือตอบรับงานแกตัวแทนผูใหกู ตัวแทนอาจใหหนังสือตอบรับงานของสํานักงานแก

สมาชิกในกลุมผูใหกูเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานในการทําใหผูใชรายงานรับรู

ถึงขอกําหนดดานความเปนอิสระที่ไดรับการเปล่ียนแปลงซ่ึงตกลงกันโดยตัวแทนของกลุม

ผูใช 

R990.5 เมื่อสํานักงานดําเนินการงานที่ใหความเชื่อมั่นที่มีคณุสมบัติตามท่ีกําหนด การเปลี่ยนแปลง

ใดๆ ในสวนที่ 4ข ตองถูกจาํกัดเฉพาะสวนที่กาํหนดไวในยอหนา R990.7 ถึง R990.8 

R990.6 ถาสํานักงานออกรายงานที่ใหความเชื่อมั่นดวย โดยไมรวมขอจํากดัในการใชและการ

เผยแพรใหแกลูกคารายเดียวกัน สํานักงานตองนําสวนที่ 4ข มาใชในงานที่ใหความเชื่อมั่น

ดังกลาว 

ผลประโยชนทางการเงิน การกูยืมและการคํ้าประกัน ความสัมพันธทางธุรกิจอยางใกลชิด ความสัมพันธ

ฉันทครอบครัว และความสัมพันธสวนตัว 

R990.7  เมื่อสํานักงานปฏิบัตงิานที่ใหความเชื่อมั่นที่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด  

(ก) ขอกําหนดท่ีเกี่ยวของที่กําหนดไวในหมวด 910, 911, 920, 921, 922 และ 924 ให

นําไปใชเฉพาะกับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงาน สมาชิกครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด และสมาชิก

ครอบครัวที่ใกลชิดของกลุมผูปฏิบัติงาน 

(ข) สํานักงานตองระบุ ประเมินและจัดการอุปสรรคใด ๆ ตอความเปนอิสระที่เกิดจาก

ผลประโยชน และความสัมพันธใด ๆ ที่กําหนดไวในหมวด 910, 911, 920, 921, 922 

และ 924 ระหวางลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่นกับสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความ

เชื่อมั่น ตอไปนี ้

(1) บุคคลที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นดานเทคนิค หรือประเด็นเฉพาะ

อุตสาหกรรม รายการ หรือเหตุการณ และ 

(2) บุคคลที่ควบคุมคุณภาพสําหรับงานนั้น รวมถึงบุคคลที่ทําหนาที่สอบทานการ

ควบคุมคุณภาพงาน และ 
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(ค) สํานักงานตองประเมินและจัดการอุปสรรคใด ๆ ที่กลุมผูปฏิบัติงาน มีเหตุผลที่เชื่อไดวา

เกดิจากผลประโยชนและความสัมพันธระหวางลูกคางานที่ใหความเชื่อมั่นกับบุคคลอื่น

ภายในสํานักงานผูสามารถใชอิทธิพลโดยตรงตอผลลัพธของงานที่ใหความเชื่อมั่นที่

กําหนดไวในหมวด 910, 911, 920, 921, 922 และ 924  

990.7 A1 บุคคลใด ๆ ในสํานักงานผูสามารถใชอิทธิพลโดยตรงตอผลลัพธของงานที่ใหความเชื่อมั่น

รวมถึง ผูที่ใหคําแนะนําเร่ืองคาตอบแทน หรือผูควบคุมดูแลโดยตรง ผูบริหาร หรือผูกํากับ

ดูแลอ่ืนของหุนสวนท่ีรับผิดชอบงานที่ใหความเชื่อมั่น ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานที่ให

ความเชื่อมั่น 

R990.8 เมื่อสํานักงานปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่นที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด สํานักงานตองไมถือ

ผลประโยชนทางการเงินที่เปนสาระสําคัญทั้งโดยตรงและโดยออม ในลูกคางานท่ีใหความ

เชื่อมั่น 
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อภิธานศัพท และรายการของอักษรยอ 

ในประมวลจรรยาบรรณระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี (รวมมาตรฐานระหวางประเทศเร่ือง

ความเปนอิสระ) คําเอกพจนอาจจะถูกตีความเปนคําพหูพจน หรือตีความในทางตรงกันขาม และคําศัพท

ดานลางมีความหมายตามที่ไดกําหนดตอไปนี ้

ในอภิธานศัพทนี้ คําอธิบายศัพทที่กําหนดไวจะแสดงเปนแบบอักษรปกติ ตัวเอียงจะใชอธิบายสําหรับคําศัพทท่ี

มีความหมายเฉพาะในบางสวนของประมวลจรรยาบรรณนี้ หรือคําอธิบายเพิ่มเติมของคําศัพทที่กําหนด 

นอกจากนี้ยงัมีการอางอิงถึงคําศัพทที่ระบุไวในประมวลจรรยาบรรณนี ้

ระดับที่ยอมรับได 

Acceptable level 

ระดับท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีใชการทดสอบประหนึ่งบุคคลที่

สามซ่ึงมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเย่ียงวิญูชน อาจ

สรุป วาผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน 

การโฆษณา 

Advertising 

การส่ือสารขอมูลใหสาธารณะ เกี่ยวกับบริการ หรือ ทักษะ ที่ให

โดยผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ ซ่ึงมีลักษณะ

เพ่ือจัดหาธุรกิจทางวิชาชพี 

ผูสอบทานท่ีเหมาะสม 

Appropriate reviewer 

ผูสอบทานที่เหมาะสม คือผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีความรู 

ทักษะ ประสบการณที่จําเปน และมีอาํนาจในการสอบทานงานท่ี

ทําหรือบริการท่ีให  ที่ เกี่ยวของอยางเที่ยงธรรม ผูสอบทาน

ดังกลาวอาจเปนผูประกอบวชิาชีพบัญชี 

คําศัพทนี้อธิบายไวในยอหนา 300.8 A4 

ลูกคางานใหความเชื่อม่ัน 

Assurance client 

สวนที่รับผิดชอบรวมถึงฝายที่รับผิดชอบตอขอมูลที่ตองการให

ความเชื่อมั่นในกรณีของงานที่ใหความเชื่อมั่นตอคํารับรองของ

บุคคลอื่น (ซ่ึงอาจเปนฝายเดียวกันกับฝายที่รับผดิชอบ) 

งานที่ใหความเชื่อม่ัน  

Assurance engagement 

งานซึ่งผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะมุงประสงค

ไดรับหลักฐานท่ีเหมาะสมเพียงพอในการใหขอสรุปซึ่งกําหนดขึ้น

เพ่ือเพิ่มระดับของความเชื่อมั่นของผูต้ังใจจะใหเปนผูใชรายงาน 

มากกวาฝายที่รับผิดชอบเกี่ยวกับขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่น 

(ผลลัพธของการประเมินหรือการวัดผลของเร่ืองที่เปนเนื้อหา

สาระเปรียบเทียบกบัหลักเกณฑ) 

(TSAE 3000 - ปรับปรุง) อธิบายองคประกอบและวัตถุประสงค

ของงานที่ใหความเชื่อมั่นที่ปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนั้น และ

แมบทสําหรับงานท่ีใหความเชื่อมั่นใหคําอธิบายทั่วไปสําหรับงาน
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ที่ใหความเชื่อมั่น ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี (TSAs), 

มาตรฐานงานสอบทาน (TSREs) 

มาตรฐานงานที่ใหความเชื่อมั่น (TSAEs) 

ในสวน 4ข คําวา “งานที่ใหความเชื่อมั่น” หมายถึงงานที่ใหความ

เชื่อม่ัน นอกเหนือจากงานสอบบัญชีหรืองานสอบทาน 

กลุมผูปฏิบตัิงานใหความเชื่อม่ัน 

Assurance team 

(ก) สมาชิกท้ังหมดของกลุมผูปฏิบัติงานใหความเชื่อมั่นสําหรับ

งานที่ใหความเชื่อมั่น 

 (ข) บุคคลอ่ืนทั้งหมดในสํานักงานผูซึ่ง มีอิทธิพลโดยตรงตอ

ผลงานที่ใหความเชื่อมั่น รวมถึง 

 (1) ผูที่ใหคําแนะนําเร่ืองคาตอบแทนหรือผูควบคุมดูแล

โดยตรง ผูบริหารหรือผูกํากับดูแลอ่ืนของหุนสวนท่ี

รับผิดชอบงานที่ใหความเชื่อมั่น ที่เก่ียวของกับการ

ปฏิบัติงานของงานที่ใหความเชื่อมั่น 

 (2) ผูที่ ให คําปรึกษาเก่ียวกับประเด็นดานเทคนิคหรือ

ประเด็นเฉพาะอุตสาหกรรม รายการ หรือเหตุการณ 

สาํหรับงานที่ใหความเชื่อม่ันและ 

 (3) ผูที่ควบคุมคุณภาพสําหรับงานที่ใหความเช่ือมั่นนั้น 

รวมถึงบุคคลท่ีทําหนาที่สอบทานการควบคุมคุณภาพ

งานสําหรับงานที่ใหความเชื่อมั่น 

งานที่ใหความเชื่อม่ันตอคํารับรองของ

บุคคลอ่ืน  

Attestation engagement 

งานที่ใหความเชื่อมั่นท่ีฝายหนึ่งที่  นอกเหนือจากผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ วัดหรือประเมินเร่ืองราวที่

ตองการใหความเชื่อมั่นตามเกณฑ ฝายหนึ่งที่นอกเหนือจากผู

ประกอบวิชาชีพบัญชี มักจะเสนอผลขอมูลท่ีตองการใหความ

เชื่อมั่นในรายงาน หรือขอความ 

ในบางกรณีขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นอาจเสนอโดยผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีในรายงานที่ใหความเชื่อมั่น ในงานที่ให

ความเชื่อมั่นตอคํารับรองของบุคคลอ่ืน ขอสรุปของผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีแสดงใหเห็นวาขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่น

ปราศจากขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

ขอสรุปของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจแสดงในรูปแบบของ 

(1) เร่ืองราวที่ตองการใหความเชื่อมั่น และเกณฑที่นํามาใช 
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(2) ขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่นและเกณฑที่นํามาใช หรือ 

(3) ขอความที่จัดทาํโดยฝายที่เหมาะสม 

การสอบบัญชี  

Audit 

ในสวน 4ก คําวา “การสอบทาน” ใชเชนเดียวกับ “การสอบ

บัญช”ี 

ลูกคางานสอบบัญช ี 

Audit client 

กิจการท่ีสํานักงานปฏิบัติงานสอบบัญชีให  เมื่อลูกคาเปนบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ลูกคางานสอบบัญชีจะรวมถึง

กิจการท่ีเก่ียวของกันของลูกคาเสมอ เม่ือลูกคางานสอบบัญชีไม

เปนบริษัทจดทะเบียน ลูกคางานสอบบัญชีรวมถึงกิจการท่ี

เกี่ยวของกันที่ลูกคามีอํานาจควบคุมทั้งโดยตรงและโดยออม 

(ดูยอหนา R400.20 ประกอบดวย) ในสวน 4ก คําวา “ลูกคา

งานสอบทาน” ใชเทียบเทากับ “ลกูคางานสอบบญัชี” 

งานสอบบัญชี  

Audit engagement 

งานที่ใหความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล ซึ่งผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีที่ใหบริการสาธารณะ แสดงความเห็นวา งบการเงินถูก

จัดทําตามที่ควรในสาระสําคัญหรือไม (หรือใหความเห็นวา

ถูกตองและเปนธรรม หรือแสดงว าถูกตองตามที่ควรใน

สาระสําคัญ) ตามกรอบการรายงานทางเงินที่นํามาใช เชน งานที่

ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึง รายงานการสอบ

บัญชีที่ตองเสนอตอหนวยงานตามความตองการของกฎหมาย

หรือขอกําหนดอื่น 

ในสวน 4ก คําวา“งานสอบทาน” ใชในความหมายเดียวกันกับ 

“งานสอบบัญช”ี 

รายงานการสอบบัญชี 

Audit report 

ในสวน 4ก คําวา “รายงานการสอบบัญชี” ใชเชนเดียวกับ

“รายงานการสอบทาน”   

กลุมผูปฏิบตัิงานสอบบัญชี 

Audit team 

(ก) สมาชิกทั้งหมดของกลุมผูปฏิบั ติงานสอบบัญชีสําหรับ

งานสอบบัญช ี

(ข) บุคคลอ่ืนท้ังหมดในสํานักงานผู ซ่ึงมีอิทธิพลโดยตรงตอผล

ของงานสอบบัญชี รวมถึง 

(1) ผู ท่ีใหคําแนะนําเร่ืองคาตอบแทนหรือผูควบคุมดูแล

โดยตรง ผูบริหารหรือผูกํากับดูแลอื่นของผูสอบบัญชีท่ี

รับผิดชอบงานสอบบัญชี ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน

ของงานสอบบญัชี รวมถึงบุคคลที่อยูในระดับอาวุโสกวา
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หุนสวนท่ีรับผิดชอบงานตามลําดับ ไปจนกระท่ังถึงผูที่

เปนหุนสวนอาวุโสหรือหุนสวนผูจัดการ (ประธาน

เจาหนาที่บริหารหรือเทียบเทา) ของสํานกังาน 

(2) ผู ท่ี ให คําปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นดานเทคนิคหรือ

ประเด็นเฉพาะอุตสาหกรรม รายการ หรือเหตุการณ 

สาํหรับงานสอบบัญชีนั้น และ 

(3) ผูที่ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีนั้น รวมถึงบุคคลที่ทํา

หนาท่ีสอบทานการควบคุมคุณภาพงานสําหรับงานสอบ

บัญชี และ 

(ค) บุคคลท้ังหมดในสํานักงานเครือขายผูซ่ึงมีอิทธิพลโดยตรงตอ

ผลงานการสอบบัญชี 

ในสวน 4ก คําวา“กลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี”  ใชเชนเดียวกับ 

“กลุมผูปฏิบัติงานสอบทาน”  

ครอบครัวที่ใกลชิด 

Close family 

บิดา มารดา บุตรธิดา หรือพ่ีนอง ผูซ่ึงไมใชสมาชิกครอบครัวท่ี

ใกลชิดที่สุด 

กรอบแนวคิด 

Conceptual framework 

คํานี้อธิบายไวในหมวด 120 

คาธรรมเนียมท่ีขึ้นอยูกับผลงาน 

Contingent fee 

คาธรรมเนียมท่ีคํานวณตามเกณฑที่กําหนดลวงหนาโดยสัมพันธ

กบัผลลัพธของรายการ หรือผลของบริการที่สํานักงานปฏิบัติงาน

ให คาธรรมเนียมที่กําหนดโดยศาลหรือหนวยงานอื่นของรัฐไมถือ

เปนคาธรรมเนียมที่ขึ้นอยูกับผลงาน 

การเวนระยะในการปฏิบัติงาน  

Cooling-off period 

คํานีอ้ธิบายไวในยอหนา R540.5 เพื่อใชสําหรับยอหนา R540.11 

ถึง R540.19 

เกณฑ  

Criteria 

ในงานท่ีใหความเชื่อมั่น ตัวชี้วัดที่ ถูกใชในการวัดหรือการ

ประเมินผลเร่ืองราวที่ตองการใหความเชื่อม่ัน “เกณฑที่นํามาใช” 

เปนเกณฑที่ใชสําหรับงานเฉพาะ 

งานที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติดวย

ตนเองโดยตรง 

หรือ งานที่ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีให

ความเชื่อมั่นดวยตนเองโดยตรง 

Direct engagement 

งานท่ีใหความเชื่อมั่นซึ่งผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ ใหบริการ

สาธารณะใชวัด หรือ ประเมินผล เร่ืองราวที่ตองการใหความ

เชื่อมั่นตอเกณฑที่นํามาใช และผูประกอบวิชาชีพบัญชีแสดงผล

ของขอมูลที่ตองการใหความเชื่อม่ัน ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งหรือแนบ

มากับรายงานงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 
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ในงานท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติดวยตนเองโดยตรง ขอสรุป

จะรายงานผลลัพธของการวัดหรือการประเมินผลของเร่ืองราวท่ี

ตองการใหความเชื่อมั่นตอเกณฑที่นํามาใช 

ผลประโยชนทางการเงินโดยตรง ผลประโยชนทางการเงินที่ 

Direct financial interest (ก) บุคคลหรือกิจการเปนเจาของโดยตรง และเปนผูควบคุม 

(รวมถึง ผลประโยชนทางการเงินจากการจัดการตาม

ความเห็นของบุคคลอ่ืน) หรือ 

 (ข) บุคคลหรือกิจการไดรับผลประโยชนทางการเงินจากการเปน

เจาของผานเคร่ืองมือการจัดการกองทุน มรดก ทรัสต หรือ

ตัวกลางอื่น ซึ่งบุคคลหรือกิจการดังกลาวควบคุม หรือมี

ความสามารถที่จะมอีิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนนั้น  

กรรมการหรือเจาหนาที่ 

Director or officer 

ผูมีหนาที่กํากับดูแล (TCWG) ของกิจการ หรือ ผูปฏิบัติหนาที่

เทียบเคียงกัน โดยไมคํานึงถึงชื่อตําแหนง ซ่ึงอาจแตกตางกันใน

แตละประเทศ 

งานสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด 

Eligible audit engagement 

คํานี้อธิบายไวในยอหนา 800.2 เพื่อใชสําหรับหมวด 800 

งานท่ีใหความเชื่อมั่นที่มีคุณสมบัติตามที่

กําหนด 

Eligible assurance engagement 

คํานี้อธิบายไวในยอหนา 990.2 เพื่อใชสําหรับหมวด 990 

ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน  

Engagement partner 

หุนสวนหรือบุคคลอ่ืนในสํานักงาน ผูซ่ึงรับผิดชอบงานและการ

ปฏิบัติงาน และรายงานที่ออกในนามสํานักงาน และเปนผูซ่ึงมี

อํานาจเหมาะสม หากมีการกําหนดโดยองคกรวิชาชีพ องคกร

ทางกฎหมาย หรือองคกรกํากับดูแล  

ช วง เวลาการป ฏิบัติ ง าน ห รือช ว ง

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

Engagement period 

 

ชวงเวลาการปฏิบัติงาน (งานสอบบัญชี

และงานสอบทาน) 

Engagement period 

(Audit and Review Engagements) 

ชวงเวลาการปฏิบัติงานเร่ิมข้ึนเมื่อกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี

เร่ิมทําการตรวจสอบ ชวงเวลาการปฏิบัติงานสิ้นสุดเมื่อไดออก

รายงานการสอบบัญชีแลว เมื่องานมีลักษณะเปนงานที่เกิดข้ึนซ้ํา

ใหมได จะถือวาสิ้นสุดเมื่อมีการแจงจากฝายใดฝายหน่ึงของ

คูสัญญาถึงการสิ้นสุดความสัมพันธทางวิชาชีพ หรือเมื่อมีการ
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ออกรายงานการสอบบัญชีฉบับสุดทาย แลวแตเหตุการณใดจะ

เกดิข้ึนภายหลงั 

ชวงเวลาการปฏิ บัติงาน (งานใหความ

เชื่อม่ันนอกเหนือจากงานสอบบัญชีและ

งานสอบทาน) 

Engagement period 

( Assurance Engagements Other than 

Audit and Review Engagements) 

ชวงเวลาการปฏิบัติงานเร่ิมขึ้นเมื่อกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความ

เชื่อมั่น เร่ิมใหบริการงานท่ีใหความเช่ือม่ันงานใดงานหนึ่ ง 

ชวงเวลาการปฏิบัติงานส้ินสุดเมื่อไดออกรายงานท่ีใหความ

เชื่อมั่นนั้นแลว เมื่องานมีลักษณะเปนงานที่เกิดข้ึนซ้ําใหมได จะ

ถือวาสิ้นสุดเมื่อมีการแจงจากฝายใดฝายหนึ่งของคูสัญญาถึงการ

สิ้นสุดความสัมพันธทางวิชาชีพ หรือเมื่อมีการออกรายงานการให

ความเชื่อมั่นฉบับสุดทาย แลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นภายหลงั 

การสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน 

Engagement quality control review 

กระบวนการท่ีออกแบบข้ึนเพ่ือใหเกิดการประเมินโดยเที่ยงธรรม 

ทั้งขณะหรือกอนการออกรายงาน ของดุลยพินิจท่ีมีนัยสําคัญซ่ึง

กลุมผูปฏิบัติงานไดใช และขอสรุปท่ีนําไปจัดทํารายงาน 

กลุมผูปฏิบตัิงาน 

Engagement team 

หุนสวนและพนักงานทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน และบุคคลใดๆ ที่จาง

โดยสํานักงานหรือสํานักงานเครือขายซ่ึงเปนผูปฏิบัติตามวิธี

ปฏิบัติงานใหความเชื่อมั่นในงานนั้น ทั้งน้ี ไมรวมถึง ผูเชี่ยวชาญ

ภายนอกท่ีจางโดยสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย 

คําวา “กลุม ผูปฏิบัติ งาน” ตองไมรวมบุคคลที่ อยู ในฝ าย

ตรวจสอบภายในของลูกคาซึ่งเปนผูใหความชวยเหลือโดยตรงกับ

งานสอบบญัชี เมื่อผูสอบบัญชีภายนอกปฏิบัตติามขอกําหนดของ 

TSA610 (ปรับปรุง), การใชผลงานของผูตรวจสอบภายใน 

ผูประกอบวชิาชีพบัญชีคนปจจุบัน 

Existing accountant 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะที่ปจจุบันไดรับการ

แตงตั้งเปนผูสอบบัญชี หรือ กําลังใหบริการทําบัญชี ภาษีอากร ท่ี

ปรึกษา หรือบริการทางวิชาชีพที่คลายคลงึกันใหลูกคา 

ผูเช่ียวชาญภายนอก 

External expert 

บุคคล (ผูซึ่งไมใชหุนสวน หรือสมาชิกกลุมพนักงานทางวิชาชีพ 

รวมถึงพนักงานชั่วคราว ของสํานักงานหรือสํานักงานเครือขาย) 

หรือ องคกรท่ีมีทักษะ ความรู และประสบการณในสาขาอ่ืน

นอกเหนือจากการบัญชีหรือการสอบบัญชี ซึ่งงานของเขาใน

สาขาดังกลาวชวยผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหไดรับหลักฐานท่ี

เหมาะสมเพียงพอ  

ผลประโยชนทางการเงิน 

Financial interest 

ผลประโยชนในหุนทุน หรือหลักทรัพยอ่ืน หุนกู  เงินกู หรือตรา

สารหนี้อื่นของกิจการ รวมถึง สิทธิและภาระผูกพันที่จะไดรับ
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ผลประโยชน ดังกลาวและอนุพันธที่ เ ก่ียวของโดยตรงกับ

ผลประโยชนนั้น 

งบการเงิน 

Financial statements 

โครงสรางการนําเสนอขอมูลทางการเงินในอดีต รวมถึงหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินที่เกี่ยวของ ที่เจตนาจะสื่อสาร ถึงทรัพยากร

ทางเศรษฐกิจ หรือภาระผูกพันของกิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 

หรือ การเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซ่ึงเปนไปตาม

กรอบการรายงานทางการเงิน หมายเหตุที่เก่ียวของโดยทั่วไป

ประกอบดวย สรุปนโยบายบัญชีที่สําคัญ และขอมูลอธิบายอื่น  

นิยามนี้ สามารถใชกับงบการเงินฉบับสมบูรณ  แตยังคงใชไดกับ

งบการเงินงบใดงบหนึ่ง ตัวอยางเชน งบดุล หรือ งบแสดงรายได

และคาใชจาย และหมายเหตุอธิบายที่เก่ียวของ 

คํานิยามน้ีไมอางอิงถึง องคประกอบใด บัญชีใด หรือรายการใด 

ในรายงานทางการเงิน โดยเฉพาะ 

งบการเงินท่ีสํานักงานจะแสดงความเห็น 

Financial statements on which the 

firm will express an opinion 

ในกรณีของกิจการเดียว หมายถึงงบการเงินของกิจการนั้น ใน

กรณีของงบการเงินรวม จะหมายถึง งบการเงินของกลุมกิจการ

รวมกนั  

สํานักงาน 

Firm 

(ก) ผู ท่ีปฏิบั ติงานคนเดียว หาง หุนสวน หรือบ ริษัทของผู

ประกอบวิชาชีพบัญช ี

(ข) กิจการที่ควบคุมกลุมบุคคลใน (ก) ขางตน ผานการเปน

เจาของ การจัดการ หรือโดยวิธีการอื่น และ 

(ค) กิจการที่ถูกควบคุมโดยกลุมบุคคลใน (ก) และ (ข) ขางตน 

ผานการเปนเจาของ การจัดการ หรือโดยวธีิการอ่ืน 

ยอหนา 400.4 และ 900.3 อธิบายคําวา “สํานักงาน” เพ่ือแสดง

ถึงความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพบัญชีและสํานักงาน วา

ปฏิบัตติามสวน 4ก และ 4ข ตามลําดับ อยางไร 

หลักการพ้ืนฐาน 

Fundamental principles 

คําศัพทนี้อธิบายไวในยอหนา 110.1A1  

หลักการพ้ืนฐานแตละขอไดอธิบายไวตามลําดับในยอหนาตอไปนี้  

R111.1 ความซ่ือสัตยสุจริต 

R112.1 ความเท่ียงธรรม  

R113.1 ความรู ความสามารถ และความเอาใจใส  

R114.1 การรักษาความลับ  
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R115.1 พฤติกรรมทางวิชาชีพ  

ขอมูลทางการเงินในอดีต  

Historical financial information 

ขอมูลที่ ถูกแสดงเปนจํานวนเงินที่ เกี่ยวของกับกิจการหนึ่ ง

โดยเฉพาะ ซึ่งไดรับเปนเบ้ืองตนจากระบบบัญชีของกิจการนั้น 

เก่ียวกับเหตุการณทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในชวงเวลาท่ีผานมา 

หรือเกี่ยวกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ หรือ เหตุการณแวดลอม ณ 

เวลาใดเวลาหนึ่ง ในอดตี 

ครอบครัวที่ใกลชิดที่สุด 

Immediate family 

คูสมรส (หรือเทียบเทา) หรือผูท่ีอยูในอปุการะ 

ความเปนอิสระ  ความเปนอิสระ ประกอบดวย 

Independence (ก) ความเปนอิสระดานจิตใจ 

สภาวะจิตใจท่ียอมใหมีการแสดงออกซึ่งขอสรุป โดยไมถูก

กระทบจากอิทธิพลใด ๆ ที่จะใหรอมชอมการใชดุลยพินิจทาง

วิชาชีพ ซึ่งจะทําใหบุคคลสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดวยความ

ซ่ือสัตยสุจริต และใชความเที่ยงธรรม และใชการสังเกตและ

สงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพได 

 (ข) ความเปนอสิระอันเปนที่ประจักษ 

การหลีกเลี่ยงขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมตาง ๆ ที่มี

นัยสําคัญมากจนทําใหบุคคลท่ีสามซึ่งมีความรอบรูและไดใช

วิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน อาจสรุปวาความซ่ือสัตยสุจริต 

ความเที่ยงธรรม และการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบ

วิชาชีพของสํานักงาน หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 

หรือสมาชิกกลุมผูปฏิบัติงานที่ใหความเชื่อมั่นนั้น ไดถูก

รอมชอม 

 ตามที่ระบุไวในยอหนา 400.5 และ 900.4 อางถึงบุคคลหรือ

สํานักงานท่ีมี "ความเปนอิสระ" หมายความวาบุคคลหรือ 

สาํนักงาน ไดปฏิบัติตามสวน 4ก และ 4ข ตามความเหมาะสม 

ผลประโยชนทางการเงินโดยออม 

Indirect financial interest 

ผลประโยชนทางการเงินซ่ึงบุคคลหรือกิจการไดรับผลประโยชน

จากการเปนเจาของผานโครงการจัดการกองทุน มรดก ทรัสต 

หรือตัวกลางอื่น ซึ่งบุคคลหรือกิจการดังกลาวไมมีอํานาจควบคุม 

หรือ ไมมีความสามารถท่ีจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุน 
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ส่ิงจูงใจ  

Inducement 

สิ่งของ สถานการณ หรือการกระทําที่ถูกใชในทางท่ีจะใหมี

อทิธิพลตอพฤติกรรมของอีกบุคคลหน่ึง แตไมจําเปนตองมีเจตนา

ที่จะมีอิทธิพลอยางไมเหมาะสมตอพฤติกรรมของบุคคลนั้น 

สิ่งจูงใจ เปนไปไดตั้งแตการกระทําเล็กนอยในการใหการตอนรับ

ระหวางผูรวมงานทางธุรกิจ (สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีใน

ธุรกิจ) หรือระหวางผูประกอบวิชาชีพบัญชีกับลูกคาปจจุบันหรือ

ที่คาดวาจะเปนลูกคา (สําหรับผูประกอบวิชาชีบัญชีสาธารณะ) 

จนกระทั่ ง ถึงการกระทําที่ เปนผลให เกิดการไมปฏิบัติตาม

กฎหมายและขอบังคับ ส่ิงจูงใจเปนไปไดในรูปแบบตางๆ กัน : 

ตัวอยางเชน 

 ของขวัญ 

 การตอนรับ 

 นันทนาการ  

 การบริจาคเพ่ือการเมือง หรือ เพื่อการกุศล 

 การรองขอความเปนมิตร และความจงรักภักด ี

 โอกาสในการจางงานหรือโอกาสในทางการคาอ่ืน 

 การไดรับเปนกรณีพิเศษ สิทธิ หรือเอกสิทธิ ์

ผูสอบบัญชีหลัก 

Key audit partner 

ผูสอบบัญชทีี่รับผิดชอบงาน บุคคลที่ผูรับผิดชอบตอการสอบทาน

การควบคุมคุณภาพงาน และผูสอบบัญชีอื่น (ถามี) ท่ีอยู ในกลุม

ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนผูตัดสินใจหลัก หรือใชดุลยพินิจในเร่ืองที่มี

นยัสําคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงิน ซ่ึงสํานักงานจะแสดง

ความเห็น  

“ผูสอบบัญชี อ่ืน” อาจรวมถึง ตัวอยางเชน ผูสอบบัญชีผูซึ่ง

รับผิดชอบตอบริษัทยอยหรือหนวยงานที่มีนัยสําคัญ ท้ังนี้ข้ึนอยู

กบัเหตุการณแวดลอมและบทบาทของบุคคลนั้นในการสอบบัญชี  

กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

Listed entity 

กิจการท่ีหุนทุน หุนหรือตราสารหน้ี ของกิจการนั้น มีการเสนอ

ขายหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่ไดรับการยอมรับ หรือ

ขายสูตลาดที่อยูภายใตขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยที่ไดรับ

การยอมรับหรือองคกรเทียบเทาอ่ืน  

อาจตอง 

May 

คํานี้ใชในประมวลจรรยาบรรณเพ่ือแสดงถึงการอนุญาตให

กระทําการอยางเจาะจงในบางเหตุการณแวดลอม รวมทั้งแสดง
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ถึงการยกเวนตอขอกําหนด คํานี้ไมไดใชเพ่ือแสดงถึงความเปนไป

ได 

อาจ 

Might 

คํานี้ใชในประมวลจรรยาบรรณเพื่อแสดงถึง  

ความเปนไปไดของเร่ืองที่ เกิด ข้ึน เหตุการณที่ เกิดขึ้น หรือ

ขั้นตอนการดําเนินการที่จัดทาํขึ้น 

 

คํานี้ไมไดกําหนดระดับของส่ิงที่เปนไปไดหรือความเปนไปได

โดยเฉพาะใดๆ เมื่อใชรวมกับอุปสรรค เนื่องจากการประเมิน

ระดับของอุปสรรคขึ้นอยูกับขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอม

ของ เร่ือง เหตุการณ หรือขั้นตอนการดําเนินการใด ๆ โดยเฉพาะ 

เครือขาย โครงสรางที่ใหญขึ้น 

Network (ก) มีจุดมุงหมายเพ่ือสรางความรวมมือระหวางกัน และ 

 (ข) มีจุดมุงหมายท่ีชัดเจนในการปนสวนกําไรหรือตนทุน หรือ มี

สวนรวมกันในความเปนเจาของ ในการควบคุมหรือในการ

จัดการ มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ

รวมกัน มีกลยุทธทางธุรกิจรวมกัน การใชชื่อทางการคาหรือ

ทรัพยากรทางวิชาชีพสวนที่มีนัยสําคัญรวมกัน 

สํานักงานเครือขาย 

Network firm 

สาํนักงาน หรือ กิจการที่เปนของเครอืขาย 

สาํหรับขอมูลเพิ่มเติม ดูยอหนา 400.50 A1 ถึง 400.54 A1 

การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ  

(ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงาน

ธุรกิจ) 

Non-compliance with laws and 

Regulations (Professional 

Accountants in Business) 

การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ (“non-compliance”) 

ประกอบดวยการกระทําโดยละเลยหรือกระทําผิดโดยเจตนา

หรือไมเจตนา ซ่ึงขัดตอกฎหมายหรือขอบังคับที่มีอยู กระทําโดย

กลุมตางๆ ดังตอไปนี้ 

(ก) องคกรผูวาจางผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

(ข) ผูมหีนาท่ีกํากับดูแลขององคกรผูวาจาง 

(ค) ผูบริหารขององคกรผูวาจาง หรือ 

(ง) บุคคลอ่ืนที่ทํางานหรืออยูภายใตคําส่ังขององคกรผูวาจาง 

คํานี้อธิบายไวในยอหนา 260.5 A1 

การไมปฏิบัติตามกฎหมายและ 

ขอบังคับ  

การไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ (“non-compliance”) 

ประกอบดวยการกระทําโดยละเลยหรือกระทําผิดโดยเจตนา
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(ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการ

สาธารณะ) 

Non-compliance with laws and 

Regulations (Professional 

Accountants in Public Practice) 

หรือไมเจตนา ซ่ึงขัดตอกฎหมายหรือขอบังคับที่มีอยู กระทําโดย

กลุมบุคคลดังตอไปนี้ 

(ก) ลกูคา; 

(ข) ผูที่มีหนาที่กํากับดูแลของลูกคา 

(ค) ผูบริหารของลูกคา หรือ 

(ง) บุคคลอ่ืนที่ทํางานหรืออยูภายใตคําส่ังของลูกคา 

คํานี้ไดอธิบายไวในยอหนา 360.5 A1 

สวนงานยอย 

Office 

สวนงานยอยที่แยกออกมาชัดเจน ไมวาจะจัดตามสายงานทาง

ภมูิศาสตร หรือสายงานทางการปฏิบัตงิาน 

ผูสอบบัญชีคนกอน 

Predecessor accountant 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะผูซ่ึงเปนคนลาสุดท่ี

ไดรับการแตงต้ังใหเปนผูสอบบัญชี หรือดําเนินการดานบัญชี 

ภาษี การใหคําปรึกษาหรือการใหบริการทางวิชาชีพที่คลายคลึง

กนัสําหรับลูกคา ที่ยังไมมีผูประกอบวิชาชพีบัญชีคนปจจุบัน 

ผูประกอบวชิาชีพบัญช ี

Professional accountant 

บุคคลผูที่เปนสมาชกิขององคกร ซ่ึงเปนสมาชิกของ IFAC 

ในสวนที่ 1 คําวา “ผูประกอบวิชาชีพบัญชี” หมายถึง บุคคล ผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจและผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีที่ใหบริการสาธารณะ และ สํานักงานของผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีนั้น 

ในสวนที่ 2 คําวา “ผูประกอบวิชาชีพบัญชี” อางถึง ผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ  

ในสวนที่ 3, 4ก และ 4ข คําวา “ผูประกอบวิชาชีพบัญชี”  อาง

ถึง 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ และ สํานักงานของ

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีนั้น 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงาน

ธุรกิจ 

Professional accountant in 

business 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน พาณิชย-

กรรม อุตสาหกรรม การบริการ ภาครัฐ การศึกษา องคกรไม

แสวงหากําไร หรือหนวยงานกํากับดูแลหรือองคกรวิชาชีพ ผูซึ่ง

อาจเปนพนักงาน ผู รับจางตามสัญญา หุนสวน กรรมการ 

(กรรมการบริหารหรือกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร) เจาของกิจการ

ที่เปนผูจัดการ หรืออาสาสมัครขององคกรผูวาจาง 
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ผู ประกอบวิชาชีพบัญชี ท่ี ใหบ ริการ

สาธารณะ 

Professional accountant in public 

practice 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในสํานักงานท่ีให บริการทางวิชาชีพ ซึ่ง

ปฏิบัติหนาที่งานใดๆ ก็ตาม (ตัวอยางเชน งานสอบบัญชี งาน

ภาษ ี

หรือที่ปรึกษา)  

คําวา “ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ” ใหใชใน

การอางถึง สํานักงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการ

สาธารณะดวย 

กิจกรรมทางวิชาชีพ 

Professional activity 

กิจกรรมท่ีตองการทักษะวิชาชีพบัญชีหรือทักษะที่เกี่ยวของ ท่ี

ดําเนินการโดยผูประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง งานบัญชี งานสอบ

บัญชี งานภาษี งานใหคําปรึกษาดานการบริหาร และงานจัดการ

ทางการเงิน 

ดุลยพินิจทางวิชาชีพ  

Professional judgment 

ดุลยพินิจทางวิชาชีพ เกี่ยวของกับการใชการฝกอบรม ความรู 

ความชํานาญ และประสบการณทางวิชาชีพที่ เ ก่ียวของ ซึ่ ง

สอดคลองกับขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอม โดยคํานึงถึง 

ลักษณะและขอบเขตของกิจกรรมทางวิชาชีพเฉพาะเร่ืองนั้น กับ 

ผลประโยชนและความสัมพันธที่เกี่ยวของ 

 คํานี้ไดอธิบายไวในยอหนา 120.5 A4 

การใหบริการทางวิชาชีพ 

Professional services 

กจิกรรมทางวิชาชีพที่ดําเนินการใหแกลูกคา 

ผูประกอบวชิาชีพบัญชทีี่เสนองาน 

Proposed accountant 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ ผูซ่ึงกําลังพิจารณา

รับการแตงต้ังเปนผูสอบบัญชี หรือรับงานใหบริการงานบัญชี, 

งานภาษี , งานให คําปรึกษา หรืองานบริการทางวิชาชีพท่ี

คลายคลึงกันสําหรับผูที่มีโอกาสเปนลูกคา (หรือในบางกรณี 

ลกูคาปจจุบัน) 

กิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ (ก) กจิการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือ 

Public interest entity (ข) กจิการที่  

 (1) ถูกนิยามโดยขอกําหนดหรือกฎหมายวาเปนกิจการที่มี

สวนไดเสียสาธารณะ หรือ 

 (2) กิจการที่ถูกกําหนดโดยขอกําหนดหรือกฎหมายใหมีการ

สอบบัญชี ตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานความเปน

อิสระเชนเดียวกับที่ใชในการสอบบัญชีของกิจการที่จด
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ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดดังกลาวอาจถูก

ประกาศใชโดยหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของใดๆ 

รวมถึงหนวยงานกํากับดูแลงานสอบบัญช ี

 หนวยงานอ่ืนๆ อาจถือไดวาเปนกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ 

ตามที่กําหนดไวในยอหนา 400.8 

การทดสอบประหน่ึงบุคคลท่ีสามซ่ึงมี

ความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเย่ียง

วิญูชน 

Reasonable and informed third 

party test 

การทดสอบประหนึ่งบุคคลที่สามซ่ึงมีความรอบรูและไดใช

วิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน เปนการที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีใช

พิจารณาวา บุคคลที่สามจะไดขอสรุปเชนเดียวกันหรือไม การ

พิจารณาเชนวานั้นมาจากมุมมองของบุคคลที่สามซ่ึงมีความรอบ

รูและได ใชวิจารณญาณเยี่ ยง วิญูชน  ผู ได ใหน้ํ าหนัก กับ

ขอเท็จจริงและเหตุการณแวดลอมที่เกี่ยวของทั้งหมดที่ผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีรู หรือ สามารถคาดไดอยางสมเหตุสมผลวาควรรู 

ในขณะที่ไดขอสรุปนั้น 

บุคคลที่สามซ่ึงมีความรอบรูและไดใชวิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน

ไมจําเปนตองเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี แตควรมีความรู และ

ประสบการณที่ เกี่ยวของเพื่อที่จะเขาใจและประเมินความ

เหมาะสมของขอสรุปของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ในลักษณะท่ี

เปนกลาง  

คําเหลานี้ไดอธิบายไวในยอหนา R120.5 A6 

กิจการที่เก่ียวของกนั กจิการที่มีความสัมพันธใด ๆ ตอไปนี้กบัลูกคา 

Related entity (ก) กิจการท่ีมีการควบคุมลูกคาโดยตรงหรือโดยออม ถาลูกคามี

สาระสาํคัญตอกิจการดังกลาว 

 (ข) กิจการท่ีมีผลประโยชนทางการเงินโดยตรงในลูกคา ถา

กิ จการนั้ นมี อิท ธิพลอย า งมีนั ย สําคัญตอ ลูกค า  และ

ผลประโยชนในลูกคามีสาระสําคัญตอกิจการดังกลาว 

 (ค) กจิการที่ลูกคามีอํานาจควบคุมโดยตรงหรือโดยออม 

 (ง) กิจการที่ลูกคา หรือกิจการที่เก่ียวของกับลูกคาตามขอ (ค) 

ขางตน มีผลประโยชนทางการเงินโดยตรง ซึ่งทําใหลูกคามี

อิทธิพลอยาง เปนสาระสํา คัญตอกิจการดังกลาว และ

ผลประโยชนนั้นมีสาระสําคญัตอลูกคาและกิจการที่เก่ียวของ

กบัลูกคาตามขอ (ค) และ 
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 (จ) กิจการซ่ึงอยูภายใตการควบคุมรวมเดียวกันกับลูกคา 

(“บริษัทในเครือ sister entity”) ถาทั้งบริษัทในเครือและ

ลูกคามีสาระสําคัญตอกิจการ ท่ีมีอํานาจควบคุมทั้งลูกคา

และบริษัทในเครือ  

ฝายท่ีมีหนาที่รับผิดชอบ 

Responsible party 

ฝายท่ีมีหนาที่ รับผิดชอบสําหรับเร่ืองราวท่ีตองการใหความ

เชื่อม่ัน ในงานที่ใหความเชื่อมั่น 

ลูกคางานสอบทาน 

Review client 

กจิการที่สํานักงานปฏิบัติงานสอบทานให 

งานสอบทาน 

Review engagement 

งานที่ใหความเชื่อมั่น ที่ปฏิบัติตาม มาตรฐานเร่ืองงานสอบทาน

หรือเทียบเทา ซึ่งผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใหบริการสาธารณะ

แสดงขอสรุปวา บนพ้ืนฐานของวิธีการซ่ึงไมไดรับหลักฐาน

ทั้งหมดตามที่ตองการในการสอบบัญชีนั้น มีสิ่งใดที่ผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีพบและเปนเหตุใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีเชื่อไดวา 

งบการเงินไมไดจัดทําตามกรอบรายงานทางการเงินเทาที่นํามาใช

ไดในสวนที่เปนสาระสําคัญ หรือไม  

กลุมผูปฏิบตัิงานสอบทาน (ก) สมาชิกทั้งหมดของกลุมผูปฏิบัติงานสอบทาน และ 

Review team (ข) บุคคลอ่ืนทั้งหมดในสํานักงาน ผูสามารถใชอิทธิพลโดยตรง

ตอผลลัพธของงานสอบทาน รวมถึง 

 (1) ผู ท่ีใหคําแนะนําเร่ืองคาตอบแทนหรือผูควบคุมดูแล

โดยตรง ผูบริหารหรือผูกํากับดูแลอื่นของหุนสวนท่ี

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานสอบทาน 

รวมถึงบุคคลทั้งหมดที่อยูในระดับอาวุโสตามลําดับกวา

หุนสวนที่รับผิดชอบงาน ไปจนกระทั่งถึงผูที่เปนหุนสวน

อาวุโสหรือหุนสวนผูจัดการ (ประธานเจาหนาที่บริหาร

หรือเทียบเทา)ของสํานักงาน 

 (2) ผูใหคําปรึกษาเก่ียวกับเร่ืองทางเทคนิคหรือเร่ืองเฉพาะ

อุตสาหกรรม รายการ หรือเหตุการณสําหรับงานนั้น 

และ 

 (3) ผูใหการควบคุมคุณภาพสําหรับงานนั้น รวมถึง ผู ท่ี

ปฏิบัติงานสอบทานการควบคุมคุณภาพสําหรับงานนั้น 

และ 
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 (ค) บุคคลท้ังหมดในสํานักงานเครือขาย ผูสามารถใชอิทธิพล

โดยตรงตอผลลพัธของงานสอบทาน 

มาตรการปองกัน 

Safeguards 

มาตรการปองกัน คือ การกระทําอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย

อยางประกอบกัน ที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีกระทําอยางมี

ประสิทธิผล เพ่ือลดอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน

ใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

คํานี้ไดอธิบายไวในยอหนา 120.10 A2 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีระดับอาวุโสใน

หนวยงานธุรกิจ 

Senior professional accountant in 

business 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาวุโสในหนวยงานธุรกิจ (“senior 

professional accountants”) คือ กรรมการ เจาหนาท่ี หรือ

พนักงานระดับอาวุโส ซึ่งสามารถใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญและ

ตัดสินใจเ ก่ียวกับ การไดมา การใช งาน และการควบคุม

ทรัพยากรดานบุคคล ดานการเงิน ดานเทคโนโลยี ท่ีมีตัวตนและ

ไมมีตวัตนขององคกรผูวาจาง  

คํานี้ไดอธิบายไวในยอหนา 260.11 A1 

งบการเงินที่จัด ทําเ พ่ือวัต ถุประสงค

เฉพาะ 

Special purpose financial statements 

งบการเงินที่จัดทําตามกรอบรายงานทางการเงิน ซึ่งออกแบบเพื่อ

สนองความตองการขอมูลทางการเงินของผูใชท่ีไดระบุไว 

ขอมูลท่ีตองการใหความเช่ือมั่น 

Subject matter information 

ผลลัพธของการวัดหรือการประเมินเร่ืองราวที่ตองการใหความ

เชื่อมั่นตามเกณฑที่กําหนด ตัวอยางเชน ขอมูลที่เปนผลมาจาก

การใชเกณฑกับขอมูลที่ตองการใหความเชื่อมั่น 

ความเสียหายอยางมาก 

Substantial harm 

คํานี้ไดอธิบายไวในยอหนา 260.5 A3 และ 360.5 A3 

ผูมหีนาที่กํากับดูแล (TCWG) 

Those charged with governance 

 

บุคคล (กลุมบุคคล) หรือองคกร (กลุมองคกร) (ตัวอยางเชน 

ผูดูแลผลประโยชนขององคกร) ซึ่งมีความรับผิดชอบตอการกํากับ

ดูแล 

- ทิศทางเชิงกลยุทธของกิจการ และ 

- ภาระผกูพันที่เกี่ยวกับความรับผดิชอบของกิจการ รวมถึง 

- กระบวนการรายงานทางการเงิน  

สําหรับกิจการบางประเภทในบางประเทศ ผูมีหนาที่กํากับดูแล 

(TCWG) อาจรวมถึง บุคคลในระดับบริหาร ตัวอยางเชน สมาชิก
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ระดับบริหารของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการภาคเอกชน 

หรือหนวยงานภาครัฐ หรือ เจาของกิจการที่เปนผูจัดการดวย 

อุปสรรค 

Threats 

คํานี้ ไดอธิบายไวในยอหนา 120.6 A3 และรวมถึงหมวดหมู

ตอไปนี:้ 

ผลประโยชนสวนตน 120.6 A3 (ก) 

การสอบทานผลงานตนเอง 120.6 A3 (ข) 

การเปนผูใหการสนับสนุน 120.6 A3 (ค) 

ความคุนเคย 120.6 A3 (ง) 

การถูกขมขู 120.6 A3 (จ) 

ชวงเวลาในการปฏิบัติงาน 

Time-on period 

คํานี้ไดอธิบายไวในยอหนา R540.5 

เร่ืองราวท่ีตองการใหความเชื่อม่ัน 

Underlying subject matter 

เร่ืองราวที่ตองการวัดหรือประเมินโดยการใชเกณฑ 
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LISTS OF ABBREVIATIONS AND STANDARDS  

REFERRED TO IN THE CODE 

ABBREVIATIONS Explanation 

Assurance 

Framework 

International Framework for Assurance Engagements 

COCO 

 

Chartered Professional Accountants of Canada Criteria of 

Control 

COSO 

 

Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 

Commission 

IAASB International Auditing and Assurance Standards Board 

IESBA International Ethics Standards Board for Accountants 

IFAC International Federation of Accountants 

ISAEs International Standards on Assurance Engagements 

ISAs International Standards on Auditing 

ISQCs International Standards on Quality Control 

ISREs International Standards on Review Engagements 
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LIST OF STANDARDS REFERRED TO IN THE CODE 

มาตรฐาน ชื่อมาตรฐาน 

TSA รหัส 320 ความมีสาระสําคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญช ี

TSA รหัส 610 (ปรับปรุง) การใชผลงานของผูตรวจสอบภายใน 

TSAE รหสั 3000 

(ปรับปรุง) 

งานท่ีใหความเชื่อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานขอมูลทาง

การเงินในอดีต 

TSQC 1 การควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานที่ใหบริการดานการตรวจสอบและการสอบ

ทานงบการเงินและงานใหความเชื่อมั่นอ่ืนตลอดจนบริการเก่ียวเนื่อง 

TSRE รหัส 2400  งานการสอบทานงบการเงิน (โดยผูประกอบวิชาชีพซึ่งไมใชผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ของกิจการ) 


